


W naszej parafii nie mo¿na siê nudziæ i to
powiedzenie sprawdzi³o siê kolejny raz.

Po piêciu latach przerwy odby³y siê, trze-
cie w historii parafii Misje. Ka¿dy, kto tylko
móg³, czynnie w³¹czy³ siê w to dzie³o i w miarê
mo¿liwo�ci skorzysta³ z darów szczególnej
³aski. Ojciec Zdzis³aw Pa³ubicki - jezuita wpro-
wadza³ nas w tajemnice Mi³osierdzia Bo¿ego.
Warto zapoznaæ siê z tre�ci¹ rozmowy, jak¹ z
misjonarzem przeprowadzili nasi redaktorzy.

Mieli�my te¿ XXI Odpust parafialny, IV
Dzieñ Papieski, XI Akademickie Dni M³odych
i 40-lecie Duszpasterstwa Akademickiego w
Bydgoszczy. W ka¿dym tym wydarzeniu na-
sza Parafia mia³a swój udzia³.

I tak w dniu Odpustu parafialnego kaza-
nie odpustowe wyg³osi³ ks. dr Zenon Rubach.
W ramach IV Dnia Papieskiego, zaraz za
wej�ciem w Dolinê �mierci, zosta³a po�wiê-
cona pierwsza stacja Golgoty XX wieku. War-
to przy okazji pój�æ w Dolinê, zatrzymaæ siê
przy Stacji i zadumaæ nad tym co twórca tej
stacji chcia³ opowiedzieæ. Jest to dopiero po-
cz¹tek dzie³a, ale najtrudniej zacz¹æ. Autorem
Golgoty jest artysta rze�biarz Jacek Kucaba
z Tarnowa.

Nazajutrz odby³ siê Koncert Galowy w Hali
�£uczniczka�, a u nas koncert pt. �Aposto³o-
wie Pokoju� w wykonaniu zespo³u �Samemu
Bogu�. Podczas koncertu by³a okazja do ws³u-
chania siê we fragmenty nauczania Ojca �wiê-
tego i Jego poezji.

Tydzieñ pó�niej rozpocz¹³ siê nowy rok
akademicki w DA. Uroczysta inauguracja, z
udzia³em ks. bpa Jana Tyrawy i w³adz rektor-
skich, pracowników i studentów oraz parafian
odby³a siê w naszym ko�ciele. Tak¿e na do-
bry pocz¹tek roku pracy odby³y siê rekolekcje
akademickie, które poprowadzi³ o. Jacek Sa-
lij. By³y to wieczory bogate w ³aski i tre�ci. Trze-
ba do nich wracaæ.

Wewn¹trz numeru zapisano jedynie ich
obecno�æ i krótko zrelacjonowano.

Jeszcze jedna my�l kr¹¿y mi po g³owie.
Jest jakim� wa¿nym znakiem pojawienie siê
dachu nad �g³ow¹� Domu Jubileuszowego. I
dobrze, ¿e choæ tyle, bo jak mówi¹ budowlañ-
cy, bêdzie to �stan surowy zamkniêty�. Prac
przybli¿aj¹cych otwarcie Domu dla wszystkich
pozosta³o bez liku. Ale jest ju¿ szansa na urz¹-
dzanie po kolei pomieszczeñ i oddawanie ich
do u¿ytku. Oby tak siê sta³o.

 FRED

Mo¿na nie czytaæ

NIE ZNAJ¥ CODZIENNO�CI?

Zakoñczy³y siê rekolekcje misyjne Mi³osier-
dzia Bo¿ego. Z serca dziêkujê wszystkim,
którzy wziêli w nich udzia³.

Jaka jest recepta na dobre rekolekcje? -
Dobry rekolekcjonista - odpowiada ks. Mie-
czys³aw Maliñski z Krakowa, znany dobrze z
lakoniczno�ci swych kazañ. Kiedy� zamiast
nauki powiedzia³ tylko jedno s³owo: �Chamie-
jemy�. Takie kazania raczej nie umkn¹ uwa-
dze s³uchacza. Z drugiej strony nie ka¿dy ma
dar tak trafnego s³owa jak s³ynny krakowski
kaznodzieja.

Trudno zdefiniowaæ, jakie rekolekcjonista
powinien mieæ cechy, czasem decyduje o tym
jego ca³a osobowo�æ. Wa¿ne, aby by³ blisko
s³uchaczy, zna³ ¿ycie. Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e
ksiê¿a nie znaj¹ codzienno�ci wiernych. Ale
przecie¿ pochodz¹ z rodzin, du¿e do�wiad-
czenie zyskuj¹ w konfesjonale.

W NUMERZE M.IN.:
To nie przypadek - kazanie odpustowe (str. 6)
Szlachetny cz³owiek - o Janie Pawle II (str. 7)
Pos³uga prawdzie - s³owo ks. bpa Jana
Tyrawy na inauguracji roku akademickiego
(str. 8)
I Stacja Golgoty XX wieku (str. 9)
XI ADM - rekolekcje  akademickie (str. 10)
Tato powiedzia³: Czy nas staæ? (str. 13)
W NASTÊPNYCH NUMERACH:
Rozmowa miesi¹ca z o. Jackiem Salijem

O Pielgrzymce dziêkczynnej za dar Diecezji
Bydgoskiej.
Na str. 1 - Harcerska Stra¿ Honorowa przy I Stacji
Golgoty XX wieku w Dolinie �mierci, fot. Mietek

O³ówek w rêku Boga (9)

POZA KALKUTÊ

Dzia³alno�æ Matki Teresy wysz³a poza Kal-
kutê i zatacza³a coraz szersze krêgi na ca-
³ym �wiecie. Domy Zgromadzenia Misjona-
rek Mi³o�ci, pracuj¹cych w�ród najbiedniej-
szych z biednych, w�ród umieraj¹cych, trê-
dowatych i dzieci, powsta³y w tak odleg³ych
od siebie miejscach jak Melbourne i Londyn,
Rzym i Nowy Jork, Peru i Manila. I nie by³y
to jedynie domy dla ubogich. Organizowano
centra szkoleniowe dla nowicjuszy, dla tych
licznych, którzy chcieli sprawdziæ swe powo-
³anie i do³¹czyæ do Matki Teresy w tworzeniu
piêkna na chwa³ê Pana. Wspólnota rozrasta-
³a siê tak¿e w inny sposób. W roku 1963
powsta³o Zgromadzenie Misjonarzy Mi³o�ci.
Ksiê¿a tacy jak ojciec Van Exem czy ojciec
Henry okazali Matce Teresie nieocenion¹
pomoc na samym pocz¹tku. Teraz wyra�nie
odczuwa³o siê potrzebê utworzenia mêskie-
go zgromadzenia, które dzia³a³oby w podob-
nym duchu jak siostry misjonarki mi³o�ci.

Pocz¹tkowo grupa sk³ada³a siê z ksiêdza i
dwunastu m³odych mê¿czyzn pragn¹cych
po�wiêciæ swe ¿ycie pracy w�ród ubogich.
Mieszkali na pierwszym piêtrze Domu Dziec-
ka Niepokalanego.

M³ody jezuita, ojciec  Travers-Ball, opu�ci³
sw¹ ojczyst¹ Australiê i przyby³ do Indii w
1954 roku. W roku 1963 otrzyma³ �wiêcenia
kap³añskie, a dwa lata pó�niej dosta³ zezwo-
lenie na przeniesienie siê na miesi¹c do gru-
py braci utworzonej przez Matkê Teresê. Mia³
to byæ rodzaj eksperymentu, który pozwoli³-
by mu oceniæ, czy potrafi tak dobrze s³u¿yæ
ubogim, jak dot¹d s³u¿y³ Jezusowi. Do³¹czy³
do braci w Shishu Bhavan

i zacz¹³ od wykonywania takich samych
obowi¹zków. By³ g³êboko poruszony ubó-
stwem i prostot¹, w której ¿yli bracia, oraz
tym, jak wykonywali swe pos³ugi. Zrozumia³
równie¿, jak potrzebna jest dla ich rozwoju
duchowego sta³a obecno�æ ksiêdza.

Duchowe przewodnictwo nad braæmi spra-
wowa³ w chwilach wolnych od pracy ojciec
Henry, a tak¿e Matka Teresa. Ale by³ to uk³ad
tymczasowy, przede wszystkim dlatego, i¿
Ko�ció³ katolicki nie dopuszcza zwierzchnic-
twa kobiety nad mêsk¹ kongregacj¹.

Pod koniec miesi¹ca próby Matka Teresa,
która nigdy nie przeoczy³a ¿adnej okazji, po-
prosi³a ojca Traversa-Balla, by pozosta³ i
stan¹³ na czele mêskiej kongregacji. Zgodzi³
siê pod warunkiem, ¿e dostanie zezwolenie
od swoich prze³o¿onych. W styczniu 1966
roku ojciec Travers-Ball otrzyma³ list od ge-
nera³a zakonu jezuitów z trzema propozycja-
mi. Jedna z nich zak³ada³a ca³kowite odej-
�cie z zakonu i wst¹pienie do mêskiego od-
dzia³u Zgromadzenia Misjonarzy Mi³o�ci. Tak
w³a�nie siê sta³o. Podobnie jak Matka Tere-
sa ojciec Travers-Ball odszed³ od swego pier-
wotnego powo³ania ku �powo³aniu w powo-
³aniu� - s³u¿eniu ubogim tego �wiata. Zosta³
za³o¿ycielem Zgromadzenia Misjonarzy Mi-
³o�ci i przyj¹³ imiê brata Andrzeja. Matka Te-
resa powiedzia³a kiedy� do niego: ,,Jeste�my
tak ró¿ni, ale my�limy jednakowo".  (cdn)

KS.  DARIUSZ WESO£EK

Konfesjona³ w³a�nie daje odpowied� na
pytanie czy rekolekcje misyjne by³y udane.
Jako nowy proboszcz tej wspólnoty parafial-
nej dajê odpowied� twierdz¹c¹.

Jeszcze raz potwierdzi³o siê przes³anie
animatorki kultu Mi³osierdzia Bo¿ego �w. sio-
stry Faustyny - "Mi³osierdzie Twoje Panie,
by³o jest i nie ustanie". Cieszê siê, ¿e te s³o-
wa �wiêtej mistyczki pozostaj¹ w sercach
wielu tutejszych Parafian.

Zapraszam wszystkich czcicieli Mi³osier-
dzia Bo¿ego codziennie na Koronkê do Mi-
³osierdzia Bo¿ego po³¹czon¹ ze Msz¹ �w. o
godz. 15.00. W ka¿dy czwartek rano o godz.
8.00 �piewamy Godzinki o Mi³osierdziu Bo-
¿ym. Zapatrzeni w obraz Chrystusa zatytu³o-
wany "Jezu ufam Tobie" polecajmy nadal sie-
bie samych, nasze rodziny i parafiê Jego Bo-
skiej Mocy.

KS. PROBOSZCZ JAN
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Proboszczowskie
zamyslenia



Rozmowa miesi¹ca

DUSZOCHWAT
z jezuit¹ - ojcem misjonarzem Zdzis³awem Pa³ubickim rozmawiaj¹ Irena i Mieczys³aw Paw³owscy

Ile czasu mo¿e Ojciec nam po�wiêciæ?
Nie powiem, ¿e nie mam czasu, bo powie-
dzia³em, ¿e kto nie ma czasu, to znaczy, ¿e
mu szkoda czasu.
Dlaczego ojciec mówi o sobie Rumcajs?
Tê nazwê nada³y mi dzieci. By³em równie¿
Zorro, z powodu peleryny, oraz Moj¿eszem.
Wspomnia³ Ojciec, ¿e dzi� przypada wa¿-
na data.
Drugi pa�dziernika to dla mnie bardzo wa¿-
na data, bo w tym dniu wst¹pi³em do zakonu.
A która to rocznica?
Czterdziesta czwarta.
Zacznijmy od pocz¹tku. Kiedy Ojciec siê
urodzi³?
Za Pi³sudskiego - 11 maja 1935 roku w Linie-
wie, które dzi� po³o¿one jest w województwie
pomorskim, w powiecie ko�cierskim (Józef
Pi³sudski zmar³ 12 maja 1935, przyp. red.).
Ma Ojciec rodzeñstwo?
Tak, dziesiêcioro i wszyscy ¿yj¹, trzech od
pierwszej mamy i siedmioro od drugiej. Naj-
m³odsz¹ siostrê chrzci³em, a brat i siostra
trzymali j¹ do chrztu - rozpiêto�æ dwadzie-
�cia cztery lata.
Mamê Ojciec straci³ maj¹c trzy lata. Po-
tem tata o¿eni³ siê po raz drugi, a w ma-
³ym Zdzis³awie powo³anie siê obudzi³o.
Ju¿ od dziesi¹tego roku ¿ycia my�la³em o tym
aby zostaæ ksiêdzem. Gdy mia³em dziesiêæ
lat by³ odpust w parafii i by³a czytana Ewan-
gelia o powo³aniu. Tam by³o jedno s³owo, ¿e
Piotr NATYCHMIAST rzuci³ sieci i poszed³ za
Jezusem i to �NATYCHMIAST� by³o tym s³ów-
kiem, które odmieni³o moje ¿ycie. Spodoba³
mi siê �wiêty Piotr i wybra³em go sobie pó�-
niej na patrona - przy Bierzmowaniu. Potem
chcia³em go na�ladowaæ. By³em na Kaszu-
bach, blisko morza, wiêc chcia³em i�æ do
szko³y rybackiej, aby potem rzuciæ sieci i pój�æ
do seminarium. Gdy mi �oleju przyby³o�,
stwierdzi³em, ¿e nie o to chodzi, tylko trzeba
i�æ prost¹ drog¹.
23 maja 1959 roku w Gnie�nie ks. prymas
Stefan Wyszyñski udzieli³ �wiêceñ ks.
Zdzis³awowi. Jakie wspomnienia budzi ta
data?
Le¿a³o siê krzy¿em i by³a �piewana Litania
do Wszystkich �wiêtych.
Chodzi mi o Prymasa jako szafarza �wiê-
ceñ. Tak dobrze przys³u¿y³ siê polskiemu
Ko�cio³owi, ¿e dzi� to S³uga Bo¿y i mówi
siê o nim Prymas Tysi¹clecia. Czy ju¿ wte-
dy by³o widaæ, ¿e jest wielkim cz³owie-
kiem?
By³a to wybitna i wielka postaæ, to siê czu³o.
Do tego jeszcze jego postawa, mowa. Wie-
czorem przed �wiêceniami napisa³em sobie
krwi¹ w³asn¹: �Wszystko dla Ciebie - mi³o�æ�.
Po otrzymaniu �wiêceñ przez rok by³
ksi¹dz wikariuszem w Szubinie. Potem
jednak stwierdzi³, ¿e to nie to.
Nie stwierdzi³, lecz dokucza³ mi wewnêtrzny
przymus po�wiêcenia siê misjom. Nie wie-
dzia³em czy zacz¹æ od ks. Prymasa, czy od
jezuitów. [cd. na str. 4]
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W Polsce jest kilkadziesi¹t zakonów. Dla-
czego w³a�nie jezuici?
Dlatego, ¿e chcia³em taki, który by siê Matce
Bo¿ej podoba³. Gdy �wiêty Stanis³aw choro-
wa³ w Wiedniu, ukaza³a mu siê Matka Bo¿a i
kaza³a mu i�æ do jezuitów i dlatego ten za-
kon wybra³em. Gdy zg³osi³em siê do nich w
Poznaniu. Pierwsze pytanie - czy mam zdol-
no�ci techniczne potrzebne na misjach? Mia-
³em przy sobie �rubokrêt i zapyta³em siê - Czy
to wystarczy? Drugi ojciec wyci¹gn¹³ regu³ê
zakonn¹ i pyta³ siê czy by³bym pos³uszny
poleceniu prze³o¿onego, gdyby mi kaza³ sa-
dziæ kapustê do góry korzeniami. - Zakonn¹
kapustê czemu nie, ale swojej bym tak nie
sadzi³ - odpowiedzia³em. Dalej mnie nie py-
tano. Poprosi³em �w. Stanis³awa, ¿ebym na
jego imieniny ju¿ by³ u jezuitów i tak siê sta³o.
Po trzech miesi¹cach ju¿ tam by³em. Po tej
zmianie krewne mi powiedzia³y, ¿e gdy mama
nosi³a mnie pod sercem to siê modli³a, ¿ebym
by³ misjonarzem.

Jako dawniejszy ksi¹dz diecezjalny, a dzi�
jezuita siêgn¹³ Ojciec do korzeni, czyli do
osoby �w. Andrzeja Boboli i tak powsta³
film �Duszochwat�. Czy móg³by ojciec po-
wiedzieæ sk¹d wziê³a siê inspiracja?
�wiêty Andrzej mia³ byæ og³oszony patronem
Warszawy i Prymas powiedzia³, ¿e trzeba co�
zrobiæ dla jego kultu. Uczyniono mnie pro-
motorem tego przedsiêwziêcia. Mia³em wte-
dy takie zajêcia: dwadzie�cia cztery godziny
tygodniowo religii w szkole �redniej, codzien-
ny obchód w szpitalu - jako kapelan i jeszcze
obowi¹zki wikarego w dwudziestotysiêcznej
parafii. Do tego wszystkiego do³o¿ono mi za-
danie, ¿eby co� zrobiæ dla kultu �w. Andrze-
ja. Poszed³em do biblioteki, poprosi³em o
wszystkie opracowania o �w. Andrzeju. By³o
ich oko³o sze�ædziesi¹t. W ci¹gu dziesiêciu
dni opracowa³em ksi¹¿eczkê. By³a gotowa na
16 maja, na dzieñ Andrzeja Boboli. Znalaz³em
te¿ dziewiêtna�cie pie�ni o Andrzeju z nuta-
mi. Pierwszy nak³ad ksi¹¿ki to dwadzie�cia
tysiêcy egzemplarzy.
A film �Duszochwat�?
�wiêty Andrzej zapowiada³, ¿e bêdzie patro-
nem Polski i jest. Gdy zosta³ og³oszony pa-

tronem Warszawy, pomy�la³em o filmie. Zna-
laz³em re¿ysera. Koszty produkcji filmu by³y
du¿e, a ja w kieszeni mia³em tylko ró¿aniec.
Ekonom powiedzia³, ¿e nie ma pieniêdzy.
Prymas mówi³, ¿e zwróci siê wydatek, ale
trzeba by³o mieæ na wy³o¿enie. �wiêty An-
drzej pilnowa³ jednak, aby to dzie³o by³o wy-
konane. Opowiem taki przyk³ad ze Stracho-
cina gdzie siê urodzi³ - wsi po³o¿onej na Zie-
mi Sanockiej. G³osi³em tam misje i spyta³em
proboszcza czy móg³bym, na realizacjê tego
filmu, zebraæ sk³adkê. Zebra³em tyle, ile wy-
niós³ koszt trzydniowej realizacji tego filmu
w³a�nie w tej miejscowo�ci. Ostatni d³ug sp³a-
ci³em dziêki pobytowi i misjom w Australii.
Sk¹d wziê³o siê skojarzenie postaci �w.
Andrzeja z filmu z osob¹ Ojca?
Zaproponowa³em re¿yserowi, aby wzi¹³ moj¹
postaæ jako chodz¹cego po mokrad³ach An-
drzeja Bobolê z tym krzy¿em. I tak mnie so-
bie kojarz¹ z Bobol¹.
Powsta³a te¿ rze�ba przedstawiaj¹ca po-
staæ �w. Andrzeja. Jak to by³o?
Mia³ byæ odpust ku czci �w. Andrzeja Boboli.
Prymas mówi³: - Gniezno ma �w. Wojciecha i
du¿¹ procesjê, Kraków �w. Stanis³awa bisku-
pa i wielk¹ procesjê. A Warszawa, jej Patron
�w. Andrzej - taki wielki mêczennik nie ma
procesji? Zaproponowa³em wykonanie figu-
ry o wysoko�ci 160 cm. Wzi¹³em kopiê obra-
zu, który jest w Poznaniu, a na którym An-
drzej zosta³ namalowany, gdy le¿a³ w trum-
nie w Rzymie. Szuka³em rze�biarza i znala-
z³em w Warszawie cz³owieka, który by³ nie
tylko rze�biarzem, ale i antropologiem. Na
podstawie czaszki odtworzy³ kszta³t g³owy i
stwierdzi³, ¿e obraz przedstawiaj¹cy �w. An-
drzeja odpowiada �ci�le kszta³tem jego
czaszce znajduj¹cej siê w trumnie.
Wspomnia³ ojciec, ¿e jezuici podobaj¹ siê
Matce Bo¿ej. Czy jest to rodzaj wzajem-
no�ci, bo gdy wchodzi siê do ko�cio³a je-
zuitów, to napotyka siê wizerunek Matki
Bo¿ej Ostrobramskiej?
Nie wszêdzie.
Ale czêsto spotyka siê i czy nie dlatego,
¿e Matka Bo¿a Ostrobramska zwana jest
tak¿e Matk¹ Mi³osierdzia?
To nie tak. Jezuici byli przeciwnego zdania,
bo bali siê, ¿e kult Mi³osierdzia przygasi kult
Serca Jezusowego. Wiemy, ¿e Pan Jezus
zleci³ kult Serca Jezusowego Marii Ma³gorza-
cie Alacoque, której spowiednikiem i promo-
torem jej objawieñ by³ pó�niejszy �w. Klau-
diusz La Colombiere. Jezuici mocno siê tym
objawieniem zajêli i kult Serca Jezusowego
rozszerza³ siê szybko.
Ale Ojciec g³osi s³owo o Bo¿ym Mi³osier-
dziu?
By³o to jakie� dwadzie�cia lat temu. Ja prze-
j¹³em siê tym, ¿e Bóg jest Mi³o�ci¹ i jest Mi³o-
sierny. Chcia³em koniecznie g³osiæ Mi³osier-
dzie Bo¿e. Jednak z jednej strony by³o po-
s³uszeñstwo wobec prze³o¿onych - �Rób to
co ci ka¿¹�, a z drugiej my�l - �Bóg jest Mi³o-
sierny�.



