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Tak oto  zacz¹³ siê ju¿ dziesi¹ty rok pra-
cy redakcji i wydawania "Na o�cie¿". Nieca³e 8
miesiêcy dzieli nas te¿ od setnego wydania "Na
o�cie¿", a tak¿e nieca³y rok od jubileuszu X-
lecia istnienia pisma.

Bie¿¹ce wydanie koncentruje siê wokó³ te-
matu przewodniego - �zmartwychwstawanie
zmartwychwstania�. Chodzi g³ównie o to, by
wraz ze zjedzeniem �wiêconki i bab wielkanoc-
nych nie zapomnieæ, ¿e okres wielkanocny w
kalendarzu liturgicznym Ko�cio³a trwa a¿ do
uroczysto�ci Zes³ania Ducha �wiêtego, a tak
na dobr¹ sprawê trwa ca³y rok, gdy¿ ka¿da nie-
dziela jest �ma³ym� zmartwychwstaniem.

Rozmowa miesi¹ca prowadzona jest z
Mateuszem - �wnuczkiem�, jednym z bohate-
rów II Misterium Mêki Pañskiej, które mia³o miej-
sce w Niedzielê Palmow¹. Warto przeczytaæ,
by zobaczyæ w nim ca³kiem dojrza³ego mê¿czy-
znê, mimo ¿e ten m³ody cz³owiek ma dopiero
17 lat. S¹ te¿ inne teksrty o Misterium.

Jest w numerze zaproszenie nad Lednicê.
Bêd¹ w tym roku "Gody w Kanie Galilejskiej".
Oj bêdzie siê dzia³o. Jest te¿ zaproszenie do
Sanktuarium w Oborach.

S¹ te¿ listy czytelników. Jeden za� jest zna-
mienny, bo opisuj¹cy do�wiadczenie tegorocz-
nych dekoracji w naszym ko�ciele. Przeczytaæ
trzeba go koniecznie, choæ ju¿ czê�ciowo zo-
sta³ "opublikowany" podczas kazania ks.
Krzysztofa w II Niedzielê Wielkanocn¹. S¹ te¿
sta³e dzia³y. Mi³ej lektury

FRED

Mo¿na nie czytaæ

G³os anio³a

MASZ W£ASNE MIEJSCE ...
Witaj!
Przesy³am Ci radosne pozdrowienia, bo

przecie¿ jest jeszcze ca³kiem wielkanocnie i
cudna wiosna dooko³a. Wiêc rado�nie ma-
cham do Ciebie skrzyd³ami i jeszcze rado�niej
u�miecham siê.

Chcia³bym aby�my dzi� razem zatrzymali
siê nad jednym - nad tym, co Ty mo¿esz zro-
biæ, by Ko�ció³ by³ �wiêty i jak piêkne jest Two-
je miejsce w tym Ko�ciele.

Có¿... znasz ju¿ porównanie Ko�cio³a do
domu... i to Ty jeste� ceg³¹ tego domu - ceg³¹
¿yw¹ i ... no w³a�nie, jak¹? Mocn¹, trwa³¹, bez
zniszczeñ i pêkniêæ, czy te¿ s³ab¹ i nêdzn¹,
która ledwie, ledwie trzyma siê reszty. To ju¿
rozwa¿ w swoim sumieniu.... i co? Jaki efekt
owego rozwa¿ania. Zaraz o tym pogadamy.
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Teraz jeszcze jedno porównanie - to z listu �w.
Paw³a do Koryntian - wszyscy jeste�my jed-
nym cia³em. Tak... jednym cia³em. A Ty jeste�
jedn¹ z czê�ci tego cia³a - nie wa¿ne jak¹,
wa¿ne, ¿e razem z innymi tworzysz co� wspa-
nia³ego - tworzysz jedno cia³o. Siêgnij proszê
do tego fragmentu i zachwyæ siê niesamowit¹
logik¹ tego porównania, bo có¿ za korzy�æ
mia³oby cia³o z oka, które zamiast okiem bê-
dzie chcia³o byæ nog¹? Ani funkcji oka nie
wype³ni, ani na nogê siê nie nadaje. A Ty - jak
siê odnajdujesz w tym porównaniu? Hm...
mo¿e na si³ê chcesz byæ tym, kim byæ nie
mo¿esz? I zamiast realizowaæ swoje powo³a-
nie szukasz jaki� dziwnych sposobów, by byæ
kim� innym? A cia³o cierpi przez Twoj¹ - na-
zwijmy rzecz po imieniu - g³upotê! Wiêc zrób
co� z tym...

Przychodzi mi te¿ do g³owy i takie porów-
nanie: Ko�ció³ to sieæ, z³o¿ona z niezliczonej
liczby ma³ych oczek. Gdyby nie te oczka, sie-
ci by nie by³o i nie mog³aby spe³niaæ swojej
funkcji. A przecie¿ podstawowym powo³aniem
Ko�cio³a, zleconym Aposto³om z Piotrem na
czele jest ludzi ³owiæ... st¹d ta sieæ. Ale gdyby
tak ka¿de oczko powiedzia³o "chcê sobie po-
p³ywaæ samo" to znów ani ono samo nic by
nie z³owi³o, ani sieci by nie by³o. A takim ma-
³ym oczkiem, niby nic nie znacz¹cym, Ty je-
ste�.

Mam �wiadomo�æ, ze porównania te s³a-
be s¹ i niedoskona³e - ale jak s³owami oddaæ
Tajemnicê ludzko-boskiego wspó³grania w tym
organizmie, zwanym Ko�cio³em? Hm... nawet
moje anielskie umiejêtno�ci s¹ za ma³e, by od-
daæ s³owem, to co serce czuje i "widzi".

Dlaczego o tym piszê? Otó¿ dlatego, ¿e
tak wiele od Ciebie zale¿y. Nie chcê, aby�
zmarnowa³ swe ¿ycie. Masz w³asne miejsce
w Ko�ciele i tak wiele w nim znaczysz. B¹d�
�wiadomy!! Ej! No nie krzyw siê. Kto zaczyna
byæ �wiadomy, musi byæ te¿ odpowiedzialny i
nie mo¿e ju¿ machn¹æ rêk¹, bo zacznie k³a-
maæ (kto du¿o otrzyma³, od tego du¿o wyma-
gaæ siê bêdzie....). A ja zamierzam wyprowa-
dziæ Ciê ze stagnacji i z obojêtno�ci, wprowa-
dzaj¹c Ciê w przestrzeñ �wiadomego prze¿y-
wania chrze�cijañstwa i odpowiedzialnego
brania swego ¿ycia w swoje rêce, z³¹czone jed-
nak, poprzez Ko�ció³, z d³oñmi innych i z naj-
wa¿niejsz¹ d³oni¹ - d³oni¹ Jezusa.

Wiesz, gdy nadesz³a Wielka Noc, patrzy-
³em sobie na ziemiê i czasem smutno mi siê
robi³o. Czy¿ zagas³a w Was rado�æ Zmar-
twychwstania? W Niebie rado�æ tej Nocy jest
niepojêta - wype³ni³a siê obietnica Ojca i mi-
³o�æ zaja�nia³a w ca³ej pe³ni - Syn, ofiarowany
za grzechy �wiata, moc¹ tej mi³o�ci, pokona³
�mieræ, przeszed³ ze �mierci do ¿ycia i otwo-

rzy³ t¹ drogê wszelkiemu stworzeniu, a przede
wszystkim cz³owiekowi, przede wszystkim To-
bie. Nie ma wiêkszej rado�ci ni¿ ta!! Tu znów
potykam siê o s³owa - bo nie mo¿na tej rado-
�ci wypowiedzieæ. Mo¿na j¹ wy�piewaæ, wy-
tañczyæ, wyp³akaæ ze szczê�cia... ale i tak w
sercu zostaje nienazwana cz¹stka, która pro-
mienieje jasno�ci¹ i przedziwn¹, niegasn¹ca
rado�ci¹. Jakby odblask przemienionego,
chwalebnego cia³a Jezusa. Tak jest w Niebie...
i tak ³atwo to Niebo na ziemiê sprowadziæ, gdy
tylko w sercu zaja�niejesz tak¹ rado�ci¹ i po-
zwolisz chórom anielskim �piewaæ w Tobie, i
sam w³¹czysz siê w ten �piew. I Niebo wtedy
trwa - nie tylko chwilkê, nie jeden moment
uniesienia, ale codziennie, ka¿dej chwili i
wszêdzie gdzie jeste�. Ty masz to Niebo na
ziemiê sprowadzaæ, dlatego, ¿e tej niegasn¹-
cej rado�ci i jasno�ci w Tobie potrzebuj¹ Twoi
najbli¿si w domu, w pracy, w szkole, s¹siedzi,
wspó³pracownicy i ca³kiem obcy ludzie. Pomy�l
- je�li Ty nie zaniesiesz im rado�ci Zmartwych-
wstania, to kto to uczyni? B¹d� przed³u¿eniem
mi³uj¹cego Boga - On chce zajrzeæ do serc
wszystkich ludzi i zapaliæ je mi³o�ci¹ - ale po-
trzebuje Ciebie. Potrzebuje Twoich d³oni, Two-
ich nóg, s³ów, Twego u�miechu i Twego mil-
czenia, Twego spokoju i Twego �wiêtego gnie-
wu na to, co obra¿a godno�æ cz³owieka i �wiê-
to�æ Boga. On - sam Bóg - po prostu Ciebie
ca³ego potrzebuje. Potrzebuje Ciê w tym miej-
scu, w którym teraz jeste�.... wiêc kochana Ce-
gie³ko, kochana Cz¹stko Cia³a, kochane
Oczko w sieci.... kochany Cz³owieku, wplecio-
ny w ¿ycie Ko�cio³a - nie zostawiaj Boga bez
odpowiedzi, nie skazuj Go na szukanie mi³o-
�ci w sercach innych - Ty Mu odpowiedz!! I
wiesz co? Ca³y czas miej �wiadomo�æ, ¿e to
Ty masz zanie�æ Boga do innych. Nie pozna-
j¹ Go w Telewizji ani w Radio, bo ma³o siê o
Nim tam mówi, nie znajd¹ Go na ulicy, nie zo-
bacz¹ Go w byle jakich, tragicznych gazetach,
bo nikt reporta¿y o Nim nie robi... trudno Go
znale�æ w naszym �wiecie. To prawda. Ale
mo¿esz to u³atwiæ - b¹d� pos³añcem (a to ju¿
trochê jak anio³!!). Mów swoim ¿yciem, ¿e Bóg
jest, ¿e ¿yje, ¿e dzia³a, ze mo¿na Go znale�æ,
¿e mo¿na z Nim i w Nim ¿yæ! Fakt - to Ty naj-
pierw musisz w to uwierzyæ. Bo Twoja wiara
staje siê �wiadectwem - nawet najpiêkniejsze
s³owa nikogo nie przekonaj¹ i nie pociesz¹,
je�li nie bêdzie w nim serca pe³nego wiary i
mi³o�ci. I jeszcze jedno - je�li nie masz dzi�
jeszcze odwagi, by stawaæ siê jawnym Pos³añ-
cem, to przynajmniej módl siê za Ko�ció³ - za
Ojca �wiêtego, za Biskupów i Ksiê¿y, za �wiê-
tych, by nie zg³upieli i nie wpadli w pu³apkê
pychy, módl siê za grzeszników, by dali siê
pochwyciæ Mi³osierdziu, módl siê za tych, któ-
rych lubisz i z którymi mo¿esz przegadaæ noc,
ale i za tych, na których widok najchêtniej prze-
szed³by� na drug¹ stronê ulicy, módl siê za
wielkie i ma³e sprawy �wiata, Ojczyzny, Ko�cio-
³a...  Ko�ció³ to ka¿dy, kogo spotykasz, a Two-
im powo³aniem jest troska o ten Ko�ció³. I nic
siê nie bój - dla Boga  nie ma nic niemo¿liwe-
go!! To us³ysza³a Maryja przy Zwiastowaniu.

Pamiêtaj - nigdy nie jeste� sam! Ca³e Nie-
bo jest przy Tobie.

Trzymaj siê!!!!
TWÓJ ANIO£ M



Rozmowa miesi¹ca

DOK¥D IDZIESZ?
z misteryjnym �wnukiem� - Mateuszem £apiñskim rozmawiaj¹ Mietek i Krzysztof

Podczas II Misterium gra³e� postaæ wio-
d¹c¹ - wnuka, który wêdruj¹c z dziadkiem
zadawa³ mu najró¿niejsze pytania. Roz-
mowa Wasza zaczê³a siê jednak od pyta-
nia dziadka. Czy je jeszcze pamiêtasz ?
Tak. To by³o pytanie "Dok¹d idziesz?"

I co Ty na to?
Oj! Tekstu dok³adnie nie pamiêtam. Gra³em
ogólnie rzecz bior¹c rolê takiego zbuntowa-
nego, trochê szukaj¹cego czego�  ch³opaka.

Tam mówi³e�, ¿e nic ci siê nie chce, nie
wiesz co masz robiæ. Czy to by³ Twój na-
strój, czy tylko gra?

Tylko gra. To rzeczywi�cie musia³em zagraæ,
poniewa¿ taka obojêtno�æ rzadko kiedy mi
siê zdarza. Na pewno nie by³o tak w czasie
Misterium, poniewa¿ mnie akurat chcia³o siê
graæ.
Czy uwa¿asz jednak, ¿e taka odpowied�
by³aby czêst¹ odpowiedzi¹ m³odych lu-
dzi?
Wielu  m³odych ludzi ogarn¹³ ostatnio jaki�
nihilizm i pewnie s¹ tak w³a�nie nastawieni
do ¿ycia.

Czyli co? M³odzi ludzie czêsto siê nudz¹?
Tak. Wed³ug mnie to apatia jest powodem
nudy, a nuda z kolei przyczyn¹ wielu pope³-
nianych g³upstw. Uwa¿am, ¿e jest to zgubne
dla m³odego cz³owieka, kiedy nie potrafi siê
sob¹ zaj¹æ, nie umie znale�æ konstruktywne-
go zajêcia odci¹gaj¹cego go od nudy.

W czasie waszego dialogu z "Dziadkiem"
by³a taka scena, ¿e kiedy ju¿ chcia³e�
odej�æ, Dziadek zacz¹³ t³umaczyæ Ci pod-
stawowe sprawy. Mówi³ na przyk³ad, ¿e
sensem ¿ycia jest mi³o�æ. Ty za� na to
odpowiedzia³e� lekcewa¿¹co, ¿e to tylko
³adne has³o. Jak jednak ty - Mateusz - pod-
chodzisz do tego tematu?
Bynajmniej nie lekcewa¿¹co. Nie mo¿na do
mi³o�ci, jaka by nie by³a, podchodziæ w taki
sposób, jak gra³em. Przecie¿ wiem, ¿e Bóg,
który nas stworzy³ sam ca³y jest Mi³o�ci¹.
Wiem, Kto to jest Mi³o�æ - to Bóg i wiem, ¿e
ta Mi³o�æ jest niezbêdna, aby�my mogli ¿yæ.

Bez niej przecie¿ by nas nie by³o.
Pamiêtam z mych m³odych lat tak¹ defini-
cjê mi³o�ci: "Mi³o�æ to przystanek, miê-
dzy za du¿o, a za ma³o". Co powiedzia³-
by� o tym?
Przyznam, ¿e jeszcze jej nie s³ysza³em. Czy
chodzi³oby tylko o kontakt miêdzy dwojga
lud�mi?
To mo¿e siê odnosiæ do ró¿nych sytuacji:
dwojga ludzi, cz³owiek-spo³eczno�æ, cz³o-
wiek-Bóg itd.
Uwa¿am, ¿e to prawdziwe okre�lenie. Aby
czyniæ dobro, trzeba kochaæ innych, kochaæ,
ale nie popadaæ w skrajno�ci, czyli kochaæ
mi³o�ci¹ rozwa¿n¹, tak aby nikt nie czu³ nie-
dosytu, ale i przesytu. Tak, uwa¿am ¿e to traf-
ne spostrze¿enie. Tak¹ mi³o�ci¹ mo¿na czy-
niæ wiele dobra.

