
ISSN 1505-7151

Na
o�cie¿

Miesiêcznik Parafii Matki Bo¿ej Królowej Mêczenników

Rok IXNr 2(91) Bydgoszcz-Fordon, luty 2002

Przyszed³
na
�wiat
z mi³o�ci
do ludzi
i zosta³
ukrzy¿owany.

Okaza³
przez to,
¿e sam
bardziej
kocha³,
ni¿ by³
kochany.
ks. Jan Twardowski



W NUMERZE M.IN.:
Serdeczna i konkretna (str. 3)
�wiêta ku czci Matki Bo¿ej (3) (str. )
Synod (7) G³oszenie S³owa Bo¿ego ... (str. 9)
Przeczytajmy Bibliê w rok (str. 14)

W NASTÊPNYCH NUMERACH:
Dokumenty III Synodu ...
B³ogos³awiony Alfons Mazurek
Przeczytajmy Bibliê w rok
1 str. ok³adki  - Obraz Chrystusa Ukrzy¿owanego w ka-
plicy cmentarnej w Oborach. Fot. Mietek

Bardzo krótki by³ tegoroczny karnawa³.
Skoñczy³y siê zabawy, spotkania towarzyskie.
Min¹³ "t³usty czwartek" i "�ledzik". Nasta³ Wielki
Post.

Jest tekst nawi¹zuj¹cy do minionych Dni
Modlitw o Jedno�æ Chrze�cijan. Nasza para-
fia zosta³a wyró¿niona, gdy¿ w jej ko�ciele
zosta³o odprawione nabo¿eñstwo ekumenicz-
ne z udzia³em przedstawicieli ko�cio³ów chrze-
�cijañskich dzia³aj¹cych na terenie Bydgosz-
czy.

Warto zwróciæ uwagê na s³owa ks. Probosz-
cza wyg³oszone w niedzielê 3. lutego nawi¹-
zuj¹ce do owoców tegorocznej kolêdy. Liczby
zamieszczone obok tekstu na temat kolêdy s¹
wymowne.

Bie¿¹ce wydanie koncentruje siê wokó³
æwiczeñ wielkopostnych "modlitwy, postu i ja³-
mu¿ny". Znajdziemy wiêc na ten temat ró¿no-
rodne teksty. Chcia³bym zachêciæ do poczyta-
nia rozmowy z ks. Arkadiuszem, który jest w
Polsce jednym z pierwszych, pochylaj¹cych siê
nad narkomanami, nosicielami wirusa HIV i
chorymi na AIDS.

Dziêki swojemu opiekunowi duchowemu
ks. Krzysztofowi, Redakcja nawi¹za³a kontakt
ze Stra¿¹ Miejsk¹ w Bydgoszczy, która obcho-
dzi³a niedawno swoje 10-urodziny.

Dziêki nawi¹zanemu kontaktowi, pytali�my
stra¿ników o ró¿ne sprawy. W tym wydaniu
znajdziemy teksty o historii Stra¿y Miejskiej
w Bydgoszczy i prawnych warunkach prowa-
dzenia zbiórek - najogólniej kwestowania.
Warto zapoznaæ siê z tymi tekstami.

A na zakoñczenie jeszcze jedna uwaga. W
bie¿¹cym numerze obrodzi³o listami. Ka¿dy
jest oryginalny w swoim rodzaju. Autorzy dziel¹
siê swymi spostrze¿eniami, opisuj¹ zjawiska.
Taki urodzaj zawsze cieszy Redakcjê.

FRED
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Mo¿na nie czytaæ

G³os anio³a

MODLITWA POSZERZA ...
Witaj!
Mam nadziejê, ze stajesz siê cz³owie-

kiem szczê�liwym. Dzi� lekcja druga.
Szukaj¹c sposobu aby przybli¿yæ Ci sztu-

kê bycia szczê�liwym, z pomoc¹ przyszed³
mi rok liturgiczny - bo oto przecie¿ Wielki
Post! (A swoj¹ drog¹ - zauwa¿y³e�, ¿e czê-
sto co� jakby "samo" przychodzi³o... a to Pan
Bóg przychodzi z pomoc¹, daj¹c czas, s³o-
wa, ludzi... ). Wracam do w¹tku wielkopost-
nego: otó¿ ten czas ma swoje specyficzne

trzy wymiary, które mog¹ nam byæ cudn¹ "po-
moc¹ naukow¹". A jest to modlitwa, post i
ja³mu¿na. Sprawa o tyle trudna, ¿e owe po-
moce trochê siê zakurzy³y i chyba trochê o
nich zapominasz w dobie nowoczesnej tech-
niki (ja do techniki nic nie mam! A niech siê
wszystko piêknie rozwija i s³u¿y Ci pomoc¹ ,
byleby nie przeszkadza³o byæ cz³owiekiem
w ca³ej pe³ni tego s³owa!). A modlitwa, post i
ja³mu¿na s¹ naprawdê dobre, ducha rozwi-
jaj¹ i pog³êbiaj¹ cz³owieczeñstwo i w Tobie i
w innych. Teraz siê trochê powym¹drzam (hi!
hi! hi! Jak stary belfer!) Otó¿ Ty jeste� "lud�"
i mam nadziejê, ¿e o tym wiesz. A jako "lud�"
jeste� Osob¹, czyli stworzeniem wy¿szym od
innych stworzeñ (¿e o�mielê siê przypomnieæ
scenê stworzenia z Ksiêgi Rodzaju, gdy to
Pan Bóg uczyni³ cz³owieka panem stworze-
nia - Rdz 1,28) bo nosisz w sobie obraz sa-
mego Boga - uczyni³ Ciê wolnym, darowa³
nie�mierteln¹ duszê i rozum, by� z niego ko-
rzysta³ na wszystkich drogach Twego ¿ycia.

Bycie osob¹ oznacza te¿, ¿e nie ma nikogo
takiego jak Ty, ¿e jeste� jedyny, niepowta-
rzalny, ukochany przez Boga jako konkret-
ny cz³owiek. Jeste� wyj¹tkowy! A jednocze-
�nie bycie osob¹ oznacza te¿, ¿e w tej swo-
jej wyj¹tkowo�ci nabierasz pe³ni dopiero
poprzez dar z siebie, dar bezinteresowny, dar
mi³o�ci. Dlaczego? Ano dlatego, ¿e nosz¹c
w sobie znamiê Bo¿ej mi³o�ci jeste� powo-
³any do realizowania tej mi³o�ci, jeste� we-
zwany do niej ju¿ z samego faktu bycia cz³o-
wiekiem. ¯adne stworzenie nie mo¿e zde-
cydowaæ w sposób wolny, ¿e siebie oddaje
dla innych. Tylko Ty. Tylko cz³owiek. Jak to
siê ma do szczê�cia? Ma siê to wprost pro-
porcjonalnie - im bardziej siebie czynisz da-
rem, tym bardziej jeste� cz³owiekiem, a to
oznacza, ze tym bardziej jeste� szczê�liwy.
Bo szczê�cie to byæ tym, kim Bóg Ciebie
chce mieæ. I to stwierdzenie "Bóg chce mnie
mieæ" nie oznacza ¿adnej degradacji Twojej
woli, to nie jest �lepe niewolnictwo, ani bo-

ja�liwe podporz¹dkowanie - ze strony Boga
nic Ci nie grozi. Bycie takim jak On, domaga
siê wej�cia w przestrzeñ mi³o�ci i dzieciêce-
go zaufania - ale to ju¿ "przerabiali�my" i
mam nadziejê, ¿e stosujesz to w ¿yciu!

A jak to siê ma do modlitwy, postu i ja³-
mu¿ny? A to sobie zaraz wyja�nimy. Naj-
pierw modlitwa. Sam wiesz jak ona wygl¹da
w Twoim ¿yciu.... i wcale siê nie czepiam,
ale czasem móg³by� przynajmniej porz¹dny
znak krzy¿a robiæ i przestaæ gadaæ tylko o
sobie. Modlitwa ma byæ spotkaniem - czyli
zauwa¿, ¿e na to spotkanie wychodzi do Cie-
bie Bóg! A tak! On fatyguje siê do Ciebie -
miej choæ tyle szacunku, by Go porz¹dnie
przywitaæ. Czasem wpadasz w pu³apkê, ¿e
dobra modlitwa, to d³uga modlitwa, a jak d³u-
ga, to Ty, niestety, nie masz czasu - i uspra-
wiedliwonko gotowe! Pisa³em Ci kiedy� -
pamiêtasz? - ¿e modliæ siê mo¿na krótkimi
spojrzeniami w stronê Boga, krótkim s³owem,
westchnieniem, u�miechem pos³anym w
Jego kierunku. Próbujesz?  Fakt, ¿e czasem
potrzebne jest d³u¿sze zatrzymanie i wcale
Ciê od tego nie zwalniam! Musisz mieæ czas
na najwa¿niejsze - a czy jest co� wa¿niej-
szego ni¿ ¿ycie wieczne? Modlitwa posze-
rza Twoje cz³owieczeñstwo, "rozci¹ga du-
cha" w nieskoñczony wymiar Bo¿ej obecno-
�ci. W tym spotkaniu nie tyle chodzi o wy¿a-
lanie siê przed Bogiem, ale bardziej o prze-
bywanie z Nim i szukanie wraz z Nim roz-
wi¹zañ. On da to, co jest Tobie najbardziej
potrzebne (a nie zawsze jest to akurat to,
czego Ty chcesz). Modlitwa ma Ciê ukierun-
kowaæ na mi³o�æ, na mi³o�æ czynn¹, wyra-
¿on¹ w konkrecie dzia³ania, a nie w s³owach
(gadaæ ka¿dy g³upi potrafi, a zrobiæ... o to
ju¿ trudniej!). Ten kontakt dwóch osób - Cie-
bie i Boga - uczyni Ciê szczê�liwym, a szczê-
�cie osobistego spotkania pobudzaæ Ciê
bêdzie do podejmowania konkretnych czy-
nów. I tu jest miejsce na post. Post - czyli
zrezygnowanie z czego�. Nie tylko z miêska
w pi¹tek! To co� wiêcej. To umiejêtno�æ zre-
zygnowania z tego, co Ci siê nale¿y, co
masz. £atwo zrezygnowaæ z tego, czego nie
masz - ale to puste i k³amliwe. Post nie jest
celem, jest jedynie narzêdziem. A Tobie tak
czêsto przestawia siê ta granica. Po�cisz - i
nawet czasami ludzie Ciê podziwiaj¹ i sam
w swoich oczach ro�niesz - ale sam w³a�ci-
wie nie wiesz po co po�cisz. Mo¿e chcesz
schudn¹æ? Hm... ale do tego s¹ diety i sport,
a nie post. Post ma wymiar przede wszyst-
kim duchowy. Poszukaj w swoim ¿yciu tego,
co mo¿na by obj¹æ postem. Mo¿e "namiêt-
nie kochasz" seriale....? Popo�æ sobie! I w
Wielkim Po�cie ich nie ogl¹daj! Mo¿e lubisz
d³u¿ej pospaæ? Mo¿e nie mo¿esz ¿yæ bez
s³odkiego? Poszukaj. I proszê Ciê - niech to
bêdzie konkret, a nie jakie� tam ogólniki typu,
bêdê je�æ mniej. Cz³owiek to cwana bestyj-
ka i potem wszystko umie sobie i Bogu tak
wyt³umaczyæ, ¿e on jest najmniej winny. A
jak ju¿ znajdziesz swój post to pomy�l o jego
sensie? Mo¿e kto� z Twoich bliskich potrze-
buje nawrócenia albo zdrowia? A mo¿e to



Rozmowa miesi¹ca

SERDECZNA I KONKRETNA
z ksiêdzem Arkadiuszem Nowakiem rozmawia KfAD
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Szczê�æ Bo¿e! Witam serdecznie ksiêdza
w naszej parafii. To pierwszy pobyt ksiê-
dza u nas?
Tak, oficjalnie dla mnie pierwszy, choæ pa-
miêtam, ¿e by³em tu kiedy� przejazdem, tak
prywatnie, ale wtedy jeszcze nie by³o tego
ko�cio³a. Natomiast dla Pani Eleni to nie, bo
cieszy³a siê, ¿e bêdzie znowu w tym ko�cie-
le.

Podj¹³ siê ksi¹dz nietypowej pracy dusz-
pasterskiej. Pracy z lud�mi czêsto odrzu-
canymi na margines spo³eczny, bo nar-
komanami i zaka¿onymi wirusem HIV. Jak
do tego dosz³o?

Taka by³a potrzeba czasu. Nie wstyd�my siê
nazywaæ sprawy po imieniu. To praca z "æpu-
nami" i chorymi na AIDS. Jest to jednak dusz-
pasterstwo i opieka nad lud�mi chorymi. Za-
równo narkoman, jak i nosiciel HIV to ludzie
bardzo chorzy, choæ te dwie grupy s¹ ró¿ne,
to jednak w pewnym sensie pokrewne.

To znaczy?

Inaczej trzeba sprawowaæ opiekê, zarówno
duszpastersk¹, jak i fizyczn¹, nad cz³owie-
kiem uzale¿nionym, a nieco inaczej nad no-
sicielem HIV. Ci ostatni niekoniecznie mu-
sz¹ byæ uzale¿nieni, choæ czêsto z tych �ro-
dowisk siê wywodz¹. S¹ w�ród nich tacy,
którzy wirusem zakazili siê przypadkowo,
nie�wiadomie itp.

Tak pokrótce, to jak im mo¿na pomóc?
To temat rzeka. Istnieje wiele metod walki z
uzale¿nieniami, w tym z narkomani¹. Od za-
rz¹dzeñ administracyjnych, karnych, po re-
presje odwykowe. W ka¿dym przypadku jed-
nak nale¿y w takim cz³owieku rozbudziæ
�wiadomo�æ skutków uzale¿nienia i pomóc
z³agodziæ mu g³ód narkotykowy. Jednak naj-
wa¿niejsze, aby swoj¹ dobr¹ wol¹ ka¿dy

pomaga³ sam sobie. Ró¿nymi sposobami
mo¿na tê wolê wyzwoliæ i umocniæ, ale naj-
pierw chory musi chcieæ sobie pomóc.

To tak, jak z alkoholizmem, czy nikotyni-
zmem. Pomimo leczenia, gdy kto� bêdzie
siêga³ po kieliszek, czy papierosa, to siê nie
wyzwoli. Z narkotykami jest jeszcze gorzej.
W cz³owieku nie ma silnej woli, bo narkotyk
j¹ zabija. Nawet �nie bior¹cy� przez d³u¿szy
czas, wydawa³oby siê wyleczony, gdy we-
�mie �dzia³kê� to przepad³. Ponowne wyle-
czenie jest prawie niemo¿liwe.

A jak wiadomo, dostêp do narkotyków
jest stosunkowo ³atwy. Siêgaj¹ po nie ju¿
niemal dzieci. Co z tym robiæ?
Tu potrzebna jest bardzo szeroka edukacja
od najm³odszych lat i u�wiadamianie zgub-
nych skutków . Edukacja w rodzinach, szko-
le, parafii, organizacjach. Potrzeba te¿ sze-
rokiej informacji w mediach. Musimy pamiê-
taæ, ¿e pro�by, czy gro�by rodziców, czy wy-
chowawców niewiele daj¹.

Czy istnieje w kraju taki system eduka-
cji?
W coraz szerszym stopniu tak, choæ nale¿y
to stale udoskonalaæ. Potrzebne s¹ równie¿
o�rodki dla tych, którzy ju¿ s¹ uzale¿nieni.

Czy mamy wystarczaj¹c¹ liczbê takich
o�rodków?
Pomimo, ¿e ostatnio tym problemem zainte-
resowane s¹ ró¿ne organa, od o�wiatowych,
samorz¹dowych, po rz¹dowe i pozarz¹do-
we i ko�cielne to pewnie jeszcze za ma³o.
Uwa¿am równie¿, ¿e powinny one bardziej
zjednoczyæ siê w dzia³aniach. Nie tak bar-
dzo wa¿ne s¹ pogl¹dy i szyldy jak wspólne
dzia³anie i d¹¿enie do jednego celu.

A opieka nad nosicielami HIV?
To bardzo serdeczna i konkretna opieka nad
chorymi. To wyci¹gniêcie rêki do cz³owieka,
którego wielu jeszcze siê boi, przed którym
wprost ucieka. Wielu odnosi siê do nich, jak
kiedy� do trêdowatych, wielu uwa¿a ich za
z³e bestie, a przecie¿ oni nie gryz¹, na niko-
go nie napadaj¹, nie zabijaj¹. Trzeba im rów-
nie¿ pomóc wychowaæ potomstwo, które
przysz³o na �wiat, a które wcale nie musi byæ
chore.

Jednak to specyficzna opieka nad cho-
rym?
Tak, bo i choroba jest specyficzna. To mniej
wiêcej taka ró¿nica, jak opieka nad chorym
w zwyk³ej przychodni rejonowej, gdzie opie-
ki lekarskiej potrzebuj¹ ludzie zakatarzeni,
zagrypieni, z temperatur¹, a w specjalistycz-
nej klinice kardiologicznej, w której przepro-
wadza siê operacje na otwartym sercu. W
jednym i drugim przypadku pacjent wymaga
opieki lekarskiej, ale jak¿e ró¿nej.

Jak w zamy�le ksiêdza powsta³ pomys³
pomocy tym ludziom?

Ty nie radzisz sobie z jak¹� s³abo�ci¹? Po
prostu podejmij post z mi³o�ci dla Boga? (jak
by³e� zakochany to nie takie szaleñstwa siê
robi³o... prawda? Dlaczego nie dla Boga? Nie
kochasz Go?). Ta umiejêtno�æ wyrzekania
siê znów pog³êbi Twoje cz³owieczeñstwo,
czyli uczyni Ciê bardziej szczê�liwszym. Lu-
dzie, którzy potrafi¹ m¹drze po�ciæ, ciesz¹
siê z ma³ych rzeczy, nabieraj¹ pewno�ci i
pokoju serca - a Tobie to bardzo, bardzo
potrzebne. Z postu ju¿ tylko krok do ja³mu¿-
ny. S³owo zapomniane i wymawiane troszkê
ze wstydem (przyznaj siê!). Ja³mu¿na to czy-
nienie mi³o�ci. Modlitwa i po czê�ci post s¹
raczej Twoim osobistym spotkaniem z Bo-
giem, wszystko rozgrywa siê na p³aszczy�-
nie Bóg - Ty. Natomiast ja³mu¿na wprowa-
dza tu drugiego cz³owieka w jego konkret-
nej sytuacji ¿yciowej. Nie mo¿esz mówiæ, ¿e
kochasz Boga, którego nie widzisz, je�li nie
mi³ujesz brata, którego widzisz... wiêc je�li
wchodzisz na drogê modlitwy i postu, to id�
ju¿ dalej a¿ do ja³mu¿ny, by nie by³o w Tobie
k³amstwa. Chcia³bym aby� zrozumia³ sens
tego, o czym piszê. Tu nie chodzi o jakie�
pobo¿ne wy�cigi - kto wiêcej, kto wy¿ej, kto
d³u¿ej! Tu chodzi o mi³o�æ! Wszystko niech
siê w Tobie dokonuje z mi³o�ci - tak¿e ja³-
mu¿na. Wtedy nie bêdzie upokorzeniem dla
tego, komu dajesz, ale bêdzie wspóln¹ ra-
do�ci¹, zastanów siê co mo¿esz daæ i komu?
Rozejrzyj siê, a sam siê zdziwisz ile masz
mo¿liwo�ci z³o¿enia daru z siebie (bo na tym
polega ja³mu¿na). Mo¿esz daæ komu� pie-
ni¹dze, ale tak czêsto ludzie potrzebuj¹ chle-
ba, ubrañ, wsparcia, wys³uchania ich trosk,
u�miechu. To te¿ jest ja³mu¿na. Tylko pro-
szê - nie dawaj och³apów i tego, co Tobie na
nic siê nie przyda. Spróbuj kiedy� oddaæ
komu� to co lubisz - ale nie dlatego, by Cie-
bie ca³e  niebo i ziemia mia³y podziwiaæ - to
jest pycha - ale dlatego, ¿e odkrywasz mi-
³o�æ w tym ge�cie, ¿e jest to powiedzenie
Bogu i drugiemu cz³owiekowi "kocham". To
trudne. Ale zacznij praktykowaæ. Zacznij tym
¿yæ.

I na koniec tylko o jedno proszê - zawsze
miej na uwadze Boga, a to ustrze¿e Ciê od
pustych gestów i s³ów, od braku mi³o�ci, od
pychy, która jak psiak ci¹gle ³asi siê do Two-
ich nóg. Zobaczysz, ¿e takie postawienie
sprawy uwolni Ciê od wielu lêków, niepoko-
ju, by dobrze oceniono Twój gest, od zapat-
rzenia w siebie i kierowania siê swoim "wi-
dzimisiê". To uczyni Ciê szczê�liwym! Prze-
cie¿ o to w³a�nie chodzi, bo smutny chrze-
�cijanin, to ¿aden chrze�cijanin!! Pamiêtaj o
tym! A teraz ruszaj. Niech modlitwa, post i
ja³mu¿na uskrzydl¹ Twego ducha tak, by
Wielki Post  sta³ siê dla Ciebie czasem b³o-
gos³awionym (czytaj: szczê�liwym!) a
przez to u�wiêcaj¹cym. Trzymaj siê i ³¹cz siê
we wszystkim z Chrystusem - On w dosko-
na³y sposób podj¹³ drogê modlitwy, postu i
ja³mu¿ny, uczyniwszy z siebie ofiarê przeb³a-
galn¹ za Twoje grzechy. On umar³ na krzy¿u
z mi³o�ci. Nie proszê by� zrozumia³. Proszê
by� uwierzy³ i... pokocha³.

Pa!
TWÓJ ANIO£ M, FOTO PAWE£
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Ks. Arkadiusz Nowak
Urodzi³ siê ponad 36 lat temu w tradycyj-
nej �l¹skiej rodzinie robotniczej, w takiej,
w której broni³o siê podstawowych warto-
�ci. Ma dwóch m³odszych braci. Obecnie
nale¿y do rodziny zakonnej Kamilianów [MI]
(Ordo Clericorum Regularium Ministran-
tium Infirmis - Zakon Kleryków Regularnych
Pos³uguj¹cych Chorym), która jest wspól-
not¹ miêdzynarodow¹, a w Polsce   liczy
oko³o 120 osób. Od ponad 11 lat pomaga
chorym na AIDS. Jest doradc¹ ministra
zdrowia ds. AIDS i narkomanii i dyrekto-
rem O�rodka Readaptacyjnego Minister-
stwa Zdrowia. Pe³ni równie¿ odpowiedzial-
ne funkcje w duszpasterstwie s³u¿by zdro-
wia Ko�cio³a katolickiego. Jest te¿ laure-
atem wielu nagród i wyró¿nieñ. W 1993
roku zosta³ wyró¿niony nagrod¹ honorow¹
o przes³aniu chrze�cijañskim - Medalem
�w. Jerzego, przyznawan¹ przez redakcjê
�Tygodnika Powszechnego�. W 2000 roku,
otrzyma³ nagrodê ONZ-UNDP (Nagroda
Programu Narodów Zjednoczonych ds.
Rozwoju) za pomoc chorym na AIDS.