[c.d. na str. 5]

[cd. ze str. 3]

4 Na o�cie¿ (10/2004)

I co Ojciec zrobi³ z t¹ rozterk¹?
Napisa³em do genera³a ¿eby mi pozwoli³ za-
j¹æ siê ca³kowicie spraw¹ Mi³osierdzia. Otrzy-
ma³em odpowied�, ¿e to szukanie jest wyra-
zem mojego wewnêtrznego rozbicia. I mia³
racjê.
Prze³o¿ony mia³ racjê, ale my�li te nie da-
wa³y Ojcu spokoju?
Tak. ̄ eby siê d³u¿ej nie mêczyæ, pojecha³em
do £agiewnik na grób Faustyny. Trwa³em tam
piêæ dni o chlebie i wodzie - ¿eby odnale�æ
�wiat³o. W wieczór rozpoczêcia rekolekcji
otwieram Dzienniczek Faustyny na chybi³ tra-
fi³ i jeszcze pokazujê paluchem miejsce, ¿eby
nie �lataæ� po obydwu stronach i czytam: Nie
martw siê córko, te rekolekcje, które jutro
zaczynasz, one ci wszystko wyja�ni¹. Jedno
miejsce w ca³ej ksi¹¿ce i w to trafiæ.
Czy nie jest to rodzaj religijnego �totolot-
ka�, gdy na przyk³ad kto� otwiera Nowy
Testament, pokazuje palcem i tam znaj-
duje polecenie, czy wskazówkê?
To nie jest totolotek, bo ca³e Pismo jest dla
ciebie, a ty wybierasz sobie co jest �na te-
raz�. Je¿eli ³¹czysz to z modlitw¹, z m¹dro-
�ci¹, a nie robisz sobie z tego wró¿by, to mo¿e
tak byæ.
Opowiada³ Ojciec w czasie nauk misyj-
nych jak trafi³ do Rzymu na kanonizacjê
Faustyny. �S³uchaj Faustyna jak ci zale¿y
abym by³ w Rzymie to za³atw mi to�.
Ja zawsze tak konkretnie rozmawiam.
I w ten sposób zosta³ Ojciec ambasado-
rem Bo¿ego Mi³osierdzia. Które misje o
Bo¿ym Mi³osierdziu Ojciec g³osi?
U was jest to 950 misja.
Uczta Bo¿ego Mi³osierdzia. Uczta to jest
najpierw miejsce spotkania. Na uczcie
serwowane s¹ dania: pierwsze, drugie,
deser. Na tej Uczcie podstawowym da-
niem jest mi³osierdzie.
Deserki te¿ by³y - to dowcipy.
A drugie danie?
Bóg jest mi³o�ci¹ i z tego rodzi siê ufno�æ,
uruchamianie mi³osierdzia, torpedowanie
sprawiedliwo�ci. Najwspanialsz¹ odpowie-
dzi¹ na mi³o�æ jest Bo¿e mi³osierdzie i nasze
zawierzenie. To s¹ podstawowe dania. Gdy
robiê odnowienie Uczty to dajê temu tytu³:
�Poprawiny�.
Bêd¹ poprawiny?
Nie wiem, - mo¿e bêd¹?
Nazywa siê Ojciec kelnerem na uczcie.
Czy to jest w³a�ciwa funkcja?
Tak, bo kto� musi dania na ucztê donosiæ.
W czasie jednej z nauk powiedzia³ ojciec:
�Ka¿dy my�li na ile mu g³owa uros³a.� Czy
nam - wspó³czesnym g³owa dobrze uro-
s³a?
Zale¿y komu.
Drugie pytanie zwi¹zane z poprzednim to
pytanie zwi¹zane z filozofi¹. Sformu³owa-
nie �ciep³o - zimno�, które dotyczy³o ko-
lejnych okresów sch³adzania i ocieplania
siê klimatu na kuli ziemskiej, by³o u¿ywa-
ne przez Ojca, jako przerywnik do poka-
zania pewnego procesu - ewolucji. Skró-
cê my�l - chodzi³o o to, ¿e �ciep³o-zimno�
- ma³pa na drzewie. �Ciep³o-zimno� - ma³-
pa zesz³a z drzewa i zaczê³a my�leæ. Czy

ojciec jako filozof odpowiedzia³ sobie na
pytanie sk¹d siê wzi¹³em i dok¹d zmie-
rzam?
Mia³em dwa lata filozofii w seminarium die-
cezjalnym i dwa lata filozofii u jezuitów. Pisa-
³em pracê magistersk¹ na temat: �Ró¿nice w
pojêciu duszy u Platona i Arystotelesa�. To
by³o ciekawe.
Ojciec mówi³ do serc. Powiem uczciwie,
przyszli�my na pierwsz¹ naukê, ojciec
przemówi³ i stwierdzi³am: pewnie bêdzie
kiepsko. Nie odwo³ywa³ siê ojciec do na-
szej inteligencji. W poniedzia³ek nauka
stanowa dla kobiet. Powiedzia³ ojciec:
�Kobiety to tak, <Jedna baba drugiej ba-

bie> i to jest ta cecha, któr¹ wykorzysta³
Jezus gdy zmartwychwsta³.� I jeszcze, ¿e
kobiety to �tysi¹c jeden drobiazgów�. Zde-
nerwowa³o mnie to. Kobiety posz³y do
grobu, spotka³y Anio³a, dowiedzia³y siê o
zmartwychwstaniu i uwierzy³y. Pobieg³y
do za³amanych Aposto³ów nie z plotk¹
lecz z Dobr¹ Nowin¹.
Plotka to te¿ jest nowina.
Pobieg³y do wystraszonych Aposto³ów i
powiedzia³y: �Zmartwychwsta³!� Nie uwie-
rzyli czczej gadaninie bab.
No jasne.
Pan Jezus skrytykowa³ ich. To nie by³o
niesienie plotki, lecz dobrej nowiny: - �Nie
b¹d� za³amany, Jezus ¿yje!�
Ale to by³y tylko trzy niewiasty. Trzy Maryje
posz³y - tylko trzy, a reszta to plotki.
Potem dalej trwa³y Misje. Ksi¹dz �piewa³,
dawa³ �wiadectwo dzia³ania Jezusa. Zro-
zumia³am, ¿e ojciec odwo³uje siê do ser-
ca, a nie do rozumu. Odwo³ywanie siê do
rozumu powoduje powstawanie argumen-
tów i kontrargumentów. Nie powoduje jed-
nak porozumienia i nie daje ³¹czno�ci.
Nastêpnego dnia by³a nauka stanowa dla
mê¿czyzn. Przyszed³ m¹¿ po nauce do
domu i powiedzia³ - �Ja jestem probosz-
czem miejsca.� �No i s³usznie.� - mówiê,
�Ja jestem ci do pomocy.� Pó�niej by³o
nabo¿eñstwo dla kierowców. Nastêpnie
ma³¿onkowie odnawali przyrzeczenia
�lubne, m¹¿ za¿artowa³: �I ¿e ciê nie <do-
puszczê> a¿ do �mierci.� Ale widzia³am,
¿e to siê wszystko po kolei otwiera. Po-
kaza³ ojciec metodê dotarcia do serca.
Pokazuj¹c ten proces chcia³abym zapytaæ
jak go kontynuowaæ?
Genera³ Robert Baden Powell - twórca skau-
tingu, powiedzia³ ¿e wiara to nie kwestia wie-
dzy lecz prze¿ycia. Wiara rodzi siê z prze¿y-
cia, a nie wiedzy.
Kiedy dochodzi siê do etapu �Fides et ra-
tio� - wspó³pracy wiary i rozumu?
To jest najdoskonalszy stan. Widzimy to u
papie¿a Jana Paw³a II. Wiara i mi³o�æ - tu
jest wszystko, ale takich idea³ów du¿o nie ma.
To jest tak jak z tymi kobietami, które sz³y do
aposto³ów. Takich co plotkuj¹ dobrze - jest
ma³o, a takich co plotkuj¹ �le - jest wiêkszo�æ.
Ojciec wyszed³ do nas z sercem. Wydaje
mi siê, ¿e kobieta tego szuka.
Kobieta - to serce, a ch³op - to �mózgownica�
- komputer ma w g³owie i oblicza. Kobieta ko-
cha albo nienawidzi.
Mówi³ ojciec, ¿e ma³¿eñstwo z biegiem lat
siê zmienia i przypomina czasami ró¿ne
zakony. Czy ma³¿eñstwo w pewnym okre-
sie mo¿e przypominaæ równie¿ zakon je-
zuitów? Co jest charyzmatem jezuitów?
Pos³uszeñstwo. Jest to jedyny zakon, który
swego czasu �lubowa³ pos³uszeñstwo ojcu
�wiêtemu, jako czwarty �lub i ojciec �wiêty
go skasowa³.
Dzi� jakby zanika³o poczucie grzechu.
Ludzie nie wiedz¹ z czego siê spowiadaæ.
Tak mówi¹: �A co tam grzech? Nie ma grze-
chu.�
Bóg jednoczy, diabe³ dzieli. Bóg jest
prawd¹, diabe³ k³amstwem. Czy mówienie
prawdy mo¿e dzieliæ?

ks. Zdzis³aw Pa³ubicki
Urodzi³ siê 11 maja 1935 roku w Liniewie

na Kaszubach. Ma dziesiêcioro rodzeñstwa.
Maj¹c lat 10 ju¿ my�la³, ¿eby zostaæ ksiê-
dzem. Wst¹pi³ do Prymasowskiego Semina-
rium Duchownego w Gnie�nie. �wiêcenia ka-
p³añskie z r¹k prymasa ks. Stefana Wyszyñ-
skiego otrzyma³ 23.05.1959 roku w Gnie�-
nie. Nastêpnie przez rok by³ wikariuszem w
Szubinie.

Kiedy stwierdzi³, ¿e musi zostaæ misjona-
rzem poprosi³ o przyjêcie do zakonu jezu-
itów i ju¿ 2.10.1960 roku zosta³ przyjêty do
wspólnoty zakonnej.

Nastêpnie, pod natchnieniem, po odby-
ciu rekolekcji i za zgod¹ prze³o¿onych zo-
sta³ ambasadorem Bo¿ego Mi³osierdzia. G³o-
si rekolekcje i misje (w naszej parafii ju¿ 950
raz), które nazywa �Uczt¹ Bo¿ego Mi³osier-
dzia�. Mówi o sobie, ¿e jest kelnerem na
�Uczcie�. Czasami urz¹dza �Poprawiny�.

Jest autorem wielu ksi¹¿ek, pie�ni, æwi-
czeñ duchowych, litanii, a tak¿e ksi¹¿ki i fil-
mu o �w. Andrzeju Boboli.

Na co dzieñ pos³uguje siê komputerem i
vocalistem, poczt¹ elektroniczn¹ i interne-
tem. G³osz¹c prawdê o Mi³osierdziu Bo¿ym
korzysta ze s³owa pisanego (ksi¹¿ki, broszu-
ry, mmodlitweniki), s³yszanego (kasety i p³y-
ty CD) i widzianego (kasety video i DVD).

Przejecha³ samochodami ponad 2,5 mln
kilometrów i odwiedzi³ wiele krajów �wiata.
Z uwagi na wygl¹d nazywa siebie Rumcaj-
sem, bo tak nazwa³y go dzieci. Lubi  ¿arty.
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Prawda was wyzwoli.
Czyli nie nale¿y baæ siê mówienia praw-
dy?
Mówiæ - tak, ale jak? Czasami te¿ nie mówiæ,
bo nie nale¿y rzucaæ pere³ miêdzy wieprze,
bo ze¿r¹.
Na wstêpie nauki stanowej dla mê¿czyzn
da³o siê s³yszeæ w ko�ciele �piew na mê-
skie g³osy: �Pod Tw¹ obronê Ojcze na nie-
bie.� Przypomnia³ mi on �piewy z semi-
narium, gdy czasem odwiedza³em krew-
nego. Jak Ojciec to odebra³?
Pamiêtam taki mêski chór, a wspomnienie to
wi¹¿e siê szczególnie z przyjazdami mojego
ojca do seminarium w Gnie�nie. Wtedy w
czterdziestu seminarzystów �piewali�my Gre-
goriankê, czy Bogurodzicê przy grobie �w.
Wojciecha.
Czy by³ ojciec w Dolinie �mierci?
Tak. Trochê wygl¹da po ba³aganiarsku.
Ona nie jest do koñca uporz¹dkowana. W
czasach II wojny za miastem u�miercano
ludzi i tak zosta³o. Potem by³a czê�ciowa
ekshumacja, postawiono obelisk z tablic¹
pami¹tkow¹, pobudowano trochê symbo-
licznych nagrobków i pomnik ku czci ofiar
faszyzmu.
Dla mnie to miejsce mêczeñstwa, a ani nie
jest ogrodzone, ani ...
Chcia³em jeszcze zapytaæ o pewien rodzaj
pieczêci na stule Ojca. Spojrza³em uwa¿-
nie i tam jest takie ma³e kó³eczko...
To s¹ relikwie Faustyny i z drugiej strony An-
drzeja, kawa³ek ko�ci. Ja zawsze chodzê z
obstaw¹ - �w. Faustyna podpowiada mi tek-
sty, a �w. Andrzej �szwung� (z niem. pêd -
przyp. red) do dzia³ania.
Czy to jest ju¿ ��wiêtych obcowanie� za
¿ycia?
No jest �wiêtych obcowanie w Ko�ciele. Ko-
�ció³ tryumfuj¹cy, pielgrzymuj¹cy i cierpi¹cy.
Co ksiêdza zaskoczy³o w naszej parafii?
Ko�ció³ wasz jest �kontaktowy�, bo tu obej-
muje siê ca³o�æ i jest kontakt ze s³uchacza-
mi.
Pan Bóg ma swoje drogi dotarcia do wier-
nych. Czy nie kusi³o ojca, ¿eby pos³uchaæ
jakie jest echo ojca przepowiadania? Cho-
dzi o to, ¿e jest kto� kto mówi i kto�, kto
s³ucha, ale co mu z tego zostanie?
Nie ma kiedy. Ja czujê telepatycznie. Tu czu-
³em super odbiór.
Podczas Misji pos³uguje siê Ojciec czarn¹
skrzynk¹ przy o³tarzu, co to jest?
To jest wzmacniacz. Na wzmacniaczu le¿y
�komputer� o nazwie �Vocalist�, czyli wokali-
zer - wielofunkcyjne urz¹dzenie s³u¿¹ce nie
tylko do modyfikacji g³osu.
Czy wspó³czesny misjonarz musi byæ
osob¹ medialn¹?
Powinien. Gdybym ja tylko wyszed³ na am-
bonê, powiedzia³ kazanie i znikn¹³ to...
�piew Ojca bardzo ³¹czy³, a my uczyli�my
siê pie�ni i tak powstawa³a wiê� - jak na
uczcie.
Tak, bo pie�ñ daje prze¿ycie. Poza tym wa¿-
ne s¹ �wiadectwa. Co innego jest powiedzieæ:
Ufajcie, a co innego daæ �wiadectwo ufno-
�ci.

Podczas jednej z nauk le¿a³ Ojciec krzy-
¿em przed o³tarzem. O czym ojciec wtedy
my�la³?
O przebaczeniu i Jezusie w Ogrójcu. Jeden
ksi¹dz, który mia³ du¿y brzuszek, powiedzia³,
¿e nie bêdzie w ko�ciele cyrku robiæ i nie
bêdzie le¿a³ krzy¿em. Odpowiedzia³em: -
�Nawet bym nie proponowa³. Gdyby ksi¹dz
siê po³o¿y³ to ludzie zamiast �piewaæ: <�wiêty
Bo¿e>, �piewaliby: <Lulaj¿e Jezuniu>.�
W³a�nie. Ludzie opowiadaj¹ sobie dow-
cipy wymy�lone i sytuacyjne. Ojciec te¿
to lubi. Tre�æ w kawa³ach zwykle jest
�mieszna, ale w ¿yciu tak bardzo �miesz-
no nie jest. Czy nie trzeba aby odpowia-
daæ za to jakie kawa³y siê mówi?
Dowcip jest po to aby siê po�miaæ. Trzeba
mieæ wyczucie. Na przyk³ad: Jakby� kupowa³
blondynce komórkê - to tylko - szar¹.

Dlaczego?
Bo bêdzie mia³a choæ jedn¹ szar¹ komórkê i
na pewno bêdzie jej u¿ywaæ.
Wspomina³ Ojciec o samochodach, ¿e
�wykoñczy³� ich sporo: 6 fiatów 125P, 3
polonezy, a obecnie ju¿ trzeciego opla.
Którym je�dzi³o siê najlepiej?
Tym aktualnym - je�dzi na gaz.
Dziêkujemy.
Staropolskie - �Bóg zap³aæ�.

Trzecie w historii parafii Misje rozpoczê³y
siê w sobotê 25 wrze�nia na Mszy �w. o
18.30. Po�wiêcone by³y w sposób szczegól-
ny Mi³osierdziu Bo¿emu. Prowadzili je ojco-
wie jezuici: o. Zdzis³aw Pa³ubicki i o. Zdzi-
s³aw Ja�ko.

Poniedzia³ek 27 wrze�nia by³ Dniem Uf-
no�ci, z nauk¹ stanow¹ dla kobiet.

Wtorek 27 wrze�nia to Dzieñ Przeb³aga-
nia za Grzechy z nauk¹ stanow¹ dla mê¿-
czyzn. W ten dzieñ by³a szczególna okazja
do prze¿ycia sakramentu pokuty i pojedna-
nia.

W �rodê 29 wrze�nia szczególn¹ ³askê
prze¿ywali chorzy w Sakramencie Namasz-
czenia Chorych, a wieczorem naukê stanow¹
adresowano do kierowców. Po�wiêcenie po-
jazdów z ¿yczeniami szerokiej drogi zakoñ-
czy³o ten dzieñ misyjny.

W czwartek 30 wrze�nia w czasie Mszy
�w. odnawiano �luby ma³¿eñskie. Szczegól-
ne spotkanie by³o przeznaczone dla ma³-
¿eñstw niesakramentalnych.

W pi¹tek 1 pa�dziernika by³o zawierzenie
ca³ych rodzin Mi³osierdziu Bo¿emu. Przypo-
mniano s³owa Pana Jezusa skierowane do
b³. Siostry Faustyny: £aski z mojego Mi³osier-
dzia czerpie siê jednym naczyniem, a nim jest
ufno�æ. Im wiêcej dusza zaufa, tym wiêcej
otrzyma. Im wiêksza nêdza, tym ma wiêksze
prawo do mojego mi³osierdzia.

Jako pami¹tka misji pozostanie w wielu
rodzinach obraz �Jezu ufam Tobie�.

Sobota - 2 pa�dziernika by³ po�wiêcony
pamiêci zmar³ych.

Uroczyste zakoñczenie Misji nast¹pi³o w
niedzielê - 3 pa�dziernika. Na krzy¿u misyj-
nym pojawi³a siê nowa tabliczka z napisem:
�Uczta Mi³osierdzia Bo¿ego ks. Zdzis³aw Pa-
³ubicki jezuita, Rok 2004�.

Codziennie podczas Misji o 20.00 z mi-
sjonarzem spotyka³a siê m³odzie¿. Ka¿dego
dnia w æwiczeniach misyjnych bra³o udzia³
oko³o 1200 parafian.

Pozostanie tajemnic¹ ka¿dego uczestni-
ka ile dusz do�wiadczy³o Bo¿ego Mi³osierdzia
i jak �smakowa³y� im duchowe potrawy. Misje
poprzez modlitwê, akty pokuty i czyny mi³o-
sierdzia by³y zachêt¹ do dokonania przemia-
ny serc i umocnienia w wierze. Misje by³y jed-
nocze�nie �duchowym wej�ciem� w czas po-
s³ugi nowego proboszcza naszej parafii ks.
Jana Andrzejczaka oraz przygotowaniem do
XXI odpustu parafialnego (7 pa�dziernika).

Na d³ugi czas w uszach pozostanie d�wiêk
pie�ni s³awi¹cych Bo¿e Mi³osierdzie. Trwa-
³ym �owocem� jest Msza �w o 15.30 w para-
fialnej kaplicy od poniedzia³ku do pi¹tku.

Za pomys³ ks. Proboszczowi i trud pos³u-
giwania Misjonarzom serdecznie dziêkujê.

Zakoñczyæ wypada s³owami misjonarza,
z krwi i ko�ci Kaszuba, który tak mówi o swo-
ich ziomkach - Kaszubi s¹ to górale, którzy
spó�nili siê na okrêt do Ameryki. Oby�my my
nie spó�nili siê na �poci¹g� do nieba.