W Waszej rozmowie cofnêli�cie siê do
wspó³czesnej Chrystusowi Jerozolimy.
By³a symboliczna Ostatnia Wieczerza,
zdrada Judasza itp. Ty z uporem maniaka
zadawa³e� pytanie: Co dalej? Na jedno z
takich pytañ dziadek odpowiedzia³: <Po-
szli�my do Ogrodu Oliwnego modliæ siê...
Tam Jezus mêczy³ siê na modlitwie.> Czy
uwa¿asz, ¿e mo¿na mêczyæ siê na modli-
twie?
Oczywi�cie, ¿e mo¿na. Mo¿na mêczyæ siê
zarówno fizycznie, jak i duchowo. Przecie¿
wiele razy bêd¹c zmêczonym, nie chce mnie
siê zabraæ do modlitwy. Prze³amujê pokusê i
mimo wszystko modlê siê. To jest na pewno
mêcz¹ce. Wiele razy zdarza siê, ¿e podczas
modlitwy trudno jest siê skupiæ. Nie umiem,
czy nie mogê, skierowaæ my�li na w³a�ciwe
tory. Czasem sumienie robi mi wyrzuty z
mego postêpowania, a jednak, mimo niego-
dziwo�ci wracam w modlitwie do Boga. To
dla nas mo¿e byæ mêcz¹ce. Jednak mêka
Jezusa na modlitwie w ogrodzie Getsemani
by³a czym� nie maj¹cym porównania z na-
szym zmêczeniem. On przecie¿, mimo ¿e by³
prawdziwym Cz³owiekiem by³ Bogiem. Zna³
swoje przeznaczenie, zna³ cenê i stosunek
tych, za których siê po�wiêci³, czyli nas.
To co dzi� odpowiesz na Twoje pytanie do
dziadka <Skoro wiedzia³ co Go czeka, to
po co szed³ do Jerozolimy? Czy by³ sa-
mobójc¹?>
Absolutnie siê z tym nie uto¿samiam. To by³o
powiedziane, bo takie by³y wymogi gry, tak
by³o wyre¿yserowane. Popieram w pe³ni od-
powied� dziadka, ¿e On zakocha³ siê w nas,
w ludziach i dla nas umar³.
W waszych rolach, choæ byli�cie w pe³ni
zaanga¿owani, patrzyli�cie chyba trochê
na te wszystkie wydarzenia z pewnego
dystansu. Czy by³ taki moment, ¿e trudno
by³o siê utrzymaæ, ¿e chcia³o siê "wej�æ
w akcjê", "zabraæ z innymi" i uto¿samiæ
siê z inn¹ postaci¹?
Doskonale zdawa³em sobie sprawê, ¿e mam
tak¹ rolê, rolê zewnêtrznego obserwatora
akcji. Odej�cie od tego zepsu³oby ca³o�æ.
Czu³em jednak wewn¹trz, ¿e w momencie
pojmania Jezusa za bardzo gestykulowa³em.
Tam wczu³em siê trochê w rolê uczniów po-
d¹¿aj¹c za ich my�lami - <Mo¿e nie wezm¹
Go?> To by³ taki moment mniejszego grania
swojej roli, a wiêcej wewnêtrznego prze¿y-
cia.

Krytykowa³e� w swej roli Judasza za zdra-
dê, uczniów za bierno�æ, Piotra za wypar-
cie siê Jezusa. Czy jako Mateusz, a nie
jako wnuczek, równie¿ uwa¿asz, ¿e nie
dope³nili wszystkiego?
To trudno rozstrzygaæ. Gdzie� tam, g³êboko
w pod�wiadomo�ci, wydaje siê, ¿e jako wier-
ni i kochaj¹cy Jezusa uczniowie powinni Go
broniæ. Jednak osobi�cie rozumiem, takie a
nie inne, ich postêpowanie. Przecie¿ ka¿dy
z nich by³ tylko cz³owiekiem sk³onnym do
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upadków - tak, jak my wszyscy dzisiaj. Po-
nadto taki dramat jaki ich spotka³ wzmaga³
tylko obawy. Byæ mo¿e po prostu obawiali siê,
aby Rzymianie nie dali im "po karku". To ta-
kie czysto ludzkie my�lenie.
Pod koniec stwierdzi³e�, ¿e by³a to "smut-
na historia". Czy rzeczywi�cie smutna?
S³ysza³em kiedy� na rekolekcjach, ¿e wielu
z nas skupia siê jedynie na tym jednym dniu
- mêce, ukrzy¿owaniu i �mierci. Uwa¿aj¹ i
prze¿ywaj¹ tê Tajemnicê w ¿a³obnym charak-
terze, kojarz¹c sobie krzy¿ i grób ze wspó³-
czuciem dla Maryi i bliskich. A po Wielkim
Pi¹tku szybko mija Wielka Sobota i ju¿ mamy
Zmartwychwstanie. Powinni�my zdawaæ so-
bie sprawê z tego, ¿e Mêka Jezusa, to od-
puszczenie naszych grzechów, a �mieræ to
tylko przej�cie do dalszego ¿ycia, do rado�ci
zmartwychwstania na wieki. Dlatego uwa-
¿am, ¿e nie tak wa¿ny - choæ konieczny - jest
smutny charakter Krzy¿a, a jeszcze wa¿niej-
sza - rado�æ Zmartwychwstania.

Na zakoñczenie - my�l¹c o Jezusie -
stwierdzasz prawie ze zdumieniem: <To
On ¿yje?>. �wiêta skoñczy³y siê, �wiêco-
ne i baby wielkanocne zosta³y zjedzone.
Nasta³y normalne dni pracy i cisza o zmar-
twychwstaniu. Czy On - Chrystus - na-
prawdê ¿yje?
Oczywi�cie, przecie¿ to g³ówny sens naszej
wiary, naszego ¿ycia. Mamy te¿ o tym po-
twierdzenie w Pi�mie �wiêtym.

No tak, ale to jest Wiara. Czy jednak w
¿yciu zdarzy³o Ci siê co�, co potwierdzi³o
tak¹ pewno�æ? Mo¿e jaki� znak, symbol?
Nieraz cz³owiek prze¿ywa takie wzloty ducho-
we, taki wzrost energii, po Spowiedzi, czy
Komunii �wiêtej. Czuje wtedy, ¿e Jezus jest
blisko. Jest przy nim, w samym sercu. To nie
tylko wiara, ale taka pewno�æ siebie, ¿e tak
jest. Uwa¿am, ¿e to jest taki znak, taka pod-
powied� Ducha �wiêtego, ¿e On naprawdê
jest ze mn¹. Skoro jest tu i teraz, to i ¿yje tu i
teraz.
Mo¿e móg³by� powiedzieæ jak wewnêtrz-
nie, nie jako aktor, prze¿y³e� Misterium?
Tak naprawdê, to nie by³a taka - do koñca -
"czysta gra aktorska". W przerwach, gdy nie
gra³em, stara³em siê stan¹æ ponad t¹ gr¹,
skupiæ nad ca³o�ci¹ wydarzeñ. Nie by³o to
³atwe, bo ca³y czas trzeba by³o �ledziæ akcjê
i byæ przygotowanym na swoj¹ rolê, ale by³o
mo¿liwe. To zapada³o w �wiadomo�æ, to po-
mog³o równie¿ prze¿yæ tegoroczn¹ liturgiê
Triduum Paschalnego.

Czy uwa¿asz, ¿e tegoroczne symboliczne
dodanie do ca³o�ci Misterium sceny zmar-
twychwstania Chrystusa mog³o pomóc
widzom w prze¿yciu rado�ci Jego zmar-
twychwstania?
Tak jak ju¿ mówi³em, najwa¿niejsza jest ra-
do�æ Zmartwychwstania. Uwa¿am, ¿e bardzo
trafnie podsumowa³ to ksi¹dz Arcybiskup,
mówi¹c, ¿e to dobrze, ¿e Misterium nie
skoñczy³o siê �mierci¹, a zmartwychwsta-
niem. To by³a taka "nasza" nowo�æ, bo jak
wiem wszystkie Misteria koñcz¹ siê �mierci¹
na krzy¿u w nastroju powagi i smutku.
Jak oceniasz formê tegorocznego Miste-
rium, jego przygotowanie?
Dobrze. By³o zapewne lepsze ni¿ w ubieg³ym

roku.

Drugie Misterium przesz³o do historii. Czy
uwa¿asz, ¿e takie przedstawienia religij-
ne s¹ potrzebne wspó³czesnym ludziom?
Tak, jak najbardziej. Przecie¿ wielu z para-
fian, w swym zapracowaniu, zagonieniu -
obojêtnieje, czy wrêcz odchodzi od wiary.
Uwa¿am te¿, ¿e dzi� telewizja  kszta³tuje lu-
dzi, poprzez skierowanie uwagi na "odbiór
obrazu". Misterium, to taki widzialny, rucho-
my obraz, odci¹gaj¹cy ludzi od szaro�ci co-
dziennego ¿ycia, obraz zmuszaj¹cy do chwi-
lowego zatrzymania siê, do refleksji nad
swym postêpowaniem.
Skoro wspomnia³e� o telewizji to mamy
w niej przyk³ady programów - obrazów -
na ¿ywo jak na przyk³ad: Big Brother, czy
Bar. Jaki jest twój stosunek - jako m³ode-
go tele - widza - do tych programów?

Zacznijmy od tego, ¿e nie jestem jakim� na-
miêtnym codziennym telewidzem, poniewa¿
od lipca ubieg³ego roku w zasadzie nie ogl¹-
dam telewizji. Widzia³em pewnie tylko dwa,
lub trzy kawa³ki jaki� tam odcinków Big Bro-
thera. Wed³ug mnie programy typu "reality
show" to bezsens. Naprawdê nie wiem do
czego ma prowadziæ podgl¹danie ludzi na
¿ywo? Wed³ug mnie, to krok do tego, co na-
pisa³ George Orvell w ksi¹¿ce "Rok 1984",
gdzie wystêpowa³ Wielki Brat. To niepokoj¹-
ce, ¿e dzisiejsi ludzie daj¹ siê i tak ³atwo pod-
gl¹daæ i tak manipulowaæ. Takie obna¿anie
siebie i pokazywanie swego intymnego ¿ycia
tylko dlatego, by schlebiaæ najni¿szym in-
stynktom telewidzów, jest to dla mnie totalna
bzdura.

Zostawmy ten temat i przejd�my do cze-
go� l¿ejszego. Czytasz  "Na o�cie¿"?
Czytam, choæ mo¿e nie regularnie i nie "od
deski do deski". Ostatnio zainteresowa³ mnie
wywiad z cz³owiekiem, który chodzi po na-
szych osiedlach i w �mietnikach wybiera ro¿-
ne rzeczy. To taki bardzo ¿yciowy - prawdzi-
wy obraz, rozmowa z kim� z nas, bo takiego
cz³owieka widzimy codziennie. Tekst ten po-
kaza³, ¿e cz³owiek taki to nie jaki� typowy
"brudas", jak czêsto siê mówi o takich lu-
dziach, ale kto� ca³kiem w porz¹dku, tylko
taki, któremu w³a�nie w taki sposób przysz³o
zarabiaæ na ¿ycie, czy jak kto woli, na prze-
¿ycie.

Czy uwa¿asz, ¿e tworzenie takiego pisma,
w którym pisze siê o parafii i dla parafii,
ma sens?
Uwa¿am, ¿e tak. Przecie¿ wielu ludzi, którzy
nawet chodz¹ do ko�cio³a, czasem nie zro-
zumie, czy nie wys³ucha do koñca og³oszeñ,
zapomni o czym�, to ma mo¿liwo�æ dowie-
dzenia siê z tej gazety. Mo¿na równie¿ do-
wiedzieæ siê o wielu innych ciekawych spra-
wach.
Czy nale¿ysz w parafii do jakiej� wspól-
noty wiernych �wieckich?
Tak. Od o�miu lat nale¿ê do S³u¿by Liturgicz-
nej pos³uguj¹c przy o³tarzu, a od dwóch do
Oazy M³odzie¿y.

Jak przez pryzmat przynale¿no�ci do
wspólnot postrzegasz nasz¹ parafiê?
Taka przynale¿no�æ bardziej pomaga mi w
uto¿samianiu siê z parafi¹. Pomaga te¿ w
my�leniu kategoriami: ten ko�ció³, ci ksiê¿a,
ci ludzie, stanowi¹ jedno�æ. To co� znacznie
wiêcej, ni¿ tylko przyj�cie raz w tygodniu, czy
mo¿e jeszcze dodatkowo w jakie� �wiêto do
ko�cio³a. Pozwala to na poszerzanie horyzon-
tów my�lenia o parafii, pozwala na nowe zna-
jomo�ci z lud�mi z innych wspólnot, a to two-
rzy jedn¹ wielk¹ rodzinê tego naszego Ko-
�cio³a. Dodatkowym atutem tej mojej parafii
jest fakt, ¿e prawie ca³e ¿ycie tu spêdzi³em i
z ni¹ wzrasta³em.

Chodzisz do szko³y �redniej - do liceum.
Czy szko³a zmusza m³odych ludzi do przy-
swajania sobie konkretnych wiadomo�ci,
czy te¿ jest jeszcze w jaki� sposób "szko-
³¹ ¿ycia"?
To zale¿y od przedmiotu nauczania i od na-
uczycieli. Osobi�cie uwa¿am, ¿e tak¹ dobr¹
szko³¹ ¿ycia s¹ lekcje historii. Inny rodzaj
szko³y ¿ycia, to na pewno chêæ nauczycieli,
aby przygotowaæ nas do egzaminu dojrza³o-
�ci - matury. To przecie¿ bardzo wa¿ne dla
nas, aby�my mieli odpowiednie przygotowa-
nie do startu w dalsze ¿ycie.
Co dalej po maturze? Masz jakie� konkret-
ne plany?
Planujê pój�æ na studia. Zosta³o jeszcze - a¿,
albo tylko rok - ale dok³adnie nie wiem czy to
bêdzie Kraków, Poznañ? Interesuj¹ mnie sto-
sunki miêdzynarodowe, filologia, ale najlepiej
orientalna: arabistyka, japonistyka, lub jaki�
ma³o spotykany jêzyk. O stosunkach miêdzy-
narodowych my�lê dlatego, ¿e geografia i
historia to moje ulubione przedmioty. W przy-
sz³o�ci chcia³bym robiæ co� bliskiego memu
zainteresowaniu. Dalej bêdzie to z pewno-
�ci¹ praca, mo¿e jako t³umacza, mo¿e w ja-
kiej� ambasadzie? Ale to przysz³o�æ poka¿e
co bêdzie.
Co jest twoim przymusowym "hobby" w
domu?
To �definitywnie� wychodzenie z psem. Wy-
chodzenie zarówno z przyjemno�ci¹, jak i z
przymusu.

Czy my�lisz, ¿e osoby maj¹ce psa w domu
nie zesz³y "na psy"?
Nie, ja tak nie uwa¿am, choæ mo¿e niektó-
rzy? Ale do tego niekoniecznie trzeba mieæ
psa.

Czy pies w domu, to "cz³onek rodziny"?
Mo¿e w pewnym sensie tak, ale musi on -
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WNUK - MATEUSZ
MATEUSZ £APIÑSKI w tegorocz-

nym Misterium Mêki Pañskiej graj¹cy rolê
wnuka. To 17-letni licealista, od dziecka �ro-
sn¹cy� w naszej parafii. Jest najstarszym
potomkiem w domu i ma czworo rodzeñ-
stwa.

Jego zainteresowania to: gitara, jaz-
da na rowerze, oraz gotowanie. Nie nale¿y
do klubu cyklistów, a interesuje go turysty-
ka szosowa na d³ugich dystansach. Ostatni
"wyczyn" to w Wielki Poniedzia³ek pokona-
na na rowerze trasa z Fordonu do Gruczna,
przez W³óki i Kozielec, najpiêkniejszymi
zjazdami i podjazdami w okolicy.

By³ ministrantem, a obecnie jest lek-
torem. Od dwóch lat nale¿y do Oazy M³o-
dzie¿y.

Lubi geografiê i historiê, a najlepszy
dla niego przedmiot w szkole, to drzwi wyj-
�ciowe.

W przysz³o�ci chce studiowaæ filo-
logiê orientaln¹ lub stosunki miêdzynarodo-
we i zostaæ t³umaczem, lub pracownikiem
ambasady.

zwierzê - mieæ swoje wyznaczone miejsce .
Osobi�cie, ale w ¿artach, to ja przedstawiam
"psicê" jako "cz³onka rodziny". Jednak pew-
ne z¿ycie siê cz³owieka ze zwierzêciem, po
ilu� tam latach wspó³mieszkania niew¹tpliwie
nastêpuje.
Co powiesz o wkraczaj¹cym do nas zwy-
czaju "psich" cmentarzy? Ostatnio po-
wsta³ taki pod Nak³em. Czy to dobre roz-
wi¹zanie?
To przesada, a wed³ug mnie to jest nawet
g³upota. Wprawdzie cz³owiek i zwierzê ma
tego samego Stwórcê - Boga, jednak cz³o-
wiek dosta³ od niego duszê nie�mierteln¹, a
zwierzêta nie. Dlatego miêdzy innymi szacu-
nek dla zw³ok ludzkich winien byæ inny. Nada-
wanie psom, czy innym zwierzêtom cech
ludzkich, grzebanie na cmentarzach, stawia-
nie pomników, uwa¿am za wymys³ wyobra�-
ni ludzi chorych.
Serdecznie dziêkujemy za rozmowê i ¿y-
czymy wiele optymizmu i opieki Bo¿ej.
Równie¿ dziêkujê.
Od redakcji:
Rozmowê przeprowadzono 12 kwietnia 2002
roku w Bydgoszczy. Rozmowa jest autoryzo-
wana. Rozmowê przeprowadzili Mietek i KfAD

Na zakoñczenie rozmowy Mateusz napisa³ do
PT Czytelników "Na o�cie¿":

�¯yczê wszystkim Czytelnikom
�Na o�cie¿� du¿o chrze�cijañskiego opty-
mizmu, tzn. radosnego spojrzenia z ufno-
�ci¹ w Boga na sytuacje, po ludzku rzecz
bior¹c, bez wyj�cia!!!�

Wnuczek Mateusz

W Niedzielê Palmow¹ 24 marca br. o godz.
16.00, w obecno�ci ks. abpa Henryka Mu-
szyñskiego i ponad dwutysiêcznej grupy wier-
nych, wspólnoty �wieckich z naszej parafii
oraz inne osoby przygotowa³y i wystawi³y w
Dolinie �mierci II Misterium Mêki Pañskiej.
Wspomog³y równie¿ to dzie³o ró¿ne firmy i in-
stytucje.