Koncert dobiega koñca. Koñcz¹c nasz¹
rozmowê ¿yczê ksiêdzu wiele si³ i ³ask
Bo¿ych w tym dziele i... czego jeszcze?
Wiele wsparcia od ludzi dobrej woli, bo wia-
domo, ¿e w tym trudnym ekonomicznie roku
dla naszego kraju ono bêdzie bardzo po-
trzebne. No i pewnie najwa¿niejszego- mo-
dlitwy, modlitwy i jeszcze raz modlitwy.

Dziêkujê gor¹co za rozmowê.
Dziêkujê.

rozmawia³ KfAD

Od autora:

Rozmowê przeprowadzono w czasie koncer-
tu kolêd w wykonaniu Eleni w ko�ciele MBKM
w dniu 4 stycznia 2002 roku. Tekst nie jest
autoryzowany (za zgod¹ rozmówcy).

Taka by³a potrzeba. Jednak to d³uga histo-
ria. Trwa³o to d³ugo, choæ o wiele krócej, ni¿
inwazja narkomanii i AIDS. Czê�ciow¹ mo-
tywacj¹ by³ równie¿ brak zainteresowania siê
tymi lud�mi ze strony innych.

O tym problemie kiedy� siê nie mówi³o,
czy to znaczy, ¿e by³ on tylko marginal-
ny?
Absolutnie nie. Choæ na szerok¹ skalê jest
to problem XX wieku, to jednak �rodki odu-
rzaj¹ce znane by³y od dawien dawna. W Pol-
sce narkomania zaczê³a siê szerzyæ do�æ
dawno, bo w latach 60-tych, ale w pewnych
grupach �rodowiskowych, Szersze krêgi za-
czê³a zataczaæ w czasach gierkowskich. By³
to jednak temat tabu ze wzglêdów politycz-
nych. To by³ zapewne powa¿ny b³¹d, z któ-
rym teraz trzeba walczyæ ze zdwojon¹ si³¹.

Jednak pocz¹tki dzia³alno�ci ksiêdza na-
potyka³y na powa¿ne trudno�ci?
Bardzo powa¿ne. Po prostu wszêdzie k³a-
dziono mi k³ody pod nogi. Problemu nie
chcia³a dostrzec w³adza, zarówno admini-
stracyjna, jak i rz¹dowa, a nawet czê�æ ko-
�cielnej. Wrogo nastawione by³o równie¿
spo³eczeñstwo.

Znamy to z ró¿nych przekazów telewizyj-
nych, z radia, prasy.
Media, zw³aszcza telewizja robi³y niechc¹-
co czasem wiêcej z³a, ni¿ dobra. W spo³e-
czeñstwie wzrasta³a si³a agresji po takim pro-
gramie i opaczna solidarno�æ.

A dzisiaj?
Znacznie lepiej, choæ wielu jeszcze trzeba
przekonywaæ. Zmieni³a siê jednak znacznie
�wiadomo�æ spo³eczna, choæ na pewno nie
wszystkich. Wielu jeszcze ukamienowa³oby
takiego chorego.

Dzisiejszy koncert kolêd w wykonaniu
znanej ju¿ nam gwiazdy Pani Eleni jest
koncertem charytatywnym nios¹cym po-
moc materialn¹ dzie³u ksiêdza, czy to
wyj¹tek?
Nie. Pani Eleni zgodzi³a siê na taki cykl kon-
certów kolêd w ró¿nych miejscach w kraju.
Wczoraj byli�my w Inowroc³awiu.

A dalej?
Jutro bêdziemy w Bielsku Bia³ej, pó�niej Sie-
radz, Wyszków, okolice Warszawy. Dok³ad-
nie nie pamiêtam.

Jak ksi¹dz ocenia nasz¹ frekwencjê na
tle innych?
Cieszê siê, ¿e tak du¿o Was przyby³o.
Chcia³bym tu wszystkim serdecznie podziê-
kowaæ za wsparcie. Przy okazji chcia³bym
równie¿ podziêkowaæ ksiêdzu pra³atowi za
wyra¿enie zgody, ksiêdzu Krzysztofowi i
Centrum Kultury Katolickiej, oraz wszystkim,
którzy wziêli udzia³ w ca³ej oprawie przygo-
towawczej.

Bardzo mi³o. Przeka¿ê podziêkowania. A
jak ksi¹dz ocenia tak na gor¹co nasz¹
¯yw¹ Szopkê?
Có¿, piêkne dzie³o. Tak na ¿ywo �wiêta Ro-
dzina, anio³owie, zwierzêta prawdziwe, pa-
sterze. To wielkie dzie³o i dobrze, ¿e znala-
z³o siê tylu chêtnych do jego realizacji, bo
zapewne sporo trzeba zachodu. Bezdomny kwestuj¹cy w naszym ko�ciele, fot. Mietek
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4. B³. o. LUDWIK PIUS BARTOSIK ur. w
1909 roku. Franciszkanin konwentualny
z Niepokalanowa i redaktor �Rycerza
Niepokalanej� i �Rycerzyka�. Trafi³ z in-
nymi zakonnikami do O�wiêcimia i tam
zmar³ po torturowaniu przez esesmana
w nocy z 12 na 13 grudnia 1941 roku.

5. B³. ks. ANTONI BESZTA - BOROW-
SKI ur. w 1880 roku. Proboszcz parafii
z Bielska- Bia³ej aresztowany w dniu 15
lipca 1943 roku za to, ¿e w parafii pomi-
mo zakazu dzia³a³y stowarzyszenia ka-
tolickie i w tym samym dniu rozstrzela-
ny w okolicy Bielska.

6. B³. MARIANNA BIERNACKA ur w
1888 roku. Niewiasta - te�ciowa, która
posz³a prosiæ Gestapo, aby uwolniono
jej ciê¿arn¹ synow¹ aresztowan¹ pod-
czas ³apanki za rzekomy udzia³ w po-
mocy partyzantom i za ni¹. posz³a do
wiêzienia. Rozstrzelana 13 lipca 1943
roku w Naumowiczych ko³o Grodna.

7. B³. ks. MAKSYMILIAN BINKIEWICZ
ur. w 1913 roku. Prefekt gimnazjum i
duszpasterz z Wielunia. Aresztowany w
dniu 6 pa�dziernika 1941 roku za pro-
wadzenie dzia³alno�ci duszpasterskiej w
parafii i deportowany do obozu w Da-
chau. Zosta³ tam zabity przez stra¿nika
w dniu 24 lipca 1942 roku.

8. B³. ks. W£ADYS£AW B£¥DZIÑSKI
urodzony w 1908 roku. Dyrektor Ni¿sze-
go Seminarium Duchownego Zgroma-
dzenia Ksiê¿y Michalitów w Pawlikowi-
cach. Aresztowany w kwietniu 1944 roku
zosta³ umieszczony w obozie w Gross-
Rosen i zatrudniony w kamienio³omach.
Zepchniêty w czasie pracy przez stra¿-
nika w przepa�æ w dniu 8 wrze�nia 1944
(cdn)

PRZYGOTOWA£ KFAD
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Z czym kojarzy siê  nam Wielki Post? Na
tak postawione pytanie wielu odpowie, ¿e z
poszczeniem, umartwianiem siê, brakiem za-
baw, fioletem szat liturgicznych. To wszyst-
ko prawda, ale s¹ to tylko zewnêtrzne ozna-
ki, choæ niestety, wielu z nas na tym poprze-
staje, a przecie¿ tajemnica Wielkiego Postu
jest zupe³nie inna. Tajemnicê tego okresu
mo¿na zg³êbiæ tylko sercem.

NASZ POST
Wielki Post dla chrze�cijanina to czas

szczególnej refleksji i walki ze swymi s³abo-
�ciami. Nikt z nas nie mo¿e przecie¿ stwier-
dziæ, ¿e jest idealny, a skoro tak sprawa wy-
gl¹da, nie pozostaje nam nic innego, jak
zastanowiæ siê nad bardzo czêsto podejmo-
wanymi w Wielkim Po�cie wyrzeczeniami i
postanowieniami. Musimy u�wiadomiæ so-
bie, czym w³a�ciwie one s¹, szczególnie, gdy
staj¹ siê one dla nas niewiele znacz¹c¹ tra-
dycj¹. Có¿ bowiem znaczy dla jarosza po-
stanowienie, ¿e przez ca³y ten czas nie bê-
dzie spo¿ywa³ miêsa? Có¿ uzyskamy z po-
stanowienia nie ogl¹dania telewizji, skoro
czas ten zamienimy na wpatrywanie siê w
ekran komputera zabawiaj¹c siê ró¿nymi,
mo¿e niezbyt kulturalnymi grami, lub buszo-
waniem po internecie dla w³asnej przyjem-
no�ci i rozrywki?

Wielkopostne obietnice sk³adane same-
mu sobie i Bogu kojarz¹ siê nam z odmó-
wieniem sobie pewnych przyjemno�ci, czyli
z wyrzeczeniem. Tak rzeczywi�cie jest, jed-
nak nie tylko, bo czêsto zapominamy, ¿e sta-
wianie czo³a swoim s³abo�ciom, to nie jedy-
ny wymiar pracy nad sob¹. Maj¹c na uwa-
dze ten aspekt, nale¿a³oby zastanowiæ siê,
czym jest wyrzeczenie.

Zazwyczaj kojarzy siê ono z rezygnacj¹
z uczestnictwa w zabawach, ograniczeniem
spo¿ywania pewnych potraw, odmow¹ so-
bie spo¿ywania s³odyczy, niepaleniem papie-
rosów, czy niepiciem alkoholu. To wszystko
jest dobre, ale zastanówmy siê, czy wystar-
czy.

Czêsto zapominamy, ¿e wyrzeczenie, to
dobrowolne odmówienie sobie ze wzglêdu
na Boga rzeczy dobrej.

Wobec tego, czy szczerym wyrzecze-
niem bêdzie postanowienie, ¿e w okresie
Wielkiego Postu przestaniemy piæ, czy pa-
liæ, czyli tak naprawdê zrezygnujemy z tego,
co nam szkodzi. Samo takie postanowienie,
to nie tyle wyrzeczenie, co najrozs¹dniejsza
z mo¿liwych decyzja. Wyrzekanie siê rzeczy
dobrych ma nas przygotowaæ do tego, aby z
wiêksz¹ ³atwo�ci¹ przysz³o nam odmówiæ
sobie tego, co dla nas z³e. Cz³owiek podej-
muj¹cy w miarê regularnie jakie� zobowi¹-
zania jest zazwyczaj bardziej zdyscyplinowa-
ny i wewnêtrznie zorganizowany, ni¿ ten, kto
tego nie robi.

 Musimy pamiêtaæ równie¿ o tym, ¿e wy-
rzeczenie obowi¹zuje taki czas, na jaki zo-
sta³o podjête. Gdy podejmiemy zobowi¹za-

nie, na przyk³ad powstrzymania siê od spo-
¿ywania s³odyczy, to nie ma usprawiedliwie-
nia, ¿e zostali�my akurat zaproszeni na uro-
dziny, czy imieniny. To nic, ¿e to tylko ten
dzieñ, ¿e taka okazja. Byæ mo¿e nasze wy-
rzeczenie w tym w³a�nie momencie zosta³o
wystawione na próbê.

Pamiêtajmy, ¿e to prawdziwe i dobrowol-
ne wyrzeczenie siê tego, co dla nas dobre,
to nic innego, jak szczególnie w tym okresie
zalecany POST.

NASZA JA£MU¯NA
Jednak to, do czego siê zobowi¹zujemy,

powinno nas "kosztowaæ", choæ nie przekra-
czaæ naszych mo¿liwo�ci. Stanowi to potê¿-
ny, kolejny filar dobrych uczynków wielko-
postnych, jakim jest JA£MU¯NA .

Warto i trzeba, aby�my pomy�leli równie¿
o tej formie wyrzeczenia. Mo¿e jednak po-
wstaæ pytanie, jak to zrobiæ? Spójrzmy cho-
cia¿by na omawiane nasze postanowienie
abstynencji nikotynowej, czy alkoholowej i
po³¹czmy to z wyrzeczeniem. Zaoszczêdzo-
ne pieni¹dze, które wydaliby�my na te u¿yw-
ki, ofiarujmy biednym. Oni przyjm¹ to z ra-
do�ci¹, Bóg z mi³o�ci¹, a my otrzymamy kon-
kretne owoce.

Mo¿e podejmiemy zobowi¹zanie, ¿e
przez okres Wielkiego Postu nie bêdziemy
ani razu plotkowali, na przyk³ad przez tele-
fon. To dla nas wielu tak czêsta przywara,
wiêc walczmy z ni¹. Mniej bêdzie k³ótni, z³ych
s³ów, obmowy, a zaoszczêdzone pieni¹dze
ofiarujmy z serca tym, dla których ta pomoc
jest niezbêdna.

Pamiêtajmy jednak, aby�my w swych za-
pêdach ¿yciowych nie zgubili prawdziwego
charakteru ja³mu¿ny. Nie bêdzie prawdziw¹
ja³mu¿n¹ nawet bardzo du¿a suma pieniê-
dzy, przekazana przez nas na najbardziej
zaszczytne cele charytatywne, z czego�, co
pomy�lane by³o przez nas po to, aby nam
przynie�æ okre�lon¹ korzy�æ materialn¹. To
bêdzie tylko zwyk³a pomoc, choæ niew¹tpli-
wie równie¿ potrzebna. Wszelkie postano-
wienia i wyrzeczenia wielkopostne powinny
przynosiæ konkretne owoce, ale w sferze
duchowej, bo p³yn¹ z mi³o�ci.

Ja³mu¿na, to niekoniecznie zobowi¹za-
nie czysto finansowe. Dawc¹ ja³mu¿ny mo¿e
byæ równie¿ cz³owiek biedny. Warto mo¿e
pomy�leæ o takiej formie wyrzeczenia, jak
choæby rezygnacja w którym� dniu z ogl¹-
dania telewizji. Zaoszczêdzony w ten spo-
sób czas ofiarujmy na wspólny rodzinny spa-
cer, mo¿e spotkanie z przyjacielem, rozmo-
wê z s¹siadem, z którym nie mieli�my czasu
zamieniæ ani s³owa od 5 lat . Mo¿e w tym
czasie pomo¿emy komu� co� konkretnego
zrobiæ, a przecie¿ takich wokó³ nas nie bra-
kuje.

Sami zreszt¹ wiemy, ¿e wiele jest okazji
do czynienia dobra, a odczuæ nasz¹ ofiarê
mi³o�ci mo¿e ka¿dy: przypadkowy przecho-
dzieñ, wspó³pasa¿er w autobusie, obs³uga

sklepu, czy biura, kolega z pracy, czy nasi
najbli¿si. Pamiêtajmy jednak o rzeczy naj-
wa¿niejszej, aby ilo�æ i rodzaj naszych zo-
bowi¹zañ nie przekracza³ naszych mo¿liwo-
�ci.

NASZA MODLITWA
Pora zastanowiæ siê równie¿ nad rol¹,

jak¹ w kszta³towaniu naszych charakterów
pe³ni¹ nakazy. To mo¿e niemodne s³owo, a
nakazy nie s¹ lubiane, ale podjête dobrowol-
nie równie¿ ucz¹ nas kierowaæ swoim ¿y-
ciem. Co mo¿emy sobie nakazaæ w Wielkim
Po�cie? Wiele, ale b¹d�my tu tak¿e umiar-
kowani.

Okres ten daje nam mo¿liwo�æ wyboru
wielu nabo¿eñstw. W naszej parafii mo¿e-
my uczestniczyæ w Gorzkich ¯alach, Dro-
gach Krzy¿owych, adoracji Naj�wiêtszego
Sakramentu, Misterium Mêki Pañskiej w Do-
linie �mierci. Pamiêtamy przecie¿ s³owa Je-
zusa wypowiedziane do szatana na pustyni:
"Nie samym chlebem ¿yje cz³owiek, ale ka¿-
dym s³owem, które pochodzi z ust Bo¿ych"
(Mt 4.4). To s³owo pochodz¹ce z ust Bo¿ych
us³yszymy na tych nabo¿eñstwach. To s³o-
wo, to nic innego, jak tak nam potrzebna
cnota, jak¹ jest MODLITWA

 Liturgia wielkopostna stale wzywa nas
do modlitwy. Pomy�lmy, czy potrafimy w tym
okresie czê�ciej, ni¿ kiedykolwiek stawaæ do
modlitwy? Byæ bli¿ej Pana? Warto wiêc na-
kazaæ sobie uczestnictwo w tych nabo¿eñ-
stwach przygotowuj¹cych nas do prze¿ycia
tajemnicy �mierci i zmartwychwstania Jezu-
sa.

Pamiêtajmy, ¿e czas Wielkiego Postu nie
jest czasem smutku, jakby siê mog³o wyda-
waæ. Chrystus ostrzega przed jedynie ze-
wnêtrznym okazywaniem umartwienia mó-
wi¹c: "Ty za�, gdy po�cisz, nasmaruj sobie
g³owê i umyj twarz, aby nie ludziom poka-
zaæ, ¿e po�cisz, ale Ojcu twemu, który jest
w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukry-
ciu, odda ci" (Mt 6.18-19)

Post jest wiêc postaw¹ wewnêtrzn¹, sta-
nem naszego serca, a nie zmian¹ wygl¹du
zewnêtrznego, czy tani¹ form¹ zwrócenia na
siebie uwagi.. Post poparty modlitw¹ i ja³-
mu¿n¹ jest wtedy, gdy szczerym sercem pra-
gniemy byæ bli¿ej Boga i nasze wyrzeczenia
s¹ nastêpstwem tego pragnienia.

Chciejmy tegoroczny Wielki Post prze-
¿yæ w zrozumieniu Jego tajemnicy . Mo¿e
kolejny, mo¿e po raz pierwszy nie przegap-
my tej wielkiej szansy danej nam przez Boga
po to, by�my mogli razem z Nim prze¿ywaæ
tajemnicê Zbawienia. Stawanie przeciw w³a-
snym s³abo�ciom nie jest ³atwe, ale popro-
�my Pana, by da³ nam wytrwa³o�æ w tym po-
stanowieniu.

¯yczê wszystkim, tak¿e sobie, wytrwa-
³o�ci w tej drodze ku doskona³o�ci, a czas
ten niech obfituje w Jego dary, za� Duch
niech doda nam si³, gdy nie bêdzie nam ich
starczaæ.

KFAD

Do namys³u i refleksji

ZROZUMIEÆ WIELKI POST
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Góra Krzy¿y, zwana gór¹ zamkow¹ znaj-
duj¹ca siê w pobli¿u wsi Jurgaicziai (Jurgaj-
cie), 12 kilometrów od miasta Siauliai  (Szaw-
le) w pó³nocnej Litwie nale¿y do miejsc uni-
kalnych na skalê europejsk¹.

Nie sposób  przekazaæ tej emocjonalnej
atmosfery, która otacza tam cz³owieka- tam
trzeba po prostu samemu byæ, by doznaæ nie-
powtarzalnych prze¿yæ. S¹ bez w¹tpienia kra-
je, w których chrze�cijañstwo jest g³êbiej za-
korzenione ni¿ w dzisiejszej Litwie  ale nigdzie
nie postawiono  i nie zgromadzono tylu krzy-
¿y w jednym miejscu, w miejscu, które nie jest
ani cmentarzem, ani mogi³¹ ani innym tego
typu miejscem zbrodni i pochówku bliskich.

Setki, wrêcz dziesi¹tki tysiêcy krzy¿y, krzy-
¿yków i wielkich krucyfiksów, które ustawio-
no tam- na stosunkowo ma³ej powierzchni,
bo  ca³e wzgórze liczy sobie zaledwie nie wiê-
cej jak 20 metrów wysoko�ci i oko³o 50 me-
trów d³ugo�ci -  w ró¿nych intencjach i z ró¿-
nych okazji tworz¹ miejsce promieniuj¹ce
optymizmem i rado�ci¹. Jedyne sanktuarium
w Europie w formie lasu krzy¿y, o bli¿ej nie-
okre�lonej dok³adnie  ich liczbie - jedni mó-
wi¹ o 2 milionach a inni  '' tylko'' o milionie
krzy¿y. Ale ustalenie dok³adnej liczby nie jest
tu najwa¿niejsze, bo obok tych materialnych
krzy¿y z drewna i metalu ka¿dy pielgrzym
przynosi tu swój osobisty krzy¿ ¿ycia. Na Górê
Krzy¿y przyje¿d¿a siê i przychodzi by zaznaæ
duchowego wytchnienia i poszukaæ sensu
¿ycia. We wrze�niu 1993 roku w czasie piel-
grzymki na Litwê, sanktuarium Góry Krzy¿y
odwiedzi³ Jan  Pawe³ II.