NAJEDZONY DO SYTA GO�Æ UCZTY

Po misjach

UCZTA
I POPRAWINY

Od redakcji:
Z ojcem Zdzis³awem Pa³ubickim rozmawia-
no 2 pa�dziernika 2004 roku. foto Mietek.
Ojciec zostawi³ dla PT Czytelników nastêpu-
j¹ce pozdrowienie:
Moje misyjne pozdrowienia i ¿yczenia na
pi�mie, bo jak Rzymianie mawiali: �S³o-
wa przemijaj¹, a pisanie zostaje�. Do mi-
³ego zobaczenia i us³yszenia na �Popra-
winach� Uczty Mi³osierdzia Bo¿ego. Byd-
goszcz 3 pa�dziernika 2004 r. -

ks. Zdzis³aw Pa³ubicki SJ



(...) Królowa Mêczenników, Ta, która
wszystkich id¹cych za Chrystusem nieustan-
nie przygotowuje i uzdalnia do z³o¿enia Bogu
ofiary najwiêkszej, ofiary z w³asnego ¿ycia.
Wspomnienie mêczenników zazwyczaj nas
onie�miela, mówimy sobie, je�li to jest praw-
dziwa droga za Chrystusem, to my siê nie
nadajemy. Nas na tak¹ ofiarê nie staæ. Go-
rzej jest, gdy wielu zaczyna i�æ chrze�cijañsk¹
drog¹ pragn¹c zupe³nie zrezygnowaæ z ofia-
ry.

I mo¿e to nie przypadek, ¿e w tej parafii
Uroczysto�æ Matki Bo¿ej Królowej Mêczen-
ników obchodzi siê w dzieñ Matki Bo¿ej Ró-
¿añcowej. Tak mi siê wydaje, ¿e to jest wska-
zanie gdzie jest �ród³o si³y, mêstwa, jakim
cechowali siê i cechuj¹ mêczennicy, chc¹c
trwaæ przy Chrystusie niezale¿nie od ceny,
jak¹ przyjdzie im zap³aciæ. Tajemnic¹ ich si³y,
ich wierno�ci jest modlitwa, której Ró¿aniec
jest szczególn¹ form¹.

Ró¿aniec zawsze mo¿e nam pomagaæ w
modlitwie i zawsze mo¿e staæ siê �ród³em
mocy, aby i�æ Chrystusow¹ drog¹, która cza-
sami jest te¿ drog¹ mêczeñstwa, a zawsze
jest drog¹ ofiary i bez modlitwy nie potrafimy
t¹ drog¹ i�æ.

Wielu z nas mówi: ja nie umiem siê mo-
dliæ. My�lê, ¿e jednym z g³ównych problemów
zwi¹zanych z modlitw¹ jest to, ¿e choæ teo-
retycznie wiemy, ¿e modlitwa jest rozmow¹ z
Bogiem, to nasza modlitwa rzadko przypo-
mina rozmowê. Je¿eli chcemy rozmawiaæ z
Panem Bogiem, to przede wszystkim musi-
my s³uchaæ, przede wszystkim musimy siê
otworzyæ na to wszystko co Bóg ma nam do
powiedzenia. Mo¿e wtedy ta modlitwa nie bê-
dzie taka nudna jak nam siê wydaje.

Na modlitwie ró¿añcowej Chrystus chce
siê podzieliæ z nami swoimi prze¿yciami, po-
cz¹wszy od zwiastowania, kiedy Bóg zapro-
ponowa³ cz³owiekowi: zechciej ze mn¹ wspó³-
pracowaæ, razem przemienimy �wiat, razem

S³owo na odpust parafialny

TO NIE PRZYPADEK
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uczynimy go Bo¿ym �wiatem, razem sprawi-
my, ¿e w �wiecie zamieszka Bóg.

Wszystkie tajemnice Ró¿añca to nic inne-
go, jak przypomnienie nam wa¿nych wyda-
rzeñ z ¿ycia Jezusa i Jego Matki, z ¿ycia
Ko�cio³a, do którego Bóg mówi. Ka¿da ta-
jemnica Ró¿añca to najwspanialsze wskaza-
nie jakie Bóg mo¿e nam daæ, zechciejmy siê
tylko zadumaæ, zas³uchaæ w to co Bóg ma
nam do powiedzenia w tej modlitwie. Królo-
wa Ró¿añca �wiêtego mówi nam: �Nie b¹d�-
cie g³usi na Bo¿e s³owo, na Bo¿e przes³anie.
Otwierajcie swoje uszy i serca na to co Bóg
ma wam do powiedzenia�.

Ró¿aniec to najwspanialsza modlitwa, je-
�li Boga dopu�cimy do g³osu. I w³a�nie wte-
dy ta modlitwa bêdzie �ród³em si³y, bêdzie
�ród³em odwagi, mêstwa. Ta modlitwa, w któ-
rej Bóg bêdzie móg³ do nas mówiæ, bêdzie
dla nas umocnieniem na Bo¿ych drogach.
Kochani, najpiêkniejszy jest ró¿aniec zu¿yty,
zamodlony. Takie ró¿añce s¹ znakiem, ¿e ci
ludzie potrafili otwieraæ siê na Bo¿¹ prawdê,
na Bo¿¹ moc. Te ró¿añce s¹ znakiem, ¿e ci
ludzie chcieli swoj¹ mi³o�æ kszta³towaæ przez
swoj¹ wiê� z Bogiem. Wtedy gotowi byli i
zdolni do ró¿nych i wielkich po�wiêceñ, do
kroczenia za Chrystusem nawet gdy to jest
bardzo pod wiatr i bardzo pod górkê.

Królowa Mêczenników i Królowa Ró¿añ-
ca �wiêtego, to nie przypadek, ¿e dzisiaj
wspominamy te dwa Jej tytu³y. B¹d� pochwa-
lona Królowo Ró¿añca, Królowo Mêczenni-
ków, Królowo ludzi, którzy kochaj¹c Boga nie
boj¹ siê ofiary. Czy w tym kontek�cie mo¿e-
my powiedzieæ: B¹d� Pochwalona Bo¿a Ro-
dzicielko Królowo nasza? (...)

Fragmenty kazania odpustowego  wyg³o-
szonego 7.10.2004 przez ks. Zenona Ruba-
cha na podstawie zapisu magnetofonowego
wybra³a

IRENA JADWIGA

Pa�dziernikowe zamy�lenia

PERE£KI
 Krótkie dni jesienne przesuwaj¹ siê wol-

no jak pere³ki modlitwy  w naszych d³oniach.
Czy wypowiadaj¹c kolejne s³owa formu³ek i
kolejne tajemnice kiedykolwiek zastanawia-
li�my siê sk¹d w³a�ciwie znamy Ró¿aniec i
dlaczego jest on tak wa¿ny w naszym ¿yciu?

Otó¿, od pierwszych wieków chrze�cijañ-
stwa odczuwano potrzebê modlitewnego
zwrócenia siê ku Maryi jako do po�redniczki
w naszych ludzkich potrzebach. Najpiêk-
niejsz¹ i najstarsz¹ modlitw¹ znan¹ od zara-
nia wiary chrze�cijañskiej jest �Modlitwa Pañ-
ska�, której nauczy³ Aposto³ów sam Jezus.
(Mt 6,9-13)

�Pozdrowienie Anielskie� sk³ada³o siê na
pocz¹tku jedynie ze s³ów anio³a Gabriela:
�Zdrowa� Maryjo, ³aski� pe³na, Pan z Tob¹.
B³ogos³awiona� Ty miêdzy niewiastami�. (£k
1,28) Pó�niej dodawano do tych s³ów kolej-
ne i wspó³czesna �wersja� modlitwy ukszta³-
towa³a siê w wieku XV kiedy to zatwierdzi³ j¹
Papie¿ Pius V w roku 1566.

Tak wiêc, do �Ojcze nasz� zaczêto doda-
waæ �Zdrowa� Maryjo�. Te dwie najpopular-
niejsze modlitwy da³y pocz¹tek Ró¿añcowi.
Za ojca Ró¿añca �wiêtego uwa¿a siê �w. Do-
minika. Ustali³ on liczbê 150 Zdrowa� Maryjo
na wzór ksiêgi psalmów, które podzieli³ na
dziesi¹tki. Dziesi¹tki te przeplatane by³y Mo-
dlitw¹ Pañsk¹. W wieku XVI  ustalono osta-
tecznie trzy czê�ci Ró¿añca po piêæ tajem-
nic ka¿da. Najstarszy �lad Ró¿añca na zie-
miach polskich datuje siê na wiek XIII. Zna-
leziono go jako p³askorze�bê rze�bê na sar-
kofagu jednego z  Templariuszy pogrzeba-
nego w Kolegiacie g³ogowskiej

Tak wiêc, mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e dzieje
Ró¿añca siêgaj¹ wieków zamierzch³ych i
wrêcz rzecz¹ nie do pojêcia jest szybko�æ z
jak¹ rozprzestrzenia siê po �wiecie. Przez te
wszystkie dzieje ludzie przyk³adali olbrzymi¹
wagê do tej piêknej modlitwy i wiedzieli, ¿e
odmawiaj¹cy j¹ mog¹ liczyæ na matczyn¹
opiekê Naj�wiêtszej Panienki. Znane s¹ z
historii przyk³ady kiedy to modlitwa chroni³a
wiernych przed z³em i okrucieñstwem na-
je�d�ców. Dodawa³a otuchy i wiary w najtrud-
niejszych momentach ¿ycia. Wspomnijmy tu
historiê najnowsz¹. Lata II wojny �wiatowej.
Ludzie zbierali siê przy tzw. �Mêkach Pañ-
skich� i  ku pokrzepieniu serc modlili siê i od-
mawiali Ró¿aniec. W tak niesamowitych i
pe³nych �mierci miejscach jakimi by³y obozy
koncentracyjne Ró¿aniec tak¿e by³ odmawia-
ny. Robiono go z surowego drewna,  masy
ze szczoteczek do zêbów i z chleba uformo-
wanego w ma³e kuleczki nanizane na zwyk³¹
niæ.

Nie ma dnia a¿eby gdzie� na kuli ziem-
skiej nie odmawiano Tajemnic ró¿añcowych.
Nie ma dnia ¿eby ludzie poprzez Ró¿aniec
nie zwracali siê do Matki Niebieskiej. Nawet
dzieci maj¹ swoje podwórkowe �kó³ka�, w któ-
rych odmawiaj¹ choæby dziesi¹tkê z tej mo-
dlitwy. Uwa¿am wiêc, ¿e Ró¿aniec �wiêty mu-
simy otaczaæ czci¹ i jak najczê�ciej przesu-
waæ jego paciorki w swoich palcach, by na-
sze b³agania i pro�by zosta³y wys³uchane.

WOJCIECH

Po odpu�cie parafialnym

O ZNAMIENNO�CIACH
Tegoroczny XXI ju¿ odpust parafialny

przeszed³ do historii. Czym by³ on znamien-
ny?

Wszystko by³o jakby to samo, ale nie tak
samo. Taki sam, jak zwykle, by³ porz¹dek uro-
czysto�ci odpustowej: staranna celebracja
przygotowana przez ró¿ne wspólnoty apo-
stolskie dzia³aj¹ce w parafii, obecno�æ pocz-
tów sztandarowych - tak¿e z s¹siedniej pa-
rafii �w. £ukasza, tradycyjna obecno�æ ksiê-
¿y go�ci, �piew Chóru parafialnego �Fordo-
nia�, uroczysta Procesja Eucharystyczna
i gromkie �Te Deum� na zakoñczenie.

By³ znamienny z pewno�ci¹ tym, ¿e od 25
marca 2004 roku mamy now¹ Diecezjê Byd-
gosk¹ i bydgoskiego ks. Biskupa Ordynariu-
sza. W dziejach parafii jest to przynale¿no�æ
do trzeciej ju¿ jednostki administracyjnej Ko-
�cio³a polskiego, po Diecezji Che³miñskiej
i Archidiecezji Gnie�nieñskiej.

By³ znamienny obecno�ci¹ naszego no-
wego proboszcza ks. Jana Andrzejczaka, ale
i te¿ sêdziwego seniora ks. Jana Mieczkow-
skiego, go�cia odpustowego i g³ównego ce-
lebransa ks. dra Zenona Rubacha oraz
o. Józefa Bzika - werbisty rektora Domu Mi-
syjnego w Rybniku.

Znamienny by³ równie¿ pos³ug¹ i obecno-
�ci¹ w parafii nowych kap³anów: ks. Krzysz-
tofa Danowskiego i Dariusza Sobczaka i
s. Joanny Doro¿yñskiej - prze³o¿onej Domu
Misyjnego Sióstr S³u¿ebnic Ducha �wiêtego.
Nie sposób wyliczyæ tych wszystkich cech i
znamion.

Jedno jest pewne - Parafia wkroczy³a w
now¹ dziesi¹tkê lat swego istnienia, a do
srebrnego jubileuszu pozosta³y nieca³e czte-
ry lata.

Cieszmy siê wiêc i radujmy.
FRED
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Na IV Dzieñ Papieski

SZLACHETNY CZ£OWIEK
Wydarzenia z 16. pa�dziernika 1978 r.,

które obieg³o ca³y �wiat, nie pamiêtam.
Wówczas jako 5-letnia dziewczynka nie mia-
³am pojêcia kim jest kard. Karol Wojty³a - wy-
brany na Stolicê Piotrow¹. Pamiêtam za to,
choæ �przez mg³ê� smutek i ³zy mojej babci
w dniu zamachu na ¿ycie Papie¿a
(13.05.1981 r.) i to, ¿e wyja�niono mi, co siê
sta³o. Tyle wtedy o Nim wiedzia³am.

A kiedy po raz pierwszy spotka³am �na
¿ywo� tego szlachetnego cz³owieka i co za-
pamiêta³am z tego niezwyk³ego spotkania?

 Mia³o to miejsce 7. czerwca 1991 roku
we W³oc³awku. Kiedy przeje¿d¿a³ miêdzy
sektorami, spojrza³ w stronê pielgrzymów,
w�ród których siê znajdowa³am, podniós³
rêkê do b³ogos³awieñstwa, a ze mnie wydo-
by³ siê spontaniczny okrzyk rado�ci. Teraz z

perspektywy czasu, �wiadomie mogê powtó-
rzyæ has³o, które przy�wieca³o wówczas tej
papieskiej podró¿y do ojczyzny: �Bogu dziê-
kujcie, ducha nie ga�cie!�, tak zwyczajnie,
po prostu.

Drugie moje vis-a-vis z Ojcem �w. odby³o
siê w Gnie�nie, 3. czerwca 1997 roku, po³¹-
czone z obchodami 1000-lecia mêczeñskiej
�mierci �w. Wojciecha- patrona Polski. Wraz
ze studentami Prymasowskiego Instytutu
Kultury Chrze�cijañskiej zajê³am miejsce w
sektorze 1D - bardzo blisko o³tarza. Od oso-
by Jana Paw³a II dzieli³a mnie grupa p¹tni-
ków ze Skulska (charakteryzuj¹ca siê ¿ó³ty-
mi, papierowymi czapeczkami i transparen-
tem). Dzieli³ te¿ sektor �0�, tj. herb papieski
u³o¿ony z kwiatów (bardzo ³adny) oraz scho-
dy prowadz¹ce na miejsce celebry.

Po zakoñczeniu uroczystej Mszy �w. przy-
szed³ czas na ma³y posi³ek i spacer, po któ-
rym przesz³am wraz z moj¹ siostr¹ na plac
przed pa³ac arcybiskupi, aby po raz kolejny
spotkaæ Ojca �w., gdy¿ mia³ pojawiæ siê na
balkonie.

I tak te¿ siê sta³o. Przemówi³ w kilku s³o-
wach do m³odzie¿y ponownie wzbudzaj¹c
o¿ywienie. Pó�niej jeszcze, na po¿egnanie
przejecha³ miêdzy zgromadzonymi udziela-
j¹c b³ogos³awieñstwa. Po wszystkich prze-

nie mog³am nic powiedzieæ. Zd¹¿y³am tylko
pstrykn¹æ fotkê. Mo¿e nie wysz³a najlepiej,
ale pami¹tkê mam. Po przywitaniu pielgrzy-
mów, Ojciec �w. podjecha³ pod przygotowa-
ny wcze�niej baldachim i rozpoczê³a siê
Audiencja Generalna.

Na pewno do koñca ¿ycia zostanie w mo-
jej pamiêci to spotkanie z Janem Paw³em II
na placu przed Bazylik¹ �w. Piotra w Waty-
kanie. Podziwiam Go za to, ¿e mimo sêdzi-
wego wieku i problemów ze zdrowiem nie
poddaje siê i wci¹¿ wzywa wszystkich do
mi³o�ci i pokoju.

Na koniec, nawi¹zuj¹c do obchodów
IV Dnia Papieskiego pod has³em �Jan Pawe³
II- Pielgrzym Pokoju�, chcia³abym przytoczyæ
fragment przemówienia wyg³oszonego
w Toruniu 7. czerwca 1999 roku opartego
w tre�ci o Orêdzie przygotowane na �wiato-
wy Dzieñ Pokoju 1. stycznia 1997, którym
chcê siê z Wami podzieliæ: �Dzielmy siê Bo-
¿ym pokojem z innymi:

(...). W ten sposób staniemy siê zaczynem
pokoju w �wiecie, w spo³eczeñstwie, w �ro-
dowisku, w którym ¿yjemy i pracujemy.

(...) Drodzy kap³ani. B¹d�cie �wiadkami
mi³osiernej mi³o�ci Boga. G³o�cie z rado�ci¹
Ewangeliê Chrystusa, rozdaj¹c Bo¿e prze-
baczenie w Sakramencie Pojednania. Przez
swoj¹ pos³ugê starajcie siê przybli¿aæ ka¿-
dego do Chrystusa- Dawcy pokoju.

(...) Drodzy rodzice, którzy jeste�cie pierw-
szymi wychowawcami waszych dzieci. B¹d�-
cie dla nich obrazem Bo¿ej mi³o�ci i przeba-
czenia, staraj¹c siê ze wszystkich si³ budo-
waæ rodzinê zjednoczon¹ i solidarn¹.

Rodzino, to w³a�nie tobie powierzono mi-
sjê o pierwszorzêdnym znaczeniu: masz
uczestniczyæ w budowaniu pokoju, dobra,
które jest niezbêdne dla rozwoju i poszano-
wania ¿ycia ludzkiego.

Proszê was wychowawcy, którzy jeste�cie
powo³ani, aby wpajaæ m³odemu pokoleniu
autentyczne warto�ci ¿ycia, uczcie dzieci i
m³odzie¿ tolerancji, zrozumienia i szacunku
dla drugiego cz³owieka. Wychowujcie m³o-
de pokolenie w klimacie prawdziwego poko-
ju. To jest ich prawem. To jest waszym obo-
wi¹zkiem.

Wy, m³odzi, którzy nosicie w sercach wiel-
kie aspiracje, uczcie siê ¿yæ w zgodzie i wza-
jemnym poszanowaniu, solidarnie pomaga-
j¹c jedni drugim. Podtrzymujcie w waszych
sercach d¹¿enie do dobra i pragnienie po-
koju.

TEKST I FOTO ALEKSANDRA DOLIÑSKA

¿yciach tego dnia i szczê�liwym powrocie,
w domu dopiero zda³am sobie sprawê z wagi
tego spotkania.

Trasa kolejnej wizyty Jana Paw³a II w Pol-
sce przebiega³a m. in. przez moje rodzinne
miasto - Bydgoszcz. Nie mog³o mnie zabrak-
n¹æ. W parafii mo¿na by³o zaopatrzyæ siê w
�wej�ciówki�. 7. czerwca 1999 roku, po do-
tarciu na lotnisko zajê³am przypisany mi sek-
tor E6, obok którego mia³ przeje¿d¿aæ pa-
pamobil. I rzeczywi�cie tak siê sta³o. By³am
tu¿ przy barierkach sk¹d dzieli³a mnie od
Papie¿a odleg³o�æ oko³o 3 m, co uda³o mi
siê uwieczniæ na fotografii.

W czasie homilii wyg³oszonej podczas
Mszy �w. Ojciec �w. rozwa¿a³ fragment
Ewangelii wg �w. Mateusza (5,10-12) mó-
wi¹cy o cierpieniach prze�ladowanych z

powodu wiary, o mêczennikach XX w. Pó�-
niej wspomnia³ równie¿ o martyrologii II woj-
ny �wiatowej i ofiarach z fordoñskiej Doliny
�mierci.

Po zakoñczeniu Eucharystii wróci³ my�la-
mi do roku 1953, w którym to wraz z m³o-
dzie¿¹ p³yn¹³ kajakiem po Brdzie. Wspo-
mnieniem tym wzbudzi³ zachwyt ludzi.

I wreszcie tegoroczne spotkanie z na-
stêpc¹ �w. Piotra. Przypad³o ono 30. czerw-
ca. Tym razem ja pojecha³am do Rzymu. Po
otrzymaniu zaproszenia, zajê³am miejsce na
Placu �w. Piotra wraz z innymi pielgrzyma-
mi. ¯ar la³ siê z nieba, ale có¿ znaczy taki
dyskomfort, kiedy czeka siê na Kogo� Ko-
chanego. Czeka³am cierpliwie szykuj¹c apa-
rat fotograficzny, gdy nagle us³ysza³am w od-
dali okrzyki: �PAPA�. Ruszy³am z miejsca, po-
d¹¿aj¹c za moj¹ siostr¹, w celu zlokalizowa-
nia pojazdu papieskiego. Podbieg³y�my obie
do barierek. Moje oczy trochê �spoci³y siê �,
a gard³o co� �cisnê³o tak, ¿e przez chwilê

Pan Bóg da³ nam dziesiêæ przykazañ nie po to by nas
krêpowaæ, bo Pan Bóg jest �uczulony� na tle naszej
wolno�ci, ale by�my �bez pud³a� trafili do Domu Ojca.

 O. ZDZIS£AW PA£UBICKI
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Inauguracja roku akademickiego

 POS£UGA PRAWDZIE
Brzmieniem dzwonu, który upamiêtnia 25-

lecie pontyfikatu Ojca �wiêtego rozpoczêto
Ogólnobydgosk¹ inauguracjê roku akademic-
kiego 2004-2005 w naszym ko�ciele parafial-
nym 17 pa�dziernika 2004 roku o 18.30.