Tegoroczne Misterium cechowa³a inna od
ubieg³orocznego scenografia, liczniejszy
udzia³ "aktorów". Zmieni³a siê te¿ koncepcja
przedstawienia. Po czasach wspó³czesnych
�mierci Jezusa z Nazaretu oprowadza³ swe-
go wnuka dziadek. Dziadek, z zainteresowa-
niem i znajomo�ci¹ rzeczy, opisywa³ wydarze-
nia ostatnich dni ¿ycia Jezusa a¿ do momen-
tu zmartwychwstania. Niech za s³owa komen-
tarza do tego wydarzenia pos³u¿¹ s³owa, któ-
re na zakoñczenie Misterium wypowiedzia³ ks.
Arcybiskup:

�W³a�ciwie wszystko zosta³o powiedzia-
ne. Niczego tu dodaæ nie mo¿na. Jestem
po raz drugi �wiadkiem tego s³uchowiska,

W  Niedzielê Palmow¹

II MISTERIUM
MÊKI I ZMARTWYCHWSTANIA

tego wydarzenia, tego misterium - Miste-
rium Mêki Pañskiej. W tym roku to Miste-
rium nie skoñczy³o siê na �mierci. Bogu
dziêki! To nie jest jedno ukrzy¿owanie wiê-
cej, to jest ukrzy¿owanie Boga-Cz³owieka,
który umar³ za to aby�my my mogli ¿yæ.
Jest po�ród nas, jest w nas, jest z nami i
nas potrzebuje, aby nadal �wiatu objawiaæ
swoj¹ mi³o�æ i aby nadal dzieliæ siê ze �wia-
tem, z nami swoj¹ mi³o�ci¹. (...) B³ogos³a-
wiê wszystkim. Dziêkujê tym wszystkim,
którzy pomogli nam prze¿yæ to wspania³e
Misterium. B³ogos³awiê wszystkim by�my
mogli Tajemnicê Obecno�ci Chrystusa
Zmartwychwsta³ego prze¿ywaæ rado�nie i
w pokoju z Chrystusem i bli�nimi."

Grupa fotoamatorów z Foto-Ko³a naszego
miesiêcznika parafialnego �Na o�cie¿�, zare-
jestrowa³a to wydarzenie. Kilka wybranych
fotogramów zdobi niniejsze wydanie �Na
o�cie¿�.

FRED



II Misterium Mêki Pañskiej w Dolinie �mierci

AUTORZY, AKTORZY ...
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Przy II Misterium zaanga¿owanych by³o
wiele osób i firm. Przypomnijmy wiêc:

AUTORZY SCENARIUSZA: Anna Hu-
zarska, Hanna Szwarc, Katarzyna Szczê-
sna, Mariola Drapiewska, Tomasz
Schmidt

ODPOWIEDZIALNI: ks. Krzysztof
Buchholz - opieka duchowa, nadzór nad
pracami, Anna Huzarska - dekoracje, sce-
na, przygotowanie strojów, Tomasz Kubi�
- scena, dekoracje, nadzór nad S³u¿bami
Technicznymi, Krzysztof Drapiewski - sce-
na, dekoracje, nadzór nad Stra¿¹ Marsza³-
kowsk¹, Katarzyna Kubi� - przygotowanie
strojów, obs³uga garderoby, Marta Kulesza
- obs³uga garderoby, Micha³ Wilczyñski -
zorganizowanie i opieka nad aktorami,
Mariola Drapiewska, Katarzyna Szczê-
sna - przygotowanie sceny w Ogrójcu, Ewa
�migielska, Mariola Drapiewska - projekt
ulotek/plakatu, Adam Rzepliñski- realiza-
cja d�wiêku, Anna Jab³oñska - opieka nad

harcerzami, zaplecze, Cecylia Barty� -
opieka nad dziewczynkami sypi¹cymi
kwiatki, Anna Marciniak - zaplecze, wy¿y-
wienie,  Tomasz Schmidt - organizacja i
re¿yseria.

AKTORZY: Jezus - o. Piotr Idziak SJ,
Dziadek - Wojciech Sitarek, Wnuczek -
Mateusz £apiñski, £otrowie - Jacek Le-
wadnowski, Radek Przysta³owski, Pi³at -
Rafa³ Ziêba, Matka - Ewa Dryglas, Maria
Magdalena - Agnieszka Olkiewicz, Wero-
nika - Anna Wiktorowicz, ¯o³nierze - 9
osób, Aposto³owie - 12 osób, Osoby przy
ogniskach - 20 doros³ych + 4 dzieci,
Dziewczynki z kwiatkami - 6 osób, Ko-
biety p³acz¹ce- 12 osób, Postacie sym-
boliczne- 14 osób, Inni- ok. 10 osób,

POZOSTA£E OSOBY: Harcerze - 12
osób, S³u¿by Techniczne + Stra¿ Marsza³-
kowska - oko³o 20 osób, Osoby szyj¹ce
stroje - 13 osób, Garderoba - oko³o 5 osób,

Kuchnia - 2 osoby, Inni (projekt sceny, pi-
sma/sekretariat/kontakt z mediami itp.) -
oko³o 10 osób.
FIRMY, KTÓRE POMOG£Y W ORGANI-
ZACJI: Bydgoskie Sk³ady Drewna, Ce-
comm, Adam Rzepliñski Studio, NO-
VUM, BORG, MAKTRONIK, Drukarnia
ARKA, Harpex, Drukarnia ABEDIK,
Contura S.A., Teatr Polski im. Hieroni-
ma Konieczki, Kwiaciarnia El- Flora,
BARTH, ORENO, Ogród Fauny Pol-
skiej, Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypo-
spolitej, Stra¿ Po¿arna, Stra¿ Miejska,
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratun-
kowego, Akademia Techniczno- Rolni-
cza, NOVUM, RAMBUD, P.W. Chem-
Bud, KONEKTOR, PIEKARNIE: Galla,
Siódmiak, Pi¹tkowscy, Lidia i Roman
Malik, W³odzimierz Arciszewski, Maciej
Bajan.

[przygotowa³: TomaSz]

Po tegorocznym, II Misterium Mêki Pañ-
skiej- Dolina �mierci 2002 zada³em kilku przy-
padkowym osobom pytanie:
Czym by³o dla Ciebie tegoroczne Misterium i
jakie odnios³e� wra¿enie? Poni¿sze odpowie-
dzi pochodz¹ od osób, które by³y na Misterium,
jednak nie s¹ one wiernym zapisem lecz od-
tworzeniem ich wypowiedzi z pamiêci.

MAGDALENA: G³êboko, tak wewnêtrznie prze-
¿y³am ten czas. To co� bardzo pomocnego w
dalszym prze¿ywaniu Wielkiego Tygodnia.
Wielkie dziêki organizatorom i pomys³odaw-
com.
ZENON: Piêkne i niezapomniane prze¿ycie.
Dobrze przygotowane. Pomimo zimna wytrwa-
³em do koñca. Po prostu patrz¹c nie czu³o siê
zimna.
RAFA£: Dobre, do�æ profesjonalne, choæ to
amatorskie widowisko religijne. Obejrzenie go
daje wiele do my�lenia. Czy �wiat i ludzie pod
dwóch tysi¹cach lat tak wiele siê ró¿ni¹? No,
mo¿e dzi� nie krzy¿uj¹, ale fa³sz i ob³uda pozo-
sta³a. ¯yczê, aby to siê w tym miejscu rozwija-
³o. To wspania³e miejsce do takiej refleksji nad
sob¹.
BEATA: Piêkna wzruszaj¹ca sprawa. Nigdy w
¿yciu nie by³am na ¿adnym Misterium. Przez
wiêkszo�æ trwania p³aka³am, bo ³zy same ci-
snê³y mi siê do oczu. Szkoda tylko, ¿e by³o tak
zimno. Dziêkujê wszystkim, za to co prze¿y-
³am.
HELENA: Wzruszaj¹ce. Obserwowa³am to, co
tam siê dzia³o i porównywa³am swoje ¿ycie. To
by³ dla mnie dobry rachunek sumienia. Piêknie
mówi³ ten dziadek, czy uczeñ o mi³o�ci, jednak
to trudno tak postêpowaæ codziennie.
WAC£AW: Piêkna sprawa. Dobra narracja po-
przez dialog dziadka z wnukiem. To �wietny po-
mys³, który pomaga³ wej�æ w g³êbiê tego i moc-
niej prze¿yæ. �wietny teren, wprost wymarzony
na Misteria. Pomimo, ¿e nie by³o tak bogato,

nie by³o takich piêknych szat, nie by³o przed-
tem Mszy na miejscu, to lepiej by³o, ni¿ w Gór-
ce Klasztornej. Oby to mog³o staæ siê tradycj¹
tej parafii.
KASIA: Lepsze od ubieg³orocznego, bo wiêcej
scen z ostatnich godzin Jezusa, no i pokazane
zmartwychwstanie. Uwa¿am jednak, ¿e w ubie-
g³ym roku by³a lepsza narracja. Teraz to tak
chodzili i gadali, a to mnie rozprasza³o. Ogól-
nie jednak, pomimo, ¿e by³o strasznie zimno,
to jestem zadowolona.
TADEUSZ: Piêkna sprawa, która si³¹ rzeczy
wymusza pytanie: Czy ja nie opuszczam Mi-
strza, jak uczniowie? Czy nie s¹dzê Go, jak
Pi³at? Czy nie wo³am niejednokrotnie: Ukrzy-
¿uj Go!? Pewnie lepiej by³oby, gdyby by³o cie-
plej, ale by³o, jak by³o. Dziêkujê wszystkim, któ-
rzy po�wiêcili siê i marzli za to, co dziêki nim
prze¿y³em i zobaczy³em.
MARLENA: Tyle mówi siê o zobojêtnieniu, o
apatii spo³ecznej, o braku dzia³ania. Tu jednak

mo¿na by³o zebraæ tylu ludzi, wielu m³odych
ludzi, którzy pomimo zimna i niewygód po�wiê-
cili, pewnie wiele czasu, aby to pokazaæ i wzru-
szyæ serca tak wielu. Nie mam orientacji co do
tego, ilu mog³o byæ tam ludzi, ale pewnie siê
wiele nie pomylê, gdy powiem, ¿e ponad 1000
osób.
My�lê, ¿e bêdzie to kontynuowane, bo potrzeb-
ne cz³owiekowi w tych zapêdzonych czasach,
aby siê trochê opamiêta³. Wielkie dziêki reali-
zatorom, pomys³odawcom i wszystkim, którzy
siê do tego przyczynili, a by³o ich pewnie bar-
dzo du¿o.
MACIEK (7lat): By³o mi zimno, ale mamusia
otula³a mnie swoim p³aszczem. Czy oni musie-
li tego Pana Jezusa tak biæ i powiesiæ go na tej
górze? Przecie¿ On nie by³ z³odziejem, ani zbó-
jem. Podoba³o mi siê.

SPISA£ KFAD

Pomisteryjna sonda

ECHA MISTERIUM
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Droga Redakcjo!
Ksiê¿e Proboszczu i Parafianie!

Tak siê z³o¿y³o, ¿e tegoroczne �wiêta
pierwszy raz spêdzi³em u rodziny w Fordonie
i ¿e prawie trzy i pó³ godziny spêdzi³em w Wiel-
k¹ Sobotê w Waszym ko�ciele oczekuj¹c, a¿
rodzina wróci do domu. Czas ten po�wiêci-
³em na adoracjê Pana Jezusa i na kontem-
placjê nad form¹ grobu Jezusa.

Widzia³em w ¿yciu wiele grobów Jezu-
sa, w wielu ko�cio³ach. By³y to groby o tema-
tyce na wskro� religijnej, by³y groby patrio-
tyczne, czasem tak skrajnie patriotyczne, ¿e
odbiegaj¹ce od formy religijnej., zw³aszcza
niektóre w stanie wojennym.

Patrzy³em na Wasze dekoracje i rozmy-
�la³em ich tre�æ - zrobi³o to na mnie wra¿enie.
Dziêkujê pomys³odawcom i wykonawcom. Tak
prosta forma, a jak wiele daj¹ca do my�lenia,
pozwalaj¹ca, czy zmuszaj¹ca zrewidowaæ
swoje ¿ycie. Czy jestem budowniczym? Ja-
kim ja jestem budowniczym dla Jezusa i Ko-
�cio³a?

Jestem osob¹ wierz¹c¹, praktykuj¹c¹ i
staram siê ¿yæ po Bo¿emu, ale czy moje ¿y-
cie to trwa³a budowla jak grób, czy dom na
piasku, jak kaplica przechowania? Czy prze-
trwa dla przysz³o�ci moje dzie³o ¿ycia, czy te¿,
jak powiedzia³ Jezus o Jerozolimie "nie zosta-
nie z niego kamieñ na kamieniu"?

To nie tylko tyczy³o siê Jerozolimy. To
trwa i dzi�! To nasze codzienne czyny!

Jestem handlowcem. To trudny zawód,
szczególnie w dzisiejszych czasach. Trudny,
choæ nie powiem, intratny i chyba dlatego trud-
ny. To zajêcie kusz¹ce nieprzerwanie cz³owie-
ka do przej�cia na niew³a�ciw¹ stronê, by
d¹¿yæ za wszelk¹ cenê do zdobyczy material-
nych, do pomna¿ania pieniêdzy. Ten ci¹gle
nap³ywaj¹cy pieni¹dz kusi, ¿e ka¿da godzina
oderwania siê od interesu to okre�lona stra-
ta. Cz³owiek co dnia ³apie siê na tym, ¿e ka¿-
dy intratny towar, to nie tyle dobro dla klien-
tów, co pewne takie, a nie inne zyski w z³o-
tówkach. Czy z tego powstanie trwa³a budow-
la? Czy mo¿e siê ostaæ co� w tych niebez-
piecznych czasach co kusi pogoni¹ za zy-
skiem? Czy wystarczy, ¿e w³¹czê siê w dzie³o
pomocy ubogim, bezrobotnym czy bezdom-
nym?

Ten Wasz wystrój u�wiadomi³ mnie -
cz³owieku - zrewiduj swoje postêpowanie!
Dok¹d pogoñ za dobrem materialnym, a od-
k¹d Bóg, kiedy granica wydaje siê zacieraæ?
Wasz wystrój, te napisy u�wiadomi³y mnie, ¿e
zaczynam popadaæ w budowanie mamony, a
nie zawsze jestem budowniczym domu, któ-
remu na imiê Ko�ció³ Jezusa Chrystusa.

Zrobi³em sobie zdjêcia i biorê je z sob¹,
aby mi codziennie o tym przypomina³y. Bêd¹
sta³y oprawione w pracy na mym biurku.

Przeczyta³em te¿ du¿o z Waszej gaze-
ty. Poprosi³em mych gospodarzy, aby mi j¹ dali
i przysy³ali nastêpne numery. Gratulujê takie-
go parafialnego pisma. Ciekawe i profesjonal-
ne. To nie tylko kronika parafii na 4 strony ja-
kich wiele, ale pismo pozwalaj¹ce na ducho-
we wzmocnienie. Z planu czuwañ i od krew-

nych dowiedzia³em siê o wielu grupach kato-
lików �wieckich jakie u Was s¹, o wielu zwy-
czajach wprowadzonych przez nich w parafii.

Gratulujê ks. Proboszczowi, innym Ka-
p³anom i Mieszkañcom, ¿e macie tak¹ para-
fiê. W takiej i z tak¹ wspólnot¹ mo¿na rzeczy-
wi�cie budowaæ trwa³y dom - Ko�ció³ i wiarê
ojców naszych i nie zniszczy tego dzie³a Unie
Europejska z jej zagro¿eniami.

Korzystaj¹c z pobytu, dowiedziawszy
siê, ¿e jest w ko�ciele, w �wi¹tyni skrzynka
Poczty Parafialnej kre�lê te s³owa tak na go-

"Budowniczym zostañ Ty", to ostatnie zda-
nie z napisu- has³a umieszczonego przy te-
gorocznym Grobie Pañskim w naszym ko�cie-
le.

Odnosi siê ono do ka¿dego z nas, nieza-
le¿nie od wieku, p³ci, wykszta³cenia stanowi-
ska, czy statusu spo³ecznego. Ka¿dy z nas
buduje dom swego ziemskiego ¿ycia, czy to
mu siê podoba, czy nie, czy wierzy w to, czy
te¿ lekcewa¿y. Jaki mo¿e zbudowaæ dom, po-
kazywa³y dekoracje grobu, jak i ciemnicy. Czy
zastanawia³e� siê nad tym uczestnicz¹c w li-
turgii Triduum Wielkiego Tygodnia, b¹d� w
adoracji w Wielki Czwartek, Pi¹tek, czy So-
botê?

Czy ta obecno�æ i wystrój pozwoli³ ci siê
zastanowiæ? Czy na pewno budujesz solidny
dom? Swój osobisty dom, dom w Twojej ro-
dzinie, w�ród znajomych, najbli¿szych, w pa-
rafii, kraju i ca³ym Ko�ciele na skale? Czy
Twoje postêpowanie w ¿yciu jest zgodne z
Ewangeli¹ i jest odpowiednim materia³em
budowlanym?