Chrystianizacja ziem litewskich  mia³a miej-
sce pod koniec XII wieku. Ksiêstwo Litewskie
przyjê³o katolicyzm w 1251 roku, od tego te¿
czasu, czyli od po³owy XIII wieku datuje siê
�lady pierwszych budowli chrze�cijañskich,
w tym ko�cio³ów. Nazwê miasta Siauliai
(Szawle) mo¿na by przet³umaczyæ na Strzel-
ce. Miasto to nale¿y do najstarszych miast
litewskich, bo za³o¿one zosta³o ju¿ w 1236
roku i  dzi� liczy sobie 150 tys. mieszkañców
i jest czwartym co do wielko�ci miastem Li-
twy. W �redniowieczu le¿a³o na szlaku han-
dlowym prowadz¹cym na pó³noc Litwy. W
miejscu dzisiejszej Góry Krzy¿y, wed³ug po-
dañ i legend, mia³ siê znajdowaæ zamek a
zapewne w okresie przedchrze�cijañskim w
okolicy lub na samej górze  gromadzono siê
aby �wiêtowaæ noc �wiêtojañsk¹. Z tego te¿
powodu o powstaniu Góry kr¹¿y wiele legend.
Jedna z nich g³osi, ¿e sta³ tam ko�ció³ ale
spali³ siê i zapad³ pod ziemiê. Inna legenda
mówi, ¿e w tym miejscu stoczono wielki bój,
w walce poleg³o wielu ¿o³nierzy a ci, którzy
ocaleli usypali rêkoma górê ku czci zmar³ych.
Inne podanie mówi o ko�ciele, który mia³ zo-
staæ zasypany piaskiem w czasie szalej¹cej
burzy a na miejscu po nim  wyros³a wielka
góra. Wiêkszo�æ badaczy jednak historiê
Góry widzi bardzo krótko tzn. pierwsze po-
twierdzone i udokumentowane wzmianki na

temat pojawienia siê w tym miejscu krzy¿y
datuj¹ siê na po³owê XIX wieku. S¹ przypusz-
czenia, ¿e pierwsze  krzy¿e pojawi³y siê po
1831 roku po Powstaniu Listopadowym -
bowiem wtedy stawiano krzy¿e poleg³ym i
zaginionym powstañcom. Ale trzeba podkre-
�liæ jeszcze raz, zarówno na samej górze jak
i w jej bezpo�rednim s¹siedztwie nie by³o
cmentarza. Krzy¿e by³y wyrazem pamiêci i
wiary. W XIX wieku na Litwie by³ rozpo-
wszechniony zwyczaj stawiania krzy¿y przy-
dro¿nych - mo¿liwe, ¿e zwyczaj ten rozpo-

wszechnili franciszkanie, którzy w po³owie
XVIII wieku wprowadzili obchodzenie Drogi
Krzy¿owej. Po Powstaniu Styczniowym 1863
roku, stawianie krzy¿y by³o spo³eczn¹ i naro-
dow¹ form¹ protestu. Rodzinom zmar³ych
powstañców,  grozi³y represje gdy stawiali
krzy¿e przy zabudowaniach, dlatego te¿ za-
czêto stawiaæ je w jednym miejscu - na gó-
rze nieopodal miasta Szawle. Carscy ¿andar-
mi je niszczyli, ale pod os³on¹ nocy pojawia³y
siê nowe. I tak  zrodzi³ siê zwyczaj stawiania
krzy¿y. W ten sposób proszono Boga o wsta-
wiennictwo i ³askê duchow¹ (podobna sytu-
acja by³a w Polsce pod zaborami - pamiêæ o
powstañcach przechowywano w tzw. czarnej
bi¿uterii,  a  w latach 80. ubieg³ego wieku po
wprowadzeniu stanu wojennego - na znak
jedno�ci i pamiêci z ofiarami  uk³adano kwiet-
ne krzy¿e przed ko�cio³ami...). Wie�æ o gó-
rze szybko siê rozesz³a i mimo restrykcji ze
strony carskiej, krzy¿y w ogóle nie ubywa³o a
miejsce zaczê³o cieszyæ siê s³aw¹  miejsca
cudami s³yn¹cymi.

  W okresie miêdzywojennym, o górze pi-
sano i mówiono du¿o. Rzadko, które miejsce
sakralne cieszy³o siê tak du¿¹ popularno�ci¹
w�ród pielgrzymów. Zaczêto prowadziæ
pierwsze statystyki i opisy    znajduj¹cych siê
tam krzy¿y. W latach powojennych wraz z

zadomowieniem siê na dobre na tych zie-
miach komunizmu o górze siê nie mówi³o,
miejsce to mia³o przestaæ istnieæ w  spo³ecz-
nej �wiadomo�ci a ci, którzy stawiali krzy¿e
byli prze�ladowani. W 1961 roku przeprowa-
dzono akcjê maj¹c¹ na celu ostateczne wy-
plenienie zachowañ religijnych po�ród litew-
skiej ludno�ci - przy pomocy ko³chozowych
spychaczy  ''oczyszczono'' górê z krzy¿y,
metalowe krzy¿e zawieziono na sk³adowisko
z³omu a drewniane po prostu spalono. Za-
broniono organizowania  pielgrzymek w to
miejsce. W latach 70., a szczególnie w okre-
sie pierestrojki Gorbaczowa - góra zaczê³a
ponownie od¿ywaæ, krzy¿e wyrasta³y noc¹,
ale o dziwo jako� mniej by³o aktów niszczy-
cielskich. Na to miejsce, które do dzi� nie
doczeka³o siê naukowej literatury zaczê³y
przybywaæ pielgrzymki nie tylko z terenów li-
tewskich. Od pocz¹tku lat 90., gdy to Litwa
ponownie sta³a siê niepodleg³a, na Górê Krzy-
¿y przybywaj¹ liczne pielgrzymki z praktycz-
nie ca³ej Europy jak te¿ litewscy emigranci z
Ameryki i Australii.

Trudno jest dzi� chocia¿ w przybli¿eniu
ustaliæ liczbê krzy¿y. Od kilkumetrowych do
kilkucentymetrowych, od wykonanych w me-
talu, do wyrze�bionych kozikiem. A ka¿dy
kryje w sobie cierpienie i pragnienie  ludzkie,
³zy smutku lub rado�ci... Wierni stawiaj¹ krzy-
¿e bo prosz¹ o ³askê Bo¿¹. Bo krzy¿  jest
symbolem odkupienia a �mieræ Jezusa na
krzy¿u nadziej¹ i sensem wiary.

OPRACOWANIE PIOTR GEIZEL, FOTO PAWE£

Od redakcji: Zdjêcie przedstawia grupê krzy-
¿y postawionych wokó³ polskiego Sanktu-
arium Prawos³awia na �w. Górze - Grabarce
k/Siemiatycz.

Z podró¿y

�GÓRA� KRZY¯Y

Sejmik Parafialny, oraz ks. Pro-
boszcz i organizatorzy ̄ ywego ̄ ³óbka  dziê-
kuj¹ grupie Stra¿y Marsza³kowskiej, oraz
przyby³ym do pomocy parafianom, za roz-
biórkê w dniu 4 lutego bo¿onarodzeniowych
dekoracji i szopy.

Dziêki zaanga¿owaniu sporej grupy
osób szybko i sprawnie przeprowadzono
prace rozbiórkowe, zabezpieczono elemen-
ty szopy i usuniêto zbyteczne odpady. Po-
sprz¹tano równie¿ teren przy ko�ciele i przy-
leg³y lasek, odkurzono ¿yrandole, wszyst-
kie stacje Drogi Krzy¿owej, konfesjona³y,
prezbiterium i sprz¹tniêto ko�ció³.

W pracach tych uczestniczy³o oko³o
20 osób. Polecamy ich opiece naszej pa-
tronki - Królowej Mêczenników

KOORDYNATOR
SEJMIKU PARAFIALNEGO

Konieczne prace

ROZBIÓRKA
DEKORACJI
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Popielec

POCZ¥TEK DROGI
Kilka dni temu �roda  naznaczo-

na popio³em stanê³a u wrót  Wielkiego Po-
stu. Rozpocz¹³ siê, jak mówi �w. Pawe³
�czas upragniony�, �dzieñ zbawienia�. We-
szli�my w okres czterdziestu dni �pustyni�-
przygotowania do  g³êbokiego  prze¿ycia
wielkiej nocy Zmartwychwstania Pañskie-
go.

Kap³an posypa³ nasz¹ g³owê po-
pio³em. Us³yszeli�my przy tym s³owa: �Pro-
chem jeste� i w proch siê obrócisz�, lub �Na-
wracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê�. To
znak i s³owa zapraszaj¹ce nas do wycisze-
nia siê i wej�cia w g³êbszy dialog z Bogiem.

Wiemy, ¿e On nas zna, ale czy my
znamy siebie? Potrzeba nam przypomnie-
nia s³ów , które zapisane s¹ na pierwszych
stronach Biblii: Do mê¿czyzny  za� Bóg
rzek³(...) wrócisz do ziemi, z której zosta³e�
wziêty, bo prochem jeste� i w proch siê
obrócisz(Rdz 3,16). Widzieæ siebie w ca³ej
prawdzie, widzieæ swoje miejsce w rzeczy-
wisto�ci, to uznaæ rozumem i sercem, ¿e
cz³owiek zosta³ stworzony przez Boga.
Wszystko, kim jeste�my i co posiadamy,
zawdziêczamy Bogu, który jest  Mi³o�ci¹.
A jeste�my w tym �wiecie kim� wyj¹tko-
wym. W Jezusie Chrystusie przez sakra-
ment chrztu �wiêtego otrzymali�my jeszcze
wiêcej- pe³niê ¿ycia. Zostali�my przecie¿
uwolnieni od grzechu i zjednoczeni z Chry-
stusem Zbawicielem.

Jednocze�nie, jak gdyby po dru-
giej stronie naszej egzystencji, patrz¹c na
siebie wprost, bez k³amliwych o sobie wy-
obra¿eñ, ¿e nie potrafimy z tego wspania-

³ego daru w pe³ni  korzystaæ. Niejednokrot-
nie wchodzimy w grzech, gubimy siê na
drogach naszej zwyk³ej codzienno�ci.

Wyciszenie Popielca, przed³u¿o-
ne na ca³y okres Wielkiego Postu jest ko-
lejnym darem Boga. Przez nie mo¿emy zo-
baczyæ siebie  takich, jakimi naprawdê je-
ste�my, bez  tych masek zak³adanych ka¿-
dego dnia. Dla wielu z nas jest to proces
bolesny, mo¿e nawet bardzo bolesny, tak
jak bolesne jest wspomniane �Prochem je-
ste�...� Jednak bez zrozumienia tego
wszystkiego  jak¿e fa³szyw¹ nut¹ zabrzmi¹
s³owa wielkopostnej pie�ni: Wisi na krzy¿u
Pan, Stwórca nieba. P³akaæ za grzechy
cz³owiecze  potrzeba.

Prorok Malachiasz mówi³ �Pan Za-
stêpów jest jak ogieñ z³otnika (...) Usi¹dzie
wiêc, jakby mia³ przetapiaæ i oczyszczaæ
srebro , i oczy�ci synów Lewiego, i przece-
dzi ich jak z³oto czy srebro, a wtedy bêd¹
sk³adaæ Panu ofiary sprawiedliwe�
(Ml 3,2-3).

Wielki Post jest szans¹, by w nas
dokona³ siê proces oczyszczenia, by to co
nieszlachetne sta³o siê gar�ci¹ popio³u, co
to byle podmuch wiatru rozwieje. Z popio-
³em, który w �rodê Popielcow¹ znalaz³ siê
na naszych g³owach, przyjmijmy jednocze-
�nie wezwanie, do poddania siê dzia³aniu
oczyszczaj¹cego ognia przez pokutê, czyli
post, modlitwê i ja³mu¿nê.

ADALBERT

O modlitwie (6)

MODLITWA, POST I JA£MU¯NA
Modlitwa z postem by³a w pierwotnym Ko-

�ciele powszechnie praktykowana, np. pod-
czas przygotowania Barnaby i Szaw³a do wy-
prawy misyjnej:

Wtedy po po�cie i modlitwie oraz po na³o-
¿eniu na nich r¹k wyprawili ich. Dz 13,3

Post jest dodatkowym sposobem ukierun-
kowania naszych my�li na Boga i podsyce-
niem ¿arliwo�ci naszych modlitw. Taka modli-
twa jest po³¹czona z umocnieniem nas w wy-
trwa³o�ci i cierpliwo�ci, przygotowaniem na
s³owo Boga. Post i ja³mu¿na jest najlepszym
sposobem poskromienia naszych cia³ i umy-
s³ów. Poszcz¹c dajemy �wiadectwo o praw-
dziwo�ci s³ów:

Nie samym chlebem ¿yje cz³owiek, lecz
ka¿dym s³owem, które pochodzi z ust Bo¿ych
Mt4,4/Pwt8.3

Dlatego post ma sens tylko wtedy gdy �ci-
�le ³¹czy siê z modlitw¹. Post mo¿e pomóc
nam ukierunkowaæ nasze ¿ycie na wole Bo¿¹,
odbudowaæ nasz¹ relacjê z Bogiem, ale mo¿e
byæ równie¿ wyrzeczeniem, które podejmuje-
my w intencji jakiej� osoby (np. jej nawróce-
nia).

Ten za� rodzaj z³ych duchów wyrzuca siê
tylko modlitw¹ i postem Mt 17.21

Podobn¹ rolê pe³ni ja³mu¿na - mi³osierdzie
cz³owieka nad jego bli�nim. Polega ona na
konkretnej, materialnej pomocy potrzebuj¹-
cym. Jest to na�ladowanie czynów samego
Boga, który pierwszy da³ dowód Swej dobroci
wzglêdem cz³owieka. Stary Tobiasz tak po-
ucza swego syna:

Nie odwracaj twarzy od ¿adnego bieda-
ka, a nie odwróci siê od ciebie oblicze Boga.
Jak ci tylko starczy, wed³ug twojej zasobno�ci
dawaj z niej ja³mu¿nê. Bêdziesz mia³ ma³o -
daj mniej, ale nie wzbraniaj siê dawaæ  ja³mu¿-
ny nawet z niewielkiej w³asno�ci. Tb 4, 7b-8

Dziêki ja³mu¿nie mo¿esz zobaczyæ czy
Bóg jest dla ciebie naprawdê wa¿ny, czy je-
ste� w stanie zrezygnowaæ dla Niego choæby
z kawa³ka tego co posiadasz, z tego co zaro-
bi³e� ciê¿k¹ prac¹... je¿eli nie - to kto jest pa-
nem twojego ¿ycia? Komu s³u¿ysz? Dobrze
jest poprzeæ nasz¹ modlitwê faktami. Jest to
na pewno niezmiernie trudne, ale mo¿e w tym
okresie Wielkiego Postu uda siê to nam, cho-
cia¿ troszeczkê ...

 (IA)

Je¿eli kto� nie rozumie,
czym jest nawrócenie
serca, to mo¿e zrozu-
mie, ¿e Wielki Post
jest czasem odkrêcania
tego, co zosta³o
przekrêcone.

 Ks. Edmund Karuk

Idea �w. Kamila przeniknê³a na teren
obecnej Polski przez aktywno�æ niemieckich
zakonników Pos³uguj¹cych Chorym - Kamilia-
nów.

Ju¿ w 1905 roku w Miechowicach ko³o
Bytomia trzej Kamilianie otworzyli dom zakon-
ny. Szukali oni dogodnego miejsca na otwar-
cie du¿ej placówki s³u¿by zdrowia. I tak w 1907
roku zakoñczono w Tarnowskich Górach bu-
dowê "Lecznicy �w. Jana Chrzciciela''. Leczo-
no tam na³ogowych alkoholików, a przez pe-
wien czas tak¿e chorych umys³owo. Podobnie
w Zabrzu w 1928 roku zbudowano du¿y kom-
pleks leczniczy, gdzie opiekowano siê szcze-
gólnie osobami starszymi. Równocze�nie
przyjmowano kandydatów do Zakonu z ca³ej
Polski.

Po wojnie w 1946 roku zostaje utwo-
rzona Polska Prowincja Zakonu Kamilianów.
Niestety w roku 1950 piêknie zapowiadaj¹ca
siê dzia³alno�æ Kamilianów zostaje zahamo-
wana: szpitale zostaj¹ odebrane Zakonowi i
upañstwowione. Mo¿liwa jest tylko praca dusz-
pasterska w czterech parafiach prowadzonych
przez Zakon: w Tarnowskich Górach, Zabrzu,
Bia³ej Prudnickiej i Taciszowie. W obrêbie tych
placówek prowadzi siê tak¿e pos³ugê chorym
w domach prywatnych i szpitalach, przy czym
w Polsce Ludowej przez d³u¿szy czas praca
kapelanów szpitalnych by³a bardzo utrudnio-
na.

Dzisiaj Kamilianie w Polsce podjêli siê
nowych zadañ: prowadzenia Domów Pomocy
Spo³ecznej w Zbros³awicach (dla mê¿czyzn
upo�ledzonych umys³owo), w Pilchowicach
(dla dzieci specjalnej troski) i w Zabrzu (dla
nieuleczalnie chorych), Zak³adów Opiekuñczo-
Leczniczych w Hutkach ko³o Olkusza i w Za-
brzu oraz O�rodków Readaptacyjnych dla nar-
komanów, nosicieli wirusa HIV i chorych na
AIDS w Konstancinie i w Piastowie ko³o War-
szawy.

Kandydatów do ¿ycia zakonnego przyj-
mujemy w Taciszowie ko³o Gliwic, natomiast
zakonnicy, którzy zamierzaj¹ przyj¹æ �wiêce-
nia kap³añskie, odbywaj¹ dalsz¹ formacjê w
Seminarium �w. Kamila w Burakowie - £omian-
kach ko³o Warszawy. Zakonnicy z czerwonym
krzy¿em na piersi obecnie pracuj¹ równie¿ jako
kapelani w szpitalach, opiekuj¹ siê bezdom-
nymi na Dworcu Centralnym w Warszawie oraz
chorymi w domach prywatnych - szczególnie
umieraj¹cymi.

Polscy Kamilianie pracuj¹ tak¿e poza
granicami kraju w Berlinie, Austrii, na Wê-
grzech, na S³owacji i na Madagaskarze. (...)

opracowa³: o. Andrzej Tarkowski OSCam.

Prowincja³:
ul. Bytomska 22; 42-606 Tarnowskie Góry; tel.
+48 32 285-76-96; e-mail: kamil@kuria.gliwice.pl

Wspólnota s³u¿by

KAMILIANIE
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Spotkania, które ³¹cz¹

NIE BÓJMY SIÊ ...

W NASZYM KO�CIELE
W dniu 25 stycznia 2002 roku w ramach

XXXV Tygodnia o Jedno�æ Chrze�cijan  o
godzinie 17.00 zebrali�my siê na modlitwach
w naszej parafii.

Spotkaniu temu przewodniczy³ ks. bp Sta-
nis³aw G¹decki. Oprócz gospodarza spotka-
nia, ks. proboszcza Zygmunta Trybowskie-
go, kap³anów z fordoñskich oraz niektórych
bydgoskich parafii, obecni byli przedstawicie-
le bratnich Ko�cio³ów chrze�cijañskich z Byd-
goszczy:

- Polskiego Autokefalicznego Ko�cio³a
Prawos³awnego,

- Ko�cio³a Ewangelicko-Augsburskiego,
- Ko�cio³a Ewangelicko-Metodystyczne-

go,
- Ko�cio³a Polsko-Katolickiego.

W nabo¿eñstwie uczestniczyli te¿ wierni
z tych Ko�cio³ów i nasi parafianie Po powita-
niu przez kap³ana z parafii Bo¿ego Cia³a roz-
poczê³y siê wspólne modlitwy i nabo¿eñstwo
S³owa oraz okoliczno�ciowa homilia, któr¹
wyg³osi³ ks. Jakub Dmitruk z Ko�cio³a Pra-
wos³awnego.

Nastêpnie wspólnie z zebranymi wiernymi
kap³ani odmówili modlitwê Ojcze nasz i prze-
kazali�my sobie Znak Pokoju.

B³ogos³awieñstwem ks. Biskupa zakoñczo-
no to ekumeniczne nabo¿eñstwo.

S£OWO WSTÊPNE
DRODZY BRACIA I SIOSTRY
Gromadzimy siê dzisiaj, w kolejnym dniu

Tygodnia Modlitw o Jedno�æ Chrze�cijan (...)
w ko�ciele pod wezwaniem Matki Bo¿ej Kró-
lowej Mêczenników. To spotkanie jest w pew-
nym sensie  kontynuowaniem spotkania eku-
menicznego które odby³o siê w Rzymie w
czasie Wielkiego Jubileuszu Roku Dwuty-
siêcznego. W czasie tamtego spotkania pa-
pie¿ Jan Pawe³ II modli³ siê równie¿ w inten-
cji wszystkich ofiar systemów totalitarnych -
komunizmu i faszyzmu. Równie¿ my dzisiaj,
w tej �wi¹tyni, le¿¹cej w pobli¿u Doliny �mier-
ci, miejsca straceñ z okresu II wojny �wiato-

wej pamiêtamy o tych uczniach Jezusa Chry-
stusa. Zginêli oni za to, ¿e byli chrze�cijana-
mi : ewangelikami, katolikami, czy protestan-
tami mieszkaj¹cymi w naszym mie�cie, w
Bydgoszczy. Wszyscy jednak wspólnie wy-
znawali warto�ci chrze�cijañskie.  (...)  Ju¿
po raz kolejny w Bydgoszczy, i nie tylko, bo i
w Toruniu i w Grudzi¹dzu spotykamy siê na
wspólnej modlitwie (...)

Jezus Chrystus wszystkich nas pojedna³
z Bogiem i za wszystkich modli³ siê do Ojca,
aby�my byli w jedno�ci i pokoju, aby wszy-
scy stanowili jedno. To wezwanie obejmuje
wszystkie  pokolenia tych, którzy od Aposto-
³ów przyjmuj¹ tê sam¹ wiarê. Stale do tych
s³ów z Wieczernika nawi¹zuje. I w naszej
modlitwie w Tygodniu o Jedno�æ oczekuje
naszej jedno�ci w dziele ekumenicznym.(...)
Jedn¹ bardzo wa¿n¹ rzecz¹ tej jedno�ci jest
to, aby Mi³o�æ zatacza³a coraz szersze krêgi.
Ale Mi³o�æ jest owocem modlitwy. My tê mo-
dlitwê powinni�my czyniæ i czynimy. Modli-
twa, w której Chrystus prosi Swego Ojca o
dar jedno�ci przekonuje nas, ¿e jedno�æ nie
jest dzie³em ludzkim, lecz darem Boga.. Nie
mo¿emy zatem pozostawaæ bierni wobec ta-
kiego daru. Wspólna modlitwa ³¹czy nas i
przybli¿a nawzajem do siebie, oraz daje nowe
nadzieje na przysz³o�æ. (...) Jezus Chrystus
ukaza³ nam na krzy¿u Swoj¹ Mi³o�æ i tajem-
nicê pojednania. (...) Odkrywamy równie¿
drug¹ wspóln¹ tajemnicê. Chrystus Zmar-
twychwsta³y jest �ród³em nadziei dla nas i dla
ca³ego  �wiata W Nim jest �ród³o ¿ycia. On
jest Alfa i Omega, Pocz¹tek i Koniec. On po-
zwala nam piæ ze �ród³a wody ¿ywej. Nam,
oczekuj¹cym ¿ycia wiecznego. Jezus, jak
wiemy z Ewangelii rozmawia³ z Samarytan-
k¹. Okre�li³ tam wodê o której mówi³ jako
wodê ¿ycia. Je�li kto� jest spragnionym,
niech przyjdzie do Mnie, niech pije, mówi³.
Dawc¹ wody ¿ywej jest Duch �wiêty. Kto w
Niego wierzy, dost¹pi wody ¿ywej z Jego
wnêtrzno�ci.

O wodzie ¿ywej i jej znaczeniu napotyka-
my równie¿ na kartach Starego Testamentu.