- To pierwsza inauguracja w nowej Diece-
zji Bydgoskiej. Dlatego z wielk¹ rado�ci¹, w
gronie akademickim witamy ordynariusza
Diecezji Bydgoskiej ks. bpa Jana Tyrawê, któ-
ry bêdzie przewodniczy³ tej liturgii - powie-
dzia³ na wstêpie do liturgii duszpasterz aka-
demicki ks. Krzysztof Buchholz.

W inauguracji brali udzia³ przedstawiciele
w³adz szkó³ wy¿szych Bydgoszczy: rektor
Akademii Bydgoskiej Adam Marcinkowski,
prorektor Akademii Techniczno-Rolniczej
Antoni Bukaluk, pani prorektor Akademii
Muzycznej Maria Murawska, pani prorektor
Kujawsko-Pomorskiej Szko³y Wy¿szej Hele-
na Czekowska, rektor Kujawsko-Pomorskiej
Szko³y Wy¿szej Ryszard Paczuski, pani dzie-
kan Wy¿szej Szko³y Ochrony �rodowiska
Marta Czukiewska, rektor Wy¿szego Semi-
narium Duchownego ks. Wojciech Szukalski.

Uroczysto�æ u�wietnia³a �piewem Schola
Ojców Kapucynów.

W s³owie skierowanym do zgromadzonych
ks. bp Jan Tyrawa powiedzia³: -

(...) Zadanie pos³ugi my�lenia - To zada-
nie pos³ugi my�lenia w sposób szczególny
sformu³owane zosta³o na najstarszej uczelni
w Polsce - Uniwersytecie Jagielloñskim.
Czym jest pos³uga my�lenia? - Pos³uga my-
�lenia to pos³uga prawdzie. I to jest taki je-
den w¹tek, nad którym trzeba siê nam dzi-
siaj zastanowiæ.

A z t¹ pos³ug¹ my�lenia wi¹¿e siê drugi
w¹tek, który - od jakiego� czasu -  niepokoi
nasze umys³y zw³aszcza nas Europejczyków,
to znaczy relacja miêdzy religi¹ a nauk¹. Gdy¿
na przeciêciu siê tych dwóch w¹tków, s¹dzê,
¿e rozwi¹zuje siê ca³y problem. Religia, na-
uka, prawda.

Kiedy na prze³omie X i XII wieku w Euro-
pie rodzi³a siê my�l, która zaowocowa³a po-
wstaniem pierwszych uniwersytetów, aby roz-
wijaæ na nich naukê, w tym najbardziej no-
wo¿ytnym tego s³owa znaczeniu, mo¿na po-
wiedzieæ nauki typu przyrodniczego, typu
matematyczno-przyrodniczego to ju¿ wów-
czas dokona³a siê swoistego rodzaju rzecz -
sprawa.

Ta w³a�nie nauka w tym najbardziej no-
wo¿ytnym tego s³owa znaczeniu, zajmuj¹c siê
jakim� fragmentem rzeczywisto�ci oderwa³a
siê od filozofii. Gdzie� zgubi³a filozofiê, a w³a-
�ciwie filozofia sta³a siê jednym z przedmio-
tów, jedna z nauk, obok innych nauk, obok
innych dyscyplin naukowych.

To oderwanie siê nauk od filozofii mia³o
�ci�le okre�lone konsekwencje. Bowiem na-
uka, jako nauka rozumiana w tym nowo¿yt-
nym tego s³owa znaczeniu, straci³a mo¿liwo�æ
refleksji nad sob¹ sam¹. Straci³a tê w³a�nie
mo¿liwo�æ refleksji nad sob¹ sam¹ i zoba-
czenia siebie w horyzoncie ca³o�ci. A zaowo-
cowa³o to miêdzy innymi i tym, ¿e dzisiaj nie
potrzeba wielkiej wyobra�ni, aby wyobraziæ

sobie, ¿e na jednym uniwersytecie, przez
�cianê, mog¹ funkcjonowaæ dwa instytuty,
które jednakowo bêd¹ dotowane, jednakowo
bêd¹ d¹¿yæ do sukcesu, do awansów, do
nagród. Jeden instytut, który bêdzie praco-
wa³ nad tym, jak siê cz³owieka ratuje, a drugi
instytut, który bêdzie pracowa³ nad tym, jak
siê cz³owieka jak najszybciej niszczy. Ta mo¿-
liwo�æ, w³a�nie funkcjonowania tych dwóch
instytutów przez �cianê, w³a�nie chyba ju¿
tam siê rodzi³a.

Zosta³a uniewa¿niona prawda. W³a�nie
wraz z tym oderwaniem siê od filozofii unie-
wa¿niona zosta³a prawda. Tê prawdê naj-
pierw uniewa¿nia³ Kartezjusz tym swoim s³yn-
nym  �Cogito ergo sum� - �My�lê, wiêc je-
stem�, gdzie ca³a uwaga zosta³a skoncentro-
wana na my�li, nad tym co i jak cz³owiek
my�li, w oderwaniu od ca³ej otaczaj¹cej go
rzeczywisto�ci. Gdy¿ w³a�nie ta ca³a otacza-
j¹ca rzeczywisto�æ zosta³a zgubiona, a w
konsekwencji zgubiony zosta³ Bóg.

O ile w³a�nie dla �w. Tomasza z Akwinu,
prawda rodzi³a siê w pewnej przestrzeni, miê-
dzy podmiotem a przedmiotem, jako adecva-
tio rei et intelectum, pewna odpowiednio�æ
tego obrazu, który cz³owiek rodzi, który ma
cz³owiek w swoim umy�le, na temat tej rze-
czywisto�ci, która go otacza to tutaj zostaje
zniszczona. Zostaje sam my�l¹cy podmiot,
który w pewnym sensie konstytuuje tê rze-
czywisto�æ, która go otacza. A ju¿ ca³kowicie
to uniewa¿nienie prawdy dokona³o siê u Hu-
me'a, gdzie w³a�ciwie prawda zosta³a zredu-
kowana do swoistego rodzaju gry uzgodnieñ
- uznania. Prawd¹ jest to co uznajemy za
prawdê. I odt¹d nauka przesta³a interesowaæ
siê prawd¹. Nauka przesta³a interesowaæ siê
czym jest dana rzecz, czym jest otaczaj¹ca
nas rzeczywisto�æ, a bardziej interesowa³a siê
tym jak siê co robi? Cala rzeczywisto�æ zo-
staje zredukowana do techniki i jedyne pyta-
nie jakie zostaje �Jak siê co robi?� Jak to zro-
biæ? I tutaj spotykamy siê jakby z now¹ rze-
czywisto�ci¹ definiowania tego co dobre, de-
finiowania tego co prawd¹ jest. Dobrem ma

byæ to co jest mo¿liwe do zrobienia. Je�li co-
kolwiek potrafimy uczyniæ, zrobiæ - to w³a�nie
to jest dobro. Prawd¹ jest w³a�nie to czego
potrafimy dokonaæ, co potrafimy zrobiæ. Kwa-
lifikacja prawdy, kwalifikacja dobra nie pocho-
dzi od zewn¹trz. Pochodzi od wewn¹trz, w³a-
�nie przez mo¿liwo�æ u¿yteczno�ci, przez
mo¿liwo�æ zrobienia, przez mo¿liwo�æ doko-
nania. I w tak rozumianej nauce na Boga nie
ma miejsca. Zw³aszcza wówczas je�li te po-
szczególne dyscypliny nauki rozumiemy tak
jak one siê rozumiej¹, które zajmuj¹ siê ja-
kim� fragmentem rzeczywisto�ci.

W tych w³a�nie fragmentach rzeczywisto-
�ci najbli¿szych przyczyn i skutków,  na Boga
nie ma miejsca. Ale nie tam jest Bóg do zo-
baczenia. Bóg jest do zobaczenia kiedy py-
tamy o ca³o�æ. Sk¹d siê wziê³a ta ca³o�æ? A
tutaj nauka odpowiada - �Kosmos by³, bo by³.
Kosmos jest, bo jest i koniec.� I w³a�nie w
tym momencie koñczy siê my�lenie, gdzie
powinno siê zacz¹æ: sk¹d siê wzi¹³ kosmos?
Tutaj ju¿ my�lenie nauki siê koñczy, dok³ad-
nie w tym momencie, w którym powinno siê
zacz¹æ. Co to jest w rzeczywisto�ci prawda?

My znamy to pytanie w wersji pi³atowej.
Co to jest prawda?� - pyta³ Pi³at Jezusa Chry-
stusa. Ale kiedy bli¿ej przypatrzymy siê temu
pytaniu z ³atwo�ci¹ odkryjemy, Pi³at zanim po-
stawi³ to pytanie �Co to jest prawda?� - ju¿
dawno zna³ odpowied�. I dlatego w ogóle na
odpowied� Chrystusa nie czeka³. Pi³at sta-
wiaj¹c pytanie o prawdê w rzeczywisto�ci
chcia³ powiedzieæ: - �Co ty mi tu bêdziesz tu-
taj baja³ o jakiej� prawdzie. Co ty mi bêdziesz
tutaj baja³. Rzecz idzie nie o jak¹� prawdê.
Rzecz idzie o moj¹ postawê, o moj¹ karierê,
o moj¹ przysz³o�æ.�

Prawda zostaje skomercjalizowana, spo-
¿ytkowana, zamieniona na pewn¹ u¿ytecz-
no�æ. Ale jednocze�nie w ten sposób rozu-
miej¹c prawdê sta³ siê niewolnikiem komer-
cji, sta³ siê niewolnikiem tej u¿yteczno�ci. To
nie on by³ panem rzeczywisto�ci, to rzeczy-
wisto�æ sta³a siê jego panem, zaczê³a pano-
waæ nad nim. Wziê³a go w swoj¹ niewolê. Bo
tam gdzie cz³owiek gubi prawdê tam staje siê
niewolnikiem, w najpe³niejszym tego s³owa
znaczeniu, w³a�nie komercji, u¿yteczno�ci,
egoizmu, egocentryzmu, w³asnej pró¿no�ci,
w³asnej chwa³y.

I to pytanie: Co to jest prawda? - stawia
jednocze�nie papie¿ Jan Pawe³ II. W ency-
klice �Fides et ratio� - �Wiara i rozum� w 26
punkcie tej encykliki odpowiada w nastêpu-
j¹cy sposób, ¿e prawda przejawia siê naj-
pierw w pytaniu o sens i cel ludzkiego ¿ycia,
sk¹d siê cz³owiek wzi¹³ i dok¹d zmierza i po
co zmierza. Cz³owiek, który nie wie sk¹d siê
wzi¹³ i dok¹d zmierza i po co zmierza, gubi
prawdê. Taki cz³owiek nigdy nie jest w stanie
poznaæ prawdy. Prawda interpretuje siê sob¹
sam¹. A je�li tak to miêdzy nauk¹ a religi¹
nie ma ¿adnej sprzeczno�ci. Religia i nauka
s¹ jak owe dwa skrzyd³a, na których cz³owiek
wznosi siê do kontemplacji prawdy, aby byæ
w pe³nym tego s³owa znaczeniu - wolnym, aby
na zawsze przebywaæ z Panem. Amen

ANTONI, FOTO MIETEK
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W sobotnie popo³udnie 9 pa�dziernika br.
w Bydgoskiej Dolinie �mierci mia³o miejsce
wa¿ne wydarzenie. Po latach starañ i najró¿-
niejszych wysi³ków nast¹pi³ moment po�wiê-
cenia I stacji Golgoty XX wieku.

W tej wyj¹tkowej uroczysto�ci brali udzia³
mi. in.: ks. bp Jan Tyrawa - ordynariusz byd-
goski, Konstanty Dombrowicz - prezydent
miasta Bydgoszczy, Jacek Kucaba - rze�biarz
autor projektu Golgoty, ks. Jan Andrzejczak -
proboszcz parafii Matki Bo¿ej Królowej Mê-
czenników w Bydgoszczy, ks. Krzysztof Bu-
chholz - dyrektor Centrum Kultury Katolickiej
�Wiatrak�, przedstawiciele Spo³ecznego Ko-
mitetu Budowy Kalwarii XX wieku i Archikon-
fraterni Literackiej w Bydgoszczy - fundatora
pierwszej stacji, przedstawiciele laikatu byd-
goskiego, parafianie i mieszkañcy Bydgosz-
czy.

Wprowadzaj¹c do aktu po�wiêcenia ks.
Krzysztof Buchholz powiedzia³ m.in.

(...) Niech to symboliczne miejsce stanie
siê dla wszystkich i po wieczne czasy miej-
scem ostrze¿enia, ale i miejscem ratunku w
trudnych chwilach ¿ycia. Przybywajmy tu czê-
sto. Przychod�my tu zawsze gdy nam �le, gdy
bêdziemy czuli potrzebê spokoju i zaduma-
nia siê nad realizacj¹ ¿yciow¹ naszej krzy¿o-
wej drogi. Niech to u�wiêcone krwi¹ niewin-
nych miejsce bêdzie dla nas i dla przysz³ych
pokoleñ sanktuarium uleczenia zranionych
dusz. Zwracajmy siê czêsto na tych dró¿kach
drogi krzy¿owej o pomoc do Tego, który odda³
swe ¿ycie w ofierze na krzy¿u za nas po to,
by�my stali siê wolni i w pe³ni wyzwoleni. Gdy
bêdzie nam ciê¿ko, gdy wydaje siê, ¿e nie
podo³amy zapro�my na tê drogê równie¿ Tê,
która by³a z Jezusem i w czasie jego krzy¿o-
wej drogi - Matkê Naj�wiêtsz¹. Ona tak bli-
sko nas w tej �wi¹tyni, u wrót Doliny �mierci,
czeka na nasze zaproszenie i zawsze przyj-
dzie do nas. Ona wyg³adzi nam drogê, usu-
nie cierñ i ul¿y ciê¿arowi naszego krzy¿a.
Pro�my wiêc Pana, który wzi¹³ swój i nasze
krzy¿e na swe barki by to miejsce - Dolina
�mierci w Fordonie - najtragiczniejsza nekro-
polia Bydgoszczy - od dzi� sta³o siê miejscem
spokoju i pokoju, by nie by³o tu ju¿ nigdy wiê-
cej przemocy, gwa³tów i upokorzeñ. To jest
�wiête miejsce, w które sp³ynê³a krew nie-
winnych.

S³owa papie¿a Jana Paw³a II wypowie-
dziane w Bydgoszczy 7 czerwca 1999 roku,
a odnosz¹ce siê do martyrologii bydgoszczan
przypomnia³ cz³onek Spo³ecznego Komitetu
Budowy Kalwarii XX wieku Stefan Pastu-
szewski.

(...) W dwudziestym stuleciu Bydgoszcz
zosta³a naznaczona szczególnym znamie-
niem prze�ladowania dla sprawiedliwo�ci. To
przecie¿ tutaj w pierwszych dniach wrze�nia
II wojny �wiatowej hitlerowcy dokonali pierw-
szych publicznych egzekucji na obroñcach
miasta. Symbolem tego mêczeñstwa jest Sta-
ry Bydgoski Rynek. Innym tragicznym miej-
scem jest tzw. Dolina �mierci w Fordonie. (...)

Najwa¿niejsze informacje o Dolinie �mier-
ci przypomnia³ dyrektor Pañstwowego Archi-
wum w Bydgoszczy dr Janusz Kutta.

I Stacja Golgoty XX wieku

DZIWNA I JEDYNA DROGA
(...) Ilekroæ jestem w tym miejscu nie mogê

siê wyzbyæ wzruszenia. Trudno bowiem za-
pomnieæ o tragedii, która by³a udzia³em byd-
goszczan i Bydgoszczy. (...)I kiedy jestem
tutaj taka refleksja mi najczê�ciej towarzyszy:
Jak by³o mo¿liwe, by cz³owiek, by ludzie - lu-
dziom zgotowali taki los?(...)

Aktu po�wiêcenia dokona³ ks. bp Jan Ty-
rawa - ordynariusz bydgoski. - Id¹c tutaj po-
wiedzia³em ks. Proboszczowi, ¿e nie bêdê
przemawia³, tylko po�wiêcê tê pierwsz¹ Sta-
cjê. Ale s³owa, które zosta³y tutaj wypowie-
dziane jako� zainspirowa³y mnie do tego,
¿eby podzieliæ siê pewn¹ refleksj¹. (...) Z³o
jest banalne. Ka¿dy je mo¿e pope³niæ. (...)

�piewem ubogaci³y uroczysto�æ po³¹czo-
ne chóry �Fordonia� i Akademii Bydgoskiej w
Bydgoszczy.

Na zakoñczenie mo¿e warto pokusiæ siê
o s³owo refleksji. Nie wiem co mia³ na my�li
autor projektu umieszczaj¹c 13 ma³ych krzy-
¿y na jednym du¿ym. Jednak czytelnym zna-
kiem rozpoznawczym, ¿e chodzi o pierwsz¹
Stacjê Golgoty jest umieszczona w jednym z
ma³ych krzy¿yków scena �Skazania na �mieæ
Pana Jezusa�. Kiedy sta³em w�ród kilkuset-
osobowej grupy ludzi otaczaj¹cych tê Stacjê
³atwo mog³em wyobraziæ sobie sceny sprzed
ponad dwudziestu wieków.

Sceny te ró¿ni³ oprócz minionego czasu
fakt, ¿e oto ¿yj¹cy nie skazuj¹ na �mieræ Nie-
winnego, a dobrze rozumiej¹c zadania chrze-
�cijanina, oddaj¹ cze�æ zmar³ym. Inspiracj¹
tego czynu jest �mieræ i zmartwychwstanie
Jezusa.

Pierwsza Stacja przypomina nam skaza-
nie na �mieræ naszego Pana i Mistrza - po-
dobnie jak i skazani na �mieræ byli ci, którzy
wêdruj¹c dolinnym szlakiem szli ku zag³adzie.

Nied³ugo pójdziemy do drugiej Stacji Gol-
goty XX wieku.

Oby�my na ten moment nie musieli zbyt
d³ugo czekaæ.

TEKST FRED,  FOTO MIETEK

Zakoñczy³y siê Misje w naszej parafii. By³a
to prawdziwa �Uczta Mi³osierdzia�. Czy jed-
nak potrafili�my odczytaæ docieraj¹ce do nas
przes³anie?

Wiara w Bo¿e Mi³osierdzie nie jest bynaj-
mniej czym� nowym. By³a ju¿ charaktery-
styczn¹ dla Starego Testamentu. Jednak ta-
jemnica Bo¿ego Mi³osierdzia w pe³ni zaja�nia-
³a w Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus
mówi³: B¹d�cie mi³osierni, jak Ojciec wasz jest
mi³osierny (£k.6,36). Tylko jak to wykonaæ?

Mówi¹ nam o tym inne s³owa Jezusa: Mi-
³ujcie waszych nieprzyjació³ i módlcie siê za
tych, którzy was prze�laduj¹; tak bêdziecie
synami Ojca waszego, który jest w niebie;
poniewa¿ On sprawia, ¿e s³oñce wschodzi
nad z³ymi i dobrymi, i On zsy³a deszcz na
sprawiedliwych i niesprawiedliwych (Mt 5,44-
45). Po przeczytaniu tego zdania na pewno
nie zdziwi nas stwierdzenie Erazma z Rot-
terdamu mówi¹cego tak: - Nie zna Boga ten,
kto nie wie, ¿e jest On nieskoñczonym mi³o-
sierdziem.

Znamienne, jak Pan Jezus ukierunkowa³
nasz¹ wiarê chrze�cijañsk¹ mówi¹c �wiêtej
Faustynie: Powiedz, ¿e mi³osierdzie jest naj-
wiêkszym przymiotem Boga. Wszystkie dzie-
³a r¹k Moich s¹ ukoronowane mi³osierdziem
(Dz. str. 128).

Doznawszy mi³osierdzia, jeste�my powo-
³ani do �wiadczenia mi³osierdzia. Jeste�my
powo³ani do na�ladowania mi³osiernej mi³o-
�ci Ojca niebieskiego i Jego Syna, do �wiad-
czenia mi³osierdzia w czynach, ofierze, cier-
pieniu i modlitwie. A w modlitwie, której nas
nauczy³, uczyni³ nas w pewnym stopniu za-
k³adnikami przebaczenia: I odpu�æ nam na-
sze winy, jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom.

Przebaczenie, choæby najwiêkszemu na-
szemu winowajcy, musi byæ bezwarunkowe.
To nie jest tylko gest grzeczno�ciowy, to nie
tylko s³owo �przepraszam�. Moje przebacze-
nie musi byæ takie jak przebaczenie Boga.
Gdy oka¿emy nasz¹ si³ê, to znak, ¿e nie do-
rastamy jeszcze do bycia doskona³ymi na
wzór Jezusa, a to znaczy, ¿e nie jeste�my
jeszcze zdolni powiedzieæ jak On: �Ojcze,
przebacz im, bo nie wiedz¹ co czyni¹�.

Godziny Misji i zas³uchanie siê w orêdzie
o Mi³osierdziu Bo¿ym na pewno nie by³y cza-
sem straconym.

ADALBERT

Po Misjach

MOJE
MI£OSIERDZIE

Piêkna w tre�ci i bogata liturgicznie - jak
zawsze - by³a uroczysto�æ odpustowa. Dziê-
kujê. Jak¿e silna duchowo jest Wasza Para-
fia, ¿e pomimo zmiany proboszczów wszyst-
ko idzie swoim torem.

By³am te¿ na po�wiêceniu Golgoty.
Wzruszaj¹ce.