Budowlê z dobrego materia³u symbolizuje
nam lewa strona dekoracji. To budowla na
skale. To nic, ¿e w skale jest grób. To nic, ¿e
w grobie by³ Jezus Chrystus. On przecie¿

O dekoracjach i nie tylko

BUDOWNICZYM JESTE� TY!
przezwyciê¿y³ �mieræ. On po Swej Mêce po-
przez Paschê, czyli Przej�cie przeszed³ z ¿y-
cia ziemskiego do ¿ycia wiecznego i stale ¿yje
w�ród nas. Czy¿ nie powiedzia³, ju¿ po Zmar-
twychwstaniu: A oto Ja jestem z wami, a¿ do
skoñczenia �wiata (Mt28.20)

Trudne to sprawy do uwierzenia. Trudne
tym bardziej w dzisiejszych czasach zabiega-
nia, poszerzaj¹cego siê bezrobocia, trudno-
�ci zabezpieczenia bytu rodzinie. Te trudno-
�ci mo¿e wyzwoli³y w Tobie zobojêtnienie, a
sumienie zaprz¹tniête innymi sprawami dyk-
tuje Ci trwanie z dnia na dzieñ, aby prze¿yæ.
Pamiêtaj jednak, ¿e to budowa domu Twego
¿ycia podobna do prawej strony dekoracji, do
Ciemnicy. To dom budowany z byle czego i
na piasku. W pewnym momencie spostrze-
¿esz, ¿e on siê rozsypuje, a to ju¿ blisko do
ca³kowitej ruiny. Wówczas, jak widaæ z deko-
racji i jak g³osi umieszczony tam napis "nie
zostanie kamieñ na kamieniu" Co wtedy bêd¹
warte Twoje zabiegi i starania, Twoje "po�wiê-
canie" siê dla idei?

U¿ywaj wiêc codziennie do budowy domu
Twego ¿ycia trwa³ych materia³ów, takich jak
mi³o�æ dla Boga i bli�niego, wierno�æ zasa-
dom Ewangelii, oraz g³êboka wiara i ufno�æ
Temu, który Zmartwychpowsta³, i otworzy³
nam drogê do ¿ycia wiecznego. Przecie¿ On
powiedzia³ bardzo wyra�nie Kto we Mnie wie-
rzy, choæby i umar³, ¿yæ bêdzie(J 11.25)

On, Chrystus Zmartwychwsta³y, nasz Pan i
Zbawca, nied³ugo wst¹pi do nieba. Pójdzie do
Ojca, aby tam przygotowaæ dla ka¿dego z nas
mieszkanie w chwale. Mieszkanie to wyko-
nane bêdzie z takich materia³ów, z jakich bu-
dowali�my sobie ca³e nasze ziemskie ¿ycie.
Twoje ¿ycie w wierze, zgodne z nauk¹ Ko-
�cio³a i Jego Ewangeli¹, to gwarancja dobre-
go mieszkania, za� Twoja obojêtno�æ, oziê-
b³o�æ wobec innych, zapatrzenie siê w swoje
dobra doczesne, mo¿e spowodowaæ, ¿e uj-
rzysz Swoje mieszkanie w ruinie. Nie bêdzie
tam dla Ciebie miejsca.

Popatrz jeszcze raz na dekoracje. Popatrz
i zastanów siê jak ¿yjesz. Gdy trzeba, zmieñ
materia³y u¿ywane do twej budowy. Zmieñ,
póki czas, bo gdy Pan ¿ycia i �mierci zawo³a
Ciê do Siebie, to nie bêdzie ju¿ czasu.

ADALBERT

r¹co, abym nic nie zapomnia³. Przepraszam,
¿e na takich kartkach, ale nic innego nie mia-
³em pod rêk¹. Nie mia³em te¿ dostêpu do
maszyny, czy komputera, aby by³o czytelniej-
sze.

Niech ro�nie Wasza parafia dalej tak jak
obecnie, w tym miejscu, gdzie tyle przelano
krwi. Szczê�æ Wam Bo¿e i pozdrawiam

Wasz Sympatyk
EUGENIUSZ KOTYÑSKI,

Przasnysz, Bydgoszcz 31.03.2002 r.
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�wiêta ku czci Matki Bo¿ej (5)

NAWIEDZENIE NAJ�WIÊTSZEJ MARYI PANNY
W maju, miesi¹cu szczególnie, zw³aszcza w

naszej polskiej tradycji, po�wiêconym Matce
Bo¿ej obchodzimy kolejne �wiêto maryjne
wspominaj¹ce wa¿ny szczegó³ Jej ¿ycia. Jest
nim obchodzone w ostatnim dniu tego miesi¹-
ca, jakby zamykaj¹ce ten okres, wspomnienie
Nawiedzenia Naj�wiêtszej Maryi Panny, czyli
wspomnienie odwiedzin, jakie Maryja z³o¿y³a
El¿biecie.

GENEZA �WIÊTA NAWIEDZENIA
W pierwszych wiekach chrze�cijañstwa naj-

wa¿niejszymi dniami �wi¹tecznymi, jak nam
wiadomo,  by³o Zmartwychwstanie i Zes³anie
Ducha �wiêtego, jako narodziny Ko�cio³a. Roz-
pamiêtywano i rozwa¿ano jednak inne epizody
z ¿ycia Jezusa i Jego Matki. Takim epizodem,
z którego wyci¹gano wnioski i przyk³ad dla nas,
by³ fakt pobytu Maryi u El¿biety. �wiadczy o tym
Ewangelia. �wiêty £ukasz opisuje szczegó³o-
wo to wydarzenie w rozdziale 1 w wierszach
39 do 56, choæ nie by³o to jeszcze zwi¹zane z
osobnym dniem �wi¹tecznym.

�wiêtowanie  pami¹tki Nawiedzenia datuje
siê na XIII wiek. Pierwsza wzmianka o jego
obchodzie znajduje siê w uchwale synodu w
Le Mans we Francji z 1247 roku. Dziêki stara-
niom Bonawentury Bagnoreggio, zosta³o ono
wpisane w 1263 roku do �wi¹t kalendarza fran-
ciszkañskiego. Za �wiêto ogólnoko�cielne
uzna³ je papie¿ Urban VI (pontyfikat w latach
1378-1389), który jego obchody wyznaczy³ na
dzieñ 2 lipca. W zreformowanym, ju¿ po Sobo-
rze Watykañskim II, kalendarzu liturgicznym,
obchód �wiêta Nawiedzenia NMP wyznaczo-
no na dzieñ 31 maja. Datê tak¹ wyznaczono,
aby �wiêto maryjne koronowa³o, czy zamyka³o
ca³y miesi¹c Jej szczególnie po�wiêcony.

MARYJA Z RADO�CI¥ UDAJE SIÊ W
PODRÓ¯

Mo¿e nam siê wydawaæ dziwne, dlaczego
Maryja wyruszy³a w tamtych czasach w tak da-
lek¹ podró¿ z Nazaretu do Judei. Zapewne nie
by³a to ³atwa droga dla tak m³odej dziewczyny,
a przecie¿ musia³a przebyæ j¹ pieszo. Zauwa¿-
my jednak, ¿e Maryja  by³a przecie¿ cz³owie-
kiem, choæ niezwyk³ym, wybranym przecie¿
przez Boga, ale cz³owiekiem. By³a,  jak by�my
dzi� to okre�lili,  kobiet¹. Pomimo, ¿e nie do-
stêpowa³a pokusy jakiegokolwiek grzechu, to
mia³a takie same zwyczaje i podszepty serca,
jak inne kobiety. Pomy�lmy, co dzi� zrobi³aby
kobieta dowiaduj¹c siê takiej radosnej rzeczy,
jak  Maryja podczas zwiastowania? Odpowied�
wydaje siê prosta, niezale¿nie od tego pod jak¹
szeroko�ci¹ geograficzn¹ by ¿y³a, pragnê³aby
podzieliæ siê t¹ rado�ci¹ z kim� sobie bliskim.
Tak te¿ postanowi³a Maryja udaj¹c siê do swej
krewnej El¿biety.

KIM BY£A  EL¯BIETA?
El¿bieta, niewiasta z rodu Aarona by³a ¿on¹

kap³ana o imieniu Zachariasz, pos³uguj¹cego
w �wi¹tyni  Pana, a zarazem ciotk¹ Maryi. Ma³-
¿eñstwo to, w podesz³ym ju¿ wieku by³o bez-
dzietne. Nie liczyli ju¿ na to, ¿e bêd¹ mieli po-
tomstwo. Jednak okaza³o siê ¿e El¿bieta sta³a
siê brzemienn¹. Maryja wiedzia³a, ¿e ten fakt ,
tak samo jak Jej poczêcie wi¹¿e siê �ci�le z
wol¹  Najwy¿szego i dzia³aniem Ducha �wiê-
tego. W tym przekonaniu utwierdza³o J¹ do-

datkowo to, ¿e Zachariasz od momentu poczê-
cia przez ¿onê zosta³ niemy. Zapewne taka
osoba wydawa³a siê Maryi najlepszym powier-
nikiem Jej radosnej nowiny.

NIEZWYK£E POWITANIE
 Maryja, zanim uda³a siê w podró¿, z nikim

nie  rozmawia³a o Swym wyró¿nieniu, jakie J¹
z ³aski Bo¿ej spotka³o. Tote¿ zapewne zasko-
czy³y J¹ s³owa El¿biety wypowiedziane przy
powitaniu, kiedy na Jej pozdrowienie ta odpo-
wiedzia³a: B³ogos³awiona jeste� miêdzy niewia-
stami i b³ogos³awiony jest owoc twojego ³ona.
A sk¹d¿e mi to, ¿e Matka mojego Pana przy-
chodzi do mnie?(...) B³ogos³awiona jeste�, któ-
ra� uwierzy³a, ¿e spe³ni¹ siê s³owa powiedzia-
ne Ci od Pana (£k.1. 43,45). Po tych s³owach
na pewno nie mia³a ju¿ Maryja w¹tpliwo�ci, ¿e
przysz³e macierzyñstwo Jej krewnej i Jej sa-
mej,  ma wspólne korzenie i Moc Najwy¿sze-
go. Tote¿, jak mówi¹ Apokryfy,  ze �piewem
odpowiedzia³a El¿biecie hymnem  rado�ci do
Pana zwanym dzi� Magnificat, czyli Wielbi du-
sza moja Pana...

Jednak nale¿y zaznaczyæ, ¿e spotkanie tych
niewiast,  to tylko po³owa tajemnicy Bo¿ej. Mia-
³o ono bowiem aspekt podwójny, bo doprowa-
dzi³o do ukrytego wprawdzie, ale  realnego spo-
tkania siê po raz pierwszy dwóch innych osób,
zapowiadanego  przez Boga samego  Mesja-
sza - Syna Bo¿ego, z zapowiadanym równie¿
Jego wielkim poprzednikiem, który mia³ "przy-
gotowaæ drogê Panu". El¿bieta by³a bowiem
matk¹ przysz³ego Jana Chrzciciela. Spotkanie
by³o jak wspomnia³em ukryte, bo obaj ¿yli jesz-
cze pod sercami swych matek. By³ to wielki znak
Boga i dzia³anie Ducha �wiêtego, bowiem za-
równo Maryja, jak i El¿bieta znalaz³y siê razem
w tym b³ogos³awionym krêgu wiernych Jego
Mocy. Zarówno jedna, jak i druga stanowczo i
z ufno�ci¹ os³ania³y dopiero co zapalony p³o-
mieñ wiary, nadziei i mi³o�ci.

POBYT U EL¯BIETY
Pismo �wiête mówi nam, ¿e: Maryja pozo-

sta³a u niej oko³o trzech miesiêcy, potem wró-
ci³a do domu (£k. 1. 56). Nie by³ to jednak po-
byt maj¹cy charakter tylko go�ciny, czy wypo-
czynku dla Maryi, bowiem Ona s³u¿y³a El¿bie-
cie pomoc¹ w jej pracach domowych. Posz³a,
jak by�my dzi� okre�lili do swej krewnej, aby jej

s³u¿yæ.
Dzi� okre�lenia "s³uga" nikt nikomu nie za-

zdro�ci, jednak w Biblii nadawane jest najwiêk-
szym "bohaterom" s³u¿by Bo¿ej: Abrahamowi,
Moj¿eszowi, czy Prorokom. Prorok Izajasz
nazywa samego oczekiwanego Mesjasza "S³u-
g¹ Jahwe". Dlatego te¿ Maryja- Matka Jezusa-
Mesjasza rozpoczê³a Sw¹ wielk¹ misjê wej�cia
w zbawcze dzie³o Syna od prostych pos³ug w
domu swej krewnej.

ZNACZENIE  NAWIEDZENIA NMP DLA NAS
Maryja, poprzez Sw¹ podró¿- pielgrzymkê do

El¿biety sta³a siê wzorem dla ca³ego pielgrzy-
muj¹cego Ludu Bo¿ego, a wiêc dla nas wszyst-
kich. Bierzmy z Niej przyk³ad i w  ka¿dej chwili
naszego ¿ycia spieszmy z pomoc¹ potrzebu-
j¹cym. Spieszmy z pomoc¹ fizyczn¹, ale i du-
chow¹, bowiem Maryja wskazuje nam misyjn¹
drogê Ko�cio³a. Ka¿dy z nas ma obowi¹zek
uczestnictwa  w tej drodze.

Zapatrzeni w Nawiedzenie NMP b¹d�my s³u-
gami jedni dla drugich tak, jak Ona s³u¿y³a Swej
krewnej. Obchodz¹c pami¹tkê tego wydarze-
nia z ¿ycia Maryi  winni�my u�wiadomiæ sobie,
mo¿e  kolejny ju¿ raz, ¿e ka¿dy chrze�cijanin
poprzez  namaszczenie krzy¿mem �wiêtym
podczas chrztu i bierzmowania otrzymuje kon-
kretne zadanie  s³u¿ebne w Ko�ciele. Podej-
mujmy to zadanie z mi³o�ci dla Jezusa i naszej
Niepokalanej Przewodniczki ka¿dego dnia.
Id¹c przez ¿ycie z Ni¹ nie potrzebujemy oba-
wiaæ siê niebezpieczeñstw.

Pamiêtajmy równie¿, ¿e Maryja nie ograni-
czy³a siê tylko do  tej jednej podró¿y, tej opisa-
nej  w Ewangelii, by nam  s³u¿yæ przyk³adem.
Duch Bo¿y wielokrotnie pos³uguje siê Maryj¹,
by sz³a do nas, by wzywa³a, podobnie jak  kie-
dy� czyni³ to Jan Chrzciciel, do nawrócenia.
Wiek XIX i XX by³ tego niejednokrotnym przy-
k³adem. Wspomnijmy tylko La Salette, Lourdes,
Fatimê, Gietrzwa³d, czy chocia¿by Licheñ.
Wszêdzie Maryja wzywa do modlitwy, pokuty i
prostowania �cie¿ek ¿ycia wed³ug Ewangelii.

Mo¿emy byæ bardzo krytyczni, mo¿emy na-
wet niektóre objawienia pomniejsze kwestiono-
waæ, czy wrêcz odrzucaæ, jednak wiele z nich
historia ju¿ zweryfikowa³a i tych odrzuciæ siê nie
da. Pozwólmy wiêc prowadziæ siê Niepokala-
nej Przewodniczce, która wskazuje nam drogê
pomocy drugiemu. D³onie Maryi to najpewniej-
sze przewodnictwo.

Niech obchodzenie pami¹tki Jej podró¿y  wy-
zwoli w nas zrozumienie faktu Jej Przewodnic-
twa. Otwórzmy nasze serca na Jej Nawiedze-
nie, bo Ona chce nas odwiedziæ i pozwólmy,
aby siê nami pos³u¿y³a wed³ug Jej woli dla do-
bra Ko�cio³a. Pamiêtajmy, ¿e wielu do nawra-
cania wystarcza S³owo Bo¿e, ale niektórzy po-
trzebuj¹ nawet ³ez Matki. Do jakiej grupy chcesz
nale¿eæ?

KFAD

Materia³y �ród³owe:
Przewodniczka, S.  Joanna Bartnicka  �Rycerz
Niepokalanej " nr 5/1998 Nawiedzanie Maryi i
nasze o. Celestyn Napiórkowski  �Rycerz Nie-
pokalanej" nr  5 /1996, Jak Maryja do El¿biety-
na drogach naszej wiary  Aleksandra Janik �W
naszej Rodzinie"  nr 22/99 z dnia  30 maja 1999
roku.
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W maju, miesi¹cu szczególnie w naszej
tradycji po�wiêconym Matce Bo¿ej, a �ci�lej
w I sobotê tego maryjnego miesi¹ca Grupa
parafialna Czcicieli Matki Bo¿ej Fatimskiej
"D¹b" proponuje wszystkim spotkanie z Mat-
k¹ Bo¿¹ Bolesn¹ i Jej Synem w sanktuarium
w Oborach. Jest to miejsce szczególne z kil-
ku powodów. Po pierwsze, to miejsce, które
Matka Bo¿a sama dla siebie obra³a. Po dru-
gie, Matka Bo¿a w Oborach jest, a �ci�lej, by³a
bardzo silnie zwi¹zana z Bydgoszcz¹. Po trze-
cie za�, Pieta Matki Bo¿ej z Obór ma kilka
replik, w tym jedn¹ z nich w naszej parafii.
Oto krótkie wyja�nienie:

Od 1599 roku wie� Obory nabyli £ukasz
i Anna Galemscy. Ma³¿eñstwo to zapragnê³o

Pielgrzymka

 DO MATKI BO¯EJ BOLESNEJ
ufundowaæ w swych dobrach ko�ció³ i oddaæ
go pod zarz¹d zakonnikom. Wybór pad³ na
zakon Karmelitów. Najbli¿szy Oborom kon-
went karmelitów by³ wówczas w Bydgoszczy.
To w³a�nie z nimi zawarto umowê, a papie¿
Pawe³ V j¹ zatwierdzi³. Nowo osiadli zakonni-
cy rozpoczynali sw¹ dzia³alno�æ od przys³o-
wiowego zera, w zwi¹zku z tym wypo¿yczyli
z Bydgoszczy niektóre sprzêty ko�cielne.
W�ród nich znajdowa³a siê, ju¿ ³askami s³y-
n¹ca rze�ba Bolesnej Piety. Po dwunastu la-
tach, gdy fundacja zakonna usamodzielni³a
siê, bydgoscy Karmelici tam wys³ani powró-
cili razem z wypo¿yczon¹ Piet¹. Ta jednak,
pomimo uroczystego wprowadzenia i stra¿y
przy niej, w niewyja�niony sposób kilkakrot-
nie znika³a w Bydgoszczy, pojawiaj¹c siê po-
nownie w Oborach.