Izajasz pisa³, ¿e w zdroju zbawieni zobacz¹
Boga. Zstêpuj¹cy na Jezusa  podczas chrztu
Duch �wiêty, to Nowotestamentowa woda.
My nie mo¿emy zobaczyæ teraz Boga. To
wystêpek rodziców naszych- Adama i Ewy,
spowodowa³, ¿e cz³owiek nie ma pe³ni ³ask
Ducha. Dlatego potrzeba nam tej Nowote-
stamentowej wody na obmycie siê, unice-
stwienie grzechu i �mierci. Wszystko to te¿
ma prowadziæ do pojednania ludzi z Bogiem
i wylania na nich wód ¿ycia. (...) Jeden jest
Bóg, Ojciec wszystkich, który jest, i dzia³a
ponad wszystkim, przez wszystkich i we
wszystkim. Jeden jest Bóg, Stwórca i Pan,
Król  i Sêdzia, ale te¿ i Mi³uj¹cy Ojciec, przy-
nosz¹cy w Synu Zbawienie i obecny w ca-
³ym naszym ¿yciu. On jest Ojcem w wszyst-
kich tych podzia³ach , jest wszystkim i w
wszystkim. �wiadomo�æ takiej jedno�ci w
podzia³ach jest nam niezbêdna, aby�my
wspierali siê wzajemnie wychodz¹c sobie
naprzeciw. Aby�my otwieraj¹c siê na potrze-
by bli�nich i powierzaj¹c jedni drugich w mo-
dlitwie zwiêkszali potencja³ dobra, mi³o�ci i
jedno�ci.

KSI¥DZ  JANUSZ DMITRUK
(Polski  Autokefaliczny
Ko�ció³ Prawos³awny)

Bracia i Siostry w Chrystusie Panu
Tydzieñ Modlitw o Jedno�æ Chrze�cijan to

urzeczywistnienie piêknej idei.. Mamy szcze-
góln¹ okazjê do dziêkczynienia Bogu za to,
co ju¿ siê dokona³o na niwie Ko�cio³a. Za to
powolne, ale otwieranie siê na siebie chrze-
�cijan ró¿nych wyznañ. Za otwieranie siê do
braci, za godno�æ dostrzegania Boga w dru-
gim cz³owieku, tak¿e w tym, który inaczej jak
my wyra¿a swoj¹ wiarê. To taka szczególna
okazja do modlitwy o wolno�æ w upragnionej
jedno�ci, w której dostrzegamy nasz¹ u³om-
no�æ i b³¹dzenie, a której ci¹gle jeszcze po-
�wiêcamy za ma³o czasu, uwagi i modlitwy.

 Egoizm nie pozwala nam do czêstszego
pog³êbiania wiary i ¿ycia chrze�cijañskiego,
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oraz dialogu i wzajemnego zrozumienia. Dia-
log ten jednak nie t³amsi nikogo do wyrzeka-
nia siê swojej to¿samo�ci, a uczy zrozumie-
nia, szacunku i pokory wobec odmienno�ci
przekonañ drugiej strony. Jednak niech te
ró¿nice nieustannie przypominaj¹ nam, i¿
tajemnica Boga pozostaje niepojêta w rów-
nej mierze dla wszystkich ludzi. Niech inne
przyzwyczajenia i interpretacje nieustannie
przypominaj¹ nam, ¿e trzeba d¹¿yæ do jed-
no�ci. Trzeba usi³owaæ zrozumieæ drugiego
cz³owieka z jego jak najlepszej strony. To
stwarza w nas mniej pokus do dyskwalifika-
cji i negowania drugich ludzi.

Jednak objawienie w poszukiwaniu dzie-
dzictwa �wiêto�ci i duchowego miejsca to
tak¿e �wiadectwa ludzi wiary wolne od wszel-
kiego rodzaju obci¹¿eñ i niedomówieñ. Trze-
ba odró¿niæ, tak¿e w�ród nas, zdolno�æ do
tego co ³¹czy od ró¿norodno�ci sformu³owañ,
postaw i przekonañ.

Dzi� jeszcze bardziej ni¿ kiedykolwiek po-
trzebne jest nam wszystkim ekumeniczne na-
wrócenie siê. Nie bójmy siê innego ni¿ na-
sza tradycja spojrzenia na wiarê i Pokój.
Odrzuæmy niew³a�ciwe stereotypy, bo tylko
wspólnym wysi³kiem mo¿emy wiele zdzia³aæ.
Jednak musimy zdaæ sobie sprawê, ¿e osta-
teczna decyzja nale¿y do samego Boga. Je-
dynie On jest Panem naszego Ko�cio³a.

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie w da-
waniu wspólnego �wiadectwa i w realizowa-
niu wspólnych nam wszystkim idea³ów Ewan-
gelii. Wspó³pracujmy z Chrystusem, jak tyl-
ko najlepiej mo¿emy i potrafimy w wielkim i
wspania³ym dziele zjednoczenia i mi³o�ci
Ko�cio³a Chrystusowego..

Panie, przybli¿ �ród³o ¿ycia. U Ciebie jest
�ród³o naszej m¹dro�ci i �ród³o jedno�ci Ko-
�cio³a AMEN!

KS. BP STANIS£AW G¥DECKI
bp pomocniczy Archidiecezji  Gnie�nieñ-

skiej,  przewodnicz¹cy Komisji Episkopatu
do Dialogu z Judaizmem

ZNAK POKOJU
W dniu Zmartwychwstania Chrystus powie-

dzia³ do swoich uczniów: Pokój wam. Jak
Ojciec Mnie pos³a³, tak i Ja was posy³am.
Tymi s³owami zwraca siê do naszej spo³ecz-
no�ci, do nas wszystkich, o przyjêcie przez
�wiat Chrystusa jako Zbawiciela, którego

pos³a³ Ojciec . Czy Go przyjmiemy, zale¿y
tylko od naszego wspólnego �wiadectwa.

Kiedy nasza modlitwa zbli¿a siê ku koñco-
wi, przeka¿my sobie Znak Pokoju, aby uka-
zaæ nasze poszukiwanie jedno�ci doskona-
³ej, która istnieje w Bogu. Niech bêdzie to
nasz znak �wiadectwa, jakie pragniemy daæ
�wiatu.

KS. JANUSZ OLSZAÑSKI
Ko�ció³ Ewangelicko-Augsburski

- Prezes Oddzia³u Kujawsko-Pomorskiego
Polskiej Rady Ekumenicznej

Drodzy Bracia w Urzêdzie S³owa Bo¿ego.
Umi³owani w Chrystusie Siostry i Bracia!
Pewien francuski pisarz i literat powiedzia³

kiedy�: �wiat bez mi³o�ci by³by �wiatem mar-
twym. My�lê, ¿e z tych s³ów tchnie bardzo
m¹dra prostota. Dzisiaj nasze zgromadzenie,
nasze nabo¿eñstwo prze¿ywamy pod ha-
s³em: "Bóg �ród³em nadziei". My�l¹c o tym,
mamy siebie zapytaæ, czym i jakim  by³by
�wiat bez nadziei. Jaka by³aby droga eku-
menizmu bez nadziei, bez spogl¹dania w
stronê Chrystusa, Jego mocy i obecno�ci.
My�lê, ¿e kiedy Ewangelia mówi, ¿e S³owo
sta³o siê Cia³em to pokazuje nam na �ród³o,
na pocz¹tek nadziei. Kiedy czytamy Ewan-
geliê, to  dzie³o Jezusa Chrystusa, to widzi-
my, jak nadzieja wkracza do ludzkich serc.
Taka nadzieja z codziennego ¿ycia. Kiedy za�
patrzymy na tryumf zmartwychwstania Chry-
stusa, to prze¿ywamy nasz¹ nadziejê w jed-
no�ci z Nim na wieki w Jego Królestwie (...).

Chcê w imieniu swoim i Oddzia³u Kujaw-
sko-Pomorskiego Polskiej Rady Ekumenicz-
nej ¿yczyæ Wam wszystkim wytrwa³o�ci w
wierze. Na�ladowania Jezusa Chrystusa w
Mi³o�ci  i ¿ycia t¹ Dobr¹ Nowin¹, która pro-
wadzi nas nie tylko w stronê oczekiwanego
naszego zbawienia, widocznej jedno�ci, ale
prowadzi nas do pe³niejszego zbli¿enia jako
ludzi, jako siostry i braci. Chcê ¿yczyæ Wam,
aby�cie w tym d¹¿eniu ku lepszemu, ku do-
bremu nie ustawali wierz¹c i bêd¹c na co
dzieñ przekonani, ¿e �ród³o i moc do tego
jest w Jezusie Chrystusie.

Chcê bardzo serdecznie podziêkowaæ ksiê-
dzu Dmitrukowi za zwiastowane i przekaza-
ne S³owo, które przypomnia³o nam o tym, co
w naszych d¹¿eniach ekumenicznych i w
naszej s³u¿bie jest najwa¿niejszym i co tak
naprawdê siê liczy. Wa¿ne, by�my tak na co
dzieñ umieli rzeczy drugorzêdne, drugopla-

nowe nieco odsun¹æ, a w  pierwszym rzê-
dzie postawiæ Jezusa Chrystusa i Jego Wolê.
Aby�my potrafili i chcieli z Jego �ród³a na co
dzieñ zaczerpn¹æ w ca³ej pe³ni.(...)

Bóg i Jezus Chrystus mi³uje wszystkich.
Bóg daje pociechê i daje nadziejê nam
wszystkim. Niechaj Wam Pan Ko�cio³a za-
wsze b³ogos³awi na wszystkich Waszych ¿y-
ciowych drogach.

KS. PRA£AT  ZYGMUNT TRYBOWSKI
Dziêkujê za dar tego spotkania, za ³askê

togo nabo¿eñstwa ekumenicznego w naszej
�wi¹tyni,  Matki Bo¿ej Królowej Mêczenników,
tu, przy Dolinie �mierci. Wierzê, ¿e ta krew
mêczenników z tego miejsca jeszcze bardziej
nas z³¹czy i do jedno�ci doprowadzi.(...)

Dzi� obchodzimy �wiêto �wiêtego Paw³a,
Nazywany on jest czêsto narzêdziem w rê-
kach Jezusa. My�lê, ¿e to dobro, które siê
dzi� tu wyzwoli³o, bêdzie równie¿ tym narzê-
dziem.(...)

Bóg zap³aæ ksiêdzu biskupowi ¿e wybra³
nasz¹ �wi¹tyniê na to nabo¿eñstwo. Dziêku-
jê za obecno�æ i przewodniczenie. Dziêkujê
duchownym bratnich Ko�cio³ów, wszystkim
obecnym parafianom, osobom z Fordonu i
Bydgoszczy, ludziom z ró¿nych wyznañ. Cie-
szê siê, ¿e mogli�my siê tak wspólnie modliæ
i razem wielbiæ Boga.

PRZYGOTOWA£, KFAD, FOTO MIETEK

Od redakcji:
Teksty przytoczono na podstawie zapisu
magnetofonowego.

- Ko�ció³
Ewangelicko-Augsburski,
ul. Wa³y Jagielloñskie 14,
85-131 Bydgoszcz

- Ko�ció³ Ewangelicko
-Metodystyczny w RP,
ul. Pomorska 41,
85-046 Bydgoszcz

- Ko�ció³ Polsko-Katolicki,
ul. �niadeckich 36,
85-011 Bydgoszcz

- Polski Autokefaliczny Ko�ció³
Prawos³awny,
ul. Chodkiewicza 15,
85-065 Bydgoszcz

Modlitwa Pañska
(Mt 6, 9-13 - przek³ad ekumeniczny)

Ojcze nasz, który jeste� w niebie,
niech siê �wiêci Twoje imiê. Niech
przyjdzie Twoje Królestwo, niech
siê spe³ni Twoja wola jak w nie-
bie, tak i na ziemi. Naszego chle-
ba powszedniego daj nam dzisiaj
i przebacz nam nasze winy, tak
jak my przebaczamy tym, którzy
przeciw nam zawinili, i nie do-
pu�æ, aby�my ulegli pokusie, ale
nas zachowaj od z³ego. Amen.
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�wiêta ku czci Matki Bo¿ej (3)

NAJ�WIÊTSZEGO  IMIENIA  MARYI
�wiêto Imienia Maryi, tak po ludzku, mo-

¿emy porównaæ do imienin Naj�wiêtszej Dzie-
wicy. Gdy bogobojnym rodzicom, Joachimo-
wi i Annie urodzi³a siê upragniona dziewczyn-
ka nale¿a³o jej, zgodnie z  staro¿ytnym zwy-
czajem nadaæ imiê, Dziewczynce dano na
imiê  Miriam, czyli Maryja.

DLACZEGO IMIÊ?
Zwyczaj  nadawania imienia jest

bardzo stary, jednak wówczas mia³ on nieco
inne znaczenie, ni¿ dzi�. Obecnie nadanie
imienia wi¹¿e siê z konieczno�ci¹ zapisania
dziecka jako kolejnego obywatela w ksiêgach
USC. Chrze�cijanie za�  winni nadawaæ
dziecku imiê jakiego� �wiêtego patrona, aby
on opiekowa³ siê cz³owiekiem, a ten, ju¿ jako
osoba doros³a, go na�ladowa³ w ¿yciu,

W staro¿ytno�ci nadawanie imienia
by³o spraw¹ jeszcze wa¿niejsz¹. Imiê stano-
wi³o istotny element osoby ¿yj¹cej, która je
nosi³a, bowiem ono nie tylko j¹ wyró¿nia³o od
innych, lecz ,�ci�le okre�la³o istotê i cechy
tego, komu zosta³o nadane. Uwa¿ano bo-
wiem, ¿e kto nie ma imienia, to po prostu nie
istnieje, jest bez znaczenia. W zastosowa-
niu do Boga imiê by³o synonimem Jego chwa-
³y i potêgi.

CO ZNACZY MIRIAM?
W Biblii znane jest takie imiê. Mia³a je

siostra Moj¿esza i Aarona, która uderzaj¹c
w bêbenek i prowadz¹c korowód kobiet �pie-
wa³a hymn s³awi¹cy czyny zbawcze Boga.
Zwano j¹ przez to prorokini¹. Nazywano j¹
równie¿ �Umi³owana przez Boga�, zapewne
dlatego, ¿e Bóg wys³ucha³ wstawiennictwa
Moj¿esza i uzdrowi³ j¹ z tr¹du. Imiê to t³uma-
czono równie¿, jako �Napawaj¹ca rado�ci¹�,

CZY RZECZYWI�CIE  MIRIAM ?
Tak wymawiano to imiê z hebrajskiego.

Istniej¹ jednak ró¿ne sposoby jego wymo-
wy: Mariam, Maria, Mariame. O brzmieniu
Miriam �wiadczy równie¿ fakt, ¿e takie imiê
by³o do�æ popularne za czasów Jezusa.
Oprócz Matki Zbawiciela imiê to nosi³y inne
osoby wymieniane na kartach Nowego Te-
stamentu jak: Maria, ¿ona Kleofasa, Maria z
Magdalii, Maria, matka �wiêtego Marka
Ewangelisty, czy te¿ Maria, siostra £azarza.

NABO¯EÑSTWO DO IMIENIA MARYI
Ju¿ w pierwszych wiekach, ba, w pierw-

szych latach chrze�cijañstwa imiê to otacza-
no wielk¹ czci¹. By³a ona tak znaczna, ¿e
chc¹c unikn¹æ profanacji nie nadawano tego
imienia ani dzieciom, ani doros³ym, przyjmu-
j¹cym sakrament chrztu. W pó�niejszym
okresie, aby unikn¹æ nieporozumieñ, wpro-
wadzono podwójn¹ pisowniê: Maryja - dla
Naj�wiêtszej Panny, Maria - dla wszystkich
innych osób, chc¹cych obieraæ sobie to imiê.
Z czci jak¹ otaczano imiê Maryja zrodzi³ siê
z biegiem lat kult nabo¿eñstw.

�wiadcz¹ o tym wypowiedzi wielu �wiê-
tych Ojców Ko�cio³a. �wiêty Bernard wo³a³
w uniesieniu: Da³ Ci Bóg o Maryjo imiê, aby
na to imiê klêka³o wszelkie kolano: niebie-
skie, ziemskie i piekielne(...) O wielka i ³a-
skawa, o wszelkiej chwa³y godna Dziewico

Maryjo. Twoje imiê jest tak s³odkie i mi³e, ¿e
niepodobna go wymówiæ, ¿eby siê nie zapa-
liæ mi³o�ci¹ dla Ciebie i Boga, Dla Twych czci-
cieli dosyæ jest wspomnieæ  Twe imiê, by za-
paliæ siê mi³o�ci¹ i nape³niæ pociech¹- ono
przynosi nam wiêcej pociech w tym ¿yciu,
ni¿by mog³y nam przynie�æ wszystkie skar-
by ziemi.

Natomiast �wiêty German pisa³ takie s³o-
wa: Jak oddech jest sprawdzianem, czy na-
sze cia³o ma jeszcze energiê o¿ywiaj¹c¹, tak
Twoje �wiête imiê, nieustannie wymawiane
ustami Twoich s³ug- w ka¿dym czasie, ka¿-
dym miejscu i na ka¿dy sposób- jest czym�
wiêcej ni¿ sprawdzianem, jest przyczyn¹ ¿y-
cia, rado�ci i wszelkiej pomocy dla nas.

Pomimo, ¿e nabo¿eñstwo do imienia Ma-
ryi nie ma tak bogatej historii jak inne �wiêta
maryjne, jest jednak dla chrze�cijan bardzo
wa¿ne, jak podkre�lali to ró¿ni �wiêci wszyst-
kich wieków.

USTANOWIENIE  �WIÊTA
Jako pierwszy na �wiecie �wiêto Imienia

Maryi obchodzi³ Ko�ció³ hiszpañski. Ustano-
wi³ go w 1575 roku papie¿ Grzegorz XIII. Dla
ca³ego  Ko�cio³a wprowadzi³ go papie¿ In-
nocenty XI w 1863 roku.

Tu warto prze�ledziæ historiê wprowadze-
nia tego �wiêta do liturgii Ko�cio³a. Chrze-
�cijañstwo stanê³o wobec niebezpieczeñ-
stwa podporz¹dkowania Europy przez woj-
ska tureckie. Tej nawa³y nie mog³y wstrzy-
maæ ówczesne armie. Papie¿ zwróci³ siê o
pomoc do króla polskiego, Jana III Sobie-
skiego. Król, wraz  z wojskiem uda³ siê z piel-
grzymkami do grobów  Patronów Polski, �w.
Wojciecha i �w. Stanis³awa, oraz do tronu
Pani Jasnogórskiej - Królowej Polski. Po tych
pielgrzymkach  wszyscy wyruszyli na spo-
tkanie z wrogiem. W przeddzieñ  wyrusze-
nia na wojenn¹ wyprawê  Marianin, O. Sta-
nis³aw Papczyñski  powiedzia³ królowi: Id�,
zapewniam ciê w imiê Maryi, ¿e zwyciê¿ysz
i okryjesz siebie, rycerstwo polskie i Ojczy-
znê nie�mierteln¹ chwa³¹. Okaza³o siê, ¿e
by³y to s³owa prorocze. W dniu 12 wrze�nia
1683 roku król wraz z sw¹ armi¹ stan¹³ pod
Wiedniem. Dzieñ rozpocz¹³ od udzia³u we
Mszy �w. podczas której ca³y czas le¿a³ krzy-
¿em na ziemi, po czym wyruszy³ do bitwy.
Zaskoczenie wroga by³o tak du¿e, ¿e bitwa
skoñczy³a siê ca³kowitym pogromem Turków.
Wielu poleg³o, a reszta uciekaj¹c w pop³o-
chu w kierunku Budy i Pesztu zginê³a w fa-
lach Dunaju.

To zwyciêstwo król przypisywa³ opiece
Maryi, a donosz¹c o tym papie¿owi  u¿y³ z
pokor¹ s³ów: Venimus, Vidimus, Deus vicit,
czyli:     Przybyli�my, zobaczyli�my, Bóg zwy-
ciê¿y³.

W dowód wdziêczno�ci Matce Bo¿ej pa-
pie¿ ustanowi³ dzieñ 12 wrze�nia �wiêtem
Imienia Maryi dla ca³ego Ko�cio³a, a �wiat i
historia nazywa to Odsiecz¹, lub Wiktori¹
Wiedeñsk¹.

ZNACZENIE ZWYCIÊSTWA
Zwyciêstwo pod Wiedniem raz na za-

wsze odwróci³o od krajów chrze�cijañskich

i Europy zagro¿enie ze strony Turków  trwa-
j¹ce blisko 250 lat. Po tym zwyciêstwie wie-
le �wi¹tyñ zosta³o obdarowanych przez kró-
la wotami i zdobyczami spod Wiednia. W
Rzymie na pami¹tkê tego wydarzenia zbu-
dowano przy Forum Trajana ko�ció³ pod
wezwaniem Imienia Maryi, za� pod Wied-
niem, na wzgórzu Kahlebberg , w miejscu
porannej Mszy �w. istnieje do dzi� kaplica
obs³ugiwana przez polskich ksiê¿y, zmar-
twychwstañców. Na jednej ze �cian widocz-
ne s¹ herby i nazwiska 102 rycerzy polskiej
husarii. Tam te¿ znajduje siê szabla Sobie-
skiego, zbroja husarska, oraz dokumenty i
monety z tamtego okresu.

ZNACZENIE �WIÊTA DLA LUDZI WIERZ¥-
CYCH

Ustanowienie �wiêta Naj�wiêtszego
Imienia Maryi to  nie pok³on w stronê histo-
rii, ani nie podziêkowanie polskiemu monar-
sze za czyny, jakich dokona³ pod Wiedniem.
To nie tylko nowe ko�cio³y, wota darowane
w wielu sanktuariach, ciekawe pami¹tki mu-
zealne w zbiorach watykañskich. To wielki
kult czci Matki Bo¿ej rozlewaj¹cy siê na ca³y
�wiat. To  podziêkowanie  Matce Bo¿ej za
opiekê i za kolejny dowód dla nas, ¿e na Niej
mo¿na polegaæ w najtrudniejszych momen-
tach naszego ¿ycia. To wielka cze�æ dla Imie-
nia Niepokalanej Dziewicy, a jednocze�nie
wskazówka dla nas, jak wa¿ne by³y s³owa
wypowiedziane jeszcze przed ustanowie-
niem tego �wiêta, bo w 1600 roku przez
papie¿a Klemensa VIII, który mówi³ : �Niech
te wszystkie niewiasty, które imiê Jej nosz¹,
staraj¹ siê godnie mu odpowiedzieæ, na�la-
duj¹c w ka¿dej chwili .¿yciem swoim te cno-
ty, którymi ja�nia³a ich Patronka- Maryja.

Fakt, ¿e po ostatniej reformie kalenda-
rza liturgicznego  z 1969 roku �wiêto to jako
obowi¹zkowe pozosta³o tylko w polskim Ko-
�ciele nie umniejsza jego rangi. Cze�æ i na-
bo¿eñstwo do tego Imienia nie straci³o nic
na warto�ci. Historia obchodów jego w ca-
³ym Ko�ciele pokaza³a, ¿e warto, i udowod-
ni³a, ¿e trzeba zawsze ufaæ Maryi i wo³aæ jej
opieki. Pamiêtajmy o �wiêtowaniu tego dnia,
ale nie ograniczajmy siê tylko do 12 wrze-
�nia. Wymawiajmy zawsze to najdro¿sze
i naj�wiêtsze imiê Maryja, uciekaj¹c siê pod
Jej opiekê, tak jak czynili to przez ca³e stule-
cia nasi praojcowie �piewaj¹c:

(...) Hucz¹ lasy, szumi¹ zdroje,
jakby wielbi¹c Imiê Twoje,
Bo to Imiê ukochane
goi ka¿d¹ serca ranê.
Bo to Imiê w ca³ym �wiecie
wielbi starzec, kocha dzieciê (...)