GO�CINNA UCZESTNICZKA
(imiê i nazwisko znane redakcji)

Listy, listy, listy ...
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10.10.2004 w Hali Widowiskowo - Sporto-
wej �£uczniczka� w Bydgoszczy �wiêtowali-
�my IV Dzieñ Papieski pod has³em �Jan
Pawe³ II - pielgrzym pokoju�.
15.10.2004 w Pa³acu M³odzie¿y odby³o siê
Spotkanie  z  Gwiazd¹ - Henrykiem Go³ê-
biewskim - odtwórc¹ g³ównej roli w filmie
�EDI�.

16.10.2004 w Pa³acu M³odzie¿y zorganizo-
wano  Festiwal Piosenki Studenckiej �DU-
KAT�.
16 pa�dziernika 2004 r. w Bazylice w Byd-
goszczy z okazji 40-lecia DA w Bydgoszczy
zosta³a odprawiona okoliczno�ciowa Msza
�w., której przewodniczy³ ks. bp Jan Tyrawa
oraz odby³o siê wielopokoleniowe spotkanie
studentów i absolwentów. *** Ukaza³o siê
okoliczno�ciowe opracowanie pt. �40 lat
Duszpasterstwa Akademickiego w Bydgosz-
czy� wydane przez Wy¿sz¹ Pomorsk¹ Szko-
³ê Turystyki i Hotelarstwa oraz CKK �Wia-
trak� w Bydgoszczy. Opracowanie jest prac¹
zbiorow¹ 21 autorów i zawiera kompendium
wiedzy o duszpasterstwie akademickim w
Bydgoszczy. S³owo wstêpne napisa³ ks.bp
Jan Tyrawa. Cenn¹ czê�ci¹ opracowania
jest �Kalendarium�. Praca liczy 214 stron.

17.10.2004 w ko�ciele MB Królowej Mê-
czenników odby³a siê Ogólnobydgoska in-
auguracja roku akademickiego, której
przewodniczy³ ks. biskup Jan Tyrawa. W In-
auguracji brali udzia³ przedstawiciele w³adz
rektorskich i dziekañskich bydgoskich uczel-
ni. Ks. Biskup po�wiêci³ indeksy najm³od-
szym studentom.

Od 18 do 20.10.2004 trwa³y Rekolekcje Aka-
demickie, które prowadzi³ o. Jacek Salij (OP);

21.10.2004 odby³ siê Bal otrzêsinowy dla stu-
dentów i roku.

Od 22 do 24.10.2004 w O�rodku Sportu i
Rekreacji �Dworek� w Gozdawie odby³o siê
Ogólnopolskie Forum Akademickie,
którego specjalnymi go�æmi byli: Wanda Pó³-
tawska i Jacek Pulikowski. Forum zakoñczy-
³a uroczysta Msza �w. celebrowana przez ks.
bpa Marka Jêdraszewskiego - sufragana z
Poznania. Mszê �w. transmitowa³a TV Byd-
goszcz.

26 pa�dziernika grupa organizatorów IV
Dnia Papieskiego spotka³a siê w Rzymie na
specjalnej audiencji z Janem Paw³em II.
Spotkanie by³o okazj¹ do podziêkowania za
dar utworzenia Diecezji bydgoskiej i wrêcze-
nia Ojcu �wiêtemu symbolicznej rzeki wstê-
gi z fotografiami osób, które spotyka³y siê z
Papie¿em przy ró¿nych okazjach.

1 listopada modlitwa za zmar³ych w Dolinie
�mierci. Zbiórka o 20.30 przy kaplicy.

7 listopada XXII Droga Krzy¿owa w Dolinie
�mierci.

Od 8-10 listopada 2004 w Bydgoszczy od-
bêdzie siê XXIII �Szko³a Modlitwy�(wiêcej
szczegó³ów obok).

Informacje o dzia³aniach w DA �Martyria s¹
na stronie http://www.martyria.lo.pl

BY£O
BÊDZIE

PONADTO

MODLITWA NADZIEI
- nadzieja lekarstwem duszy

Zdarza siê, ¿e w ludzkich my�lach i uczu-
ciach kryje siê trwoga. Co zrobiæ z jej nisz-
cz¹cym wp³ywem na ¿ycie ? Modlitwa nadziei
jest lekarstwem dla znêkanej duszy. Nie ka¿-
dy z nas wie, co to znaczy mieæ nadziejê, ale
ka¿dy mo¿e siê tego uczyæ. �rodkiem prowa-
dz¹cym do zbudowania przestrzeni nadziei
jest modlitwa. Ona sprawia, ¿e po pewnym
czasie czujemy, jak opuszcza nas lêk.

XXIII edycja Szko³y Modlitwy bêdzie po-
�wiêcona praktycznym æwiczeniom modlitwy
nadziei. Organizatorzy Tygodnia Kultury
Chrze�cijañskiej, Klasztor SS. Klarysek od
Wieczystej Adoracji oraz Duszpasterstwo
Akademickie Martyria zapraszaj¹ do udzia³u
w wieczorach modlitewnego skupienia. Popro-
wadzi je osoba, która w swojej pracy towa-
rzyszy na co dzieñ ludziom do�wiadczonym
bólem, poczuciem pora¿ki, niepe³nosprawno-
�ci¹. Kontakt z Tymi, dla których ¿ycie oka-
za³o siê mniej ³askawe uczy pokory i jedno-
cze�nie pozwala na zdobycie wiedzy o tym,
jak mo¿na byæ cz³owiekiem dzielnym, prze-

XXIII Szko³a Modlitwy

LEKARSTWO DUSZY
pe³nionym mimo wszystko nadziej¹. T¹
wiedz¹ mo¿na i nale¿y siê dzieliæ.

Zapraszamy do wej�cia w tê niepowta-
rzaln¹ wspólnotê poszukuj¹cych nadziei.
Przewodnikiem bêdzie Jezus ukryty w Chle-
bie ¯ycia. On jeden zna niepokoje ludzkich
serc, On chce ogarn¹æ ka¿dego, kto przycho-
dzi obci¹¿ony i tak naprawdê tylko On udzie-
la wsparcia, jakiego �wiat daæ nie mo¿e.

PROGRAM
17.00 - Adoracja Naj�wiêtszego Sakramentu

po³¹czona z medytacj¹ �piewanych
Psalmów

18.00 - Eucharystia w intencji uczestników
Szko³y Modlitwy (napisane intencje
mo¿na z³o¿yæ na o³tarzu podczas pro-
cesji z darami)

18.30 - Wprowadzenie do tematu w wykona-
niu Akademickiej Grupy Teatralnej

19 00 - Konferencja
Kaplica Bo¿ego Cia³a, ul. Gdañska 56 w Byd-
goszczy od 8 do 10  listopada 2004 r., prowa-
dzenie: Aleksandra Poeplau

ORGANIZATORZY

W dniach od 18 do 20 pa�dziernika, w ra-
mach XI Akademickich Dni M³odych, odbywa³y
siê rekolekcje. Tegorocznym rekolekcjonist¹
by³ ks. prof. dr hab. Jacek Salij z Uniwersyte-
tu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego z War-
szawy (dominikanin).

Pierwszy dzieñ rekolekcji po�wiêcony by³
odnowie wiary, a konkretnie - �Co robiæ, aby
moja wiara by³a bardziej dojrza³a?� Rekolek-
cjonista - rozwijaj¹c temat - przedstawi³ cz³o-
wieka dojrza³ego, którego cechuj¹: autentycz-
no�æ, zauwa¿anie drugiego, odpowiedzial-
no�æ oraz umiejêtno�æ krytycznego wgl¹du w
siebie.

Drugi dzieñ by³ dniem pokuty i pojednania.
Tematem refleksji by³y pojêcia: grzech, nawró-
cenie i pojednanie. Znamienne by³o nastêpu-
j¹ce powiedzenie rekolekcjonisty - Nasze mó-
wienie o grzechu, o pokucie bêdzie jako� nie-
prawdziwe, je¿eli nie bêdzie przenikniête tak¹
�wiadomo�ci¹, ¿e ja to jestem �nie byle kto�,

XI ADM - Rekolekcje akademickie

 GODZINY NAMYS£U I £ASKI
¿e sam Bóg mnie kocha, tak¹ �wiadomo�ci¹
królewskiej godno�ci cz³owieka.

Trzeci dzieñ rekolekcji - rekolekcjonista
sformu³owa³ go tak: Ko�ció³ - Dar Ko�cio³a,
bo ¿yjemy w czasach, kiedy dystansowanie
siê wobec Ko�cio³a jest modne.

Nie sposób omówiæ tych bardzo nabrzmia-
³ych w tre�æ konferencji. Bêdziemy do nich
powracaæ.

Koñcz¹c tê notatkê warto dodaæ, ¿e ka¿-
dego dnia parafialna kaplica wype³nia³a siê
po brzegi m³odymi i nie tylko m³odymi lud�mi.
Znamienn¹ cech¹ spotkañ by³a uroczysta
celebracja, starannie przygotowana przez gru-
py apostolskie dzia³aj¹ce w DA "Martyria".

Serdeczne dziêkujê ks. Rekolekcjoni�cie
i tym co przygotowali rekolekcje za trzy dni
duchowego pobudzenia i refleksji.

WDZIÊCZNY M, FOTO MIETEK



Pamiêci Ofiar

BYDGOSKI BIEG ULICZNY

Na budowie Domu Jubileuszowego

KONSTRUKCJA DACHOWA

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 WIATRAK (pn-pt
18.00-21.00) Pomoc¹ s³u¿¹: psycholog, pe-
dagog, psychiatra, prawnik, logopeda, teolog
(tak¿e w zakresie informacji nt. sekt). Reje-
stracja - tel. 346-71-78, 346-31-90 * CKK
�Wiatrak� nr konta:

PKO BP 22 1020 1475 0000 8002 0065 8161
DOM JUBILEUSZOWY (konto budowy)
Bank Pocztowy
79 1320 1117 2033 4776 2000 0001

Fundacja  �WIATRAK� (konto Fundacji)
BG¯ SA 05 2030 0045 1110 0000 0056 1160

Na budowie Domu Jubileuszowego trwaj¹
prace murarskie przy stawianiu �cianek dzia-
³owych w piwnicy oraz przy monta¿u drew-
nianej konstrukcji dachowej na czê�ci wy¿szej
budynku.

W listopadzie bêd¹ wykonywane prace
zwi¹zane z pokryciem dachu. Planowane jest
zamkniêcie budynku (stan surowy zamkniê-
ty), aby zim¹ mo¿na by³o prowadziæ prace
murarskie (stawianie �cianek dzia³owych na
piêtrach).

Dziêkujemy firmom i instytucjom, które w
ostatnim czasie zaanga¿owa³y siê w dzie³o
budowy:

BY£O
26 wrze�nia odby³ siê zorganizowany przez
PKS �Wiatrak� Bydgoski Bieg Uliczny (wiê-
cej obok).
9 pa�dziernika w My�lêcinku odby³ siê Fe-
stiwal Biegów Prze³ajowych (wiêcej obok).
10 pa�dziernika przypada³ IV Dzieñ Papie-
ski. Obchody odby³y siê w Hali Sportowo-
Widowiskowej �£uczniczka�. W programie
odby³ siê m. in. koncert zespo³u �Raz Dwa
Trzy�.

BÊDZIE
8 listopada PKS �Wiatrak� na Mszy �w.
o 18.30 bêdzie dziêkowa³ za V lat istnienia
i dzia³ania. Nastêpnie w Domu parafialnym
odbêdzie siê uroczysto�æ jubileuszowa.
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26 wrze�nia odby³ siê, zorganizowany
przez PKS "Wiatrak", Bydgoski Bieg Uliczny
Pamiêci Bohaterskich Ofiar w 65 rocznicê
wybuchu II wojny �wiatowej. Jego celem by³o
uczczenie pamiêci mieszkañców Bydgoszczy
i okolic pomordowanych podczas II wojny
�wiatowej. W programie przewidziano: Mszê
�wiêt¹ w Bydgoskiej Katedrze; z³o¿enie kwia-
tów pod Pomnikiem Ofiar Walki i Mêczeñstwa
Ziemi Bydgoskiej na Starym Rynku; nastêp-
nie start do biegu i pokonanie oko³o 12 kilo-
metrów, z³o¿enie kwiatów pod Pomnikiem ku
Czci Ofiar Faszyzmu w Dolinie �mierci oraz
zakoñczenie w Domu Jubileuszowym.

Trasa biegu wiod³a ulicami: Mostow¹, Fo-
cha, Gdañsk¹, Kamienn¹, Bielawki (k³adka),
Inwalidów, Lewiñskiego (chodnik), Akade-
mick¹, £abêdziñskiego, Berlinga, Fiedlera,
Twardzickiego, Bo³tucia, a meta znajdowa³a
siê u podnó¿a pomnika w Dolinie �mierci.

Do mety dobieg³o 41 zawodników i zawod-
niczek, w tym 33 mê¿czyzn i 8 kobiet. Naj-

lepszy zawodnik - £ukasz Szabelski pokona³
trasê w 43 minuty i 13 sekund. Najlepsza z
kobiet osi¹gnê³a rezultat 54 minuty i 11 se-
kund. Ostatni uczestnik biegu - nasza para-
fianka Agata Kaczmarek dobieg³a z czasem
1 godzina 26 minut i 11 sekund. Wszyscy
uczestnicy witani byli na mecie gromkimi bra-
wami.

Po dekoracji i wrêczeniu pucharów oraz
nagród rzeczowych organizatorzy i uczest-
nicy Biegu z³o¿yli wi¹zankê kwiatów u stóp
pomnika w Dolinie �mierci.

Na zakoñczenie tej notatki warto dodaæ,
¿e najstarszy zawodnik urodzi³ siê 58, a naj-
starsza zawodniczka 38 lat temu, za� naj-
m³odsi liczyli sobie po 15 lat. Tego dnia piêk-
nie �wieci³o s³oñce, choæ jeszcze w nocy nad
tras¹ biegu wisia³y o³owiane chmury i pada³
deszcz. Organizatorzy i zawodnicy ¿egnali
siê - �Do zobaczenia za rok�.

ANTONI

Firma �GOTOWSKI� - Budownictwo Ko-
munikacyjne i Przemys³owe Sp. z o. o,
B-Act Sp. z o. o, Megazec Sp. z o. o,  An-
drewex, Budopol, Thermservice, Wirbud,
Dyrekcja Lasów Pañstwowych,  �Ebud� -
Przemys³ówka Sp. z o.o, Biuro Projektów
Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o,
Geoter, HILTI CENTER Bydgoszcz, Ortis
Transchem, Fabwel, �Eximol�, Olczyk -
Wiatrowski s.c.

Bardzo prosimy o duchowe i materialne
wsparcie dzie³a budowy.

KAMA, FOTO W

W ramach obchodów IV Dnia Papieskie-
go w Le�nym Parku Kultury i Wypoczynku w
My�lêcinku 9. pa�dziernika 2004 roku odby³
siê Festiwal Biegów Prze³ajowych pod patro-
natem Jana Paw³a II.

W poszczególnych kategoriach zwyciê-
¿yli: Patryk Czaja - SP £abiszyn (kategoria
200 m - szko³a podstawowa klasy I-III); Ewe-

lina Witkowska SP nr 4 w Bydgoszczy (kate-
goria dziewczêta szko³a podstawowa kl. IV-
VI - 600 m), Mariusz Witkowski SP nr 4 w
Bydgoszczy (kategoria ch³opcy szko³a pod-
stawowa kl IV-VI - 800 m); Monika Bie¿uñ-
ska - Gimnazjum Nr 3 w Bydgoszczy (kate-
goria dziewczêta gimnazjum - 1000 m);
Michael Wolschlagier Gimnazjum Nr 17 w

Bydgoszczy (kategoria ch³opcy gimnazjum -
1500 m), Bartosz Siwiak - ZS Nr 31 w Byd-
goszczy (kategoria Open - 2000 m).

Walka w poszczególnych kategoriach
by³a zaciêta i emocjonuj¹ca. Wszystkim zwy-
ciêzcom i uczestnikom sk³adamy gratulacje.

ORGANIZATORZY

IV Dzieñ Papieski

NA PRZE£AJ
FESTIWAL BIEGÓW



Dope³nijcie mojej rado�ci przez to, ¿e bêdzie-
cie mieli te same d¹¿enia (...). Niech ka¿dy
ma na oku nie tylko swoje w³asne sprawy,
ale te¿ i drugich! (Flp 2, 2a.4)

Podstaw¹ formacji cz³onków Ruchu �wiat³o-
¯ycie s¹ spotkania, zarówno te w ma³ej gru-
pie jak i ogólne, gromadz¹ce ca³¹ wspólno-
tê.
Przynosimy na nie ze sob¹ osobisty baga¿
do�wiadczeñ, tych trudnych i radosnych.
Czasami tak mocno zaprz¹taj¹ one nasz¹
g³owê, ¿e nie potrafimy skupiæ siê na tym, co
naprawdê wa¿ne. Stawiaj¹c na pierwszym
miejscu swoje w³asne sprawy czêsto prze-
szkadzamy tak¿e osobom, które próbuj¹ ak-
tywnie uczestniczyæ w spotkaniu.
W czasie spotkañ my�l o swoich sprawach i
staraj siê wszystkich rozpraszaæ. Przecie¿
przychodzisz po to, by... W³a�nie.
Zastanów siê, w jakim celu przychodzisz na
spotkanie?

PAT

Od autora: Za pomys³ cyklu dziêkujê Wspólno-
cie Ruchu �wiat³o-¯ycie z Katowic.

Jak mo¿esz rozbiæ wspólnotê (5)

PRZESZKADZAJ
INNYM!

W Oazie M³odzie¿y

Choruje kto� w�ród was? Niech sprowadzi
kap³anów Ko�cio³a, by siê modlili nad nim i
nama�cili go olejem w imiê Pana. A modli-
twa pe³na wiary bêdzie dla chorego ratunkiem
i Pan go pod�wignie, a je�liby pope³ni³ grze-
chy, bêd¹ mu odpuszczone.  (Jk 5, 14-15)

Pan Bóg nie jest obojêtny na cierpienie
cz³owieka. Sam najwiêcej wie o cierpieniu,
bo sam go do�wiadczy³, zarówno w sposób
duchowy jak i fizyczny. On siê obarczy³ na-
szym cierpieniem... Troskê o chorych Jezus
przekaza³ swoim uczniom w s³owach: (...)
uzdrawiajcie chorych (Mt 10, 8) Ewangelia
pokazuje, ¿e byli temu nakazowi pos³uszni:
wyrzucali z³e duchy oraz wielu chorych na-
maszczali olejem i uzdrawiali. (Mk 6,13)

Jak pisze �w. Jakub sakrament ten ma
pod�wign¹æ chorego, ul¿yæ w jego cierpieniu
oraz przynie�æ mu odpuszczenie grzechów.
Ma byæ to zatem kontynuacja tego co czyni³
Pan Jezus gdy¿ On zawsze ³¹czy³ uzdrowie-
nie cia³a z uzdrowieniem duszy.

Warto podkre�liæ, ¿e sakrament ten choæ
kiedy� nosi³ b³êdn¹ nazwê "ostatnie namasz-
czenie" nie jest przeznaczony tylko dla osób
w podesz³ym wieku, umieraj¹cych. Kiedy wiêc
udziela siê tego sakramentu?

Udzielenie Sakramentu mo¿e nast¹piæ w:
- czasie trwania ciê¿kiej choroby;
- niebezpieczeñstwie �miertelnej choroby

lub z powodu s³abo�ci ludzi w podesz³ym
wieku;

- ostatnich chwilach ¿ycia;
- przed operacj¹.

Nie ma ¿adnych przeciwwskazañ, by sa-
kramentu tego udzielaæ dzieciom oraz tym,
którzy chocia¿ utracili �wiadomo�æ w u¿ywa-
niu rozumu, ale byli wierz¹cy i chcieliby przy-
j¹æ ten sakrament;

Sakrament wolno tak¿e powtórzyæ, je�li
chory po wyzdrowieniu znowu ciê¿ko zacho-
ruje lub je�li w czasie trwania tej samej cho-
roby niebezpieczeñstwo stanie siê powa¿niej-
sze.

ANIA

Sakramenty (5)

SAKRAMENT
CHORYCH

Jest w g¹szczu Internetu miejsce, gdzie
codziennie spotykaj¹ siê dziesi¹tki osób, by
wymieniæ setki pogl¹dów dotycz¹cych  Ru-
chu �wiat³o-¯ycie - dzia³alno�ci, formacji, dia-
konii, Domowego Ko�cio³a, a tak¿e religii czy
te¿ cz³owieka. To Forum  Dyskusyjne Oazy -
jedna z najwiêkszych tego typu stron w pol-
skiej sieci. Tu nie ma miejsca na bariery wie-
kowe czy te¿  jakiekolwiek podzia³y - spoty-
kaj¹ siê wszyscy: i ci w Twoim wieku (choæ
starsi i m³odsi równie¿), i wierz¹cy, i ci nie, i
�wieccy, i duchowni, i ci, którzy szukaj¹ od-
powiedzi, wsparcia, modlitwy, i ci, którzy chc¹
pomóc, wesprzeæ, pomodliæ siê w Twojej in-
tencji, a tak¿e po prostu... ci, którzy chc¹ do-
brze spêdziæ czas. Bo tutaj mo¿esz podysku-
towaæ tak¿e o filmie, muzyce, ksi¹¿ce, spo-
rcie, komputerach, a nawet zamie�ciæ swoje
og³oszenie, podzieliæ siê dowcipami czy te¿
w³asn¹ twórczo�ci¹. S³owem mo¿esz rozma-
wiaæ o wszystkim, bo i na zwyczajne poga-
wêdki z innymi znajdzie siê miejsce. Czekaj¹
na Ciebie naprawdê wspaniali ludzie. Tylko
uwa¿aj - po pierwszych odwiedzinach forum
bêdziesz chcia³(a) wej�æ jeszcze raz i jesz-
cze raz, i... no w³a�nie - codziennie. Przynaj-
mniej. Ale Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka
obawiaæ siê nie musisz - forumoholizm to je-
dyny na³óg, gdzie stwierdzono tylko same
pozytywne skutki uzale¿nienia. :)

KAROL

Adres: http://forum.oaza.pl

Dobre miejsca sieci (1)

ZOSTAÑ
FORUMCHOLIKIEMCzytaj koniecznie ju¿ za miesi¹c!