Omawiana Pieta trafi³a do nas razem z
powstaniem zakonu Karmelitów, czyli oko³o
1580 roku. Ju¿ w Bydgoszczy zanotowano
kilka uzdrowieñ i dost¹pienia innych ³ask od
Matki Bolesnej. Tak dzieje siê do dzisiaj w
Oborach.

Bardzo dok³adn¹ replikê tej Piety Archi-
konfraternia Literacka w Bydgoszczy podaro-
wa³a dla naszej parafii w dniu 3 maja 1996
roku.

Jak widaæ, jest to szczególna okazja,
aby udaæ siê do Niej, do Jej sanktuarium i po-
dziêkowaæ Matce Bolesnej, za te sze�æ lat
opieki nad nami, Jej dzieæmi, z  parafii - Kró-
lowej Mêczenników.

Warto skorzystaæ z okazji. Warto ten je-
den dzieñ przystan¹æ w tym naszym zabie-
ganiu. Warto tam, u Jej stóp i tronu Jej Syna
prze¿yæ niezapomniane chwile: nabo¿eñstwa
pokutnego, specjalnego b³ogos³awieñstwa
Naj�wiêtszym Sakramentem, czy nabo¿eñ-
stwa adoracji Krzy¿a wraz Matk¹ Bolesn¹.
Warto wreszcie podziêkowaæ Jej i prosiæ o
dalsz¹ pomoc dla nas w tym piêknym zacisz-
nym miejscu. Sanktuarium le¿y zaledwie 100
kilometrów od nas. Warto równie¿, kto czuje
tak¹ potrzebê, oddaæ siê Jej w bezgraniczn¹
opiekê i przyj¹æ znak po³¹czony z Jej obietni-
cami- Szkaplerz �wiêty. Warto równie¿ wie-
dzieæ, ¿e to najbli¿sze nam miejsce, gdzie
mo¿emy przyj¹æ Szkaplerz, bo do nak³ada-
nia tego sakramentalium upowa¿nieni s¹ tyl-
ko Ojcowie Karmelici. Tylko im Matka Bo¿a
sama nada³a ten przywilej.

Wyjazd nast¹pi w dniu 4 maja oko³o go-
dziny 8.00, powrót tego samego dnia oko³o
18.00. Przewidywany koszt oko³o 15 z³otych

D¥BOWIAK , FOT. MIETEK

Co znaczy dla mnie rado�æ Zmar-
twychwstania? Co znaczy - byæ stró¿em wiel-
kanocnego poranka?

Ka¿dy cz³owiek jest istot¹ grzeszn¹ i
u³omn¹. Nie bêd¹c idea³ami, do�wiadczamy
w³asnej grzeszno�ci i zawodzimy bliskich.
Sami równie¿ doznajemy zawodu. Przez ja-
ki� czas wierzymy, wybaczamy. W koñcu jed-
nak wyczerpuj¹ siê nasze ludzkie si³y i ju¿
nie umiemy wybaczyæ, nie umiemy pok³adaæ
nadziei, nie wierzymy. Odsuwa siê cz³owiek
od cz³owieka. Wspólnie zak³adane gniazda
mia³y byæ mi³¹ przystani¹, a okazuj¹ siê pie-
k³em. Znale�li�my siê w matni ludzkiego
grzechu. Dopada nas samotno�æ i zgorzk-
nienie. Ginie wiara, ginie nadzieja, ginie mi-
³o�æ. Ginie Bóg w naszym sercu. Do�wiad-
czamy Jego �mierci, do�wiadczamy piek³a
w naszym domu. Do�wiadczamy beznadziej-
no�ci ¿ycia bez Niego. Czy jest szansa na
zmartwychwstanie mi³o�ci?

Zbieramy swoj¹ cz¹stkê z³a i niesie-
my j¹ do konfesjona³u. Bóg nam wybacza.

Mo¿e nie wybacza nam cz³owiek,
mo¿e nie wybaczamy sobie sami, bo grzech,
którego do�wiadczamy skazuje nas na ból
nie do zniesienia. Bóg jednak nam wybacza.
(Je¿eli nasze serce oskar¿a nas, to Bóg jest
wiêkszy od naszego serca. [1J 3,20])

Zabity Chrystus - ZMARTWYCH-
WSTAJE! Dlaczego sobie nie wybaczamy,
mimo, ¿e Bóg nam wybaczy³? Pomoc w roz-
poznaniu w³a�ciwego dzia³ania sumienia

znalaz³am w encyklice �Veritatis Splendor".
Tam, w ust. 61 Jan Pawe³ II wyja�nia, ¿e
sumienie nie potêpia cz³owieka, lecz poma-
ga mu rozpoznaæ czy post¹pi³ dobrze czy �le.
Je�li czyn by³ dobry - daje rado�æ serca, je-
�li z³y - poucza o z³ym wyborze, przypomi-
na, ¿e cz³owiek powinien prosiæ o wybacze-
nie i w przysz³o�ci wybraæ lepiej. Takie su-
mienie nie potêpia, lecz w swym os¹dzie
zawiera nadziejê i Bo¿e mi³osierdzie. Takie
sumienie jest sanktuarium, w którym cz³o-
wiek sam na sam spotyka siê z Bogiem.

We wsopomnianej Encyklice ust. 39
znajduje siê zdanie �Cz³owiek zosta³ powie-
rzony w³asnej trosce i odpowiedzialno�ci�.
Mamy wiêc, obowi¹zek rozpoznania czy na-
sze sumienie w swych os¹dach zawiera na-
dziejê i wiarê w Bo¿e mi³osierdzie. Je�li su-
mienie nas potêpia, nie jest to g³os Bo¿y lecz
zakodowane g³osy niezadowolonych kryty-
kantów, którym trzeba stawiæ czo³o. Podob-
no cz³owiek w dzieciñstwie s³yszy nieustan-
nie: nie rusz, nie przeszkadzaj itp. A Jezus
nie przyszed³ by �wiat potêpiæ, lecz zbawiæ.
Dlatego koniecznie musimy odnowiæ siê w
naszym my�leniu, mieæ "przepasane biodra
naszego umys³u(1P13), czyli umys³ gotowy
do zmian w my�leniu, oraz doskona³¹ na-
dziejê na ³askê, a "Bóg w swoim wielkim mi-
³osierdziu przez powstanie z martwych Je-
zusa Chrystusa na nowo zrodzi nas do ¿y-
wej nadziei" (1P3).

IRENA JADWIGA

Co dla mnie znaczy?

 BYÆ STRÓ¯EM NADZIEI



DA �Martyria�

NOC TRWANIA �

BY£O
8 - 10 marca - Wielkopostne Dni Skupienia w
Lubostroniu, pod has³em "Kiedy studnia wysy-
cha...", ok. 70 uczestników
11 marca o godz. 19.30 w sali DA rozpoczê³o
siê kolejne spotkanie Zjadaczy S³owa, tym ra-
zem nt. "Cz³owiek m³ody a Biblia"
12 marca o godz. 19.30 odby³o siê spotkanie
Studenckiego Klubu Dyskusyjnego nt. "Poroz-
mawiajmy spokojnie o ...tych sprawach"
17 marca o godz. 19.30 w auli domu parafialne-
go odby³o siê spotkanie nt. Opus Dei
24 marca o godz. 16.00 - Misterium Mêki Pañ-
skiej w Dolinie �mierci; W Wielkim Tygodniu -
budowanie Ciemnicy i Grobu Pañskiego w ko-
�ciele
29 marca o godz. 23.30 rozpoczê³o siê akade-
mickie czuwanie przy Grobie Pañskim, w ramach
którego  teksty Pasji wg Katarzyny Emmerich
czyta³ Aleksander Machalica, przy akompania-
mencie Kwartetu Pomorskiego
5 kwietnia o godz. 21.00 w kaplicy rozpoczê³o
siê czuwanie pierwszopi¹tkowe
11 kwietnia o godz. 20.00 w auli domu parafial-
nego rozpoczê³a siê zabawa taneczna zorgani-
zowana przez DA "Martyria" i Stowarzyszenie
Katolickiej M³odzie¿y Akademickiej "Pokolenie",
w programie m.in. wyst¹pi³ kabaret studencki

BÊDZIE:

11-12 maja - 66 Pielgrzymka Akademicka na
Jasn¹ Górê, która w tym roku odbêdzie siê pod
has³em "Odpowiedzialni za Chrystusa", koszt -
45 z³. Zapisy w ka¿d¹ niedzielê po wieczornej
Mszy �wiêtej o 18.30  i po Mszy akademickiej w
�rodê o 20.00.
18-19 MAJA odbêdzie siê CZUWANIE M£O-
DYCH NAD LEDNIC¥. Tegoroczny temat
�Gody w Kanie Galilejskiej�. Pocz¹tek cele-
bracji o godz. 17.00. W programie m.in.: Msza
�w., Komunia pod dwiema postaciami, odno-
wienie przyrzeczeñ ma³¿eñskich i �lubów za-
konnych, Polonez na cze�æ Ojca �w., proce-
sja kapel weselnych i zespo³ów ludowych z
ca³ej Polski, weselny poczêstunek, procesja
z wizerunkami Matek Boskich z Jej sanktu-
ariów, wniesienie Wielkiego Modlitewnika Ma-
ryjnego, zawierzenie Matce Bo¿ej dzie³a i m³o-
dzie¿y Lednicy, rozdanie medalików z wize-
runkiem Matki Boskiej Niezawodnej Nadziei,
rozdanie ampu³ek z winem z Ziemi �wiêtej -
lekarstwem na mi³o�æ. Zapisy jw.

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!
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Umêczone cia³o Jezusa zosta³o z³o¿one do
grobu. Jest pó�ny wieczór, cisza, dooko³a pa-
nuje mrok..., atmosfera zadumy towarzyszy
wszystkim zebranym w �wi¹tyniach. Ta noc jest
czasem kontemplowania Bo¿ej mi³o�ci, która
nie cofnê³a siê nawet przed krzy¿em. W ciszy
przed Naj�wiêtszym Sakramentem wielu
wspomina mêkê Chrystusa, adoruj¹c krzy¿, na
którym zawis³o Jego cia³o.

W wielkopi¹tkow¹ noc wiele osób
przysz³o do �wi¹tyni, by ws³uchaæ siê w s³owa
Pasji wg Katarzyny Emmerich. W modlitewn¹

zadumê pomaga³ wej�æ wszystkim, czytaj¹cy
tekst Aleksander Machalica oraz Kwartet Fil-
harmonii Pomorskiej. Godzinne trwanie przed
Grobem Pañskim sta³o siê zanurzeniem w
mêkê Jezusa i rozmy�laniem nad sensem Jego
cierpienia. Razem z Chrystusem przeszli�my
jeszcze raz drogê na Kalwariê. Ta noc by³a dla
ka¿dego inna, mia³a w sobie inn¹ prawdê.

Noc cierpienia i bólu. Razem z Jezu-
sem stajemy przed Pi³atem. Wraz z Nim uda-
jemy siê na ubiczowanie. Nie potrafimy sprze-
ciwiæ siê takiemu traktowaniu   Zbawiciela.
Ka¿de uderzenie powoduje coraz wiêkszy ból
- Jezus s³abnie. Oprawcy  nie zwa¿aj¹ na Jego
stan, bior¹c do rêki coraz straszliwsze narzê-

dzia biczuj¹ nadal. Widzimy umêczon¹ twarz
Pana - czy potrafimy cierpieæ razem z Nim?

Noc kroczenia drog¹. Chrystus bie-
rze na ramiona krzy¿ obci¹¿ony naszymi wi-
nami. Przyjmuje go z pokor¹ i wyrusza w ostat-
ni¹ drogê. On wie, ¿e u jej kresu zakoñczy siê
Jego ¿ycie. Jednak mi³o�æ pozwala Mu z po-
kor¹ d�wigaæ narzêdzie swej okrutnej �mierci.
Jezus zostaje przybity do krzy¿a. Oprawcy
zadaj¹ mu niesamowity ból. Razem z Jezu-
sem dochodzimy na Golgotê, razem przeszli-
�my nie³atw¹ drogê, czy jednak pozwolimy siê

ukrzy¿owaæ?
Noc zwyciêstwa nad �mierci¹. Po

mêce Jezus zostaje z³o¿ony do grobu. Pozo-
stajemy sami. Ten, Który uzdrawia³, czyni³ cuda
- odszed³. Pozostali�my sami. W³a�nie wtedy
"Chrystus schodzi do skazanych na �mieræ i
rozrywa ich kajdany, aby wszyscy mogli doj�æ
do prawdziwego ¿ycia Boga." Ta prawda o
Bo¿ej mocy staje siê dla nas ma³ym p³omy-
kiem nadziei.

Byæ przy Jezusie w czasie Jego drogi i cier-
pieæ razem z Nim, to nie jest rzecz ³atwa. Trze-
ba kochaæ jak Maryja i mieæ odwagê Weroni-
ki. Pasja - wspomnienie mêki - czy ja potrafiê
wspó³cierpieæ?

ANIA

Zapraszamy do udzia³u w konkursie
plastycznym pod has³em: "ANIO£ I JA". Pra-
gniemy, aby uczestnicy przedstawili, za pomo-
c¹ obrazu, obecno�æ anio³a (anio³ów) w swo-
jej codzienno�ci (dom, szko³a, rodzina, przy-
jaciele, itd.) oraz w wa¿nych sytuacjach ¿ycia.

Regulamin konkursu przewiduje, ¿e
konkurs ma charakter otwarty; dopuszcza siê
wy³¹cznie prace indywidualne w czterech ka-
tegoriach: I kat.: 4 - 7 lat, II kat.: 8 - 11 lat, III
kat.: 12 - 15 lat, IV kat.: dzieci i m³odzie¿ nie-
pe³nosprawna. Ka¿dy uczestnik mo¿e przed-
stawiæ dwie prace konkursowe podpisane na
odwrocie: imiê i nazwisko, wiek, przedszkole/
szko³a, adres domowy i telefon domowy, imiê i
nazwisko nauczyciela prowadz¹cego, a ponad-
to: format prac:  A5, A4 lub A3 (przyjmowane
s¹ tylko prace nieoprawione), technika dowol-

Konkurs plastyczny �Wiatraka�

ANIO£ I JA
na (malarstwo, rysunek, grafika, techniki mie-
szane),

Organizator zastrzega sobie prawo do
innego podzia³u kategorii oraz do nie przyzna-
nia nagród w której� z kategorii - przyczyny
okre�la powo³ane jury. Wysoko�æ nagród okre-
�laj¹ sponsorzy. Termin nadsy³ania prac na
adres CKK "Wiatrak" do 10 MAJA 2002 roku
(decyduje data stempla pocztowego).

Og³oszenie wyników i wrêczenie na-
gród: 25 maja 2002 roku podczas VI Festynu
Fordoñskiego. Nie ma mo¿liwo�ci  wyp³ace-
nia ekwiwalentu pieniê¿nego nagród, a prace
nades³ane na konkurs przechodz¹ na w³a-
sno�æ Organizatora. Organizator zastrzega
sobie prawo do publikacji prac konkursowych
z zachowaniem praw autorskich, bez dodat-
kowego wynagrodzenia. (MH)



 Oko³owielkanocne konkursy

PALMA I JAJKO

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
�wietlica dla dzieci z rodzin ubo¿szych, z klas
III, IV i V szko³y podstawowej, w ka¿dy ponie-
dzia³ek i �rodê w godz. 14.00 do 16.45. Zajêcia
rozpoczynaj¹ siê od 22 kwietnia, a zapisów
mo¿na dokonywaæ w biurze "Wiatraka". Zajêcia
bêd¹ nieodp³atne.
�Wiatrak� zaprasza na Urodziny Miasta, które
odbêd¹ siê 21 kwietnia, w niedzielê na Starym
Rynku. W programie m. in. konkursy, prezenta-
cje domów kultury, wystêpy zespo³ów m³odzie-
¿owych i wiele innych. UWAGA! Prezentacjê
"Wiatraka" przewidziano na godz. 19.30. Ser-
decznie zapraszamy!
Zapraszamy do udzia³u w akcji ANIO£Y DO-
BRYCH WIADOMO�CI. Akcja polega na wyko-
naniu dowoln¹ technik¹ Anio³ów wraz z wypisa-
n¹ dobr¹ wiadomo�ci¹ i przes³aniu owego Anio³a
do CKK "Wiatrak". Anio³y Dobrych Wiadomo�ci
bêdziemy zbierali a¿ do 30 listopada br. W tym
czasie zapraszamy na liczne akcje i imprezy,
gdzie nadal bêdziemy propagowaæ dzielenie siê
dobrymi wiadomo�ciami, które zdarzaj¹ siê w
naszym ¿yciu. Zapraszamy do udzia³u! Osoby
odpowiedzialne: Anna Leszczyñska, Mariola
Drapiewska.
CKK "Wiatrak", Parafialny Klub Sportowy "Wia-
trak", DA "Martyria" oraz wspólnoty parafii Mat-
ki Bo¿ej Królowej Mêczenników zapraszaj¹ na
VI Festyn Fordoñski, który odbêdzie siê 25 maja
br. (sobota). W programie m. in. III Biegi Prze-
³ajowe im. Alojzego Graja, Potyczki Rodzinne,
pokaz ratownictwa, wystêpy dzieci z fordoñskich
placówek kulturalnych, kawiarenka internetowa,
rozwi¹zanie konkursu plastycznego "Anio³ i ja",
koncert zespo³u "Zornica" z Zakopanego i wy-
stawa malowide³ i rze�b zakopiañskich.
11 kwietnia br. u zbiegu ulic Bo³tucia i Twardzic-
kiego stanê³a tablica, informuj¹ca o budowie
Domu Jubileuszowego. Za jej wykonanie sk³a-
damy serdeczne podziêkowania firmom: B-Act,
Erplast, Start i Zarz¹dowi Dróg Miejskich
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
Wpisów do Kroniki Duchowej Budowy Domu
Jubileuszowego mo¿na dokonywaæ równie¿ w
internecie: www.wiatrak.lo.pl. Zapraszamy do
ofiarowywania w tej intencji modlitwy, postu.
Serdecznie dziêkujemy Zespo³owi Pie�ni i Tañ-
ca "P³omienie" za zorganizowanie koncertu
"Wielkanoc na Kujawach" na rzecz budowy
Domu Jubileuszowego.