KFAD

Materia³y �ród³owe:
Piworek S.: 300 lat Wiktorii Wiedeñskiej
Towarzystwo Historyczne  Lublin, 1983,
Umiñski J.: Jej Imiê Maryja �ród³o nr 37/1999
Pru� S. (SDB): �wiête Imiê  Niepokalanej
niewiasty, Wydawnictwo Salezjañskie, 1986
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Omawiaj¹c zadania spoczywaj¹ce na
wikariuszach, kapelanach, a tak¿e dzieka-
nach, zakoñczyli�my drugi rozdzia³ dokumen-
tów Synodu, który jest po�wiêcony strukturom
i organizacji Ko�cio³a Gnie�nieñskiego. Dzi-
siaj natomiast przejdziemy do rozdzia³u III -
Przekaz wiary, obejmuj¹cego statuty od 61 do
125. Podzielony jest on na cztery podrozdzia-
³y: Pos³uga kaznodziejska; Pos³uga kateche-
tyczna; Apostolat misyjny; Pastoralne zaple-
cze przekazu wiary. Zaczniemy od pos³ugi
kaznodziejskiej. Pos³uga kaznodziejska, jako
przekazywanie wiary, zak³ada troskê o g³o-
szenie S³owa Bo¿ego. Wi¹¿e siê z tym nale-
¿yte przygotowanie liturgii S³owa, czyli wpro-
wadzenie do czytañ, czytania biblijne, psalm
responsoryjny, �piew przed Ewangeli¹, homi-
liê i modlitwê powszechn¹ (62). Ka¿da para-
fia ma obowi¹zek zadbaæ o posiadanie ze-
spo³u lektorów, którym nale¿y zagwarantowaæ
sta³¹ formacjê biblijno-liturgiczn¹ i jêzykow¹.
Lektorami sta³ymi powinni byæ mê¿czy�ni,
posiadaj¹cy odpowiedni wiek i przymioty. Cza-
sowo funkcjê lektora mog¹ wykonywaæ wszy-
scy �wieccy, a zatem i kobiety, pod warun-
kiem, ¿e zostanie zabezpieczona elementar-
na komunikatywno�æ przekazu. W wyj¹tko-
wych okoliczno�ciach pos³ugê lektorsk¹ mo¿-
na powierzyæ dzieciom, ale tylko na Mszach
�w. z ich licznym udzia³em (63).

Proklamacja Ewangelii nale¿y do za-
dañ przewodnicz¹cego liturgicznemu zgroma-
dzeniu prezbitera b¹d� do pomagaj¹cego mu
diakona. Oni te¿ s¹ powo³ani do g³oszenia
homilii, które jedynie w pojedynczych wypad-
kach mog³yby przypa�æ w udziale innym ka-
p³anom, zw³aszcza nie koncelebruj¹cym. Po-
s³ugi tej nie wolno powierzaæ osobie �wiec-
kiej. W miejsce homilii nie wolno wprowadzaæ
innych form np. wystêpu s³owno-muzyczne-
go (64). Po wyg³oszonej homilii wskazane jest
zachowanie chwili milczenia, przeznaczone-
go na medytacjê (65).

Nie nale¿y zak³ócaæ czytania Ewan-
gelii innymi czynno�ciami. Przynajmniej w
wiêksze uroczysto�ci liturgiczne powinna mieæ
miejsce celebracja eucharystyczna po³¹czo-
na z procesjonaln¹ intronizacj¹ Ewangelii
Ewangeliarza. Nale¿y równie¿ zadbaæ o opra-
wê liturgiczn¹ przewidzian¹ dla liturgii S³owa;
okadzenie, �wiece (64).

Homilia powinna byæ niezwykle staran-
nie przygotowana. Zawsze nale¿y j¹ g³osiæ
bezpo�rednio po odczytaniu Ewangelii pod-
czas ka¿dej Mszy �w. z udzia³em wiernych
we wszystkie niedziele i �wiêta nakazane.
Ka¿dorazowo te¿ przepowiadanie homilijne
winno mieæ miejsce w Mszach �w. obrzêdo-
wych. Dotyczy to równie¿ pogrzebu. Ponad-
to, zaleca siê g³oszenie homilii w dni powsze-
dnie, gdy we Mszy �w. uczestniczy wiêksza
liczba wiernych, zw³aszcza w liturgicznym
okresie Adwentu i Wielkiego Postu (67).

Homilia nie mo¿e byæ abstrakcyjna i
odleg³a od zwyczajnej egzystencji ludzkiej.
Wprost przeciwnie, powinna s³uchaczom do-
pomóc w dostosowaniu prawdy Ewangelii do
konkretnej sytuacji ¿yciowej. Homilia nie po-
winna byæ czytana, lecz mówiona. G³êbokie-
mu przemy�leniu tego, co kaznodzieja ma do

III Synod Gnie�nieñski (7)

G£OSZENIE S£OWA BO¯EGO
powiedzenia, towarzyszyæ powinno przygoto-
wanie zrozumia³ej, przekonuj¹cej i estetycz-
nej formy wypowiedzi (68).

W niedziele i �wiêta nakazane oraz w
Mszach obrzêdowych homilia nie powinna
przekraczaæ 15 minut, a w dni powszednie 7
minut. Komunikaty Konferencji Episkopatu,
biskupa czy kurii diecezjalnej w ¿adnym wy-
padku nie mog¹ zastêpowaæ homilii. Miejscem
przekazu najwa¿niejszych z nich mog¹ byæ
og³oszenia duszpasterskie przed rozes³a-
niem. Podczas Mszy �w. z licznym udzia³em
dzieci mo¿na zrezygnowaæ z czytania listów
pasterskich, chyba ¿e dotycz¹ one problema-
tyki samych dzieci. Zaleca siê udostêpnianie
wiernym listów biskupów w pi�mie parafial-
nym lub w gablocie przyko�cielnej (69).

Donios³e znaczenie maj¹ kazania te-
matyczne g³oszone podczas misji urz¹dza-
nych w ka¿dej parafii przynajmniej raz na 10
lat; podczas rekolekcji obowi¹zkowych w cza-
sie Wielkiego Postu, a usilnie zalecanych w
Adwencie oraz przy innych stosownych oka-
zjach duszpasterskich; podczas rekolekcji
szkolnych dla dzieci i m³odzie¿y; podczas tri-
duum, nabo¿eñstw okoliczno�ciowych, czy
okresowych, np. pasyjnych, majowych (70).

Kaznodzieja winien rzetelnie przygo-
towaæ siê do pe³nienia pos³ugi przepowiada-
nia S³owa Bo¿ego. Nieprzygotowanie tej po-
s³ugi jest niew¹tpliwym brakiem nale¿nego
szacunku wobec S³owa Bo¿ego (71). Nie

mo¿e zapominaæ, ¿e w spo³eczeñstwie wspó³-
czesnym, naznaczonym przez materializm,
jest konieczne, by przepowiadane S³owo Bo¿e
by³o prezentowane nie tylko jako informacja,
ale nade wszystko jako "moc Bo¿a ku zba-
wieniu ka¿dego wierz¹cego". Szczególnego
uwra¿liwienia i odpowiedzialno�ci wymaga
zadanie formowania sumienia wiernych w
wymiarze publicznym i politycznym. Jednak-
¿e kaznodzieja, który nie mo¿e wi¹zaæ siê z
¿adn¹ opcj¹ polityczn¹, powinien wykluczyæ
z pos³ugi S³owa to wszystko, co mog³oby
oznaczaæ "w³¹czenie siê w aktywne uprawia-
nie polityki" (72).

Przepowiadanie S³owa Bo¿ego wyklu-
cza tak¿e "wzgl¹d na osoby". Nale¿y unikaæ
grzeczno�ciowych powitañ na pocz¹tku wy-
powiedzi. Je�li jest taka potrzeba, powinno to
mieæ miejsce przy otwarciu liturgicznego zgro-
madzenia. Homilia nie mo¿e przybieraæ for-
my mowy pochwalnej dla uczczenia choæby
najbardziej zas³u¿onych osób. Mo¿liwo�æ za-
sygnalizowania zas³ug wiernych i wyra¿enia
pod ich adresem wdziêczno�ci ko�cielnej
wspólnoty stwarza koñcowa czê�æ celebracji
przed rozes³aniem. Niedopuszczalne jest rów-
nie¿ poruszanie w trakcie homilii spraw oso-
bistych czy upominanie konkretnych osób
(73). (cdn)

BOGDAN

Od autora: W nawiasach oznaczono numery sta-
tutów.

Z ¿ycia Akcji Katolickiej

OG£ASZAMY I PRZYPOMINAMY
O KONKURSIE
Informujemy dzieci i m³odzie¿, oraz dyrekcje:

przedszkoli, szkó³ i placówek kulturalnych z te-
renu  naszej parafii o tegorocznym konkursie.
Organizuje go wzorem lat ubieg³ych, Parafialny
Oddzia³ Akcji Katolickiej przy parafii Matki Bo-
¿ej Królowej Mêczenników. Has³o przewodnie
konkursu to Pokój dla �wiata.

Inspiracj¹ do takiego tematu by³y tragiczne
wydarzenia terrorystyczne z dnia 11 wrze�nia w
Stanach Zjednoczonych, oraz wydarzenia w
Afganistanie, Palestynie, Izraelu i innych zapal-
nych miejscach �wiata. Wskazuj¹ one, ¿e dar
jakim jest pokój mo¿e byæ w ka¿dej chwili za-
gro¿ony , dlatego wszyscy musimy go strzec.
Pod tym k¹tem przygotowano ni¿ej podane ra-
mowe tematu konkursowe:

1. Moje marzenie  o pokoju.
2. Wska¿ dlaczego nale¿y modliæ siê o pokój
3. Jezus daje pokój ludzkim sercom.
4. Pokój na �wiecie.
5. Pokój- tak! Wojna-nie!
6. Jezus Chrystus-Dawca Mi³o�ci i Pokoju.
7. Matka Bo¿a, a pokój na �wiecie.
8. Co mo¿emy wszyscy zrobiæ dla zapewnie-

nia pokoju �wiatu?
9. Znaczenie przes³ania Ewangelii; �B³ogos³a-

wieni, którzy wprowadzaj¹ Pokój�
10. U³ó¿ specjaln¹ modlitwê w intencji pokoju.
W konkursie mog¹ braæ udzia³ dzieci i m³o-

dzie¿ z przedszkoli, wszystkich typów szkó³ ,
oraz cz³onkowie kó³ek zainteresowañ z wszyst-
kich innych placówek kulturalnych.

Technika prac dowolna. Mog¹ to byæ prace
literackie  (proza , czy poezja), plastyczne (ró¿-
ne formy, muzyczne ³¹cznie z kasetami magne-
tofonowymi, fotograficzne, czy filmowe.

Termin nadsy³ania prac up³ywa 15 marca 2002
roku. Rozstrzygniêcie konkursu  w czerwcu, na
zakoñczenie roku szkolnego.

Prace bêdzie ocenia³o specjalnie powo³ane
jury, a organizatorzy przewiduj¹ nagrody dla
ka¿dej placówki osobno, za zajêcie trzech pierw-
szych miejsc. Ponadto, z prac  nades³anych,
specjalna komisja parafialna wybierze jedn¹,
naj³adniejsz¹, pretenduj¹c¹ do nagrody g³ównej.

Bli¿szych informacji  o regulaminie, zg³osze-
niach itp. udziela koordynator konkursu
Danuta Siuda, telefon 343-37-32. Zapraszamy
do udzia³u i ¿yczymy powodzenia.

Na podstawie informacji z POAK przygotowa³
KFAD

Akcja Katolicka  dziêkuje uczestnikom, oraz
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób dopo-
mogli w zorganizowaniu spotkañ - wieczorków.

W listopadzie, z okazji �wiêta Niepodleg³o�ci
Polski spotkali�my siê na  wieczorku poezji i pie-
�ni patriotycznej.

Delegaci z naszego Oddzia³u byli w dniach
16 do 18 listopada 2001 roku na I Kongresie
Akcji Katolickiej w Poznaniu

W grudniu urz¹dzili�my spotkanie po�wiêco-
ne ¿yciu i pracy S³ugi Bo¿ego Stefana kardyna-
³a Wyszyñskiego.

PREZES POAK  DANUTA SIUDA
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W ostatni¹ sobotê karnawa³u (9. lu-
tego br.) po wieczornej Mszy �wiêtej chêtni
tañców czciciele Matki Bo¿ej Fatimskiej
spotkali siê w salce domu katechetyczne-
go. Na sto³ach sta³y szynki i miêsa w gala-
recie, sa³atki, ciasta i stos p¹czków. Miê-
dzy sto³ami kr¹¿y³a Ula, g³ówny sprawca
tych cudów.

Rozpoczêli�my modlitw¹ i kolacj¹.
Tañczyli�my w rytm melodii "z tamtych lat".
Od czasu do czasu na kilka utworów od-
wiedzali nas ci, co po³ow¹ s¹ w Dêbie, a
po³ow¹ w chórze, który bawi³ siê w salce
na górze. Jeszcze przed pó³noc¹ pojawi³y
siê dwie m³ode dziewczyny, córki bawi¹ce-
go siê ma³¿eñstwa, i nauczy³y nas tañca
integracyjnego. Tañczyli�my go w rytm
Marsza Radezki'ego ustawieni para za
par¹: 4 kroki do przodu, pó³obrót, 4 kroki
ty³em, od siebie, do siebie, obrót partnerki
i zmiana partnera. Tym tañcem uczcili�my

odwiedziny ksiêdza Proboszcza. Chwilê
byli z nami równie¿ ksiê¿a wikariusze.
Wszyscy poch³oniêci byli tañcem. By³ te¿
konkurs. Aby go wygraæ nale¿a³o znale�æ
p¹czka z orzechem. Szczê�liwcy obdaro-
wani zostali nagrodami: tortem, �wieczni-
kiem, serwet¹, kalendarzem. Tort zosta³
podzielony i zjedzony, a �wiecznik z ser-
wet¹ przeznaczony do upiêkszenia naszej
salki.

Koledzy okazali siê szarmanccy i ca-
³owali kobiety w rêkê prosz¹c je do tañca,
a rytmiczne kr¹¿enie po sali, odprê¿a³o nas
od tego, co ciê¿kie i trudne.

Oko³o trzeciej nad ranem od�piewa-
li�my "Kiedy ranne wstaj¹ zorze" i podziê-
kowali�my sobie za wspóln¹ zabawê.

Przed nami zmagania wielkopostne,
mamy wiêc do nich wiêcej si³ i chêci.

IRENA JADWIGA

Pod koniec karnawa³u

ZABAWA W �DÊBIE�

Czas siêgn¹æ po S³owo

BIBLIA W ROK

KONKURS BIBLIJNY (1)
Kontynuujemy czytanie Biblii. Przedsta-

wiamy plan czytania na kolejnych 5 tygodni.
Niniejszym rozpoczynamy zapowiedziany
�Konkurs biblijny�.
Odpowiedz na trzy poni¿sze pytania:
1. Do czego Jezus porównuje Królestwo nie-

bieskie w Ewangelii wed³ug �w. Mateusza,
w rozdziale 13 w wierszach 31 i 32?

2. W Ksiêdze Rodzaju opisana jest scena, jak
Izaak pob³ogos³awi³ swego syna Jakuba.
B³ogos³awieñstwo to jednak  Jakub otrzy-

ma³ podstêpnie, bo w my�l prawa powinien
otrzymaæ go pierworodny syn Izaaka, Ezaw.
Dlaczego Izaak nie wiedzia³ komu udzieli³
swego ojcowskiego b³ogos³awieñstwa?

3. W Psalmie zatytu³owanym "Mêka Mesja-
sza i jej owoce" znajdujemy takie same s³o-
wa, jakie Chrystus wypowiedzia³ na krzy-
¿u. Podaj numer tego Psalmu i tre�æ tych
s³ów.

Odpowiedzi na pytania prosimy nadsy³aæ do
10 marca br. z dopiskiem �Konkurs biblijny
(1)�. W�ród autorów prawid³owych odpowie-
dzi wylosujemy zdobywcê nagrody niespo-
dzianki.

ADALBERT

Tato powiedzia³

JA£MU¯NA?
Ja³mu¿na nie musi byæ wcale datkiem

materialnym. Dawanie czegokolwiek bywa
czasem o wiele trudniejsze od brania. Zapy-
ta³em tatê co o tym s¹dzi i oto co us³ysza-
³em.

Istotnie, wydaje mi siê, ¿e dawanie jest
trudniejsz¹ sztuk¹ od brania. Jako ludzie
obdarzeni rozumem i mo¿liwo�ci¹ odbiera-
nia uczuæ zasadniczo zobligowani byæ po-
winni�my do jak najszerszego dawania sie-
bie i swoich umiejêtno�ci innym. Czy tak jest
w rzeczywisto�ci?

Nie chodzi mi tu bynajmniej o datki fi-
nansowe czy rzeczowe. Czêsto bywa, ¿e dar
dobrego s³owa jest cenniejszy od material-
nego wsparcia. Jest po�ród nas wielu ludzi
potrzebuj¹cych pomocy duchowej. Oni czê-
sto równie¿  bywaj¹ ¿ebrakami. Nie stoj¹ jed-
nak z wyci¹gniêt¹ d³oni¹ przed �wi¹tyniami,
nie trzymaj¹ w rêku karteczki z wypisanym
na niej dramatem ¿yciowym. Mijamy ich po
prostu na ulicach i w autobusach. Ma³o tego,
czêsto ¿yjemy z nimi po s¹siedzku przez
�cianê i nie mamy pojêcia o dramacie roz-
grywaj¹cym siê tu¿ obok nas.

S¹ - bywa - elegancko ubrani i obcy
jest im g³ód, i ciê¿kie troski materialne dnia
codziennego. S¹ ci ludzie w pe³ni tego s³o-
wa - biedni i ¿ebrz¹cy. Oni ¯EBRZ¥ MI£O-
�CI. Dla nich samotno�æ po�ród t³umów jest
sto razy bardziej dokuczliwa od niedosytu ¿o-
³¹dka. S¹ niestety tacy,  którzy uwa¿aj¹, ¿e
zaspokojenie potrzeb materialnych koñczy
sprawê pomocy innym i maj¹ sumienia spo-
kojne i czyste. Jedzenie i mieszkanie jest
rzecz¹ oczywi�cie niezbêdn¹ do ¿ycia, ale
mieszkaæ najedzonym w pustym domu jest
bardzo trudno i ciê¿ko. Powracanie do uczu-
ciowo pustych i zimnych  �cian nie jest przy-
jemne i zachêcaj¹ce.

Inn¹  spraw¹ jest otwarcie swego ser-
ca dla innych. W dzisiejszych rozpêdzonych
czasach, kiedy wszyscy zaaferowani jeste-
�my zdobywaniem "dóbr doczesnych" trud-
no jest zatrzymaæ siê nad problemami innych
ludzi i tak po prostu pomóc im z bezintere-
sownej potrzeby serca. Dawanie (jeszcze raz
przypominam) rzeczy niematerialnych jest
czêsto t¹ pomoc¹, na któr¹ czeka wielu po-
trzebuj¹cych tej¿e.

Tak sobie czasem my�lê, ¿e grubo�ci¹
skóry podobni jeste�my do tak szlachetnych
zwierz¹t jakimi s¹ s³onie. I tu to podobieñ-
stwo siê koñczy. Niewielu jest niestety po-
�ród nas takich, którzy zupe³nie dla zaspo-
kojenia potrzeby niesienia pomocy innym
pomagaj¹ im serdecznym s³owem i gestem.

Nie podam tu racjonalnej i jedynie
s³usznej recepty na pomoc bli�nim odczu-
waj¹cym dotkliwie samotno�æ i "zdo³owa-
nym" ¿yciowo. Nie jestem psychologiem, ale
proponujê wszystkim szersze otwarcie
swych serc  i nie zamykanie ich na potrzeby
innych ludzi.

To przecie¿ nic nie kosztuje a mo¿e-
my pomóc wielu potrzebuj¹cym.

WOJCIECH

Uwaga: Skróty tytu³ów ksi¹g wg Biblii Tyci¹clecia

AILBIB AILBIB AILBIB AILBIB AILBIB
)2(korw

neizD neizD neizD neizD neizD
aindogyt

ainatyzcneizdyT ainatyzcneizdyT ainatyzcneizdyT ainatyzcneizdyT ainatyzcneizdyT

66666 77777 88888 99999 0101010101

EILEGNAWE EILEGNAWE EILEGNAWE EILEGNAWE EILEGNAWE NNNNN 61-41tM 91-71tM 22-02tM 52-32tM 82-62tM

YTSIL YTSIL YTSIL YTSIL YTSIL nPnPnPnPnP 01-9zR 21-11zR 41-31zR 61-51zR 2-1roK1

OWARP OWARP OWARP OWARP OWARP tWtWtWtWtW 32-02zdR 72-42zdR 13-82zdR 53-23zdR 93-63zdR

AIROTSIH AIROTSIH AIROTSIH AIROTSIH AIROTSIH rrrrr 6-1zoJ 11-7zoJ 61-21zoJ 12-71zoJ tR

YMLASP YMLASP YMLASP YMLASP YMLASP zCzCzCzCzC 71-51sP 02-81sP 32-12sP 62-42sP 92-72sP

AJZEOP AJZEOP AJZEOP AJZEOP AJZEOP tPtPtPtPtP 21-11iH 41-31iH 61-51iH 81-71iH 02-91iH

AWTCORORP AWTCORORP AWTCORORP AWTCORORP AWTCORORP oSoSoSoSoS 33-92zI 93-43zI 44-04zI 05-54zI 55-15zI
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Kochani Parafianie i Sympatycy naszej
Wspólnoty, serdecznie witam i pozdrawiam.
Kolêdê rozpoczynali�my zawsze od s³ów
Pokój temu domowi. Cieszê siê i my�lê, ¿e
ten Pokój na d³ugo pozostanie w naszych
rodzinach, bo ta wspólna modlitwa mia³a
wyzwoliæ wiele darów.

Cieszê siê, ¿e w wielu domach by³a na
stole Biblia. Tam, gdzie by³ czas, starali�my
siê wg³êbiæ w wybrany fragment. Wiem, ¿e
wiele rodzin w swych domach czyni to tak
samo. Wiem równie¿, ¿e tak robi¹ dzia³aj¹-
ce w parafii wspólnoty �wieckie.(...)