  Je�li Pan Bóg poprowadzi, ju¿ od przysz³e-
go numeru rozpoczniemy seriê artyku³ów, któ-
re bêd¹ o Eucharystii, o nas, którzy w niej
uczestniczymy i o tym, co dla wielu zakryte a
interesuj¹ce...
      Pomys³ pojawi³ siê ju¿ dawno, ale dopie-
ro w tym roku Pan konkretnie pokaza³, ¿e
czas zacz¹æ co� pisaæ. Materia³y, z których
bêdê najczê�ciej korzystaæ, to wszelkiego
rodzaju publikacje autorstwa S³ugi Bo¿ego
ks. Franciszka Blachnickiego, Ogólne wpro-
wadzenie do Msza³u rzymskiego (nowe), to
pozycje dotycz¹ce Eucharystii i tego, co z ni¹
zwi¹zane oraz moje w³asne przemy�lenia i
propozycje.
Rozpocznê od tre�ci 7 kroku ku dojrza³o�ci
chrze�cijañskiej (formacja oazowa po prze-
¿yciu Oazy Nowego ̄ ycia I stopnia i cyklu 11
rozmów ewangelicznych). Serdecznie zapra-
szam do lektury!

MAG

Modlitwa za wstawiennictwem
ks. Franciszka Blachnickiego

Bo¿e Ojcze Wszechmog¹cy, dziêkujemy Ci
za Twojego kap³ana S³ugê Bo¿ego Francisz-
ka, którego w niezwyk³y sposób obdarzy³e�
³ask¹ wiary konsekwentnej, tak ¿e swoje ¿ycie
odda³ niepodzielnie na Twoj¹ s³u¿bê.

B¹d� uwielbiony, Bo¿e, w S³udze Bo¿ym
ksiêdzu Franciszku. W jego ¿yciu i dziele racz
ws³awiaæ swoje Imiê, udzielaj¹c mi przez jego
wstawiennictwo ³aski ..., o któr¹ najpokorniej
proszê. Amen.

Nowo�æ

ZA MIESI¥C

Informacje z ¿ycia Oazy w internecie:
www.gniezno.oaza.pl/mbkrm

Piszcie: dmyszko@gniezno.oaza.pl

Wiêcej informacji o Za³o¿ycielu Ruchu �wiat³o-
¯ycie, jego ¿yciorys, testament i galeriê zdjêæ
znajdziecie na stronie internetowej: www.blach-
nicki.oaza.org.pl
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BY£O
2.10. Dzieñ skupienia; temat: Diakonia-moja
s³u¿ba we wspólnocie

8.10. Msza �w. i czuwanie Ruchu �wiat³o-
¯ycie w Katedrze Bydgoskiej z okazji Dni
Papieskich

13.10. Spotkanie odpowiedzialnych w naszej
bydgoskiej diecezji i msza �w. KWC

16.10. Dzieñ Wspólnoty, go�cili�my w parafii
�wiêtych Polskich Braci Mêczenników na
Wy¿ynach

24.10. Szko³a animatora

TRWA
Co pi¹tek odbywaj¹ siê spotkania dla m³o-
dzie¿y i studentów w auli domu katechetycz-
nego o 18.00. Po nich jest msza �w. o 19.30
w kaplicy.

Co niedzielê po Mszy �w. o 10.00 przy bocz-
nym wyj�ciu z Ko�cio³a modlimy siê o beaty-
fikacjê za³o¿yciela naszego Ruchu, ks. Fran-
ciszka Blachnickiego.



Jak tato z perspektywy swych prze¿ytych
lat postrzega mi³osierdzie w odniesieniu do
wspó³czesno�ci?

Oj, To temat rzeka i w dodatku ja, jako
zwyk³y zjadacz chleba mo¿e nawet nie po-
trafiê we w³a�ciwy sposób wyraziæ powagi i
g³êbi tego problemu. Zacznê mo¿e od tego
jak rozumiem pojêcie samego �mi³osierdzia�.
Generalnie rzecz ujmuj¹c, w moim przeko-
naniu cz³owiek mi³osierny potrafi w ka¿dej sy-
tuacji przebaczaæ swemu winowajcy i potra-
fi  wzbudziæ w sobie uczucia g³êbsze wobec
swego adwersarza.

Wracaj¹c pamiêci¹ do czasów zamierz-
ch³ych czyli do lat mego �ch³opiêctwa�, uwa-
¿am, ¿e solidnym mi³osierdziem nape³nieni
byli moi rodzice. Mo¿e nawet mama bardziej
ni¿ ojciec. Dziêki jej go³êbiemu sercu czêsto
spokojnie przechodzi³y �chmury� zbieraj¹ce
siê nad g³ow¹ kilkunastoletniego ch³opca
czyli moj¹.

D³ugo by tu wymieniaæ powody dla któ-
rych powinienem zostaæ prze³o¿ony przez oj-
cowskie kolano i rozs¹dek nale¿a³o wbijaæ
mi w �nieszlachetn¹� czê�æ cia³a. Tak by³o
do wybuchu wojny. Po jej wybuchu tak jak
wiêkszo�æ polskich dzieci musia³em szybko
spowa¿nieæ i w³a�ciwie wieku m³odzieñcze-
go nie mia³em.

Po powrocie z Norwegii i Finlandii musia-
³em szybko usamodzielniæ siê i nie w g³owie
by³o doprowadzanie do sytuacji wymusza-
j¹cej czyje� mi³osierdzie. Wracaj¹c za� do
czasów bytno�ci mojej za Ko³em Polarnym,
chcê zwróciæ uwagê, ¿e ze strony naszych
"gospodarzy" nie mo¿na liczyæ by³o na ja-
kiekolwiek mi³osierdzie. W jaki sposób byli-
�my traktowani nie muszê raczej nikomu t³u-
maczyæ i wyja�niaæ, ¿e mi³osierdzie to pojê-
cie zupe³nie obce hitlerowcom w ka¿dej sze-
roko�ci geograficznej do której dotarli.

Powojenna historia równie¿ nie szczêdzi-
³a nam Polakom sytuacji w których czyje�
mi³osierdzie by³o naprawdê niezbêdne. A¿e-
by uj¹æ sprawê szczegó³owo nie starczy³o
by miejsca na ³amach gazety ani mojej wie-
dzy. Pozwólcie wiêc Drodzy Czytelnicy, ¿e
skupiê siê na kilku moim zdaniem wa¿nych i
wymownych przyk³adach.

Stosownym tutaj przyk³adem bêdzie chy-
ba przypadek Prymasa Tysi¹clecia- ks. kard.
Stefana Wyszyñskiego. Chyl¹c czo³a przed
Jego zas³ugami dla Polski chcê przypomnieæ
znamienny wycinek z Jego ¿yciorysu. W la-
tach piêædziesi¹tych jak wszyscy doskonale
wiemy by³ On internowany przez ówczesne
w³adze polskie. W latach 1953-1956 by³ wiê-
ziony w ró¿nych miejscach odosobnienia.
Wielki wk³ad w uwiêzienie Kardyna³a mia³ pe-
wien cz³owiek. Gdy Prymas dowiedzia³ siê o
jego �mierci, odprawi³ Mszê �wiêt¹ o spokój
jego duszy. Mówi³ przy tym, ¿e nie sposób
zapomnieæ krzywd mu wyrz¹dzonych, ale
jako kap³an i chrze�cijanin wybacza mu z
ca³ego serca.

Pó�niej równie¿ nie brakuje przyk³adów
na to, ¿e s¹ ludzie potrafi¹cy przebaczaæ i
wykazywaæ siê mi³osierdziem wobec innych.

Tato powiedzia³

CZY NAS STAÆ?
Wspomnê tu chocia¿by ogólnie znany i wy-
soko oceniany przez ludzi list Episkopatu
Polski do biskupów Episkopatu niemieckie-
go. S³owa �Wybaczamy i prosimy o wyba-
czenie» sta³y siê niejako kanonem wspó³cze-
snego mi³osierdzia.

Ile¿ trzeba mieæ w sobie dobroci i chêci
przebaczenia by otwarcie wybaczyæ ogrom
z³a i bezmiar nieszczê�æ wyrz¹dzonych przez
nazistowskie Niemcy narodowi polskiemu i
w taki sam sposób przyznawaæ siê do w³a-
snych niegodziwo�ci i prosiæ o ich wybacze-
nie.

Id�my dalej. Przypomnijmy sobie �karko-
³omne zakrêty historii� naszej Ojczyzny. Od
koñca wojny w³a�ciwie ka¿da dekada mia³a
swe niebezpieczne momenty «polityczno-
spo³eczne». Z pewno�ci¹ jest niema³a gru-
pa rodaków, którzy maj¹ pe³ne prawo do wiel-
kiego ¿alu do �w³adzy� za swych synów, mê-
¿ów i ojców, poleg³ych w czasie teoretycz-
nego pokoju. My�lê tu o zabitych górnikach,
stoczniowcach i robotnikach gin¹cych od
bratobójczych kul. Rodziny tych mêczenni-
ków pomimo bólu nie pa³aj¹ nienawi�ci¹ i
chêci¹ odwetu. Czas goi rany, wiêc i oni na-
brali dystansu do ca³ej sprawy i dzisiaj ogar-
niaj¹ pamiêci¹ tamte wydarzenia, przeba-
czaj¹ ale i pamiêtaj¹ bo zapomnieæ nie spo-
sób.

Na koniec wypada podsumowaæ ca³o�æ.
Klamr¹ spinaj¹c¹ te przemy�lenia niech bê-
dzie przyk³ad naszego wielkiego rodaka pa-
pie¿a Jana Paw³a II.

Aktem najwy¿szego mi³osierdzia mo¿na
na pewno nazwaæ postawê Ojca �wiêtego
wobec zamachowca z Placu �wiêtego Pio-
tra. Wizyta Papie¿a w rzymskim wiêzieniu i
przebaczenie swemu niedosz³emu (na
szczê�cie) mordercy jest chyba najpiêkniej-
szym �wiadectwem mi³osierdzia. Tego pisa-
nego przez wielkie M.

A my? Czy nas staæ na mo¿e mniej spek-
takularne czyny? Czy potrafimy powiedzieæ
�przebaczam ci�? Mo¿e nie w sprawach wiel-
kich, a tych zwyk³ych codziennych. Ile jest w
nas mi³osierdzia? Gdzie jest granica której
nie potrafimy przekroczyæ. Ta granica jest
bardzo delikatna i znajduje siê pomiêdzy s³o-
wami �nigdy ci tego nie zapomnê� a �dajmy
temu ju¿ spokój, przebaczam ci wszystko�?
Powy¿sze pytania pozostawiam jako �me-
mento� dla wszystkich nas.

Trudno tu zakoñczyæ nie u¿ywaj¹c wiel-
kich s³ów. Ca³o�æ uwa¿am powinna byæ roz-
strzygniêta w sferze sumienia i w³asnej god-
no�ci.

WOJCIECH
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£agodne przeboje

Zaproszenie

DROGA
I WYSTAWA

W niedzielê, 7 listopada br. wyruszymy na
trasê XXII Drogi Krzy¿owej w Dolinê �mier-
ci.

Przy okazji pragnê zaprosiæ naszych Czy-
telników, aby tego dnia obejrzeli szczególn¹
wystawê malarstwa w naszym ko�ciele.

Bêdziemy mogli zobaczyæ twórczo�æ oso-
by niepe³nosprawnej i chorej, która namalo-
wa³a niektóre bydgoskie ko�cio³y. Zapew-
niam te¿, ¿e mimo braku odpowiedniego
przygotowania zawodowego twórcy, prace te
s¹ wykonane na wysokim poziomie arty-
stycznym.

Obrazy te, w ramach  aukcji, bêdzie mo¿-
na równie¿ nabyæ na w³asno�æ

Chcia³bym przekazaæ PT Czytelnikom
jeszcze jedn¹, wa¿n¹ informacjê. Z obraza-
mi tymi bêd¹ zwi¹zane równie¿ konkursy na
temat wiedzy i znajomo�ci ko�cio³ów bydgo-
skich. Szczegó³y konkursów s¹ w opraco-
wywaniu.

Szczegó³y o wspomnianej wystawie bêd¹
podane w lokalnej prasie i og³oszeniach
duszpasterskich w naszej parafii. Ju¿ dzi�
¿yczê  wszystkim rado�ci z obejrzenia wy-
stawy.

WASZ OBS-ERWATOR

Parafialny Oddzia³ Akcji Katolickiej infor-
muje, ¿e rozstrzygniêty zosta³ konkurs kie-
rowany do m³odzie¿y i uczniów szkó³ naszej
parafii, a dotycz¹cy rozwa¿añ ró¿añcowych
na temat �Nauczanie Ojca �wiêtego Jana
Paw³a II�.

Komisja konkursowa, po zapoznaniu siê
z pracami przyzna³a I miejsce Joannie Bie-
lawskiej, oraz dwa II miejsca: Sylwii Jab³oñ-
skiej oraz Joannie Przewo�niak i Agacie
Rohde (praca zespo³owa).

Wyró¿nieniami uhonorowano prace Kata-
rzyny Bielawskiej, oraz dwie prace rysunko-
we Marty Krzowskiej i Magdaleny Piestrzyñ-
skiej. Nagrodami pocieszenia nagrodzeni
zostali pozostali autorzy wszystkich nades³a-
nych prac.

Przy okazji warto dodaæ, ¿e wiêkszo�æ
zg³oszonych prac konkursowych pochodzi-
³a od autorów z Gimnazjum Nr 5 w Bydgosz-
czy, dziêki aktywnej postawie katechetek:
Marii Sieñskiej i Aleksandry Doliñskiej.

W imieniu organizatorów pragnê podziê-
kowaæ Wszystkim, którzy w jakikolwiek spo-
sób w³¹czyli siê w to dzie³o.

Prezes
Parafialnego Oddzia³u Akcji Katolickiej

DANUTA SIUDA

W Akcji Katolickiej

PO KONKURSIE

Wszyscy zdrowi
Spotyka siê dwóch s¹siadów i jeden prosi

drugiego - Po¿ycz mi 100 z³. - prosi pierw-
szy. - Przy sobie nie mam - odpowiada dru-
gi. - A w domu? - dopytuje ten w potrzebie.
- A w domu to wszyscy zdrowi!



1 Okre�lone na bilecie w kinie
2 Sprzeczno�æ z dogmatem
3 Cz³owiek skrajnie ubogi
4 Rezydencja w drzewie
5 Legendarny brat Romusa
6 Kto� �wie¿o ochrzczony
7 Sznurek, lub figura gimnastyczna
8 Imiê chrzestne �w. Maksymiliana Kolbe
9 Wybitny muzyk
10 Znane wzgórze w Atenach
11 Napój zawieraj¹cy teinê
12 Okre�lony gatunek tej samej ro�liny
13 Magazyn uzbrojenia
Wpisz brakuj¹ce litery do diagramu. Te z wyró¿-
nionych pól dadz¹ rozwi¹zanie, nale¿y nadsy-
³aæ na adres redakcji lub w³o¿yæ do skrzynki
�Poczty parafialnej� do 14 LISTOPADA 2004 R.
Losujemy nagrodê niespodziankê. Has³o uzu-
pe³nianki z poprzedniego wydania brzmia³o:
�Z POMOC¥ BO¯¥ IDÊ DO SZKO£Y�.
   Nagrodê otrzymuje Magdalena Prawdzik,
zam.w D¹browie Che³miñskiej. Gratulujemy.
Nagrodê wysy³amy poczt¹.

Dla (nie tylko starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
PA�DZIERNIKOWA

(opracowa³ KfAD)

ZNACZENIE WYRAZÓW

11111 MMMMM IIIII CCCCC EEEEE

22222 HHHHH EEEEE JJJJJ AAAAA

33333 NNNNN ÊÊÊÊÊ RRRRR ZZZZZ

44444 DDDDD ZZZZZ LLLLL AAAAA

55555 RRRRR OOOOO UUUUU SSSSS

66666 NNNNN EEEEE TTTTT AAAAA

77777 SSSSS ZZZZZ AAAAA TTTTT

88888 RRRRR AAAAA NNNNN DDDDD

99999 WWWWW IIIII OOOOO ZZZZZ

0101010101 AAAAA KKKKK OOOOO LLLLL

1111111111 HHHHH EEEEE TTTTT AAAAA

2121212121 OOOOO DDDDD NNNNN AAAAA

3131313131 AAAAA RRRRR AAAAA £££££
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CENTRUM ONKOLOGII
(kaplica pw. Chrystusa Mi³osiernego

otwarta od 8.30 do 16.30)
MSZE �W.: 11.00 (w soboty, niedziele, �wiêta);
15.00 (od wtorku do pi¹tku) * WIZYTA na od-
dzia³ach: w soboty, niedziele i �wiêta - 8.30 do
10.30; od wtorku do pi¹tku od 9.30 do 12.30 *
SPOWIED�: od 13.30 w kaplicy i po Mszach �w.
na oddzia³ach (na ka¿de ¿yczenie) * SAKRA-
MENT CHORYCH (I �roda miesi¹ca w kaplicy i
na ka¿de ¿yczenie) NABO¯EÑSTWA: 14.55 -
Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego; (w �rodê) -
Nowenna do MB Nieustaj¹cej Pomocy; 19.00
- RÓ¯ANIEC (codziennie odmawiany przez pa-
cjentów); inne okresowe (po og³oszeniu).

ks. Arkadiusz D¹browski SDB (kapelan),
tel. 344-73-96, centrala 343-73-00

Salus aegroti
suprema lex esto!

�Niechaj zdrowie chorego
bêdzie najwy¿szym prawem�

W Centrum Onkologii w Bydgoszczy

�WIÊTOWANIE
IV DZIEÑ PAPIESKI

W niedzielê 10. pa�dziernika 2004 roku z
okazji IV Dnia Papieskiego w Centrum Onko-
logii go�cili muzycy. Muzycy grali na: skrzyp-
cach (Marta Rusiniak), flecie (Eliza Malczyk),
saksofonie (Dawid Pêk) i organach (Marek
Kamola).

Najpierw o 11.00 w szpitalnej kaplicy
uczestniczyli we Mszy �w. graj¹c na instru-
mentach.

Nastêpnie w sali konferencyjnej Centrum
odby³ siê koncert, w którym uczestniczy³o kil-
kudziesiêciu pacjentów, ich krewnych i innych
s³uchaczy. Na koncert z³o¿y³o siê kilka ró¿-
nych utworów. Muzykom towarzyszy³a woka-
listka Beata Rytlewska.

Nie by³oby koncertu i piêknej oprawy mu-
zycznej Mszy �w., gdyby nie animacja ks. Ar-
kadiusza, który od kilku lat jest tu kapelanem.
Nie by³oby te¿ koncertu, gdyby nie m³odzi lu-
dzie, którzy podzielili siê swymi umiejêtno�cia-
mi gry na ró¿nych instrumentach, u�wietnia-
j¹c kolejny �Dzieñ Papieski� i pomogli s³ucha-
j¹cym pacjentom w leczeniu sko³atanych serc.

DZIEÑ �WIÊTEGO £UKASZA
W �rodê 20 pa�dziernika z okazji wspo-

mnienia �w. £ukasza (patrona s³u¿by zdrowia)
trwa³a uroczysta celebracja ku czci �w. Opie-
kuna. W szpitalnej kaplicy pw. Mi³osierdzia Bo-
¿ego od 11.00 do 15.00 trwa³a Adoracja Naj-
�wiêtszego Sakramentu, a na zakoñczenie o
15.00 zosta³a odprawiona uroczysta Msza �w.
koncelebrowana, któr¹ sprawowali: ks. Jan
Andrzejczak - proboszcz parafii MB Królowej
Mêczenników i dziekan Dekanatu V Byd-
goszcz-Fordon, ks. Wojciech Retman - wika-
riusz parafii MB Królowej Mêczenników i ka-
pelan w hospicjum - Domu Sue Ryder w Byd-
goszczy oraz ks. Arkadiusz D¹browski - ka-
pelan w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

We Mszy �w. udzia³ wziêli pacjenci i per-
sonel Centrum, którzy dziêkowali za opiekê
nad pracuj¹cymi i chorymi.

TEKST I FOTO MIETEK
PS. Gdyby znalaz³ siê kto� z parafian lub ich zna-
jomych, kto chcia³by wspomóc pracê kapelana za-
wsze bêdzie mile widziany w kaplicy. Czasami wy-

starczy para sprawnych r¹k.

Za kilka dni opuszczam Oddzia³ Chorób
Piersi Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Spê-
dzi³am tu miesi¹c, w ogromnym lêku, niepew-
no�ci, co bêdzie dalej. Od najbli¿szych dzie-
li³o mnie 250 km. Z czasem pogodzi³am siê
ze wszystkim, podda³am siê woli tych, którzy
mnie ratowali.

Nie by³am jednak osamotniona w tych bar-
dzo trudnych momentach. Spotka³am tutaj
wielu wspania³ych ludzi: lekarzy, pielêgniar-
ki, kole¿anki (które równie¿ dotknê³a ciê¿ka
choroba - wspiera³y�my siê nawzajem). Dziê-
kujê im za to.