W Biurze �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 Ju-
bileuszowego. Wp³at na budowê mo¿na równie¿
dokonywaæ na konto: Centrum Kultury Katolic-
kiej "Wiatrak" Bank Pocztowy I/O Bydgoszcz
13201117-93028-27003-100-0/0.

Ju¿ po raz trzeci zorganizowali�my
konkurs na najd³u¿sz¹ i najpiêkniejsz¹ palmê i
na najpiêkniejsz¹ pisankê. Partnerami medial-
nymi konkursów byli: Gazeta Pomorska i Ra-
dio Plus.

Skala odpowiedzi na konkursy przesz³a
nasze naj�mielsze oczekiwania organizatrów!
Dostarczono 93 palmy i 495 prac na najpiêk-
niejsz¹ pisankê (w ub. roku odpowiednio 26
i 235).

Rozwi¹zanie konkursu na palmê odby-
³o siê w Niedzielê Palmow¹ po Mszy dla dzieci
o godz. 11.30, a wyniki wówczas og³oszone
brzmia³y nastêpuj¹co: najd³u¿sz¹ palm¹ oka-
za³a siê palma wykonana przez dzieci z przed-
szkola Niepublicznego "Bajka" - 275 cm. Wy-
ró¿nienia w tej kategorii przypad³y Ewie £uka-
szewskiej - 235 cm i Przedszkolu Dzieci¹tka
Jezus - 223 cm; za najpiêkniejsz¹ palmê jury
uzna³o pracê Alicji i Marty O¿óg z Parafii W³ó-
ki, a wyró¿nienia przyznano Monice D¹brow-
skiej, Micha³owi K³osowskiemu i Kubie Klinger
za wspóln¹ pracê (wszyscy ze SP nr 8), Wojt-
kowi Mellerowi, Marcie Jaz³owskiej ze SP nr
32 oraz Sebastianowi Nowakowi i Pauli No-
wackiej ze SP nr 8 za wspóln¹ palmê. Nagro-
dy g³ówne - baby wielkanocne ufundowa³a Pie-
karnia GALLA.

Nie lada problemem okaza³o siê wy³o-
nienie najpiêkniejszej pisanki z prawie pó³ ty-
si¹ca prac. Najtrudniejsz¹ okaza³a siê katego-
ria pracy zbiorowej. Ostatecznie jury przyzna-
³o dwie pierwsze nagrody!!! ¯ywe stworzenia
- ptaszki zeberki ufundowane przez Jerzego
Kostrzewskiego, s¹ od Wielkiej Soboty miesz-
kañcami dwóch bydgoskich przedszkoli -
Przedszkola Dzieci¹tka Jezus i Przedszkola
nr 65. Obydwie prace zosta³y przygotowane
przez grupy 6-latków.

Wyró¿nienia otrzyma³ Zespó³ Szkó³
Specjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych,
Szko³a Podstawowa nr 65, Rodzina Kopijkow-
skich, Dorota Spychalska i syn Wojtek, Przed-
szkole nr 48. Nagrody w postaci wielkanoc-
nych baranków i mazurków ufundowa³a Cu-
kiernia Sowa. W pracy indywidualnej zwyciê-
stwo przypad³o Dominice Szyperskiej ze Szko-
³y Podstawowej nr 38, która w nagrodê otrzy-
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ma³a papugê z klatk¹, ufundowane przez Fir-
mê "WE-ZA". Wyró¿nienia otrzymali" Paulina
Szafrañska ze Szko³y Podstawowej nr 32, Ju-
styna Bazak, Krystyna Glesmer, Józefa Jan-
kowiak, Kamila Muller i Mieczys³awa Karska.
Ogromna liczba wykonanych z wydmuszek,
orzechów kokosowych czy nawet balonów
symboli wielkanocne przez ca³y tydzieñ wiel-
kanocny zdobi³a parafialn¹ kaplicê.
Serdecznie gratulujemy i zachêcamy do udzia-
³u w kolejnych organizowanych przez "Wiatrak"
konkursach.

MONIKAH

Dopowiedzenie
Dnia 30 marca br., tu¿ przed �wiêtami

Wielkanocnymi, w Wielk¹ Sobotê, odby³o siê
rozwi¹zanie konkursu na naj³adniejsz¹ pisan-
kê. Pogoda dopisa³a, by³o ciep³o, s³onecznie -
jednym s³owem wiosennie i �wi¹tecznie. Punk-
tualnie o godz. 10.00 w kaplicy zebrali siê
uczestnicy konkursu, którego celem by³o wy-
konanie naj³adniejszej pisanki wielkanocnej.
Le¿a³y na ³adnie udekorowanych obrusach,
by³o ich oko³o 500.

Inwencji artystycznej uczestnikom nie
brakowa³o. Niektóre pisanki zrobione by³y na
wzór kurczaczków, zaj¹czków. Inne jajka okle-
jone by³y bibu³¹ z wzorami bardziej tradycyj-
nymi. Przyznano wyró¿nienia za naj³adniejsz¹
pisankê wykonan¹ przez grupê. Zwyciêzcami
okaza³a siê grupa dzieci starszych z Przed-
szkola nr 65 i z Przedszkola Dzieci¹tka Jezus.
Przedszkolaki z Przedszkola nr 65 zrobi³y piêk-
ny domek, przed którym le¿a³y ró¿nobarwne
pisanki, a dzieci z Przedszkola Dzieci¹tka Je-
zus wykona³y dwie ogromne pisanki przedsta-
wiaj¹ce dziewczynkê i ch³opca. Nasze kole-
¿anki: Weronika, Magda i Wiola przeprowa-
dza³y wywiady ze zwyciêzcami, nagradzany-
mi i wyró¿nionymi. Wszystkie dzieci by³y szczê-
�liwe i podekscytowane. Na koniec wszyscy
ustawili siê do pami¹tkowego zdjêcia. W ka-
plicy przez ca³y tydzieñ mo¿na by³o podziwiaæ
te niezwyk³e dzie³a sztuki, które tworzy³y �wi¹-
teczny nastrój.

KASIA KOSIAK



O modlitwie (8)

GESTY I POSTAWY NA MODLITWIE
Modlitwa dla chrze�cijanina jest naj-

wa¿niejsz¹ form¹ kontaktu z Bogiem. Czasami
modl¹c siê czujemy potrzebê wyra¿enia siê w
jakim� ge�cie, który obejmuje ca³ego cz³owieka:
uklêkniêcie, wzniesienie lub skrzy¿owanie r¹k...
Nie chodzi o to aby co� komu� pokazaæ. Ten gest
jest wyrazem naszej modlitwy, nasze cia³o te¿
siê modli.

Postawy cia³a wyra¿aj¹ stan naszego
ducha: uni¿enie grzesznika - w modlitwie pokut-
nej, ufno�æ - w modlitwie b³agalnej, uniesienie -
w modlitwie uwielbienia, lub po prostu rado�æ ze
spotkania. Postawy te s¹ spraw¹ indywidualn¹,
ale wa¿ne jest aby wyra¿a³y szacunek dla Stwór-
cy - choæ Bóg wys³ucha równie¿ szczerej modli-
twy buntownika...

Na modlitwie nie b¹d�cie gadatliwi jak poganie.
Oni mysi¹, ¿e przez wzgl¹d na swe wielomów-

stwo bêd¹ wys³uchani. (Mt 6.7 )
Modlitwa chrze�cijanina jest ¿arliwa,

prosta i spokojna. ¯ywi ona pewno�æ, ¿e bêdzie
wys³uchana wg woli Ojca.

Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam: O cokol-
wiek by�cie prosili Ojca, da wam w imiê moje.
Do tej pory o nic nie prosili�cie w imiê moje: Pro-
�cie, a otrzymacie, aby rado�æ wasza by³a pe³-
na. (J 16.23b-24)

Z tego przekonania wyp³ywaj¹ nasze gesty: ge-
sty dziecka wzglêdem Ojca.
Gdyby dziecko nie wierzy³o, ¿e ojciec we�mie je
na rêce, nie wyci¹ga³oby do niego r¹czek...

Dobrze jest stoj¹c przed Panem na
swojej osobistej modlitwie wznosiæ rêce
do swojego Ojca w Niebie. Spróbuj.

(IA)
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Uwaga: Skróty tytu³ów ksi¹g wg Biblii Tyci¹clecia

    Do ziarnka gorczycy
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 je pierworodny syn Izaaka, Ezaw.
Dlaczego Izaak nie wiedzia³ komu udzieli³
swego ojcowskiego b³ogos³awieñstwa?

    Izaak by³ ju¿ niewidomy ze staro�ci, a
Jakub, za namow¹ swojej matki upodob-
ni³ siê zewnêtrznie do Ezawa i w ten spo-
sób oszuka³ ojca.

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.

   Chodzi tu o Psalm 22 wiersz 2, a s³owa
te brzmi¹: �Bo¿e mój, Bo¿e mój, czemu�
mnie opu�ci³�.

Prawid³owych odpowiedzi udzieli³y trzy
osoby z Bydgoszczy. S¹ to: Bernadeta
Kruczkowska, zam. ul. Sucharskiego 4;
Ewelina Glazik, zam. ul. Bielawskiego 2; Ka-
tarzyna Stasiak, zam. ul. Berlinga 2.

Szczê�cie w losowaniu nagrody nie-
spodzianki u�miechnê³o siê do pani Ber-
nadety Kruczkowskiej. Pozosta³e osoby
otrzymuj¹ pami¹tkowe dyplomy potwier-
dzaj¹ce znajmo�æ tekstów biblijnych.
Nagrodê i dyplomy mo¿na odebraæ w za-
krystii. Gratulujemy i zapraszamy do
udzia³u w konkursie.

ADALBERT

Czas siêgn¹æ po S³owo

BIBLIA W ROK

KONKURS BIBLIJNY (2)
Kontynuujemy czytanie Biblii. Przedsta-

wiamy plan czytania na kolejnych 5 tygodni.
Nap³ynê³y jednak odpowiedzi na �Kon-

kurs biblijny�. Proponujemy zatem czê�æ (2)
konkursu. Odpowiedz na trzy poni¿sze pyta-
nia:
1. Jakim epizodem z ¿ycia i dzia³alno�ci Je-

zusa koñczy siê Ewangelia spisana przez
�w. Marka?

2. Prorok Jeremiasz w rozdziale 23 wskazuje
nam niepos³uszeñstwo i wystêpki proroków
Samarii i Jerozolimy i przepowiada dla nich,
oraz dla ludu ich s³uchaj¹cego karê Bo¿¹.
Porównuje ich, jak i naród do znanych nam
miast biblijnych. O jakie miasta chodzi w
tych Przepowiedniach?

3. �wiêty Pawe³ Aposto³ pisz¹c swój drugi List
do Koryntian jako nadawcê wymienia sie-
bie i jeszcze jedn¹ osobê. Kim by³a ta dru-
ga osoba?
Odpowiedzi na pytania prosimy nadsy³aæ do

12 maja br. z dopiskiem �Konkurs biblijny (2)�.
W�ród autorów prawid³owych odpowiedzi
wylosujemy zdobywcê nagrody niespodzian-
ki.

Prawid³owe odpowiedzi na poprzednio za-
dane pytania (Konkurs 1bis�) brzmia³y:
1. Do czego Jezus porównuje Królestwo nie-

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

108 (4)

B£OGOS£AWIONYCH

14. B³. ks. JÓZEF CZEMPIEL urodzony w
1883 roku. Proboszcz parafii Chorzów
Batory. Aresztowany 13 kwietnia 1940
roku i osadzony w obozie w Dachau,
sk¹d zosta³ przeznaczony do zagazowa-
nia w dniu 19 czerwca 1942 roku.

15. B³. ks. FRANCISZEK DACHTERA uro-
dzony w 1910 roku. Kap³an bydgoskiej
fary i prefekt liceum w Bydgoszczy. Za
sw¹ gorliwo�æ kap³añsk¹ i patriotyzm
aresztowany w dniu 19 wrze�nia 1939
roku. Wiêziony w ró¿nych miejscach tra-
fi³ do obozu w Dachau, gdzie wykony-
wano na nim ró¿ne eksperymenty pseu-
domedyczne. Zmar³ po kilkakrotnym
wstrzykniêciu mu malarii w dniu 23 sierp-
nia 1942 roku.

16. B³. ks. PIOTR EDWARD DAÑKOWSKI
urodzony w 1908 roku. Wikariusz z Za-
kopanego aresztowany przez policjê w
maju 1941 roku za udzielanie pomocy
uciekinierom za granicê i skazany na
do¿ywotni pobyt w obozie w O�wiêcimiu.
Zmar³ z g³odu i wycieñczenia po kilku-
dniowym przywi¹zaniu do k³ody drzewa
w Wielki Pi¹tek- 3 kwietnia 1942 roku.

17. B³. ks. W£ADYS£AW DEMSKI urodzo-
ny w 1884 roku. Proboszcz parafii Matki
Bo¿ej w Inowroc³awiu i profesor jêzyków
klasycznych w gimnazjum. Aresztowany
2 listopada 1939 roku tu³a³ siê po ró¿-
nych wiêzieniach, a¿ trafi³ do obozu w
Sachsenhausen. Zmar³ tam w dniu 28
maja 1940 roku okrutnie pobity przez
stra¿nika za to, ¿e odmówi³ podeptania
ró¿añca.

18. B³. ks. EDWARD DETKENS urodzony
w 1885 roku. Duszpasterz akademicki i
Rektor ko�cio³a �w. Anny w Warszawie.
Aresztowany za pracê z m³odzie¿¹ w
1940 roku deportowany zosta³ do obozu
w Dachau, gdzie zosta³ zagazowany w
czerwcu 1942 roku. (cdn)

PRZYGOTOWA£ KFAD
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Ludzie z pomnika (51)

Urodzi³ siê 31 sierpnia 1894 roku w Wi-
skitnie, powiat Bydgoszcz, jako syn Jana i W³a-
dys³awy z Ossowskich. Szko³ê elementarn¹
ukoñczy³ w Wierzchucinie Królewskim, po
czym w 1910 roku wst¹pi³ do Preparandy Na-
uczycielskiej w Elbl¹gu. W 1913 roku zda³ eg-
zamin wstêpny do Seminarium Nauczyciel-
skiego w Tucholi. Tam uczy³ siê a¿ do 1919
roku, bowiem naukê musia³ przerwaæ celem
odbycia zasadniczej s³u¿by wojskowej.

Podczas tej trwaj¹cej trzy i pó³ roku prze-
rwy w nauce, walczy³ jako ¿o³nierz  pruski na
froncie zachodnim I wojny �wiatowej.

Egzamin dojrza³o�ci zda³ 28 czerwca
1919 roku uzyskuj¹c jednocze�nie prawo na-
uczania w szko³ach pruskich. Po  z³o¿eniu tego
egzaminu nie móg³ jednak podj¹æ pracy w
szkolnictwie polskim. Nie móg³ równie¿ pod-
daæ siê tak zwanej weryfikacji na nauczyciela
polskiego, poniewa¿ powiat bydgoski w któ-
rym zamieszkiwa³ znajdowa³ siê jeszcze pod
zaborem pruskim (do 20 stycznia 1920 roku).

Balcer chc¹c przyczyniæ siê do odzyska-
nia niepodleg³o�ci przez pañstwo polskie  zde-
cydowa³ siê we wrze�niu 1919 roku przekro-
czyæ w okolicach Inowroc³awia polsko- nie-
mieck¹ liniê demarkacyjn¹ i zg³osiæ siê do
wojsk Powstania Wielkopolskiego jako ochot-
nik.

Po dotarciu do Poznania zosta³ przyjêty
do 155 Pu³ku Piechoty wchodz¹cego w sk³ad
23 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty Polskiej. W
tej jednostce awansowa³ do funkcji dowódcy
kompanii.

Wraz ze sw¹ jednostk¹ bra³ udzia³ w
wojnie polsko- bolszewickiej, gdzie w walkach

STEFAN
BALCER

nad D�win¹ zosta³ ranny w dniu 7 lipca 1920
roku.