Martwi mnie jednak, ¿e tak czêsto uwa-
¿amy cz³onków sekt, zw³aszcza �wiadków
Jehowy za tych, którzy lepiej od nas znaj¹
Pismo �wiête. Zachêcam wiêc do jeszcze
czêstszego korzystania z Biblii. Zachêcam,
do obdarowywania siê Bibli¹, mo¿e z okazji
chrztu, I Komunii, bierzmowania czy , �lu-
bu.(...)

Dziêkujê za ca³e dobro, które siê wyzwo-
li³o w czasie kolêdy. Dziêkujê za okazany
nam szacunek, za ofiary, za wszystkie her-
baty, kawy, czy kolacje, którymi nas poczê-
stowano. Dziêkujê za wszystko.

Dziêkujê ksiê¿om wspó³pracownikom za
trud kolêdowania, lektorom i ministrantom,
którzy nam towarzyszyli �piewem. Przepra-
szam równie¿ za wszystko, co by³o mo¿e z
naszej strony niedoci¹gniêciem, czy nietak-
tem.

Dziêkujê równie¿ ksiêdzu Radcy Janowi
Mieczkowskiemu za to, ¿e przez ca³y czas
kolêdy sprawowa³ wieczorne Eucharystie i
pe³ni³ równie¿ pos³ugê w konfesjonale.

KOMENTARZ KS. PROBOSZCZA
Jeste�my otwarci i gotowi pomóc tym

wszystkim, którzy pragn¹ uregulowaæ swoje
¿ycie religijne. Zapraszamy wszystkich. Po-
dejmiemy dialog, przeprowadzimy odpowied-
nie kursy, damy Katechizm i doprowadzimy

do przyjêcia sakramentów. Chodzi nie tylko
o sakrament chrztu, ale doprowadzimy rów-
nie¿ do pokuty, I Komunii, bierzmowania, czy,
a mo¿e przede wszystkim do sakramentu
ma³¿eñstwa tam, gdzie nie istniej¹ przeszko-
dy ku temu.

WYDATKI PARAFIALNE W ROKU 2001
�wiadczenia na rzecz Kurii 83799 z³,   Utrzy-
manie plebani 73000 z³,  Inwestycje i remonty
64000 z³, Wydatki na cele kultu 48000 z³,
Wynagrodzenia dla pracowników i inne p³a-
ce 92000 z³, Wydatki ró¿ne 69000 z³, Op³aty
za energiê ciepln¹ 40000 z³, Op³aty za ener-
giê elektryczn¹ 11000 z³, Op³ata za zu¿yty
gaz 5500 z³.

Wiadomo nam ju¿ dzi�, ¿e niektóre z tych
op³at wzrosn¹ w bie¿¹cym roku o oko³o 10%,
co bêdzie do�æ du¿ym obci¹¿eniem. Liczê
wiêc na wyrozumia³o�æ parafian i na kolek-
ty, zw³aszcza te z II niedzieli miesi¹ca. Liczê
równie¿ na kontynuowanie wpisów do Z³otej
Ksiêgi, na wiêksze ofiary za chrzty, �luby, po-
grzeby.

Dziêkujê za wszystkie ju¿ z³o¿one ofiary.
Bóg zap³aæ za ofiary z kolêdy.

NAJBLI¯SZE ZAMIERZENIA
Tu trzeba wyodrêbniæ dwie grupy po-

trzeb. Zamierzenia nakazane i planowane.
W protokole powizytacyjnym, po wizytacji
kanonicznej przeprowadzonej w ubieg³ym
roku przez ks. bpa Stanis³awa G¹deckiego
mamy nakazane nastêpuj¹ce prace:

- Kontynuowanie budowy Domu Jubile-
uszowego. Cieszy mnie to, ¿e ksi¹dz
Krzysztof doprowadzi³ to dzie³o do ta-
kiego stanu, ¿e prace budowlane s¹ ju¿
zaawansowane. My�lê, ¿e jak dopisze
pogoda, to w lutym bêd¹ ukoñczone
fundamenty. Przypominam równie¿, ¿e
w sklepiku i biurze "Wiatraka".s¹ do na-
bycia cegie³ki, z których dochód prze-

znaczony jest na ten cel. Proszê
wszystkich parafian i sympatyków o zro-
zumienie. Nie potrzebujemy daleko szu-
kaæ tych, którzy potrzebuj¹ pomocy.
Mamy tu na miejscu wiele do zrobie-
nia.

- Budowa Kalwarii Bydgoskiej-Golgoty
XX wieku.

- Zakoñczenie starañ i wykup ziemi pod
budowê ko�cio³a i Domu dla Dzieci
Specjalnej Troski na osiedlu Eskulapa.

Z potrzebnych prac przez nas zaplano-
wanych nale¿y wymieniæ:

- Fugowanie zewnêtrznych murów na-
szego ko�cio³a. Przez szczeliny w mu-
rze dostaje siê wilgoæ wnikaj¹c wgl¹b,
co w okresie zimowym powoduje powol-
ne niszczenie muru. Apelujê w tym miej-
scu do budowlañców, specjalistów od
takich spraw o sk³adanie ofert na tego
typu prace do Biura Parafialnego.

- Modernizacja centralnego ogrzewania.
Jeszcze nie wiadomo co bêdzie najlep-
szym rozwi¹zaniem. Czy wymiana ca-
³ego ogrzewania, czy przej�cie na inne
�ród³o, jak gaz, lub olej opa³owy.

- Nowe organy do ko�cio³a. Obecnie u¿y-
wane s¹ ju¿ przestarza³e i zu¿yte. Przy-
da³yby siê nam organy piszcza³kowe,
lub dobre elektroniczne. By³by to cen-
ny dar na obchodzone w tym roku
X- lecie naszego Chóru Parafialnego
"Fordonia". W tym przypadku mile wi-
dziani byliby sponsorzy, jak nie w ca³o-
�ci to mo¿e choæ w czê�ci zakupu?

Od redakcji:
Tekst kazania ks. Proboszcza z niedzieli
- 3 lutego 2002 roku, godz. 13.00. Z zapisu
na ta�mie magnetofonowej przygotowa³
KfAD. �ródtytu³y pochodz¹ od Redakcji.

�Pok³osie� kolêdowe

OBRAZ PARAFII

(1) Kontraktem cywilnym bez przeszkód jest ma³¿eñstwo osób ochrzczonych ¿yj¹cych bez �lubu ko�cielnego (2) Kontraktem cywilnym z przeszkoda
jest ma³¿eñstwo osób ochrzczonych, np. jest to ma³¿eñstwo osób rozwiedzionych, których poprzedni ma³¿onkowie ¿yj¹; bd - brak danych

2002/1002akytsytatS 2002/1002akytsytatS 2002/1002akytsytatS 2002/1002akytsytatS 2002/1002akytsytatS
EINEINLOGEZCZSYW EINEINLOGEZCZSYW EINEINLOGEZCZSYW EINEINLOGEZCZSYW EINEINLOGEZCZSYW 6/5991 6/5991 6/5991 6/5991 6/5991 7/6991 7/6991 7/6991 7/6991 7/6991 8/7991 8/7991 8/7991 8/7991 8/7991 9/8991 9/8991 9/8991 9/8991 9/8991 0/9991 0/9991 0/9991 0/9991 0/9991 1/0002 1/0002 1/0002 1/0002 1/0002 2/1002 2/1002 2/1002 2/1002 2/1002

iifarapwbosoabzciL 24002 25102 80202 74891 84991 52891 07591 07591 07591 07591 07591

iifarapwnizdorabzciL 3626 3826 6046 3426 3806 5236 2136 2136 2136 2136 2136

edelokylejyzrperotk,nizdorabzciL 8674 0874 9094 5484 0054 1674 6574 6574 6574 6574 6574

ydelokylejyzrpeinerotk,nizdorabzciL 5941 3051 7941 8931 3851 4651 6551 6551 6551 6551 6551

)1(dokzsezrpzebynliwyctkartnoK 241 161 531 631 411 68 7777777777

)2(imadokzsezrpzynliwyctkartnoK 482 162 762 962 832 932 852 852 852 852 852

ikzaiwzenloW 62 42 22 73 52 24 1313131313

ycilotakeiN 241 611 611 931 731 671 511 511 511 511 511

icsietA 97 98 221 59 55 111 5858585858

hcikcilotakhcanizdorwhcynozczrhcoeinabzciL 6 3 31 6 8 8 44444

)iceizdjecêiwi4(hcynteizdoleiwnizdorabzciL 731 111 311 201 211 27 3838383838

einizdorwiktambulacjokarB db 891 861 112 172 722 6868686868
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Us³ug Inwestycyjnych Macieja Bajana, Atlas,
Zak³ad Transportu Samochodowego Poczty
Polskiej, Rentrans, Transbud, Kobylarnia,
Transsand, Lobbe, Corimp, Petro-Trans,
Elektromonta¿ Pomorski, Jerzy Murawski.

HMONIKA

W ostatnim czasie na placu budowy
Domu Jubileuszowego zaczê³y siê wykopy pod
fundamenty. Wywrotki z zaprzyja�nionych firm
wywo¿¹ gruz i piasek.

Szczególnie pragniemy podziêkowaæ fir-
mom: Rawex Sp. z o. o., Budopol, Zak³ad

Na budowie Domu Jubileuszowego (7)

BUDOWLANE WYKOPY

Prace na budowie Domu Jubileuszowego okiem kamery, styczeñ-luty 2002, Fot. Mietek

Centrum Kultury Katolickiej
ul. gen. M. Bo³tucia 5, 85-791 Bydgoszcz, *
tel/fax  346-31-90 * www.wiatrak.lo.pl *
ckk@wiatrak.lo.pl.  * Biuro czynne od pn do pt
(10.00-18.00) * Poradnia PRZYSTAÑ  - tele-
fon zaufania  346-71-78 (pn - pt 17.00-20.00)
* Punkt Informacyjny o Sektach i Nowych Ru-
chach Religijnych (przy wspó³pracy z DA �Mar-
tyria�) kontakt: tel. 346-31-90, 346-31-94 * Nr
konta bankowego: PKO BP II O/Bydgoszcz
Nr 10201475 -711153-270-1

 INFORMUJEMY
24 stycznia o godz. 18.00 �Wiatrak� otworzy³
swoje drzwi dla tych, którzy chcieli siê dowie-
dzieæ, jakie prowadzimy zajêcia, ile osób w
nich uczestniczy i jakie s¹ owoce podejmo-
wanych wspólnie dzia³añ. Wiêcej obok.
Od 28. stycznia do 1 lutego od godz. 9.00 do
15.00 dzieci uczêszcza³y do �wietlicy zimo-
wej. Jak by³o poczytajcie obok.
CKK "Wiatrak" zaprasza do udzia³u w kon-
kursach:
KONKURS NA PALMÊ WIELKANOCN¥,
w dwóch kategoriach: I - najpiêkniejsza pal-
ma, II - najd³u¿sza palma; palmy nale¿y przy-
nie�æ 24 marca br. (Niedziela Palmowa) na
godz. 11.00 do domu parafialnego przy ko-
�ciele MBKM (ul. Bo³tucia 5), gdzie nast¹pi
og³oszenie wyników i wrêczenie nagród.
KONKURS NA NAJ£ADNIEJSZ¥ PISANKÊ
Konkurs ma charakter otwarty i zostanie prze-
prowadzony w dwóch kategoriach: prace in-
dywidualne i prace zbiorowe. Pisanki nale-
¿y dostarczyæ do dnia 22 marca br. do  CKK
"Wiatrak" (ul. Boltucia 5). Og³oszenie wyni-
ków i wrêczenie nagród - 30 marca (Wielka
Sobota) o godz. 10.00 w kaplicy parafii MBKM.
Je¿eli: jeste� niezadowolony z w³asnych kon-
taktów z innymi lud�mi (zw³aszcza bliskimi),
nie akceptujesz siebie, uwa¿asz,¿e jeste�
ma³owarto�ciowy, drêczy Ciê poczucie winy,
wci¹¿ czujesz siê odpowiedzialny za innych,
czujesz ci¹g³y przymus kontrolowania siebie,
wszystkich i wszystkiego wokó³, nie potrafisz
odnale�æ sposobu na spokojne, radosne prze-
¿ywanie przyjemno�ci, masz k³opoty w kon-
taktach damsko-mêskich  i Twój Ojciec b¹d�
Matka (b¹d� oboje) NADU¯YWAJ¥ ALKO-
HOLU, zapraszamy Ciê na spotkanie terapeu-
tyczno-formacyjne dla studentów i m³odzie¿y
starszej. Spotkania bêd¹ siê odbywaæ w I i III
wtorki m-ca do koñca czerwca w sali poradni
Wsparcia i pomocy Psychologicznej "Przy-
stañ" przy CKK "Wiatrak". Pierwsze spotka-
nie 19 lutego (wtorek) 2002 o godz. 20.00.

W Biurze CKK "Wiatrak" mo¿na nabyæ
CEGIE£KI o nomina³ach: 1,2,5,10,20 i 50
z³. Dochód z ich sprzeda¿y  przeznaczamy
na budowê Domu Jubileuszowego. Wp³at
na budowê mo¿na równie¿ dokonywaæ na
konto: Centrum Kultury Katolickiej "Wia-
trak" Bank Pocztowy I/O Bydgoszcz
13201117-93028-27003-100-0/0.
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CKK �Wiatrak�

DRZWI OTWAR£Y SIÊ
24 stycznia, w czwarty czwartek mie-

si¹ca, po raz kolejny w historii "Wiatraka"
zorganizowali�my Drzwi Otwarte. Dom pa-
rafialny od godz. 18.00 zosta³ zape³niony
przez dzieci, ich Rodziców, instruktorów i
pracowników "Wiatraka". Tym razem posta-
nowili�my wszystkich przyby³ych zachêciæ
do udzia³u w organizowanych zajêciach. Po
przywitaniu wybranym sekcjom zosta³y przy-
dzielone sale, w których ka¿dy móg³ spró-
bowaæ swych si³. Ca³o�æ przebiega³a pod
znakiem konkursu - uczestnicy za ka¿de
wykonane zadanie zdobywali punkty. I tak
chêtni sprawdzali swoje umiejêtno�ci wokal-
ne, �piewaj¹c wylosowan¹ kolêdê do akom-
paniamentu dzieci, uczêszczaj¹cych na za-
jêcia nauki gry na gitarze i organach. Z ko-
lei sportowcy amatorzy wytrwale odbijali pi³-
kê nog¹, g³ow¹, rêkoma, a tancerze dosko-
nalili znajomo�æ kroków tanecznych. Sek-
cja jêzyka angielskiego przygotowa³a dla
wszystkich quiz, a w sali plastycznej punkty
przyznawane by³y za jak najpiêkniejsze na-
rysowanie postaci. Du¿ym zainteresowa-
niem i m³odych i starszych cieszy³a siê gra
w szachy. Na uwagê zas³uguje fakt odwa¿-
nego w³¹czenia siê Rodziców do konkursu
i wspólnej zabawy. By³ to równie¿ czas, pod-
czas którego chêtni mogli zapisaæ siê do
sekcji na II semestr a tak¿e na �wietlicê zi-

mow¹.
Na zakoñczenie o godz. 19.30 odby³a

siê w kaplicy Msza �wiêta koñcz¹ca I se-
mestr, podczas której og³oszone zosta³y
wyniki przeprowadzonych rywalizacji i wrê-
czono nagrody zwyciêzcom - "Super Ro-
dzic" i "Super Dzieciak Wiatraka".

Ju¿ dzi� zapraszamy na kolejne Drzwi
otwarte w przysz³ym roku, ale zanim to na-
st¹pi to mamy nadziejê, ¿e spotkamy siê w
kolejny czwarty czwartek, tym razem 28 lu-
tego, o godz. 19.30 w kaplicy.

AM

CKK �Wiatrak�

CZAS ODPOCZYNKU I WYJAZDÓW
Ferie - czas wolny od nauki, czas od-

poczynku i wyjazdów. Po raz kolejny uda³o
nam siê zorganizowaæ �wietlicê zimow¹ w
pierwszym tygodniu ferii - alternatywê dla
siedzenia przed telewizorem i "w³óczenia
siê" po osiedlach. Dzieciaki spotyka³y siê o
godz. 9.00 w auli domu parafialnego i spê-
dza³y zorganizowany przez ekipê wycho-
wawców czas do godz. 15.00. Zapoznanie
z pozosta³ymi uczestnikami �wietlicy oraz z
opiekunami pomog³o w pokonaniu nie�mia-
³o�ci, nabraniu odwagi i wchodzeniu w to,
co nowe i nieznane. Has³o tegorocznej �wie-
tlicy brzmia³o: �Zimowa szko³a dobra�. Dzieci
zapoznawa³y siê z ró¿nymi formami pomo-
cy drugiemu cz³owiekowi.

Pierwszy dzieñ up³yn¹³ nam pod zna-
kiem pomocy medycznej. Dzieci zorganizo-
wa³y dla siebie wzajemnie konkursy o tej te-
matyce. Zmaganiom patronowa³ �w. £u-
kasz - opiekun lekarzy.

We wtorek, dzieñ �w. Cecylii, ekipa
czterdzie�ciorga dzieci wraz z opiekunami
uda³a siê do Filharmonii Pomorskiej na kon-
cert przebojów muzyki rozrywkowej, w wy-
konaniu M³odzie¿owej Orkiestry z Niesza-
wy. Znakomita aura pozwoli³a wszystkim w
�rodê, w dniu któremu patronowa³ �w. Fran-
ciszek, udaæ siê na spacer w poszukiwaniu
skarbów i owoców natury. Wspólnie spêdzo-
ny czas i doskona³a zabawa zaowocowa³y

przyja�niami, miêdzy wychowankami, ale
tak¿e i opiekunami.

Kolejny dzieñ �wietlicy to dzieñ �w. Flo-
riana i wizyta u stra¿aków. Prawdziwe wozy
stra¿ackie i mo¿liwo�æ przymierzenia stro-
jów stra¿aków zachwyci³a szczególnie
ch³opców. Na zakoñczenie dnia by³a wspól-
na Msza �wiêta, przygotowana przez ks.
Jana Kwiatkowskiego z Mogilna i m³odzie¿.

Ostatniego dnia by³a zabawa tanecz-
na. Odwiedzili  nas studenci Piotr i Maciek,
którzy piêknie �piewali. Wspólne �piewanie
towarzyszy³o nam przez ca³y tydzieñ. Do-
�wiadczali�my na w³asnej skórze, ¿e "¿ywy
dom to my, a budowniczym jest Pan Bóg!".

Bardzo nisko k³aniamy siê tym, którzy
dali dzieciom ogrom rado�ci, i bez których
nie by³oby bajkowego czasu. Dzieæmi opie-
kowali siê dzielnie: Monika i Iwona Eichsta-
edt, Karolina Jernajczyk, Ania Dykiert, Ju-
styna Kazimierczak, Ania Rogal, Kasia
Szczêsna, Tomasz Ciesielski, Radek Mu-
szyñski. Za to, ¿e po�wiêcili swój, zw³asz-
cza czas sesji, BARDZO DZIÊKUJEMY.

Tak oto min¹³ tydzieñ pe³en niespodzia-
nek, przygód i niesamowitych wra¿eñ.

Zapraszamy na kolejne pó³kolonie
w lipcu! To ju¿ niebawem!

A zatem do zobaczenia!
JK

BY£O
22 stycznia godz. 19.30 - spotkanie zorgani-
zowane przez Punkt Informacji o Sektach i No-
wych Ruchach Religijnych SEKATOR nt. "Gru-
py judeochrze�cijañskie"
27 stycznia - Piwnica pod Rybami czyli aka-
demickie spotkania z piosenk¹ i poezj¹ - "Hej
kolêda, kolêda!"
1 lutego godz. 21.00 w kaplicy - czuwanie
pierwszopi¹tkowe
11 lutego - Spotkanie "Zjadacze s³owa" nt. "Ka-
noniczno�æ ksi¹g Pisma �wiêtego"
12 lutego o godz. 19.00 rozpoczêli�my bal
ostatkowy, który zakoñczyli�my Msz¹ �wiêt¹
o godz. 24.00 rozpoczynaj¹c¹ Wielki Post
15 lutego - spotkanie Przedszkola Akademic-
kiego nt. "Wspólnota jest ¿ywym organizmem"

BÊDZIE:
13 lutego - 30 marca - WIELKI POST; w ka¿-
dy pi¹tek Droga Krzy¿owa dla m³odzie¿y o
godz. 20.00 w kaplicy, w ka¿d¹ niedzielê Gorz-
kie ¯ale dla m³odzie¿y o godz. 21.00 w kapli-
cy.
24-27 lutego REKOLEKCJE WIELKOPOST-
NE poprowadzi ks. Wojciech Polak z Gniezna
26 lutego godz. 19.30 Spotkanie zorganizo-
wane przez Punkt Informacji o Sektach i No-
wych Ruchach Religijnych SEKATOR nt. "Ru-
chy przebudzenia"
1 marca o godz. 21.00 rozpocznie siê nocne
czuwanie wielkopostne, które zakoñczymy
Msz¹ �wiêt¹ o godz. 24.00
5 marca o godz. 19.30 LABORATORIUM WIA-
RY - "Przebaczenie"
6 marca o godz. 20.00 w kaplicy Msza �wiêta
dziêkczynna za sesjê
8 marca spotkanie Przedszkola Akademickie-
go nt. "Jestem darem"
Ju¿ dzisiaj zapraszamy do udzia³u w wyjazdo-
wych dniach skupienia w dniach 8 - 10 marca.
Zapisy i bli¿sze informacje w DA Martyria
11 marca o godz. 19.30 Spotkanie "Zjadacze
s³owa" nt. "Pismo �wiête w ¿yciu chrze�cija-
nina - cz³owiek m³ody a Biblia"
12 marca o godz. 19.30 w sali DA spotkanie
zorganizowane przez Studencki Klub Dysku-
syjny nt. "Porozmawiajmy spokojnie o... "tych
sprawach""
Wzorem lat poprzednich w czasie Wielkiego
Postu zapraszamy na sacronowelê �TRZECI
POKÓJ�, której czê�ci bêd¹ wystawione w nie-
dziele: 17, 24 lutego i 3 marca. Zatem ju¿ 17.
lutego zaprezentujemy I czê�æ. Zawi³o�æ i za-
gadka tego tytu³u wyja�ni siê w niedzielê. Po-
kazujemy ¿ycie wspólnoty chrze�cijañskiej -
poszczególnych ludzi z tej wspólnoty uwik³a-
nych w ró¿ne sprawy tego �wiata.
17 marca o godz. 19.30 w sali DA spotkanie
nt. "Opus Dei".
24 marca II Misterium Mêki Pañskiej w Doli-
nie �mierci.
26 marca o godz. 19.30 spotkanie zorganizo-
wane przez Punkt Informacji o Sektach i No-
wych Ruchach Religijnych SEKATOR nt. "Ru-
chy ezoteryczne, orientalne i gnostyczne"

BY£O
BÊDZIE

PONADTO

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



Ludzie z pomnika (49)

Urodzi³ siê w dniu 20 marca  1913 roku
w Gnie�nie. By³ synem Jana i  Teofili z domu
Siekierkowskiej. Rodzinê, zarówno ze stro-
ny ojca, jak i matki cechowa³ od pokoleñ wielki
patriotyzm i umi³owanie Ojczyzny i Wiary

Ojciec Bernarda by³ nauczycielem w
miejscowym Gimnazjum. W takich okoliczno-

BERNARD
DARNOWSKI
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�ciach wychowywa³ siê Bernard, wraz z
czworgiem swego rodzeñstwa do 1918 roku,
kiedy to zmar³ ojciec. Matka, po jego �mierci,
znalaz³a siê w trudnych warunkach material-
nych; dlatego te¿ postanowi³a przeprowadziæ
siê do Bydgoszczy. Zapewne dodatkowym.
powodem, a mo¿e i najwa¿niejszym, by³ fakt,
¿e w pobliskim Fordonie mieszka³a jej sio-
stra z mê¿em, która zajê³a siê Bernardem,

W Fordonie m³ody Bernard ukoñczy³
trzy klasy Szko³y Powszechnej, po czym pod-
j¹³ naukê w Pañstwowym Gimnazjum Kla-
sycznym w Bydgoszczy. Po ukoñczeniu III
klasy Gimnazjum przeniós³ siê do Pañstwo-
wego Seminarium Nauczycielskiego w Byd-
goszczy, które ukoñczy³ w 1934 roku zdaniem
egzaminu dojrza³o�ci.