Lubi³am modliæ siê w kaplicy, s³uchaæ �pie-
wów pie�ni ko�cielnych przy akompaniamen-
cie muzyki organowej w wykonaniu m³odzie-
¿y. To wszystko stwarza³o niepowtarzaln¹ at-
mosferê.

Kaplica by³a dla mnie miejscem, gdzie
znajdowa³am ukojenie rozedrganych my�li.
Uczestniczy³am w codziennych Mszach �w.
Modli³am siê i modlê, prosz¹c Boga i Matkê
Naj�wiêtsz¹ o si³ê i wytrwa³o�æ w walce z cho-
rob¹ i wierzê g³êboko, ¿e mi w tej walce po-
mog¹. Ju¿ nie raz otrzyma³am pomoc, wiarê,
i si³y w pokonywaniu trudno�ci.

Bardzo bêdzie mi brakowa³o wspólnych
spotkañ w kaplicy, wspólnej modlitwy. Tymi
bardzo skromnymi s³owami chcia³am wszyst-
kim podziêkowaæ; Panu Bogu, Matce Naj-
�wiêtszej, mojej kochanej rodzinie, która siê
za mnie modli³a i wspiera³a mnie.

Du¿e wsparcie otrzyma³am od tutejszego
ksiêdza - dziêkujê mu za to.

¯yczê wszystkim chorym du¿o wiary, si³y,
wytrwa³o�ci w walce z chorob¹, du¿o zdro-
wia, jak najwiêcej spokoju i szczê�liwych
chwil.

Niech Bóg ma Was wszystkich w swojej
opiece.

WDZIÊCZNA PACJENTKA

Ukojenie my�li

TRUDNE CHWILE



Przy wej�ciu do naszego ko�cio³a znajdu-
je siê sklepik parafialny. Sklepik otwarty jest
w ka¿d¹ niedzielê po wszystkich Mszach �w.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzin. W
sklepiku mo¿na nabyæ dewocjonalia, czaso-
pisma i wydawnictwa religijne. Polecamy w
szczególno�ci: komplety kolêdowe, figurki
anio³ów z gipsu, telegramy okoliczno�ciowe
(�lubne, pami¹tki Chrztu �w. itp.), obrazy
�cienne, kropid³a, modlitewniki, ró¿añce i
pude³ka do ró¿añców, krzy¿yki na �cianê,
bia³e szaty i �wiece do chrztu, breloczki z
wizerunkiem �w. Krzysztofa, ró¿ne wydania
Biblii, brewiarzy i pocztówki.

Pierwsza pomoc

 WEJD�
DO SKLEPIKU
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Jeszcze o Misjach

MELODYJNE
ECHO UCZTY

Podczas dni wype³nionych naukami misyj-
nymi s³yszeli�my wiele piêknych pie�ni s³a-
wi¹cych Mi³osierdzie Bo¿e.

Aby nam czas nie zatar³ tych melodii i tre-
�ci spróbujmy sobie przypomnieæ choæ jedn¹,
jak¿e piêkn¹ pie�ñ pt. �Ile razy pier� ode-
tchnie�

Ile razy pier� odetchnie,
ile razy serce drgnie,
tysi¹c razy wiêcej Jezu,
wielbiê Mi³osierdzie Twe. (bis)

Refren:
Mi³osierdzie Twe Jezu,
poprzez wieki wci¹¿ trwa,
Mi³osierdzie Twe Jezu,
ukojenie nam da.
Bo gdy smutek nas trapi
i na duszy tak �le,
Mi³osierne Twe Serce,
³ask promienie nam �le. (bis)

Pragnê Mi³osierdzie Twoje
przeobraziæ siê, nim ¿yæ
i dla smutnych pokrzywdzonych
Twym odbiciem ¿ywym byæ. (bis)
Ref. Mi³osierdzie Twe Jezu ...

Spraw by wszystkie moje my�li,
ka¿de s³owo, ka¿dy czyn
by³y zawsze mi³osierne
wobec ludzkich wad i win. (bis)
Ref. Mi³osierdzie Twe Jezu ...

Pragnê zamkn¹æ biedne serce,
w Mi³osiernym Sercu Twym,
aby cierpieæ z cierpi¹cymi,
milczeæ o cierpieniu swym. (bis)
Ref. Mi³osierdzie Twe Jezu ...

DRODZY PRZYJACIELE LEDNICY!
Od VIII Spotkania M³odych nad brzegami

jeziora Lednickiego minê³o ju¿ trochê czasu...
za nami równie¿ Lednica Seniora.

Sztab Lednicy 2000, a zw³aszcza koordy-
nator mediów oraz koordynatorzy poszcze-
gólnych sekcji medialnych pragn¹ serdecz-
nie podziêkowaæ za zesz³y rok wspó³pracy,
za pomoc w promocji i nag³o�nieniu naszych
spotkañ (wszyscy przecie¿ wiemy jak wa¿na
jest promocja).

Dziêkujemy za to, ¿e tak ¿ywo reagowali
Pañstwo na nasze pro�by; dziêkujemy za
przybycie nad Lednicê 29 maja 2004 roku,
aby wspólnie z nami nie tylko daæ siê z³owiæ
w sieæ Mi³o�ci, ale równie¿ powiedzieæ, napi-
saæ czy opowiedzieæ o tym co dzieje siê w tê
noc u �róde³ chrzcielnych Polski, by do jak
najwiêkszej rzeszy ludzi dotar³a o tym wie�æ.

Przepraszamy równie¿ za wszelkie niedo-
ci¹gniêcia z naszej strony (o wszelkich nie-
doci¹gniêciach proszê nas informowaæ).

AMBASADORZY

LEDNICKA  AMBASADALEDNICKA  AMBASADALEDNICKA  AMBASADALEDNICKA  AMBASADALEDNICKA  AMBASADA
Alicja Silska, koordynator SMS: +48-605-105-875
poczta:  alicjasilska@lednica2000.pl
internet: http://www.lednica2000.pl
lista dyskusyjna: http://www.ambasador.lednica2000.pl

DRODZY AMBASADORZY LEDNICY!
Witamy Was serdecznie po wakacjach!!!

Wielu z Was ma za sob¹ ju¿ pierwszy mie-
si¹c szko³y, wielu (np. my) pierwszy tydzieñ
studiów. Wszyscy za� mamy przed sob¹ ko-
lejn¹ Lednicê, kolejny rok uczenia siê s³u¿by
Bogu i ludziom, rok radowania siê ¿yciem i
mi³o�ci¹ Pana i oddawania mu ka¿dej chwili
naszego ¿ycia. Ufamy, ¿e czas wakacji po-
zwoli³ Wam odnowiæ si³y, nie tylko te fizycz-
ne, ale i duchowe, ¿e, jak co roku, wspomo-
¿ecie nas nimi, swoim zapa³em i entuzja-
zmem w przygotowaniach do spotkania led-
nickiego i w ¿yciu lednickimi tre�ciami na co
dzieñ, w naszych rodzinach, parafiach, �ro-

Ju¿ za kilka tygodni wraz z rozpoczêciem
nowego roku akademickiego w Duszpaster-
stwie Akademickim O.O. Dominikanów na
dobre rozpoczniemy przygotowania do kolej-
nego Apelu III Tysi¹clecia. Tym samym za-
praszamy Pañstwa do wspó³pracy z organi-
zatorami spotkania. Zale¿y nam na tym, aby
Pañstwa s³uchacze, czytelnicy i telewidzowie
uczestniczyli zarówno w przygotowaniach
spotkania nad Jeziorem Lednickim, jak i byli
z nami na Polach Lednickich w Wigiliê Ze-
s³ania Ducha �wiêtego.

Liczymy na Pañstwa pomoc i ju¿ dzi� dziê-
kujemy za kolejny rok wspó³pracy.

Z wyrazami szacunku
SZTAB LEDNICY 2000

Kontakt  z mediami:
Urszula �widerska e-mail:
uswiderska@lednica2000.pl;
promocja@lednica2000.pl

PODZIÊKOWANIE

dowiskach.
Ju¿ za chwile prze�lemy Wam zaprosze-

nia na rekolekcje dla kobiet i duszpasterzy,
które prosimy - zanie�cie do swoich szkó³,
parafii, rozg³o�cie wszystkim i zapro�cie ich
w ojca Góry i naszym imieniu.

W najbli¿szych te¿ dniach - otrzymacie
spor¹ porcjê inspiracji i �wiadectw od Amba-
sadorów, które mog¹ Wam pomóc w rozpo-
czêciu lednickich dzia³añ w tym roku!

Pozdrawiamy rado�nie! Trzymajcie siê!
Alicja, Emilia, Agata i Centrala Lednicy

2000

DLA DUSZPASTERZY
Od 8-10 listopada 2004 (poniedzia³ek -

�roda) Duszpasterstwo Akademickie oo. Do-
minikanów zaprasza duszpasterzy na spotka-
nie do Domu �w. Jacka na Jamnej.

Co stary Papie¿ ma do powiedzenia m³o-
dym ksiê¿om w Polsce? Seminarium, reko-
lekcje, praca z tekstem Jana Paw³a II �Wstañ-
cie, chod�my!� Spotkanie poprowadz¹ ojco-
wie: Jan Góra i Tomasz Dostatni.

Proszê przywie�æ ze sob¹ w³asny egzem-
plarz ksi¹¿ki, �piwór i przynajmniej jednego
z konfratrów. Przyjed�cie (duszpasterze-Am-
basadorzy, przeka¿cie innym, zapro�cie!!!)

ALICJA SILSKA

Koordynator Ambasad Lednickich SMS: +48-
605-105-875 poczta: alicjasilska@ledni-
ca2000.pl strona internetowa: http://www.ledni-
ca2000.pl

DLA KOBIET
 Kochani! Jesieñ na Jamnej dla Kobiet.

 W dniach 4 - 6 listopada 2004 roku (czwar-
tek-sobota) podobnie jak w poprzednich la-
tach odbêdzie siê jesienna pielgrzymka dla
kobiet na Jamn¹. Zapraszamy wszystkie pa-
nie i panny, w ka¿dym wieku na te kilka reko-
lekcyjnych dni. (szczegó³y bêd¹ podane
wkrótce) (informacje kontaktowe)  Alicja Sil-
ska Koordynator Ambasad Lednickich SMS:
+48-605-105-875 poczta: alicjasilska@ledni-
ca2000.pl strona internetowa: http://www.led-
nica2000.pl

Przyjed�cie (kobiety), przeka¿cie innym,
zapro�cie!!!

Duszpasterstwo Akademickie OO. Domi-
nikanów: ul. Ko�ciuszki 99, 61-716 POZNAÑ

tel. (061)8523134; fax (061) 852 38 67

JESIEÑ NA JAMNEJ



Ludzie z pomnika (79)

Urodzi³ siê w dniu 10 marca 1890 roku w
Putiatyczach powiat Rudki na Wo³yniu. By³
synem Piotra i Ewy z domu P³otycz, a rodzi-
ce mieli swoje w³asne, oko³o 30 hektarowe
gospodarstwo rolne. Albin do Szko³y Po-
wszechnej uczêszcza³ w swej rodzinnej miej-
scowo�ci, a po jej ukoñczeniu rozpocz¹³
naukê w Cesarsko-Królewskim Gimnazjum
w Samborze. Tam w dniu 4 lipca 1908 roku
zda³ egzamin dojrza³o�ci.

W 1909 roku rozpocz¹³ pracê zawodow¹
jako pomocnik kancelarii kolejowej na stacji
Kolei Pañstwowej w £upkach w wojewódz-
twie lwowskim. Na tym stanowisku, z prze-

ALBIN
KWIATKOWSKI

�limaczy³y siê sprawy urzêdowe zwi¹za-
ne z zezwoleniem, tymczasow¹ dzier¿aw¹
terenu i tym podobnymi sprawami. Na tere-
nie przysz³ego ko�cio³a ros³o jeszcze ¿yto,
co uniemo¿liwia³o jakiekolwiek prace przy-
gotowawcze. Wprawdzie ¿niwa zapowiada-
³y siê szybko, bo ziemia tu s³aba, ale... Tote¿
dopiero oko³o po³owy lipca 1983 roku, po
z¿êciu zbo¿a, na pole nadjecha³ samochód
marki �Wartburg�. Wysiad³o z niego dwóch
mê¿czyzn i ogl¹dali, chodzili, co� krokami
mierzyli i rozmawiali. Byli to: ks. Stanis³aw
Grunt - proboszcz parafii �w. Miko³aja i ks.
Zygmunt Trybowski. W tym dniu budowni-
czy zrobi³ swe pierwsze kroki na miejscu swej
przysz³ej pracy duszpasterskiej. W tym te¿
dniu pop³ynê³a z tego pola w niebiosa pierw-
sza kap³añska modlitwa. Ks. Zygmunt po-
zbiera³ parê zwyk³ych polnych kamieni, z
czym nie mia³ wiele trudno�ci. U³o¿y³ z nich
na r¿ysku krzy¿ i obaj kap³ani odmówili �Pod
Twoj¹ obronê�.

Przysz³e dzie³o zosta³o dane pod opiekê
Tej, która parafii patronuje - Królowej Mê-
czenników. Ziarno zosta³o rzucone, mo¿na
powiedzieæ zasiane w tê glebê i mimo, ¿e
czas nagli³, trzeba by³o poczekaæ na wzrost,
ale o tym w nastêpnym odcinku.

(cdn).
KFAD

O mojej parafii (5)

KAMIENNY
KRZY¯

Od autora:
Gdyby kto�, po lekturze kolejnego odcinka,
chcia³ co� dopowiedzieæ, dodaæ do opisywa-
nych zdarzeñ, bardzo proszê o kontakt.

rw¹ na odbycie s³u¿by wojskowej w armii au-
striackiej pracowa³ do 1923 roku. Podczas
tej s³u¿by bra³ udzia³ w tocz¹cych siê w 1919
roku walkach polsko - ukraiñskich.

Od wrze�nia 1923 roku rozpocz¹³ pracê
w charakterze nauczyciela w jednej z wiej-
skich Szkó³ Powszechnych jako nauczyciel
sta¿ysta, bowiem nie mia³ odpowiedniego w
tym kierunku wykszta³cenia.. Pracuj¹c ukoñ-
czy³ kursy nauczycielskie i zda³ przed Pañ-
stwow¹ Komisj¹ w Równem egzamin kwali-
fikacyjny daj¹cy mu uprawnienia nauczyciel-
skie. Ju¿ jako nauczyciel wykwalifikowany
pracowa³ do 1931 roku w ró¿nych szko³ach
powszechnych wiejskich na terenie powiatu
równieñskiego. Tam da³ siê poznaæ jako na-
uczyciel samodzielny, ale i samowolny, w
zwi¹zku z czym zosta³ dyscyplinarnie prze-
niesiony do pracy na terenie województwa
pomorskiego, gdzie w tym czasie bardzo
brakowa³o nauczycieli. Od wrze�nia 1931
roku rozpocz¹³ pracê w siedmioklasowej
Publicznej Szkole Powszechnej w Sêpólnie
Krajeñskim i tam pracowa³ do 1935 roku. W
1935 roku przeniós³ siê do Bydgoszczy,
gdzie pracowa³ kolejno w Szko³ach Po-
wszechnych: im. Henryka Sienkiewicza przy
ul. Sowiñskiego 5 (1935-36), im. Józefa So-
wiñskiego mieszcz¹cej siê tym samym bu-
dynku co poprzednia (1936-37) i im. Stani-
s³awa Leszczyñskiego przy ulicy Leszczyñ-
skiego 49, gdzie zasta³ go wybuch II wojny
�wiatowej.

Aresztowany zosta³ przez Gestapo w dniu
16 pa�dziernika 1939 w swym mieszkaniu
przy ulicy Jagielloñskiej 51 i doprowadzony
do obozu internowania Polaków w kosza-
rach 15 - PAL-u. Po przes³uchaniach roz-
strzelany w Dolinie �mierci podczas egze-
kucji grupy nauczycieli w dniu 1 listopada
1939 roku.

opracowa³   KFAD

Materia³y �ród³owe:
- Kronika bydgoska Tom XIII - TMMB Bydgoszcz

1993
- Bydgoszcz - lato 1939 - Praca zbiorowa, "Po-

morze" 1985

Od autora:
Dnia 6 czerwca br. CKK �Wiatrak� otworzy³o

ksiêgê �Martyrologium Bydgoszczan XX wieku�.
Kartki ksiêgi s¹ ju¿ powoli zapisywane. Mo¿e to
ty zape³nisz je wspomnieniem, �wiadectwem?

Ró¿añcowe Jerycho - to nieprzerwane,
rotacyjne czuwanie grup i osób przed Naj-
�wiêtszym Sakramentem z modlitw¹ Ró¿añ-
cow¹, Koronk¹ do Bo¿ego Mi³osierdzia prze
wstawiennictwo Naj�wiêtszej Maryi Panny w
intencjach o: ³askê wiary, powstrzymania z³a,
pokój na �wiecie i Polskê wed³ug woli Bo¿ej.

Modlitwa Ró¿añcowa rozlewa siê na ca³¹
Polskê ka¿dego dnia jednocz¹c Polaków w
kraju i za granic¹. Poni¿ej przedstawiamy
plan czuwania przed Naj�wiêtszym Sakra-
mentem w naszej parafii w najbli¿szy pierw-
szy pi¹tek - 5 listopada 2004 roku i wspólno-
ty odpowiedzialne za prowadzenie poszcze-
gólnych czê�ci Jerycha.

Nieustanna modlitwa

JERYCHO
    8.30-9.00 - Msza �w. i Wystawienie

Naj�wiêtszego Sakramentu
  9.00-10.00 - Cisza i modlitwy prywatne
10.00-10.30 - Tajemnice Radosne Ró¿añca

(Ko³o Przyjació³ Radia
Maryja)

10.30-11.00 - Cisza i modlitwy prywatne
11.00-11.30 - Tajemnice �wiat³a Ró¿añca

(Parafialny Oddzia³ Akcji
Katolickiej)

11.30-12.00 - Cisza i modlitwy prywatne
12.00-12.30 - Anio³ Pañski i Tajemnice

Bolesne Ró¿añca (Grupa
Czcicieli MB Fatimskiej
�D¹b�)

12.30-13.00 - Cisza i modlitwy prywatne
13.00-13.30 - Tajemnice Chwalebne

Ró¿añca (Wspólnota
¯ywego Ró¿añca)

13.30-14.00 - Cisza i modlitwy prywatne
14.00-14.30 - Tajemnice Radosne Ró¿añca

(Chór Parafialny
�Fordonia�)

14.30-15.00 - Cisza i modlitwy prywatne
15.00-15.30 - Koronka do Mi³osierdzia

Bo¿ego (Wspólnota Czcicieli
Mi³osierdzia Bo¿ego)

15.30-16.00 - Msza �w.
16.00-16.30 - Tajemnice �wiat³a Ró¿añca

�w. (Podwórkowe Ko³a
Ró¿añcowe Dzieci)

16.30-17.00 - Cisza i modlitwy prywatne
17.00-18.00 - Adoracja przy flecie
18.00-18.30 - Tajemnice Bolesne Ró¿añca

�w. (Ko�ció³ Domowy - Oaza
Rodzin)

18.30-19.00 - Msza �w.
ANNA, MARIA
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Dobroczynne zio³a (19)

OSTROPEST
Z KANCELARII PARAFIALNEJ

5 wrze�nia 2004
Adam Bartosz Koniecki

ur. 17.07.2004
Szymon Ryszard Tokarski

ur. 03.07.2004
Maria Krystyna Filipek

ur. 30.07.2004
10 wrze�nia 2004

Amalia Gabriela Dudnicka
ur. 21.06.2004

13 wrze�nia 2004
Nicole Krajewska

ur. 28.04.2004
19 wrze�nia 2004

Mateusz Paulo Schuhmacher
ur. 24.05.2004

Julia Marta Poraziñska
ur. 17.05.2004

Julia Justyna Krakos
ur. 27.07.2004

Alicja Kowalska
ur. 12.07.2004

Aleksander Jan Rozniakowski
ur. 23.07.2004

Adam Liszewski
ur. 14.07.2004

Aniela G¹siorek
ur. 08.07.2004

Wiktor Kierzkowski
ur. 07.06.2004

Oliwia Maria Szczepañska
ur. 19.11.2003
Juliusz Górnik
ur. 23.07.2004

Piotr Adam Piasecki
ur. 17.07.2004

23 wrze�nia 2004
Kamil Jakub Rojowski

ur. 20.08.2004
3 pa�dziernika 2004

Eryk Spychalski
ur. 06.06.2004

Aleksander Zieliñski
ur. 20.04.2004

INFORMACJE
SAKRAMENT CHRZTU �W.
Sakrament sprawowany jest przy
udziale wspólnoty parafialnej w cza-
sie niedzielnej Mszy �w. o 13.00.
Dziecko zg³aszaj¹ rodzice w Biurze
Parafialnym podaj¹c kandydatów na
chrzestnych, tj. osoby ochrzczone,
bierzmowane, praktykuj¹ce, maj¹ce
ukoñczone 16 lat (je¿eli ¿yj¹ w ma³-
¿eñstwie musi to byæ zwi¹zek sakra-
mentalny). Zg³aszaj¹c do Chrztu �w.
trzeba przedstawiæ odpis skrócony
aktu urodzenia dziecka z USC. Kate-
cheza odbywa siê zawsze przed
Chrztem �w. w sobotê po Mszy �w. o
18.30. Najbli¿sze terminy Chrztu �w.:
7 i 21 listopada br.
SAKRAMENT MA£¯EÑSTWA
Osoby pragn¹ce zawrzeæ zwi¹zek
ma³¿eñski powinny zg³osiæ siê do Biu-
ra Parafialnego celem ustalenia ter-
minu �lubu i spisania protoko³u na  3
miesi¹ce przed �lubem.
POGRZEB
Przy zg³oszeniu pogrzebu nale¿y
przed³o¿yæ odpis aktu zgonu z USC.