Po rekonwalescencji wraz ze swym Pu³-
kiem i 123 Dywizj¹ Piechoty obejmowa³ tere-
ny odzyskanego przez Polskê Górnego �l¹-
ska.

S³u¿bê w Wojsku Polskim zakoñczy³ w
stopniu porucznika jako kawaler Krzy¿a Virtu-
ti Militari V klasy w dniu 4 lipca 1921 roku i
powróci³ w swoje rodzinne strony.

Od dnia 1 wrze�nia powierzono mu obo-
wi¹zki nauczyciela tymczasowego  w Publicz-
nej Szkole Powszechnej na Wielkich Barto-
dziejach w Bydgoszczy, przy ulicy Fordoñskiej
5(obecnie SP nr 23 przy Fordoñskiej 17). Pla-
cówce tej pozosta³ wierny z przerwami do roku
szkolnego 1936/37 w³¹cznie.

Pracuj¹c i mieszkaj¹c w Bydgoszczy
o¿eni³ siê w 1922 roku z Mari¹ z domu Gran-
ske.

Pracuj¹c w tej szkole zda³ w dniu 10 pa�-
dziernika 1924 roku praktyczny egzamin na-
uczycielski, a w dniu 10 pa�dziernika 1927
roku awansowany zosta³ na kierownika tej pla-
cówki.

W 1929 roku zg³osi³ sw¹ kandydaturê
na wyjazd do pracy w�ród Polonii zamieszka-
³ej na terenach nale¿¹cych do Niemiec. Przy-
dzielono go do pracy w Szkole Powszechnej
w Skicu powiat Z³otów. Tam oprócz obowi¹z-
ków nauczycielskich aktywnie dzia³a³ w Towa-
rzystwie M³odzie¿y Polskiej , prowadzi³ polski
chór m³odzie¿owy, popularyzowa³ przywo¿o-
ne nielegalnie z kraju polskie wydawnictwa i
prowadzi³  odczyty.

Po roku pracy zosta³ przeniesiony do
polskiej Szko³y Powszechnej w Babimo�cie,
gdzie powierzono mu obowi¹zki kierownika
szko³y. Pod wp³ywem szykan ze strony nacjo-
nalistów niemieckich liczba dzieci uczêszcza-
j¹cych do tej szko³y systematycznie mala³a, to-
te¿ w³adze niemieckie pod pretekstem zbyt ni-
skiej frekwencji postanowi³y zamkn¹æ j¹ w
1932 roku. Po tej decyzji w³adz Balcerowi po-
wierzono obowi¹zki pracy i  kierownictwo nad
polsk¹ Szko³¹ Powszechn¹  w Buczku Wiel-
kim powiat Z³otów. Tam podobnie jak w innych
miejscowo�ciach bardzo aktywnie w³¹czy³ siê
w nurt pracy zawodowej, spo³ecznej i politycz-
nej w�ród ludno�ci polskiej. Prze�ladowany i
szykanowany ze strony Niemców poprosi³ w³a-
dze polskie o odwo³anie czasowe z tej pracy.

Powróci³ do Polski z koñcem roku szkol-
nego 1933/34 i od wrze�nia 1934 roku rozpo-
cz¹³ ponownie pracê w Publicznej Szkole Po-
wszechnej na bydgoskich Wielkich Bartodzie-
jach. W listopadzie 1934 roku ukoñczy³ Pañ-
stwowy Wy¿szy Kurs Nauczycielski w Pozna-

niu.
Po kolejnych trzech latach pracy w kra-

ju postanowi³ ponownie zg³osiæ chêæ wyjazdu
do pracy w�ród polonii  zagranicznej. Z tej ra-
cji Inspektor Szkolny w Bydgoszczy Szymon
Tarnowicz pisa³ w opinii z dnia 19 stycznia
1937 roku miêdzy innymi: "...Jako pracownik
szkolny Pan Balcer jest jednostk¹ sumienn¹ i
obowi¹zkow¹. Dba zawsze o nale¿yty poziom
szko³y, tak pod wzglêdem naukowym, jak i wy-
chowawczym.(...) Stosunek do dziatwy szkol-
nej- odpowiedzialny, do grona nauczycielskie-
go- bardzo kole¿eñski, choæ wymagaj¹cy, do
prze³o¿onych- zawsze poprawny. Z rodzicami
powierzonej mu dziatwy szkolnej umie nawi¹-
zaæ kontakt i cieszy siê ich zaufaniem. Pracê
spo³eczn¹ lubi nade wszystko bardzo i bierze
w niej czynny udzia³..."

Dostaj¹c zgodê na wyjazd z dniem 1
czerwca 1937 roku skierowano go do pracy
nauczycielskiej  w Placówce Polskiej Macie-
rzy Szkolnej w Wolnym Mie�cie Gdañsku po-
wierzaj¹c mu kierownictwo szko³y w Nowym
Porcie. Tam da³ siê poznaæ jako pe³en werwy
dzia³acz spo³eczny. Kierowa³ �wietlic¹ polsk¹,
by³ referentem o�wiatowym w Towarzystwie
Powstañców i Wojaków, zastêpc¹ prezesa
Ko³a Przyjació³ Harcerstwa, prezesem Towa-
rzystwa �piewu "Cecylia" i innych..

Ostatni rok szkolny przed II wojn¹ spê-
dzi³ w Grudzi¹dzu, gdzie w miejscowym Li-
ceum Pedagogicznym naucza³ przedmiotu
"¯ycie dziecka w �rodowisku", a w szkole æwi-
czeñ jêzyka polskiego.

Pomimo swej pracy poza krajem nie zre-
zygnowa³ z mieszkania w Bydgoszczy, gdzie
przebywa³a ¿ona z córk¹. Tu w³a�nie, przy uli-
cy Fordoñskiej zosta³ aresztowany przez hi-
tlerowców w dniu 9 wrze�nia 1939 roku i osa-
dzony w by³ych koszarach 15 PAL-u przy ulicy
Gdañskiej i uznany jako osobnik szczególnie
niebezpieczny dla w³adz. Rozstrzelano go w
masowej egzekucji w dniu 1 listopada 1939
roku w Dolinie �mierci  w Fordonie. Pozosta-
wi³ ¿onê, oraz córkê Halinê urodzon¹ 18 pa�-
dziernika 1924 roku

Po opisywanym bohaterze pozosta³y na
trwale liczne prace popularno- naukowe z któ-
rych jako najwa¿niejsze nale¿a³oby wymieniæ:
�Nauka koncentracji w praktyce szkolnej�, czy
�Przyczyny obchodów rocznicy Konstytucji
Weimarskiej�.

PRZYGOTOWA£ KFAD

Materia³y �ród³owe:
Relacja córki Haliny i brata Józefa,
Archiwum ZNP,
Kronika bydgoska Tom XIII  TMMB Bydgoszcz
1993
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CZÊ�CI KO�CIO£A
JAKO BUDOWLI - CZÊ�Æ II

S£OWNIK
- PRZEWODNIK (33)

Dla (i nie tylko starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
opracowa³ KfAD

BAPTYZTERIUM (³ac. gr. BAPTYSTERION
- chrzcielnica) - wydzielone miejsce, lub czê-
�ciej osobny budynek ko�cielny z pocz¹tków
chrze�cijañstwa, w którym udzielano chrztu
przez zanurzenie. Centralnym miejscem
baptysterium by³a sadzawka - basen z wod¹
chrzecieln¹. Od VII wieku, od czasu wpro-
wadzenia chrztu niemowl¹t miejsce bapty-
sterium zaczê³a wypieraæ znana nam
chrzcielnica. Bardzo dobrze zachowane
baptysterium (suche) znajduje siê w kruch-
cie ko�cio³a- sanktuarium w Górce Klasztor-
nej.
PORTAL (³ac. PORTA - brama) - drzwi wej-
�ciowe, czêsto bogato zdobione razem z ob-
ramowaniem ozdobionym licznymi rze�ba-
mi.
SYGNATURKA - w starszych ko�cio³ach
ma³a wie¿yczka, najczê�ciej stylem dosto-
sowana do wie¿y g³ównej, w której zawie-
szony jest ma³y dzwon sygnalizuj¹cy rozpo-
czêcie siê w ko�ciele Mszy �w., lub innego
nabo¿eñstwa.
ORATORIUM (³ac. ORATORIUM - dom mo-
dlitwy) - w ko�cio³ach zakonnych osobna ka-
plica, lub kaplica w domach zakonnych, s³u-
¿¹ca jako miejsce wspólnej, b¹d� Indywidu-
alnej modlitwy cz³onków zgromadzenia.
KLAUZURA (³ac. CLAUSUM - zamkniêcie)
- zamkniête wewnêtrzne pomieszczenia
klasztoru chroni¹ce przed �wiatem ze-
wnêtrznym. W przypadku klauzury zwyk³ej
zabroniony wstêp dla osób p³ci przeciwnej,
za� w przypadku klauzury �cis³ej zabronio-
ny ca³kowicie wstêp dla osób z zewn¹trz, jak
i wyj�cie osób tam przebywaj¹cych.
REFEKTARZ (³ac. REFECTORIUM - miej-
sce pokrzepienia) - jadalnia. Sala jadalna w
domach zakonnych, lub w seminariach du-
chownych.
KATAKUMBY (gr. KATA KYMBYS - przy
wg³êbieniu) - katakumby nie s¹ wprawdzie
ani budowl¹ ko�cieln¹, ani czê�ci¹ ko�cio-
³a, To wykute w ska³ach wczesnochrze�ci-
jañskie cmentarze, czêsto wielokondygna-
cyjne. Jednak w ich du¿ych kryptach, b¹d�
pomieszczeniach wokó³ nisz, w okresie prze-
�ladowañ gromadzili siê wierni, u¿ywaj¹c ich
jako miejsca kultu, czyli dzisiejsze �wi¹ty-
nie. (cdn)

OPRACOWA£  KFAD

Materia³y �ród³owe:
S³ownik chrze�cijanina - symbole, pojêcia,
zwroty, nazwy - pochodzenie i znaczenie.
Praca zbiorowa. Wydawnictwo - Ksiê¿a Re-
demptory�ci, W-wa 1997, Zalewski S.: ABC
wspó³czesnego chrze�cijanina, Wydawnic-
two 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

KONKURS
�¯YJ BEZPIECZNIE�

W bie¿¹cym roku szkolnym Stra¿ Miejska w
Bydgoszczy realizowa³a ju¿ drug¹ edycjê Pro-
gramu Profilaktyki Kryminalnej "¯YJ BEZPIECZ-
NIE". Jest to program wyj¹tkowy w skali kraju.
Stra¿nicy spotkali siê bowiem z grup¹ blisko 4200
m³odych ludzi z pierwszych klas bydgoskich gim-
nazjów i przekazali im wiedzê na temat sposo-
bów unikania zagro¿eñ i bezpiecznego zacho-
wania. Program by³ realizowany w 49 bydgoskich
gimnazjach, gdzie ³¹cznie municypalni przepro-
wadzili blisko 800 zajêæ profilaktyczno - wycho-
wawczych.

Dotychczas nie sprawdzano wiedzy gimna-
zjalistów. W zwi¹zku z powy¿szym zorganizo-
wanie konkursu "¯yj bezpiecznie" stanowi do
tego dobr¹ okazjê. Nale¿y przy tym podkre�liæ,
¿e udzia³ w konkursie jest na zasadzie dobro-
wolno�ci, a co za tym idzie taka forma spraw-
dzianu wymaga przygotowania przez uczniów
rzetelnej wiedzy, któr¹ przekazali im stra¿nicy.
Poza tym organizatorzy przewidzieli dla finali-
stów bardzo atrakcyjne nagrody, co z pewno�ci¹
w znacz¹cym stopniu wp³ynie na szerokie zain-
teresowanie konkursem.

Konkurs "¯yj bezpiecznie" sk³ada siê
z trzech czê�ci:

I - ELIMINACJE
Do pierwszego etapu konkursu zg³osi³o siê

oko³o 4000 uczniów z 48 bydgoskich gimnazjów.
Na tym etapie przewidziano wy³¹cznie czê�æ teo-
retyczn¹, polegaj¹c¹ na rozwi¹zaniu punktowa-
nego testu. Do pó³fina³u zakwalifikowa³y siê po
3 osoby z ka¿dego gimnazjum. Osoby te nastêp-
nie utworzy³y dru¿ynê reprezentuj¹c¹ swoj¹
szko³ê i dalej rywalizowa³y w zmaganiach dru¿y-
nowych w pó³fina³ach.

II - PÓ£FINA£Y
Zawodnicy, którzy przeszli do drugiego eta-

pu konkursu spotkali siê w pó³fina³ach, które od-
by³y siê w tym samym czasie, równolegle w czte-
rech miejscach i równie¿ objê³y jedynie czê�æ
teoretyczn¹. Spo�ród uczestników, bior¹cych
udzia³ w zmaganiach pó³fina³owych (192 osoby),
do nastêpnego etapu przesz³o jedynie 12 osób
(4 trzyosobowe dru¿yny, zwyciêzcy poszczegól-
nych pó³fina³ów - Gimnazjum Nr 1, Nr 20, Nr 27
oraz Nr 37). To w³a�nie owa 12-tka stanowi fina-
listów Wielkiego Fina³u Konkursu "¯yj bezpiecz-
nie".

III - FINA£
Wielki Fina³ to w odró¿nieniu od poprzed-

nich etapów tak¿e rywalizacja w widowiskowych
konkurencjach sprawno�ciowych oraz zadaniach
wymagaj¹cych od uczestników daleko wiêkszej
wiedzy, wykraczaj¹cych nierzadko poza mate-
ria³ przekazywany w trakcie zajêæ prowadzonych
przez stra¿ników. Zawodnicy, którzy marz¹ za-
tem o tym, by stan¹æ na podium dla zwyciêzców
Wielkiego Fina³u, musz¹ wykazaæ siê ponad-
przeciêtn¹ wiedz¹. Bêd¹ mieli okazjê to uczyniæ
19 kwietnia 2002 roku na Starym Rynku
w Bydgoszczy, gdzie rozegrany zostanie
Wielki Fina³. (SM)

Uczy,
radzi,

informuje

  1. Wjazd na wzniesienie
  2. Ogólny plan, szkic czego�
  3. Odmiana pelargonii
  4. Powtórne przyj�cie Chrystusa
  5. Misa do ucierania maku
  6. Inaczej krokus
  7. Przeciwieñstwo pozytywu
  8. Kupiec handluj¹cy na bazarze
  9.  Pañstwo z  metropoli¹ w Hanoi
10.  Wyraz bliskoznaczny
11. Rabunek
12. Obchodzi okr¹g³¹ rocznicê
13. Poprawianie, prostowanie

Korzystaj¹c z podpowiedzi wpisz brakuj¹ce
litery do diagramu. Litery z wyró¿nionych pól da-
dz¹ rozwi¹zanie. Rozwi¹zania (wraz z odgad-
niêtymi has³ami) nale¿y nadsy³aæ na adres re-
dakcji lub wrzucaæ do skrzynki �Poczty parafial-
nej� do 12 MAJA 2002 roku. Losujemy nagrodê
niespodziankê.

Has³o uzupe³nianki z poprzedniego wydania
brzmia³o: �MISTERIUM MÊKI PAÑSKIEJ�. Na-
grodê otrzymuje Natalia Zieliñska, zam. przy
ul. Thommee 1 w Bydgoszczy. Gratulujemy.
Nagroda czeka w zakrystii.
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1111111111 GGGGG RRRRR EEEEE ¯̄̄̄̄
2121212121 JJJJJ UUUUU AAAAA TTTTT
3131313131 KKKKK OOOOO TTTTT AAAAA

LEDNICA
�Lednica to wielki dialog przysz³o�ci. Musicie
co� przynie�æ, aby otrzymaæ. Musiecie przynie�æ
samych siebie, aby otrzymaæ Chrystusa.�      o. Jan Góra OP



  Z KANCELARII  PARAFIALNEJ

27. marca 2002
Dagmara Magdalena Grajewska

ur. 14.03.2002
31. marca 2002

Martyna Maria Rajewicz
ur. 9.12.2001

Filip Krzywdziñski
ur. 29.01.2002

Kacper Patryk £adiñski
ur. 21.01.2002

Alicja Iwona Ledworowska
ur. 15.01.2002

Jakub Aleksander Stojke
ur. 20.09.2001

Aleksandra Maria Tarbicka
ur. 27.02.2002

£ukasz Pawe³ Napieralski
ur. 4.02.2002

Maria Aleksandra D¹browska
ur. 24.02.2002

Dawid Ostrowski
ur. 3.02.2002

Dominika Ostrowska
ur. 3.02.2002

Kacper Piotr Szymañski
ur. 28.06.2000

Natalia Zgórska
ur. 6.02.2002
Alicja Morga�
ur. 7.01.2002

14 kwietnia 2002 r.
Anna Klaudia Schafer

ur. 2.01.2002
Natalia Konstancja Jagodziñska

ur. 14.12.2001

INFORMACJE
SAKRAMENT CHRZTU �W.

Sakrament sprawowany jest
przy udziale wspólnoty parafialnej w
czasie niedzielnej Mszy �w. o godz.
13.00. Dziecko zg³aszaj¹ rodzice w
Biurze Parafialnym podaj¹c kandyda-
tów na chrzestnych (osoby ochrzczo-
ne, bierzmowane, praktykuj¹ce, maj¹-
ce 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. Katecheza odbywa siê zawsze
przed Chrztem �w. w sobotê po Mszy
�w. o godz. 18.30. Najbli¿sze terminy
Chrztu �wiêtego: 28 kwietnia
i 12 maja  br.