Bernard od dzieciêcych lat by³ aktyw-
nym cz³onkiem harcerstwa co by³o z pewno-
�ci¹ powodem, ¿e w latach pobierania nauki
w Seminarium, wybrano go dru¿ynowym
dzia³aj¹cej tam XX dru¿yny harcerskiej. By³
te¿ przez d³ugi czas referentem stopni spraw-
no�ci harcerskich przy Komendzie Hufca Har-
cerzy w Bydgoszczy.

Po ukoñczeniu Seminarium powo³ano
go do odbycia zasadniczej s³u¿by wojskowej.
Tam z ramienia Polskiego Bia³ego Krzy¿a.,
organizacji powo³anej miêdzy innymi do likwi-
dacji analfabetyzmu w Wojsku Polskim, po-
wierzono mu obowi¹zki nauczyciela w ¯o³-
nierskiej Szkole Pocz¹tkuj¹cych przy 15 Pu³-
ku Artylerii Lekkiej stacjonuj¹cym przy ulicy
Gdañskiej w Bydgoszczy. Po pó³rocznej s³u¿-
bie, powierzono mu dodatkowo obowi¹zki
g³ównego bibliotekarza 61 Pu³ku Piechoty w
naszym mie�cie.

W 1936 roku przeszed³ do rezerwy w
stopniu plutonowego podchor¹¿ego i rozpo-
cz¹³ pracê jako nauczyciel w Publicznej Szko-
le Powszechnej im. Henryka Sienkiewicza
przy ulicy Sowiñskiego 5 w Bydgoszczy. Od
wrze�nia 1938 roku zmieni³ miejsce pracy
podejmuj¹c nauczanie w Publicznej Szkole
Powszechnej im. �w. Jana przy ulicy �wiêto-
jañskiej w Bydgoszczy. W tej szkole praco-

STRA¯Y MIEJSKIEJ
W BYDGOSZCZY
Historia Stra¿y Miejskiej w Bydgoszczy da-

tuje siê od 1991 roku. Obecnie w sk³ad Stra¿y
Miejskiej wchodz¹ nastêpuj¹ce wydzia³y: Wy-
dzia³ Patrolowo-Interwencyjny, Wydzia³ Prewen-
cji, Wydzia³ Konwojowo-Ochronny, Wydzia³ ds.
Czynno�ci Sprawdzaj¹cych oraz Oddzia³y w
My�lêcinku i Fordonie.

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku o stra¿ach gminnych zosta³a zrefor-
mowana idea istnienia oraz zakres zadañ stra-
¿y gminnych i miejskich, które dotychczas dzia-
³a³y na podstawie ustawy o policji. W sposób
szczególny podkre�lono w ustawie fakt, i¿ stra-
¿e miejskie i gminne nie s¹ organami przymu-

wa³ tylko rok, gdy¿ wybuch³a wojna.
W obliczu niebezpieczeñstwa wybuchu

wojny Bernard zg³osi³ siê do wojska. Istnieje
przypuszczenie, ¿e zg³osi³ siê jako ochotnik,
choæ nie mo¿na równie¿ wykluczyæ mobiliza-
cji. Co dalej dzia³o siê z nim nie wiadomo,
gdy¿ tu urywaj¹ siê, znane nam dzi�, losy na-
szego bohatera,

Wed³ug znanych nam �róde³ wiadomo,
¿e zosta³ on aresztowany przez Gestapo w
Bydgoszczy w dniu 13, lub 14 pa�dziernika
1939 roku, a rozstrzelany w Dolinie �mierci
w Fordonie w dniu 28 pa�dziernika tego¿
roku. Jego nazwisko uwidocznione jest rów-
nie¿ na tablicach pomnika w tym miejscu,
Jednak???

No w³a�nie, istnieje jednak w¹tpliwo�æ,
gdy¿ mieszkaj¹ca w Bydgoszczy rodzina jest
w posiadaniu danych, ¿e nauczyciel z Byd-
goszczy,  Bernard Darnowski, zgin¹³ w 1939
roku w bitwie nad Bzur¹. Takie dane widnie-
j¹ równie¿ na tablicach pomnika ku czci po-
leg³ych tam ¿o³nierzy znajduj¹cego siê w So-
chaczewie.

PRZYGOTOWA£ KFAD

Materia³y �ród³owe:
Kronika bydgoska  T XIII    TMMB Bydgoszcz
1993
Wykaz nauczycieli  wojskowych   Archiwum
POW
Informacja z UMiG Sochaczew
Informacja od cz³onków rodziny pp. Bogumi-
³y i Renaty
Dzia³alno�æ Harcerstwa  informacje z Archi-
wum Miejskiego

Od autora:
Jak wynika z posiadanych informacji,

nie ma absolutnej pewno�ci, co do miejsca
tragicznej �mierci naszego bohatera. Czy¿-
by zosta³a odkryta kolejna "bia³a plama" tra-
gicznych dni Doliny �mierci? Gdy tylko uzy-
skam dalsze potwierdzone informacje to je
na tych ³amach przeka¿ê, a spraw¹ zainte-
resujê odpowiednie instytucje.

su, co znalaz³o swój bezpo�redni wyraz we
wstêpie ustawy, który podkre�la, ¿e stra¿ spe³-
nia s³u¿ebn¹ rolê wobec spo³eczno�ci lokal-
nej, wykonuj¹c swe zadania z poszanowa-
niem godno�ci i praw obywateli.

Zgodnie z ustaw¹ o stra¿ach miejskich i
gminnych do zadañ jednostki nale¿y w szcze-
gólno�ci ochrona spokoju i porz¹dku w miej-
scach publicznych, czuwanie nad porz¹dkiem i
kontrola ruchu drogowego, wspó³dzia³anie z
w³a�ciwymi podmiotami w zakresie ratowania
¿ycia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu
awarii technicznych i skutków klêsk ¿ywio³o-
wych, oraz innych miejscowych zagro¿eñ, za-
bezpieczenie miejsc przestêpstw, katastrof lub
innych podobnych zdarzeñ, ochrona obiektów
komunalnych i urz¹dzeñ u¿yteczno�ci publicz-
nej, informowanie spo³eczno�ci o stanie i ro-
dzajach zagro¿eñ, a tak¿e inicjowanie i uczest-
nictwo w dzia³aniach maj¹cych na celu zapo-
bieganie pope³nianiu przestêpstw i wykroczeñ
oraz zjawiskom kryminogennym i wspó³dzia³a-
nie w tym zakresie z organami pañstwowymi,
samorz¹dowymi, jak równie¿ organizacjami
spo³ecznymi, konwojowanie dokumentów,
przedmiotów warto�ciowych lub warto�ci pie-
niê¿nych dla potrzeb Miasta Bydgoszczy,

W kwietniu 1999 roku Stra¿ Miejska w Byd-
goszczy przyjê³a cztery priorytety dzia³añ, które

realizuje w dalszym ci¹gu:
1. Program �Bezpieczna Szko³a�, którego

celem jest poprawa stanu bezpieczeñstwa
w bydgoskich szko³ach oraz ich otoczeniu.

2. Program �Bezpieczna Dzielnica�, maj¹cy
na celu poprawê stanu porz¹dku publiczne-
go oraz wzrost poczucia bezpieczeñstwa
mieszkañców wybranych dzielnic Bydgosz-
czy.

3. Wspó³praca z Policj¹, prowadzona w ramach
programu �Bezpieczna Strefa�. Polega ona
przede wszystkim na wspólnych patrolach
Stra¿y i Policji oraz wspólnych dzia³aniach
porz¹dkowych w celu zapewnienia spokoju i
porz¹dku w miejscach zgromadzeñ, imprez
artystycznych, rozrywkowych i sportowych, a
tak¿e w innych miejscach publicznych.

4. Szybkie reagowanie na sygnalizowane
przez mieszkañców Bydgoszczy potrzeby,
szczególnie na zg³oszenia pod bezp³atnym
numerem telefonu: 986.  [SM]

Od redakcji:
Dziêkujemy dzielnym Stra¿nikom za 10-letni¹
s³u¿bê mieszkañcom Bydgoszczy. Obok zamiesz-
czamy pierwszy tekst, który z pewno�ci¹ pomo-
¿e osobom czêsto zaczepianym przez kwestuj¹-
cych. W najbli¿szym wydaniu nastêpne porady.
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Dla (starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
opracowa³ KfAD

1. Werwa, wigor, czasem brawura.
2. Wyznawca jednego z Ko�cio³ów chrze�ci-

jañskich.
3. W³a�ciciel zarostu dolnej czê�ci twarzy.
4. Znak interpunkcyjny.
5. Posiada rozleg³e wiadomo�ci z ró¿nych

dziedzin.
6. W Sejmie- miêdzy prawic¹, a lewic¹.
7. Medycyna nazywa j¹ neuroz¹.
8. Lekcewa¿enie drugiego cz³owieka.
9. Historyczna dzielnica Krakowa.
10. Statek wodny z p³atami no�nymi, hydro-

p³at.
11. Ma³y wyprysk na skórze.
12. Tymczasowe zamieszkanie.
13. Drogocenny przedmiot.
14. Miasto w Judei z czasów Jezusa.
15. Antypoda sufitu.
16. �ledziowa zawijanka.
17. Gr¹¿el, bylina wodna.
18. Ka¿dy, kto ma swego wierzyciela.
19. Cz³owiek sprytny, przebieg³y.
20. D³ugi urlop dla ucznia.

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 MARCA  2002
roku. Na autora prawid³owej odpowiedzi czeka
nagroda niespodzianka. Powodzenia.

Has³o uzupe³nianki z poprzedniego wydania
brzmia³o: �BIBLIA TO PRAWDA I ¯YCIE�. Na-
grodê otrzymuje Marek Pawlaczyk, zam.
w  Bydgoszczy przy ul. £ochowskiego 3. Gratu-
lujemy. Nagroda czeka w zakrystii.

PREZBITERIUM (³ac. presbyterium) - czê�æ
ko�cio³a, w której znajduje siê o³tarz g³ówny,
stanowi¹ce pod wzglêdem liturgicznym punkt
centralny ko�cio³a. W starszych ko�cio³ach
prezbiterium oddzielone jest od pozosta³ej
powierzchni balustradk¹ komunijn¹ zwan¹
balaskami. W ko�cio³ach wschodnich (cer-
kwiach) takie oddzielenie stanowi ikonostas.
ABSYDA (³ac. apsis - zakrzywienie, ³uk) -
zwana równie¿ apsyd¹ - pó³koliste przed³u-
¿enie ko�cio³ów, najczê�ciej katedralnych,
przewa¿nie wysuniête w kierunku wschodnim
i sklepione pó³kul¹. W tym pomieszczeniu
znajduje siê o³tarz, tron biskupi i stalle. Absy-
da od pozosta³ej czê�ci ko�cio³a oddzielona
jest balustradk¹ komunijn¹. Stanowi ona rolê
prezbiterium. W wielu ko�cio³ach istniej¹ tzw.
absydy boczne wykorzystywane jako boczne
kaplice. Znajduj¹ siê one na bocznych zakoñ-
czeniach transeptu.
NAWA (³ac. navis - okrêt) - g³ówna przestrzeñ
wewn¹trz ko�cio³a przeznaczona dla wier-
nych, wyposa¿ona przewa¿nie w bardziej lub
mniej ozdobnie wykonane ³awy dla wiernych.
W wielu starych ko�cio³ach, zw³aszcza zbu-
dowanych w stylu romañskim i gotyckim,
nawa podzielona jest rzêdami filarów, lub ko-
lumn na czê�ci. Mamy wówczas do czynie-
nia z naw¹ g³ówn¹ - �rodkow¹ i bocznymi,
najczê�ciej ni¿szymi od g³ównej.
TRANSEPT - Nawa poprzeczna w stosunku
do nawy g³ównej, znajduj¹ca siê najczê�ciej
tu¿ przed absyd¹ (prezbiterium). Mówimy
wówczas, ¿e ko�ció³ zbudowany jest na pla-
nie krzy¿a. Boczne koñcówki transeptu sta-
nowi¹ osobne kaplice.
CHÓR (gr. choros - �piewaæ) - czê�æ ko�cio-
³a, zwykle na podwy¿szeniu, w której znajdu-
j¹ siê organy i miejsce, gdzie grupa osób
wykonuje podczas nabo¿eñstw �piew chóral-
ny. W niektórych ko�cio³ach istnieje chór
g³ówny i chóry boczne. W ko�cio³ach kate-
dralnych, kolegiackich i zakonnych chórem
nazwa siê równie¿ absydê, gdy¿ w tym miej-
scu kap³ani, b¹d� zakonnicy odmawiaj¹ lub
�piewaj¹ chóralnie modlitwy brewiarzowe.
(cdn)

OPRACOWA£  KFAD
Materia³y �ród³owe:  S³ownik chrze�cijanina -
symbole, pojêcia, zwroty, nazwy - pochodzenie
i znaczenie. Praca zbiorowa. 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

11111 AAAAA NNNNN SSSSS ZZZZZ
22222 KKKKK AAAAA IIIII KKKKK
33333 BBBBB RRRRR CCCCC ZZZZZ
44444 MMMMM YYYYY IIIII KKKKK
55555 OOOOO MMMMM UUUUU SSSSS
66666 CCCCC EEEEE UUUUU MMMMM
77777 NNNNN EEEEE CCCCC AAAAA
88888 WWWWW ZZZZZ DDDDD AAAAA
99999 KKKKK LLLLL RRRRR ZZZZZ
0101010101 WWWWW OOOOO OOOOO TTTTT
1111111111 KKKKK RRRRR KKKKK AAAAA
2121212121 KKKKK WWWWW RRRRR AAAAA
3131313131 KKKKK LLLLL OOOOO TTTTT
4141414141 BBBBB EEEEE IIIII AAAAA
5151515151 PPPPP OOOOO GGGGG AAAAA
6161616161 RRRRR OOOOO PPPPP SSSSS
7171717171 NNNNN EEEEE AAAAA RRRRR
8181818181 DDDDD £££££ IIIII KKKKK
9191919191 CCCCC WWWWW AAAAA KKKKK
0202020202 WWWWW AAAAA JJJJJ EEEEE

ZBIÓRKI
PUBLICZNE

"Wszelkie publiczne zbieranie ofiar w go-
tówce lub naturze na pewien z góry okre�lo-
ny cel wymaga uprzedniego pozwolenia w³a-
dzy".

Powy¿szy cytat to Art. 1 ustawy z dnia 15
marca 1933 roku o zbiórkach publicznych
(Dz. U. z dnia 31 marca 1933 r., ze zm.). W
my�l ustawy, która nadal obowi¹zuje, chc¹c
prowadziæ zbiórki publiczne nale¿y uzyskaæ
uprzednio zezwolenia od w³a�ciwych orga-
nów administracji rz¹dowej b¹d� samorz¹do-
wej.

Zezwolenie takie zawiera szereg istot-
nych zastrze¿eñ, od spe³nienia których uza-
le¿nia siê wydanie takiego pozwolenia. W
my�l ustawy zbiórki prowadziæ mog¹ jedynie
stowarzyszenia i organizacje posiadaj¹ce
osobowo�æ prawn¹ oraz komitety powo³ane
dla przeprowadzenia okre�lonego celu (Art.
4.) W zezwoleniu okre�la siê równie¿ czas
na który zosta³o ono wydane.

Zabronienie jest m.in. prowadzenie zbió-
rek publicznych we w³asnym interesie (Art.
3. pkt. 3) oraz na cele sprzeczne z prawem
(Art. 3 pkt. 1).

Zasady prowadzenia zbiórek publicznych
reguluje równie¿ rozporz¹dzenie ministra
spraw wewnêtrznych z 14 lipca 1934 roku o
sposobach przeprowadzania zbiórek publicz-
nych oraz kontroli nad temi zbiórkami (Dz. U.
z dnia 31 lipca 1934 r.).

Powy¿sze przepisy nie maj¹ jednak za-
stosowania w przypadku prowadzenia zbió-
rek przez ko�cielne osoby prawne Art. 57
ustawy z 17 maja 1989 roku o stosunku pañ-
stwa do ko�cio³a katolickiego w RP (Dz. U
Nr 29, poz. 154 ze zm.).

Bior¹c pod uwagê rosn¹c¹ liczbê osób,
które podaj¹ siê za kwestuj¹cych na cele cha-
rytatywne trzeba pamiêtaæ, i¿ mo¿e siê zda-
rzyæ, i¿ nasze datki wcale nie trafi¹ do po-
trzebuj¹cych.

Do�wiadczenia Stra¿y Miejskiej w Byd-
goszczy wskazuj¹, i¿ w wielu przypadkach
mamy do czynienia z fa³szywymi kwestarza-
mi, którzy wykorzystuj¹c nasze wspó³czucie
wy³udzaj¹ od nas pieni¹dze. Je¿eli osoba
kwestuj¹ca czy sprzedaj¹ca jakie� przedmio-
ty (np. krzy¿ówki, pocztówki, itp.) na rzecz po-
trzebuj¹cych, wzbudzi nasz¹ w¹tpliwo�æ co
do uczciwo�ci i legalno�ci tej zbiórki, nie wa-
hajmy siê powiadomiæ o tym Stra¿y Miejskiej.
Stra¿nicy sprawdz¹ wymagane pozwolenia,
cel zbiórki i ustal¹ czy jest ona prowadzona
legalnie. Dziêki temu mo¿emy ustrzec siê
przed oszustami, pomóc za� tym którzy tej
pomocy najbardziej potrzebuj¹.

SM

Uczy,
radzi,

informuje
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Smutna prawda
Redakcja "Na O�cie¿"
Ko�ció³ Katolicki w Polsce stanowi

olbrzymi¹ liczebnie potêgê. Jednak ta po-
têga przegrywa, poniewa¿ brakuje jej jed-
no�ci, wzajemnej mi³o�ci (...)

To piêkne has³o "Z³o dobrem zwyciê-
¿aj", które przekaza³ mêczennik ks. Jerzy
Popie³uszko jest wykorzystywane przeciw-
ko Ko�cio³owi Katolickiemu.

Mo¿e Ci, którzy przyczynili siê do
tego, ¿e rz¹dy Rzeczypospolitej znalaz³y siê
w rêkach tych, którzy przez d³ugie lata tyle
z³ego uczynili dla Polski i narodu Polskie-
go, wyci¹gn¹ wnioski z tej lekcji na przy-
sz³o�æ.

BK-PARAFIANIN

Kim jeste�?
Pracujê w�ród ludzi bezdomnych - tych

z ulicy. Kultura bycia bezdomnym, to jest taka
forma ¿ycia, sposób na ¿ycie. Prowadzê
badania antropologiczne w stolicy US �Im-
perium�.

Czym s¹ wiêc te badania w "d¿ungli"
Washington? Sprawa jest do�æ prosta.
Wszyscy, którzy pracujemy w�ród bezdom-
nych, mamy fragmentaryczne dane na te-
mat prawdziwej sytuacji tych ludzi. Moje ba-
dania maj¹ na celu zebraæ podstawowe dane
w jednym rejonie. Jest to "co�", co siê tutaj
nazywa "route one".

Bezdomno�æ to do�æ skomplikowana
sprawa. Mamy tutaj wiele powodów, aby staæ
siê bezdomnym. Jest wielu ludzi, którzy na-
gle stracili pracê i nie mogli zap³aciæ rachun-
ków, a nie maj¹ oszczêdno�ci. Grupa bez-
domnych to te¿ ludzie bezradni wobec wszel-
kich na³ogów - alkohol, narkotyki. S¹ te¿
"przypadki" osób uciekaj¹cych przed pra-
wem. Jedna z trudniejszych "spraw" to ludzi
chorych umys³owo. Jest wiele stopni bycia
niesprawnym umys³owo. Rz¹d nie zajmuje
siê umys³owo chorymi. Jest wiêc "legaln¹"
sytuacj¹ stan osoby - "byæ wariatem". Bez-
domno�æ to ucieczka w anonimowo�æ. Pod-
czas wywiadów jednym z trudniejszych py-
tañ jest pytanie o rodzinê lub to¿samo�æ -
"Kim jeste�?"

Ja nie mam jeszcze gotowej teorii w
tej sprawie. Zbieram mozolnie najbardziej
bardzo podstawowe informacje. Robiê ba-
dania, prowadzê wywiady, odwiedzam tych
którzy �pi¹ pod mostami czy w parkach.
Oczywi�cie lubiê tak¹ kombinacjê antropo-
logii zastosowanej w konkretnej sytuacji,
gdzie mo¿na badaæ i jednocze�nie pomóc.
Praca w�ród ludzi ulicy nazywa siê counse-
lor. Polega na próbie rozwi¹zywania przynaj-
mniej niektórych problemów. Czêsto sprowa-
dza siê do wys³uchiwania d³ugich i skompli-
kowanych historii. S¹ to skomplikowane hi-
storie. Za³atwiamy te¿ jedzenie, mieszkanie,
stosujemy ró¿norodne terapie i staramy siê
wyci¹gaæ ludzi z "do³ów". Oczywi�cie to jest
bardzo skomplikowane. Chodzi o to, ¿eby nie
budowaæ teorii na niepe³nej informacji.