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

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

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

B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu

31. marca 2002 r.
S³awomir Andrzej Kulczyñski

Beata Agnieszka Galas
Rafa³ Piotr Kubiak

Monika Krystyna Mirus
Piotr Zbigniew Klawitter
Monika Izabela Ko³odko

6 kwietnia 2002 r.
Jaros³aw Ró¿añski

Katarzyna Maria Witt
Piotr Pawe³ Wnuczyñski
Katarzyna Beata ¯mich

Krzysztof Tomsza
Magdalena Sylwia Zieliñska

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

Urszula Szafrajda
ur. 8.01.1921 zm. 15.03.2002

Ryszard Hoppe
ur. 29.07.1941 zm. 16.03.2002

Janina Kowalczyk
ur. 6.08.1911 zm. 20.03.2002

Gertruda Æwik
ur. 3.06.1922 zm. 21.03.2002

Maria �wi¹tek
ur. 23.03.1924 zm. 24.03.2002

Eleonora Pokorska
ur. 1.08.1930 zm. 24.03.2002

Kazimierz Kowalczyk
ur. 3.03.1934 zm. 10.04.2002

Krystyna Sarnecka
ur. 17.11.1933 zm. 11.04.2002

Janusz Weso³owski
ur. 30.07.1927 zm. 11.04.2002

Pawe³ Rutkowski
ur. 22.08.1943 zm. 12.04.2002

Henryk Palicki
ur. 1.08.1925 zm. 14.04.2002

spisa³a Maria B.

�Leki z Bo¿ej Apteki�

SKLEP ZIELARSKI
UL. BERLINGA 9D (OSIEDLE �PRZYLESIE�)

85-796 BYDGOSZCZ
CZYNNY:

PONIEDZIA£EK-PI¥TEK 10.00 DO 18.00
SOBOTA 10.00 DO 13.00

 ZIO£A * ZDROWA ¯YWNO�Æ
(równie¿ dla diabetyków i na diecie bezglutenowej)

* PRZYPRAWY * KOSMETYKI NATURALNE
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13 kwietnia 2002 r.
S³awomi Piotr Sikora

Joanna Aleksandra Michalska

Listy do Redakcji �Na o�cie¿� 

Cytujê: �Kolor zielony - uro-
czysto�ci i �wiêta przypadaj¹ce w dni
robocze, w które mamy obowi¹zek
uczestnictwa we Mszy �wiêtej".
Kolorem zielonym zaznaczone zosta-
³y w tym kalendarzu nastêpuj¹ce dni:
�wiêto Przemienienia Pañskiego (6
VIII), Dzieñ Zaduszny (2 XI), Niepo-
kalanego Poczêcia NMP (przen. 9 XII),
Wigilia Bo¿ego Narodzenia (24 XII).

W zwi¹zku z powy¿szym
mam parê pytañ: Có¿ to za obowi¹-
zek? Czy jego niewype³nienie wi¹¿e
siê z zaci¹gniêciem winy? Czy uczest-
nictwo we Mszy �w. w tych dniach
obowi¹zuje pod grzechem ciê¿kim?
Nawiasem mówi¹c w Wigiliê Bo¿ego
Narodzenia ma³o kto jest na Mszy �w.
Pasterka to przecie¿ Pierwsze �wiê-
to Bo¿ego Narodzenia!

Autorowi ww. kalendarza po-
lecam tekst http://mateusz.lo-
gon.bydgoszcz.pl/pow/011112.htm.
Z powy¿szego cytujê jedno zdanie: �W
�wiêta zniesione przez Pañstwo de-
cyzj¹ Episkopatu Polski katolicy w
Polsce nie maj¹ obowi¹zku uczest-
niczenia we Mszy �w�. A mo¿e ten
kalendarz jest dla jakiej� w¹skiej gru-
py, która przyjmuje na siebie wiêksze
zobowi¹zania ni¿ inni?

Podoba mi siê te¿, ¿e na stro-
nach �OPOKI� jest o tym samym po-
wiedziane po kolei: to znaczy obowi¹-
zek uczestnictwa w takie i takie dni, a
w przypadku uroczysto�ci przypada-
j¹cych w dni pracy jest dyspensa Pry-
masa Polski, która pozostaje w mocy
od 1956 r. Serdecznie pozdrawiam

JOLA

Od autora kalendarza:
Serdecznie dziêkujê za wni-

kliwo�æ i zwrócenie uwagi na okre�le-

nie wymienionych �wi¹t przez u¿ycie
w druku koloru zielonego.

Dni przez Pani¹ wymienione
s¹ niew¹tpliwie dniami �wi¹tecznymi
w rozumieniu liturgii Ko�cio³a, jednak
zgodnie ze liberalizowanym Dekretem
Prymasa Polski z 1956 roku, istnieje
na nie dyspensa, co do uczestnictwa
we Mszy �w.

W zwi¹zku z powy¿szym po-
winny byæ oznaczone kolorem niebie-
skim, poniewa¿ - w miarê mo¿liwo�ci
- zaleca siê uczestnictwo. Wspomnia-
ny Dekret nie wyklucza przecie¿, ani
nie zabrania takiej postawy.

Za zaistnia³y b³¹d - jako au-
tor kalendarza - przepraszam Pani¹ i
wszystkich PT Czytelników. My�lê jed-
nak, ¿e nie stanowi on (b³¹d) powa¿-
nego przewinienia - przecie¿ za �nad-
miar� uczestniczenia w Eucharystii
nikt z nas nie bêdzie mia³ trudno�ci w
otrzymaniu wiekuistego mieszkania w
chwale Pana.

Co do przeniesienia �wiêta
Niepokalanego Poczêcia z 8 na 9
grudnia, to nie ma b³êdu. Tak siê z³o-
¿y³o w tym roku, ¿e 8 grudnia przypa-
da II Niedziela Adwentu. Niedzieli jak
wiadomo przesuwaæ nie mo¿na (a
"konkurencja" wystêpuje), tote¿ Nie-
pokalane Poczêcie wyj¹tkowo zosta-
³o przesuniête w kalendarzu liturgicz-
nym na dzieñ nastêpny.

Podobne przesuniêcie wyst¹-
pi³o w przypadku Zwiastowania Pañ-
skiego, które zamiast 25 marca (rów-
ne 9 miesiêcy do 25 grudnia) obcho-
dzili�my dopiero 8 kwietnia (taka by³a
w tym roku �konkurencja"). ̄ yczê Pani
radosnego prze¿ycia tych, niew¹tpli-
wie, jednak �wi¹tecznych dni.

KFAD

Chcia³am podziêkowaæ Ksiê-
dzu Edwardowi za bardzo wzruszaj¹cy
artyku³, który zawiera wiele spraw wy-
tykanych ksiê¿om przez ludzi. W za-
sadzie nikt z nas �wieckich nie wie jak
to naprawdê jest <byæ ksiêdzem>. (...)
Ksiê¿a, którzy sami nie maj¹ sielan-
kowego ¿ycia, próbuj¹ pomagaæ nam,
zwyk³ym grzesznikom. (...)

Drogi Cz³owieku, proszê Ciê,
apelujê, nie os¹dzaj nigdy kap³ana
swoj¹ miar¹ i pamiêtaj, ¿e ten cz³owiek
w sutannie zrezygnowa³ z rodziny, po-
tomstwa i innych rzeczy tego �wiata dla
Chrystusa i aby� Ty móg³ zawsze na
niego liczyæ gdy chcesz siê wyspowia-
daæ, gdy masz potrzebê uczestnictwa
w Eucharystii lub skorzystania z inne-
go sakramentu.

Zastanów siê jak Ty spêdzasz
�wiêta? Go�cisz siê u rodziny, spoty-
kasz ze znajomymi lub spêdzasz je na
wyjazdach, a Ksi¹dz w tym czasie od
rana s³u¿y cz³owiekowi odprawiaj¹c
mszê, rozdaj¹c komuniê, czy nawet
spowiadaj¹c, bez wzglêdu na porê
dnia, z dala od rodziców, rodzeñstwa
- sam spêdza �wiêta.

Nie umiem sobie wyobraziæ
mojej "pielgrzymki przez ¿ycie" do

Chrystusa bez kap³ana. To on zaraz
po rodzicach uczy³ mnie kochaæ Boga,
zbli¿aæ siê do Niego poprzez sakra-
menty. Jestem Bogu wdziêczna za dar
kap³añstwa i kap³anom zawdziêczam
to kim jestem. Kap³an nie potrzebuje
komplementów czy podarunków, po-
trzeba mu tego, by powierzeni mu
chrze�cijanie mieli coraz wiêksz¹ mi-
³o�æ dla swych braci.

A ks. Edwardowi jeszcze raz
dziêkujê, bo chyba nikt tak ludziom nie
u�wiadomi jak kap³an, kim jest ksi¹dz
w Ko�ciele katolickim.

Ksi¹dz poruszy³ kilka znacz¹-
cych w¹tków, które mam nadziejê, ¿e
bêd¹ pomoc¹ w zastanowieniu siê nad
tym wszystkim. Pos³uga kap³añska nie
jest tak ³atwa jak to siê niektórym wy-
daje. Zanim wiêc powiesz co� z³ego
o ksiêdzu, pomy�l czy to s³uszne i czy
warto zara¿aæ t¹ trucizn¹ innych.

A dla ka¿dego kap³ana, który
zdoby³ siê na odwagê po�wiêcenia ¿y-
cia s³u¿bie Bogu, niech te s³owa bêd¹
wyrazem mojej wdziêczno�ci.

CZYTELNICZKA

(imiê i nazwisko znane redakcji)

Ksiêdzu Edwardowi

Uwaga
do kalendarza �Na o�cie¿�



21. marca przypada³ Dzieñ Fatimski z modlitw¹ ró¿añcow¹ i spotka-
niem grupy "D¹b".
24 marca br. o 16.00 odby³o siê w Dolinie �mierci II Misterium Mêki
Pañskiej. Oko³o 100 aktorów i ponad 2 tysi¹ce uczestników stworzy³o
niepowtarzaln¹ atmosferê widowiska - opowie�ci o czasach wspó³-
czesnych ostatnim dniom ¿ycia Jezusa na ziemi. W�ród obecnych by³
ks. abp Henryk Muszyñski.  W czasie Misterium, w imieniu organiza-
torów, harcerze zbierali ofiary. Zebrano 1.369,62 z³. Kwota ta umo¿li-
wi³a czê�ciowe pokrycie kosztów organizacyjnych. Bóg zap³aæ.  Wiê-
cej o Misterium wewn¹trz numeru. * Po Mszy �w. o 18.30 wyst¹pi³a
z koncertem na marimbie Aleksandra Krasowska.
28 marca w Wielki Czwartek,  w czasie uroczystej Eucharystii ks. Pro-
boszcz - na wzór Jezusa S³ugi - umy³ nogi dwunastu mê¿czyznom.
Po liturgii do pó³nocy trwa³a adoracja Pana Jezusa w Kaplicy Prze-
chowania - "ciemnicy".
29 marca - w Wielki Pi¹tek - o godz. 14.30 rozpoczê³a siê w ko�ciele
zmierzaj¹c ku Dolinie �mierci Droga Krzy¿owa, któr¹ przygotowa³a
wspólnota Oazy M³odzie¿y. Po liturgii Wielkopi¹tkowej i Gorzkich ¯a-
lach (o 21.30) o 22.30 rozpoczê³a siê adoracja przy Grobie Pañskim,
która trwa³a nieprzerwanie ca³¹ noc a¿ do 22.00 w Wielk¹ Sobotê. W
porze nocnej czuwa³y poszczególne wspólnoty wiernych �wieckich,
za� w w porze dziennej pozostali parafianie. Szczególnym momen-
tem by³a godzina czuwania od 23.30 do 0.30 podczas której rozwa¿a-
nia Katarzyny Emmerich czyta³ Aleksander Machalica. Oprawê mu-
zyczn¹ przygotowa³ Kwartet Pomorski.
30 marca - w Wielk¹ Sobotê - o godz. 22.00 rozpoczê³a siê Wigilia
Paschalna, któr¹ zakoñczy³a tu¿ przed 1.00 w nocy Procesja Rezu-
rekcyjna. Nadesz³a Wielkanoc. Dekoracje wielkanocne w ko�ciele,
tradycyjnie ju¿ budzi³y zainteresowanie nie tylko parafian, którzy przy-
zwyczaili siê do niespodzianek. Wiêcej o dekoracjach napisa³ jeden z
Czytelników. Od Wielkiej Soboty trwa³a w kaplicy wystawa oko³o 500
pisanek oraz w gablocie informacyjnej wystawa fotogramów z II Mi-
sterium Mêki Pañskiej, przygotowana przez cz³onków Ko³a-Foto mie-
siêcznika �Na o�cie¿�.
7 kwietnia w Niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego obchodzono Dzieñ �wiê-
to�ci ¯ycia. by³a okazja do podjêcia duchowej adopcji.
16 kwietnia odby³o siê kolejne spotkanie Sejmiku Parafialnego. Oma-
wiano m.in.: przygotowania do sakramentu Bierzmowania, Festynu
Maryjnego i  uroczysto�ci Bo¿ego Cia³a.* Odby³o siê kolejne �Czuwa-
nie z Maryj¹� - modlitwa w intencjach i za Ojca �w.
4. maja Grupa parafialna Czcicieli MB Fatimskiej �D¹b� organizuje
wyjazd do Sanktuarium w Oborach.
18-19 maja odbêdzie siê czuwanie m³odych nad Lednic¹. Tegoroczny
temat �Gody w Kanie Galilejskiej�. Pocz¹tek celebracji o godz. 17.00.
W programie m.in.: Msza �w., Komunia pod dwiema postaciami, od-
nowienie przyrzeczeñ ma³¿eñskich i �lubów zakonnych,  rozdanie
medalików z wizerunkiem Matki Boskiej Niezawodnej Nadziei, rozda-
nie ampu³ek z winem z Ziemi �wiêtej - lekarstwem na mi³o�æ. Wiêcej
na stronie DA �Martyria�.
25 maja odbêdzie siê doroczny Fordoñski Festyn Maryjny.
Trwaj¹ prace na budowie Domu Jubileuszowego. Inne informacje na
stronach CKK "Wiatrak" i DA "Martyria".
Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego codziennie w kaplicy o godz. 15.00.
Adoracja Naj�wiêtszego Sakramentu  w kaplicy w pi¹tki od 9.00-18.30.
Strona internetowa parafii www.mbkm.gniezno.opoka.org.pl, zawiera
aktualne wiadomo�ci duszpasterskie, intencje mszalne i wiele innych
po¿ytecznych informacji.
Sk³ad ukoñczono i oddano do druku 19. kwietnia 2002 r. Nastêpne wyda-
nie "Na o�cie¿" planowane jest 19. maja 2002 roku. Dziêkujemy PT Czy-
telnikom 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:   [(9-N,1-A,3-E,5-L,12-A,1-G)(10-N,2-H,
7-A,8-M,1-B,9-D,6-E,1-J,5-B), (2-I,13-A,4-N,1-D,13-E,7-G,11-N,1-C)
(2-E,14-H,12-K,6-I,1-H,3-B),(10-H,2-E,1-B,11-B,7-H,10-J,7-A)(3-A,11-N
5-L)(4-E,13-A,6-I,14-L,2-A)(8-G,14-M,10-D,11-D,1-G,11-D,8-K,2-A)].
Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki
�Poczty parafialnej� do 12 MAJA  2002 roku.  Poprawne rozwi¹zanie krzy-
¿ówki z poprzedniego numeru to has³o: �ALLELUJA! DZIEÑ ZMAR-
TWYCHWSTANIA! JESTEM  WIERNYM  STRÓ¯EM TEGO PORAN-
KA�. Nagrodê otrzymuje Edyta Katlewska zam. w Bydgoszczy,
ul. Albrychta 1. Gratulujemy. Nagroda czeka w zakrystii.

POZIOMO:
 1A Krótki utwór z rymami
 2H Kostium na pla¿ê
 3A Narzêdzie dla drwala
 4H Polowy szpital
 5A Najwa¿niejsza osoba w kuchni
 6I Odmiana motocykla
 7A Pierwszy poranny promyk, zorza
 8I Ksiêstwo nad Morzem �ródziem-

nym
 9A Papier przyklejany na �cianê
10G Imiê s³awi¹ce Boga
11A Odpadek, pozosta³o�æ
12G Odmiana �liwy
13A Kó³ko nad g³ow¹ �wiêtego
14G Uraz u sportowca
PIONOWO :
 A1 Zarost pod nosem

KRZY¯ÓWKA Z HAS£EM  (G)
OPRACOWA£ RASKE WIDIP

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

 A9 Fabryka przerabiaj¹ca drewno
z lasu

 B5 Mrzonka, z³uda
 D7 Przedmiot
 E1 Biurowy przedmiot z drutu
 E11 Królewskie krzes³o
 G5 Sala z wielkim ekranem
 G10 Prowizoryczny drewniany

budynek
 H1 Nied�wiadek z eukaliptusa
  I6 Alkohol domowej produkcji
  J1 Wystêpuje w parze z haftk¹
 J12 Spada zawsze na cztery ³apy
 K8 Szczyt narciarski ko³o Zakopa-

nego
 L1 Tworzy komplet z �rub¹ i

podk³adk¹
 N8 Resort z kagankiem

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)
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