Hiszpañska parafia trzyma mnie przy
misyjnym ideale. Moimi rozmówcami s¹ ci
to "siedz¹" ju¿ tutaj od 30-stu lat. Praca
w�ród Hiszpanów polega te¿ na organizo-
waniu wspólnoty wokó³ parafii amerykañ-
skiej. To s¹ dwie ró¿ne kultury i czêsto do-
chodzi do wielu nieporozumieñ. Ja oczywi-
�cie jestem neutralny. Nie jestem ani z Ame-
ryki Po³udniowej ani z Pó³nocnej. To jest cza-
sami dobry most ¿eby budowaæ wspólnotê
chrze�cijañsk¹. (�)

MT
Washington, 3 Jan 2002

Gdañsk, styczeñ 2002

Szanowni Pañstwo
Zwracamy siê do Pañstwa z gor¹c¹

pro�b¹ wsparcie finansowe celem lecze-
nia oczu syna Piotra.

Piotru� urodzi³ siê 30. sierpnia 2001
roku w siódmym miesi¹cu ci¹¿y bli�niaczej
z wag¹ 980 gramów. Dwumiesiêczna ho-
spitalizacja w inkubatorze i niedojrza³o�æ
siatkówki obu oczu spowodowa³y retinopa-
tiê wcze�niacz¹ - ostr¹ chorobê, która do-
prowadzi³a naszego syna do ca³kowitej �le-
poty. Leczenie w Polsce nie przynios³o po-
my�lnych efektów.

Jedyn¹ nadziej¹ na odzyskanie wzro-
ku jest operacja w specjalistycznej klinice
leczenia retinopatii w Bostonie w USA. Po
konsultacjach lekarskich z tamtejszymi le-
karzami uzyskali�my odpowied�, ¿e ope-
racja jest mo¿liwa do przeprowadzenia, lecz
za kwotê 40.000 $ (dolarów US). Tak wy-
soki koszt przekracza nasze mo¿liwo�ci fi-
nansowe. Wp³aty prosimy kierowaæ na kon-
to: Caritas Archidiecezji Gdañskiej BBG
III O/GD 1160158-35055025-940 z dopi-
skiem "dla Piotra".

Bardzo liczymy na Pañstwa pomoc.
Katarzyna i Jacek Litwiñscy  - rodzice

Uwaga: �rodki przeznaczone na cele charyta-
tywne zmniejszaj¹ podstawê opodatkowania o
kwotê na ten cel przeznaczon¹ (art. 16 pkt 1,
Dz.U. Nr 2192 i art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o
podatku dochodowym).

¯yjemy karnawa³em
Dzi� wtorek, w Brazylii dzieñ wolny. Na

ulicach cisza, nie ma ¿adnego ruchu. O szó-
stej rano, kiedy wyszed³em na spacer,  wi-
dzia³em zmêczonych, niektórych skacowa-
nych tubylców, wracaj¹cych z zabaw do
swych domów. Piêkny widok, zw³aszcza dla
mnie, wyspanego i wypoczêtego. Jutro �ro-
da, z pewno�ci¹ wszyscy co dzi� tañcz¹ i
skacz¹, przyjd¹  do ko�cio³a, aby pokornie
pochyliæ swe g³owy i daæ siê posypaæ popio-
³em i prawdopodobnie rozpocz¹æ nowe, wiel-
kopostne ¿ycie.

Karnawa³ dla Brazylijczyków to "�wiê-
ty"  okres. W mniejszych miastach mo¿e nie
tyle, ale wielkich metropoliach jak na przy-
k³ad Rio de Janeiro, Sao Paulo, Salvador,
przygotowania do niego trwaj¹ ca³y rok. Naj-
powa¿niejszy i najpiêkniejszy, z wielkimi tra-
dycjami karnawa³  z ca³¹ pewno�ci¹ nale¿y
do Rio.  Jest to pokaz tak zwanych "szkó³
samby", a jest ich kilkana�cie. Ka¿da z nich
musi przedstawiæ jaki� temat, utrzymywany
w wielkiej tajemnicy, a¿ do dnia przemarszu
przez ulice i pokazaniu siê licznie zgroma-
dzonej publiczno�ci. W tym roku dominuj¹:

Listy do Redakcji �Na o�cie¿� 

Od redakcji:
Odnosz¹c siê z jednakow¹ trosk¹ do wy-
si³ku PT Korespondentów zamie�cili�my
sporo korespondencji. Liczymy na wyrozu-
mia³o�æ Czytelników zarówno co do zawar-
tych w listach informacji, jak i pró�b.

ekologia oraz historia niektórych miast bra-
zylijskich, ze swoimi zwyczajami i ¿yciem
codziennym. Ka¿da ze szkó³ liczy od 4 - 6
tysiêcy uczestników i ma do dyspozycji 85
minut, aby przedstawiæ i pokazaæ to co w
tajemnicy ukrywali przez ca³y rok. Trzeba
przyznaæ, ¿e jest to wspania³y spektakl: mu-
zyka, stroje, rze�by....  wszystko to sprawia
niezwyk³e widowisko. W tym roku na karna-
wa³, aby obejrzeæ oczywi�cie, przyjecha³a na-
wet matka prezydenta Jorge W.Busha.

Jurorzy oceniaj¹ przemarsz ka¿dej
szko³y i w �rodê Popielcow¹ wydadz¹ wer-
dykt. Zostaæ mistrzem karnawa³u dla tych
ludzi znaczy wiêcej, ni¿ wygraæ olimpiadê.
Oczywi�cie za tym wszystkim kryj¹ siê gru-
be pieni¹dze.

Istnieje te¿ inne wydanie karnawa³u.
S¹ to normalne zabawy taneczne, przypo-
minaj¹ce nasze polskie. Na wielu z nich nie
s³yszy siê typowej muzyki karnawa³owej, lecz
raczej biesiadne, albo bardzo lubiane coun-
try. W³a�nie tego typu zabawy odbywaj¹ siê
w mniejszych miastach, na przyk³ad w Ca-
scavel.

Ale jest te¿ jeszcze inny karnawa³ - w
klubach zamkniêtych. (...) Tam zbiera siê ele-
ment szukaj¹cy zadowolenia, uciechy  i
szczê�cia w seksie, narkotykach i alkoho-
lu...  S¹ to najczê�ciej ludzie m³odzi i z bo-
gatych rodzin.  My�l¹, ¿e skoro maja "szmal",
samochody i bogatych rodziców to im
wszystko wolno.  Niestety takie kluby istnie-
j¹ w ka¿dym mie�cie.(...)

RICARDO

12 Feb 2002, Brasil



  Z KANCELARII  PARAFIALNEJ

26 stycznia 2002
Alicja Kaczmarek

24.11.2001
27 stycznia 2002

 Dominika Kêdziora
26.10.2001

Natalia Mirus
20.12.2001

Sebastian Mirus
20.12.2001

Karolina Anna Cichocka
17.12.2001

Weronika Anna Kowalska
10.12.2001

Martyna Weronika Krzysztofarska
31.10.2001

2. lutego 2002
Kamil Nawrocki
ur. 17.12.2001
7. lutego 2002

Julia Laura Wójcik
11.05.2001

10. lutego 2002
Paulina Wiktoria Ziêtara

20.07.2001
Krzysztof Raszliñski

16.11.2001
Przemys³aw Dawid Lemañczyk-Klóska

31.12.2001
Martyna Wojciechowicz

2.08.2001
Dawid S³awomir Zió³kowski

25.11.2001
Zuzanna Agnieszka Lorek

19.12.2001
Pawe³ Adam Lewicki

13.11.2001

INFORMACJE
SAKRAMENT CHRZTU �W.
Sakrament sprawowany jest przy udziale
wspólnoty parafialnej w czasie niedzielnej
Mszy �w. o godz. 13.00. Dziecko zg³asza-
j¹ rodzice w Biurze Parafialnym podaj¹c
kandydatów na chrzestnych (osoby
ochrzczone, bierzmowane, praktykuj¹ce,
maj¹ce ukoñczone 16 lat (je¿eli ¿yj¹ w
ma³¿eñstwie musi to byæ zwi¹zek sakra-
mentalny). Zg³aszaj¹c dziecko do Chrztu
�w. trzeba przedstawiæ odpis skrócony
aktu urodzenia dziecka z USC. Kateche-
za odbywa siê zawsze przed Chrztem �w.
w sobotê po Mszy �w. o godz. 18.30.
  Najbli¿sze terminy Chrztu �wiêtego:  24
lutego i 10 marca br.

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

POGRZEB
Przy zg³oszeniu pogrzebu nale¿y przed-
³o¿yæ skrócony odpis aktu zgonu z USC.

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

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu

26. stycznia 2002 r.
Marcin Tomasz Kaczmarek

Paulina Szalkowska
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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

27.01.2001
Moi kochani!
Jakie¿ smutne by³o moje prze¿ycie
jednego z dni "Tygodnia modlitw o
jedno�æ chrze�cijan". 24 stycznia po-
stanowi³am udaæ siê do ko�cio³a Me-
todystów przy ul. Pomorskiej.
Ksi¹dz gospodarz przedstawi³ ksiê-
¿y przyby³ych z bydgoskich ko�cio-
³ów: katolickiego, ewangelickiego,
prawos³awnego, i z ko�cio³a polsko -
katolickiego, jak równie¿ serdecznie
przywita³ wszystkich przyby³ych pa-
rafian i go�ci.
Ka¿dy z ksiê¿y czyta³ fragmenty z
Pisma �wiêtego, by³ wspólny �piew,
wyznanie wiary, przekazanie pokoju.
Na zakoñczenie wspólnych modlitw
wszyscy ksiê¿a udzielili zebranym
b³ogos³awieñstwa. Uczestnicy mo-
dlitw zostali zaproszeni na wspóln¹
agapê.
Mia³am okazjê po raz pierwszy w ¿y-
ciu rozmawiaæ z metodystami. Z oka-
zji tej bardzo skwapliwie skorzysta-
³am. Zasypa³am gradem pytañ oso-
by z tego¿ ko�cio³a. Proboszcz tej
wspólnoty równie¿ nie zosta³ "oszczê-
dzony".
Jak wielkie by³o moje zdziwienie gdy
próbowa³am doliczyæ siê parafian z
poszczególnych ko�cio³ów. Z cerkwi,
ko�cio³a ewangelickiego, polsko - ka-
tolickiego frekwencja "0". Z ko�cio³a
rzymsko - katolickiego 2 seminarzy-
stów od "Duchaczy", moja przyjació³-
ka i ja. Z ko�cio³a metodystów ~40%
ogólnego stanu parafian. Nasuwa siê
bardzo smutny wniosek, jak ma³e za-
interesowanie wzbudza jeszcze
w�ród wiernych wszystkich bydgo-
skich ko�cio³ów ta, przecie¿ bardzo
istotna sprawa, jak¹ jest ekumenizm.
Z serdecznymi pozdrowieniami

MarS

Droga Redakcjo!
Od ponad roku jestem lekto-

rem, w s³u¿bie liturgicznej za� jestem
od czterech lat. Chcia³bym podzieliæ
siê moimi refleksjami zwi¹zanymi z
odwiedzinami duszpasterskimi, popu-
larnie zwanymi kolêd¹. Ju¿ po raz
czwarty podj¹³em siê trudu kolêdo-
wania. Dlaczego trudu? W³a�nie to
chcia³bym przybli¿yæ. Ludzie wrzuca-
j¹c pieni¹dze do puszek prze�wiad-
czeni s¹, ¿e p³ac¹ za obecno�æ mini-
strantów lub lektorów w ich domu.

Tak naprawdê wrzucaæ do puszki siê
nie musi, to zale¿y od w³asnej woli i
serca. Za dotychczas okazane serce
"Bóg zap³aæ". Czasami ludzie stwier-
dzaj¹ "O, macie puszkê. To muszê
co� wam tam wrzuciæ". Niektórzy po-
trafi¹ zarzucaæ ministrantom ¿ebrac-
two. To nie jest mi³e. Proponujê tro-
chê zrozumienia. Towarzyszymy ka-
p³anom przez kilka godzin, a to po to,
aby weso³o zabrzmia³y s³owa potwier-
dzaj¹ce Bo¿e Narodzenie. Czêsto nie
potrafimy dogodziæ ka¿demu, czy to
wokalnie czy po prostu tekstem, np.
za�piewamy "Przybie¿eli do Betle-
jem", a mieszkañcy woleliby us³yszeæ
"Anio³ pasterzom mówi³". Proponuje-
my wspó³pracê z nami. Je�li kto� pra-
gnie np. "Pójd�my wszyscy do sta-
jenki" to na pewno tê kolêdê za�pie-
wamy. Na szczê�cie problemy opisa-
ne wy¿ej zdarzaj¹ siê bardzo rzadko.
Czêstszy problem ministrantów to
kradzie¿e zawarto�ci puszek. Kolê-
dowanie, wiêc nie jest takie bezpiecz-
ne. Zdarzaj¹ siê tak¿e sytuacje eks-
tremalne, ale to s¹ tylko przypadki.
Pewnego razu zosta³em pogoniony
pa³k¹ baseballow¹ przez mê¿czyznê,
który nie przyj¹³ kolêdy. Bogu dziêki,
¿e w wiêkszo�ci dostrzega siê pozy-
tywne aspekty kolêdowania. Parafia-
nie potrafi¹ siê troszczyæ o swoich
ministrantów. Pozwalaj¹ zadzwoniæ
do domu w celu pro�by rodziców o
przybycie i bezpieczny powrót. Ludzie
zapraszaj¹ nas tak¿e na kolacjê, a
tak¿e czêstuj¹ s³odyczami lub owo-
cami podczas kolêdowania. Jeszcze
nikt nie odmówi³ mi mo¿liwo�ci sko-
rzystania z toalety i ³azienki. Za tê
¿yczliwo�æ w imieniu grona ministran-
tów i lektorów sk³adam serdeczne
"Bóg zap³aæ". Za mo¿liwo�æ wspól-
nej modlitwy przy krzy¿u Pañskim
szczerze dziêkujê Bogu. Dziêkujê
Bogu za parafiê i za parafian. Niech
to ca³e kolêdowanie bêdzie na chwa³ê
Bo¿¹. Amen
Adam - lektor

(imiê i nazwisko znane Redakcji)

Od Redakcji:
Dziêkujemy PT Czytelnikom za listy.
Niech te �wiadectwa bêd¹ dla nas
wszystkich przyczynkiem do rozwa-
¿añ w Okresie Przygotowania Pas-
chalnego - Wielkiego Postu.

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¿� 

Henryka Grzanka
ur. 19.03.1924 zm.21.01.2002

Gertruda Zagórska
ur. 5.11.1922 zm. 26.01.2002

Genowefa Ptak
ur. 1925 zm. 20.01.2002

Piotr Smeja
ur. 1.02.2002 zm. 1.02.2002

Marianna Czajkowska
ur. 4.09.1905 zm. 7.02.2002

spisa³a Maria B.

S³awomir Piotr Kasperczak
Monika Maria Stasiak

7. lutego 2002
Dariusz Miko³aj Wójcik

Izabela Koszarska
9. lutego 2002

Krzysztof Kamizelich
Izabela Alicja Wrzesiñska



16 stycznia odby³o siê �Czuwanie z Maryj¹�.
20 stycznia przypada³o wspomnienie �w. Sebastiana - partona naszej
Parafialnej Stra¿y Marsza³kowskiej. Dzielnym Panom Marsza³kom dziê-
kujemy za trud s³u¿by dla parafian i parafii. Szczê�æ Bo¿e.

21 stycznia przypada³ kolejny �Dzieñ Fatimski�. Grupa �D¹b� zapra-
sza³a do wspólnej modlitwy i na spotkanie w Domu Parafialnym. Te-
matem spotkania by³o skrótowe przedstawienie ró¿norodno�ci wspól-
not chrze�cijañskich dzia³aj¹cych w Bydgoszczy, dokumentów ko�ciel-
nych dotycz¹cych spraw ekumenizmu i czynionych wysi³ków ku jed-
no�ci chrze�cijan.
22 stycznia zebra³a siê kilkuosobowa grupa fotografuj¹cych parafian.
Ich zamiarem jest powo³anie grupy, na forum której bêdzie mo¿liwo�æ
wymiany do�wiadczeñ i próba w³¹czenia siê dokumentowanie ¿ycia
parafialnego. Najbli¿sze spotkanie planowane jest 19 lutego br. o godz.
19.15 w Domu Katechetycznym przy ul. Bo³tucia 5
25 stycznia (pi¹tek) o godz. 17.00, na zakoñczenie tegorocznego XXXV
Tygodnia Modlitw o Jedno�æ Chrze�cijan, odby³o siê w naszym ko-
�ciele NABO¯EÑSTWO EKUMENICZNE, któremu przewodniczy³ ks.
bp Stanis³aw G¹decki. Wiêcej wewn¹trz numeru.

26 stycznia zakoñczy³y siê doroczne odwiedziny duszpasterskie - ko-
lêda. S³owo na jej zakoñczenie wyg³osi³ ks. Proboszcz, a jego obszer-
ne fragmenty zamieszczamy wewn¹trz numeru.
3 lutego przypada³o wspomnienie �w. B³a¿eja. Uczestnicy Mszy �w. o
godz. 8.30 mieli dokazjê uzyskaæ szczególne b³ogos³awieñstwo. Tego
dnia zbierano te¿ ofiary na potrzeby misjonarzy Archidiecezji Gnie�-
nieñskiej. Kwestuj¹cy, po raz pierwszy, zbierali ofiary do estetycznych
niebieskich skarbonek. Gratulujemy pomys³u. Zebrano 808,0 z³.
10 lutego kwestowano na potrzeby organizacji II Misterium Mêki Pañ-
skiej w Dolinie �mierci. Zebrano 1467,35 z³. Bóg zap³aæ.

13 lutego przypada³a �RODA POPIELCOWA. Rozpoczêli�my Wielki
Post. Ofiary z kolekty przeznaczono na potrzeby Bydgoskiego Hospi-
cjum im. ks. Jerzego Popie³uszki.
Od 17 do 20 lutego (ka¿dego dnia o 18.30) odbêd¹ siê REKOLEK-
CJE WIELKOPOSTNE dla nauczycieli, lekarzy i �rodowisk twórczych
w ko�ciele pw. NSPJ na pl. Piastowskim w Bydgoszczy. Rekolekcje
poprowadzi ks. bp Józef Zawitkowski.
25 marca br. odbêdzie siê II MISTERIUM MÊKI PAÑSKIEJ w Dolinie
�mierci. Ju¿ dzi� zapraszamy do udzia³u.

DROGA KRZY¯OWA w ka¿dy pi¹tek Wielkiego Postu o 9.00  i 18.00
dla doros³ych, o 17.00 dla dzieci, a dla m³odzie¿y i studentów o 20.00.
GORZKIE ¯ALE z kazaniem pasyjnym w ka¿d¹ niedzielê Wielkiego
Postu o godz. 17.00. Kazania g³osi ks. Zbigniew Zimniewicz. Za udzia³
w Gorzkich ¯alach mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny.
KORONKA DO MI£OSIERDZIA BO¯EGO codziennie w kaplicy
o godz. 15.00.

ADORACJA NAJ�WIÊTSZEGO SAKRAMENTU  w kaplicy w pi¹tki
od 9.00-18.30.
Przypominamy, ¿e strona internetowa parafii znajduje siê pod adre-
sem:  www.mbkm.gniezno.opoka.org.pl, zawiera zawsze aktualne
wiadomo�ci duszpasterskie na bie¿¹cy tydzieñ, intencje mszalne i wiele
innych po¿ytecznych ifnormacji.
Inne informacje na stronach CKK "Wiatrak" i DA "Martyria".

Informujemy, ¿e druga, kolorowa czê�æ kalendarza parafialnego uka-
¿e siê przed �wiêtami Wielkanocy.
Sk³ad ukoñczono i oddano do druku 15. lutego 2002 r. Nastêpne wy-
danie �Na o�cie¿� planowane jest 25. marca 2002 roku. Dziêkujemy
PT Czytelnikom za listy, dowody pamiêci i s³owa sympatii.

ZNACZENIE WYRAZÓW

Odgadnij wyrazy i odczytaj has³o wg ni¿ej podanego szyfru. Poszczegól-
ne wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasami.  W rozwi¹zaniu wystarczy podaæ
samo has³o. Oto szyfr: [(H-2,M-10,B-5,D-2,E-10,B-7) (J-4,A-6,G-1,C-
10)(G-5,K-4)(F-7,L-10,B-7)(E-1,I-4,L-8,D-4,C-10,L-7)(J-4,A-10,H-11,K-
2,D-8,E-4,C-2,I-10,E-2,M-6)(B-7)(F-5,I-11,J-2,H-7,G-11,J-7)(H-2,C-11,I-
8,A-4,M-10)(B-2,I-7) (K-1,D-6,I-7,A-11)]. Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na
adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki �Poczty parafialnej� do 10 marca
2002 r. Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki z poprzedniego numeru to ha-
s³o: �CZYTAJ PISMO �WIÊTE BO TO S£OWO BOGA SKIEROWANE
DO CIEBIE�. Nagrodê otrzymuje Jan Wojtkowski zam.  w Zielonce przy
ul. Powstañców 3. Gratulujemy. Nagrodê wysy³amy poczt¹.

POZIOMO:
1E Kronikarz-Jan Chryzostom...
2A S³u¿y do otulania szyi
2H Dramat Wyspiañskiego
3E Zbiór wielu map
4A Komik cyrkowy
4I Schowek dla dêtki
5D Wojskowy sklepik
6A Ca³o�æ danej grupy
6J Nocny ptak ³owny
7D Brat �w. Piotra- te¿ Aposto³
8A Parkan dooko³a bie¿ni stadionu
8I Podpora dla chromego
9E Nakaz wzmo¿enia czujno�ci
10A Dzia³ fizyki
10H Patron od zagubionych rzeczy
11E ... z drzew dla zakochanych
PIONOWO:
A1 Cz³owiek, pies, koñ itp.
A8 Uspokajaj¹cy pierwiastek

KRZY¯ÓWKA (D)
OPRACOWA£ RASKE WIDIP
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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

Miesiêcznik �Na o�cie¿�  Redaguje kolegium, asystent ko�cielny - ks. Krzysztof Buchholz * Adres redakcji: ul. Bo³tucia 5, 85-791 Byd-
goszcz; 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.
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B4 Dru¿yna pi³ki no¿nej .....
Warszawa

C1 Osoba, która sia³a mak
C8 Litera dla muzyka
D4 Doprowadzenie do zgody
E1 Kipiel wodna
E7 Edukacja
F1 Czê�æ sztuki teatralnej
F9 Wieloryb
G3 �ród³o �wiat³a w kieszeni
H1 Matka wszystkich ludzi
H9 Królestwo gajowego
I1 S³u¿y do pracy pod wod¹
I7 W³ókno poliestrowe
J4 Opis Mêki Pañskiej
K1 Zupe³nie nic
K8 Postrach krakowianek
L4 Przyzwyczajenie
M1 Polot u artysty
M8 Pie�ñ operowa

TELEFONY
346-76-25 ks. proboszcz Zygmunt Trybowski, Biuro Parafialne
346-76-26 ks.  Stanis³aw Bezler (wew. 43),  ks. Zbigniew Zimniewicz (44),
ks. S³awomir Szwagrzyk (42) * ks. Edward Wasilewski (348-51-28)
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)