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

4 wrze�nia 2004
Marcin Herman

Kamila Maria ¯ygulska
Marcin Szafrañski

Agnieszka Beata Jarosik
Maciej Tomasz Szkulmowski

Katarzyna Szwagierek
11 wrze�nia 2004

Marcin Piotr Ceg³owski
Agnieszka Pawlukiewicz

Marcin Zieliñski
Monika Piotrowska

Dawid Myszko
Anna Bonna

18 wrze�nia 2004
Marcin Krzysztof Mo�cicki

Anna Niemiec

�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,

wierno�æ
i uczciwo�æ
ma³¿eñsk¹

OSTROPEST PLAMISTY - (Si-
lybum marianum L. Gaert) - pisano
o nim tak: On zaw¿dy trzyma wodê
na szerokich li�ciach przy ³odydze.
S¹ one ostre, kolczaste, obsypane
mnogimi plamkami, a na wszystkich
ga³¹zkach siedz¹ kolczaste, ró¿owe
g³ówki w kr¹g d³ugimi cierniami oto-
czone. Moc i dzia³anie: korzeñ i na-
siona ostów tych s¹ ciep³e i suche,
a natura ich nieco �ci¹gaj¹ca. Wy-
piwszy wodê z onych li�ci palon¹,
k³ucie w boku oddaliæ mo¿na. Ziele
ono zda siê na wszelk¹ truciznê w
¿ywocie, na morowe powietrze i in-
sze niemoce. (Adam Lonitzer).

Ro�lina znana od staro¿ytno�ci i
tak cenna poprzez swe w³a�ciwo-
�ci, ¿e znalaz³a sta³e miejsce w
klasztornym skarbcu leków. Nosi
te¿ nazwê �ostu Naj�wiêtszej Maryi
Panny�. Bo sta³o siê tak, jak g³osi
legenda, ¿e przy karmieniu Dzie-
ci¹tka Jezus przez Naj�wiêtsz¹ Pa-
nienkê, kilka kropli mleka zosta³o
uronionych na to ziele. Ostropest
nale¿y do rodziny astrowatych i wy-
stêpuje w po³udniowej Europie, po-
³udniowej Rosji, pó³nocnej Afryce i
Azji Mniejszej. G³ówne zwi¹zki: sy-
limaryna, flawonidy, zwi¹zek gor-
czycowy, aminy biogenne, zwi¹zki
bia³kowe i t³uszczowe.

DZIA£ANIE: wyci¹gi z nasion
ziela podwy¿szaj¹ napiêcie �cian
naczyñ obwodowych. Obecnie naj-
wiêksze znaczenie ma sylimaryna.
Ten wielce z³o¿ony zwi¹zek dzia³a
przeciwzapalne, a nade wszystko
odtruwaj¹co. Chroni w¹trobê przed
zgubnym dzia³aniem ró¿nych tru-
cizn, takich lak etanol, toksyn mu-
chomora sromotnikowego, ¿ó³tego
fosforu i niektórych �rodków insek-
tobójczych. Regeneruje uszko-
dzon¹ w¹trobê. Najdziwniejszym
mo¿e wydawaæ siê to, ¿e mecha-
nizm odtruwania tego zwi¹zku jest
nieznany. Naukowcy dok³adali wiel-
kich starañ i dok³adno�ci w bada-
niu sylimaryny, ale ustalili tylko, ¿e

Zenon Romuald Nowak
ur. 29.11.1941 zm. 4.09.2004

Apolinary Marcinkowski
ur. 26.10.1932 zm. 12.09.2004

Robert Ka³dowski
ur. 07.06.1909 zm. 20.09.2004

Zofia Sabina Sikorska
ur. 24.02.1930 zm. 25.09.2004

Halina Anna Spycha³a
ur. 11.07.1949 zm. 25.09.2004

Maria Barbara S³omkowska
ur.06.11.1954 zm. 30.09.2004

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu

Z ksi¹g parafialnych wybra³ Krzysztof D.

substancja w niewielkim stopniu
wzmaga wydzielanie ¿ó³ci i hipote-
tycznie nie dopuszcza do tworzenia
siê ogromnie szkodliwych dla na-
szych organizmów nadtlenków.

Stosuje siê sylimarynê w uszko-
dzeniu w¹troby przez niektóre
zwi¹zki chemiczne, toksyny bakte-
ryjne, toksyny grzybów ni¿szych i
wy¿szych (ple�nie i kapeluszowe),
zapaleniu w¹troby, jej st³uczeniu i
marsko�ci, po przebytym wiruso-
wym zapaleniu tego organu i os³a-
bieniu jego dzia³ania. Nie stwierdzo-
no dzia³añ ubocznych sylimaryny
nawet po bardzo d³ugim podawaniu
leku. Nie stwierdzono te¿ ¿adnych
przeciwwskazañ co do jego zasto-
sowania.

Nad to napar z owoców ostrope-
stu plamistego stosuje siê w nie¿y-
tach i stanach zapalnych dróg ¿ó³-
ciowych, zw³aszcza przy zapar-
ciach, przekrwieniach ¿y³y wrotnej,
¿ylakach odbytu i koñczyn dolnych.

Do celów leczniczych zbiera siê
ze �rodowisk czystych ekologicznie
w koñcu sierpnia lub wrze�niu doj-
rza³e koszyczki ostropestu, suszy w
cieniu i przewiewie, m³óci i odwie-
wa. Otrzymujemy w ten sposób
owoc - Fructus Sybili mariani. Prze-
mys³ farmaceutyczny wykorzystuje
ziele i li�cie ro�liny.

Receptury: odwar z owoców
ostropestu:

1 ³y¿eczki rozgniecionych owo-
ców zalaæ 1 szklank¹ gor¹cej wody
i powoli ogrzewaæ do wrzenia. Go-
towaæ bardzo ³agodnie pod przykry-
ciem 5-7 minut. Odstawiæ na 15 mi-
nut i przecedziæ. Piæ co godzinê po
1 ³y¿ce jako lek przeciwkrwotoczny.
Po dodaniu do odwaru 10-20 kropli
nalewki miêtowej lub dziurawcowej
stosowaæ przy niedomaganiach
w¹troby 2 razy dziennie po 1 szklan-
ki po posi³ku.

Proszek w zaburzeniach trawien-
nych: 20g owoców ostropestu; 10 g
korzeni mniszka; 5g li�ci miêty pie-
przowej; 5 g kory kruszyny. Zmieliæ
w m³ynku. Proszek przyjmowaæ 2-3
razy dziennie po jedzeniu po 1/3 -1/
2 p³askiej ³y¿eczki w 1 szklanki wody
w niestrawno�ciach, ma³ej ilo�ci
soku ¿o³¹dkowego i ¿ó³ci, przy za-
parciach.

MAREK

�ród³a:
- O¿arowski A.: Zio³olecznictwo - po-

radnik dla lekarzy - Warszawa PZWL
1980 r.

- O¿arowski A., Jaroniewski W.: Ro�li-
ny lecznicze i ich praktyczne zasto-
sowanie. IWZZ Warszawa 1987 r.

- Mayer J. G., Uchleke B.,  o. Saum K.
Zio³a ojców Benedyktynów-mieszan-
ki i leczenie. �wiat Ksi¹¿ki 2004 r.

Od autora: Surowiec ro�linny nale¿y
zbieraæ ze stanowisk oddalonych od
szos, dróg, wysypisk �mieci, zak³adów
przemys³owych i tym podobnych
miejsc. Ma on nas leczyæ, a nie truæ.
Widzia³em osoby zrywaj¹ce zio³a w
bezpo�rednim s¹siedztwie ruchliwych
ulic. Tego robiæ nie wolno.

Tomasz Jan Moch
Anna Katarzyna Arndt

Aleksander Maks Lewandowski
Ma³gorzata Bogumi³a Budzyñska

25 wrze�nia 2004
Micha³ Jan Worbis

El¿bieta Ma³gorzata G³owik
Robert Jacek Ziêtak

Maja Magdalena Siuchniñska
Adam Siedlecki

Natalia Karolina Maryks
Jacek Tomasz Pawlu�

Joanna Strzêpek
Rafa³ Oparka

Marta Maria Rymaszewska
2 pa�dziernika 2004
Piotr Pawe³ Rytlewski

Magdalena Sala
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GO�CIE Z TORUNIA
28 wrze�nia 2004 roku odby³o siê

w Domu parafialnym w Bydgoszczy
spotkanie Kolegium redakcyjnego
�Na o�cie¿� z redakcj¹ miesiêczni-
ka parafialnego �Drzewo ¿ycia�, któ-
ry ukazuje siê w toruñskiej parafii
pw. �w. Jakuba Aposto³a.

By³a to okazja do bli¿szego pozna-
nia siê i wymiany do�wiadczeñ.



Od 25 wrze�nia do 3 pa�dziernika trwa³a �Uczta mi³osierdzia� - Misje
Parafialne. Misje prowadzi³ znany w Polsce orêdownik Bo¿ego mi³o-
sierdzia o. Zdzis³aw Pa³ubicki - jezuita. W �Uczcie� bra³o udzia³ w dni
powszednie oko³o 1200 parafian (wiêcej na str. 5).
26 wrze�nia Ko³o Foto �Na o�cie¿� zorganizowa³o wystawê z wyjazdów
do Obór i na Lednicê Seniora.
3 pa�dziernika o 15.00 w kaplicy odprawiona zosta³a Msza �w. dla osób
Nies³ysz¹cych.
5 pa�dziernika o 18.30 w kaplicy odprawiona zosta³a Msza �w. dla
wszystkich dzieci, rodziców, wychowawców oraz sympatyków CKK
Wiatrak.
7 pa�dziernika przypada³ doroczny Odpust parafialny. Podczas Mszy
�w. o 17.00 nast¹pi³o po�wiêcenie ró¿añców dzieci przygotowuj¹cych
siê do I Komunii �w. O 18.30 uroczyst¹ Sumê odpustow¹ odprawi³ i
kazanie wyg³osi³ ks. Zenon Rubach. Uroczysto�ci odpustowe zakoñ-
czy³a Procesja Eucharystyczna wokó³ ko�cio³a (patrz str. 6).
9 pa�dziernika rozpocz¹³ siê IV Dzieñ Papieski. By³ jak zwykle bogaty
w wydarzenia, równie¿ w naszej parafii. Tego dnia o 17.00 nast¹pi³o
po�wiêcenie I stacji Drogi Krzy¿owej - Bydgoskiej Golgoty XX wieku w
Dolinie �mierci. Po�wiêcenia dokona³ ks. bp Jan Tyrawa.
10 pa�dziernika o 15.00 w naszej �wi¹tyni odby³ siê koncert pt. �Apo-
sto³owie Pokoju� w wykonaniu zespo³u �Samemu Bogu�. Podczas kon-
certu by³a okazja do ws³uchania siê we fragmenty nauczania Ojca
�wiêtego i Jego poezji. Od 16.00 do 20.00 w Hali �£uczniczki� trwa³
koncert galowy organizowany przez CKK Wiatrak. W programie wy-
st¹pi³ zespó³ RAZ, DWA, TRZY. Po wszystkich Mszach �w. zbierano
do puszek ofiary na Fundusz �Dzie³o III Tysi¹clecia� (fundowanie sty-
pendiów dla zdolnej i biednej m³odzie¿y). Zebrano 2032 z³.
16 pa�dziernika przypada³a 26 rocznica pontyfikatu Jana Paw³a II. O
21.00 odby³o siê w kaplicy parafialnej czuwanie parafian, pielgrzymów
pieszych jak i tych którzy w inny sposób pielgrzymowali na Jasn¹ Górê
po³¹czone z Apelem Jasnogórskim.
17 pa�dziernika przypada³a Niedziela Misyjna. Zbiórkê do puszek tego
Dnia przeznaczono na cele misyjne. Rozpoczê³y siê rekolekcje akade-
mickie. Prowadzi³ o. Jacek Salij - dominikanin. * O 11.00 w kaplicy
odprawiono Mszê �w. dla dzieci specjalnej troski. * Na Mszy �w. o 18.30
odby³a siê w naszej �wi¹tyni Ogólnobydgoska Inauguracja roku aka-
demickiego 2004/2005 z udzia³em ks. bpa Jana Tyrawy, w³adz rektor-
skich bydgoskich uczelni, pracowników i studentów. Po�wiêcono in-
deksy najm³odszym studentom.
Od 20 do 30 pa�dziernika z udzia³em naszych parafian trwa³a Piel-
grzymka diecezjalna do W³och jako podziêkowanie Ojcu �wiêtemu za
dar utworzenia Diecezji Bydgoskiej.
Od 21 pa�dziernika pos³ugê pomocy duszpasterskiej wype³nia w na-
szej parafii alumn Diecezjalnego Seminarium Duchownego w Bydgosz-
czy ks. Piotr We³nic.
Od 25 pa�dziernika do 7 grudnia w ka¿dy poniedzia³ek i czwartek od-
bywaj¹ siê w naszej kaplicy parafialnej �Katechezy neokatechumenal-
ne� dla doros³ych i m³odzie¿y.
1 listopada o 20.30 zapraszamy na modlitwê za zmar³ych do Doliny
�mierci. Zbiórka przy kaplicy.
Od 1 listopada przez okres jesienno-zimowy nie bêdzie w naszym ko-
�ciele niedzielnych Mszy �w. o 20.00.
5 listopada od 9.00 do 18.30 bêdzie trwa³o w naszej kaplicy Jerycho -
nieustanna modlitwa ró¿añcowa (szczegó³owy plan na str. 16)
7 listopada odbêdzie siê XXII Droga Krzy¿owa w Dolinie �mierci. * W
hospicjum Domu Sue Ryder odbêdzie siê �Dzieñ otwarty�.
8 listopada PKS �Wiatrak� �wiêtuje 5 lat swego istnienia i dzia³ania.
Wprowadzamy w naszej parafii nowy zwyczaj tzw. �Wymienianek rocz-
nych�. W ka¿d¹ niedzielê przed Msz¹ �w. o 10.00 modliæ siê bêdziemy
za zmar³ych wymieniaj¹c ich imiona i nazwiska. Wymienianki przyjmu-
je siê w Biurze parafialnym i zakrystii.

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY

Miesiêcznik �Na o�cie¿� Redaguje kolegium, asystent ko�cielny - ks. Krzysztof Buchholz * Adres redakcji: ul. Bo³tucia 5,
85-791 Bydgoszcz; adres poczty elektronicznej: naosc@logonet.com.pl * Adres strony internetowej: http://www.naosc.lo.pl  (równie¿ na stronie
parafialnej: www.mbkm.gniezno.opoka.org.pl) * Materia³ów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega siê równie¿ prawo do zmiany tytu-
³ów, skrótów i redakcji materia³ów * Wydawca: Rzymskokatolicka Parafia Matki Boskiej Królowej Mêczenników w Bydgoszczy.

POZIOMO:
1A Historyjka obrazkowa
2F Zapatrzenie siê w siebie

samego
3A Presja, wywieranie wp³ywu
4F Zbudowana z komórek
5A Gdy bite tworzy pianê
6F Imiê mêskie
7A Ostry ³uk szosy
8E Tropikalna gruszka

ZNACZENIE WYRAZÓW
9A Sk³adnik pasty do zêbów

PIONOWO:
B1 Osoba okazuj¹ca dowód
D1 Li�æ modrzewia, lub ja³owca
E7 Wêgielki w palenisku
F1 Czê�æ stadionu
G6 Czar, wdziêk
H1 Rower lub auto
K1 Smaczna tabliczka

KRZY¯ÓWKA PA�DZIERNIKOWA
OPRACOWA£ RASKE WIDIP

Dziêkujemy korespondentom i autorom tekstów, oraz za nades³ane listy. Sk³ad
ukoñczono i oddano do druku  29. pa�dziernika 2004 r. Nastêpne wydanie
�Na o�cie¿� planowane jest 21. listopada 2004 r.

MSZE �WIÊTE W NASZYM KO�CIELE:
w dni powszednie: 7.00 8.30 15.30 18.30

w niedziele i �wiêta:
7.00 8.30 10.00 11.30 13.00 17.00 18.30 20.00

Odgadnij wyrazy i odczytaj has³o wg ni¿ej podanego szyfru. Poszcze-
gólne wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasami.  W rozwi¹zaniu wystar-
czy podaæ samo has³o. Oto szyfr: [(K2, C5, G6, L6, D7, H3) (C1, B7,
D5, L8, F1, B5, F2, C7, H6, B4, D1, C9) (A5, D9, E7, K3, L2, G6)].
Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki
�Poczty parafialnej� do 14 listopada 2004 roku. Rozwi¹zanie krzy-
¿ówki  z poprzedniego wydania brzmia³o: �ROZPOCZYNAMY MISJE
MI£OSIERDZIA�. Nagrodê otrzymuje Krystyna Witnik, zam. w   Byd-
goszczy przy ul. Bo³tucia 2. Gratulujemy. Nagrodê mo¿na odebraæ
w zakrystii.
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Parafialny Zespó³ �Caritas� pe³ni dy¿ur w ka¿d¹ �rodê od 17.00 do 19.00
w Domu Parafialnym.
Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego codziennie w kaplicy o 15.00, a po
niej o 15.30 Msza �w. Godzinki o Mi³osierdziu Bo¿ym w ka¿dy czwar-
tek o 8.00 w kaplicy.
Adoracja Naj�wiêtszego Sakramentu w kaplicy w pi¹tki od 9.00 do
18.00, w I pi¹tki do 22.00 zakoñczona Msz¹ �w.
Ju¿ nied³ugo uka¿e siê �Kalendarz parafialny� na rok 2005. Oprócz
kalendarium bêdzie �ród³em wieu cennych informacji.
Inne informacje na stronach CKK �Wiatrak� i DA �Martyria�.
Og³oszenia i inne informacje parafialne znajduj¹ siê w internecie
na stronie: www.mbkm.gniezno.opoka.org.pl
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TELEFONY
346-76-25 ks. proboszcz Jan Andrzejczak, Biuro Parafialne
346-76-26 ks. Z. Zimniewicz, ks. W. Retman, ks. Krzysztof Danowski
348-51-28 ks. Edward Wasilewski, 344-62-41 ks. Dariusz Weso³ek
346-31-94 ks. Krzysztof Buchholz (DA �Martyria�)



Wspomo¿enie wiernych - Módl siê za
nami, to jedno z wielu wezwañ Litanii Lore-
tañskiej. Ten rodzaj kultu Matki Wspomo¿y-
cielki znany jest w Ko�ciele ju¿ od najdaw-
niejszych czasów, a jako �wiêto wprowadzo-
ny w �redniowieczu.

POCZ¥TKI KULTU
Wiara Ko�cio³a po Apostolskiego, czyli

Jego pierwszych dni, w pomoc Maryi wywo-
dzi siê z przekonania, ¿e Maryja po Zmar-
twychwstaniu i Wniebowst¹pieniu Jezusa
pozosta³a tu na ziemi po to, by byæ Matk¹ i
Opiekunk¹ tej wspólnoty. Pod tym k¹tem Jan
opisa³ w Ewangelii scenê pod Krzy¿em i w
tym sensie opisuje £ukasz wspóln¹ z Ma-
ryj¹ modlitwê w Wieczerniku przed Zes³a-
niem Ducha �wiêtego.

Znane s¹ pisma Ojców Ko�cio³a ju¿ z
pocz¹tków II wieku mówi¹ce o tym, ¿e ju¿ w
I wieku istnia³y krótkie wezwania i hymny
uwielbienia Maryi, jako Opiekunki i Orêdow-
niczki u Pana. Pisali o tym �wiadectwa: �w.
Ignacy z Antiochii, �w. Justyn Apologeta, czy
�w. Ireneusz z Lyonu, który jako pierwszy
u¿ywa s³owa "Orêdowniczka" rozumiej¹c go
w sensie "niesie pociechê", "udziela pomo-
cy". O tej g³êbokiej wierze pierwszych chrze-
�cijan mówi¹ nam te¿ odkrycia archeologicz-
ne. W Nazarecie, na miejscu dzisiejszej Ba-
zyliki Zwiastowania odkryto resztki domu
modlitwy o charakterze Judeo chrze�cijañ-
skim, z najpó�niej II wieku, z widniej¹cym na
resztkach tynku napisem w jêzyku greckim:
Ja klêcz¹c pod �wiêtym miejscem Maryi na-
tychmiast napisa³am imiona i zarz¹dzi³am to,
co Jej nale¿ne by wziê³a w opiekê. Pisa³a to
zapewne jaka� p¹tniczka, która przyby³a do
tego miejsca uwa¿anego ju¿ wtedy za �wiê-
te. Innym dowodem opieki Maryi jest p³ytka
terakoty z katakumb Kaliksta i Pryscylli w
Rzymie z prze³omu I / II wieku z napisem
Maria aiuba nos - Maryjo wspomagaj nas.
Warto wiedzieæ, ¿e s¹ to najstarsze czê�ci
katakumb, czyli miejsca spotkañ pierwszych
chrze�cijan

W czasach pó�niejszych szeroko zaczê-
³a siê rozwijaæ w Ko�ciele tak zwana �Mario-
logia niekontrolowana�, czyli g³êboka wiara
w pomoc Maryi oparta na opowiadaniach,
apokryfach, czy ludowych przekazach ust-
nych.

�WIÊTO WSPOMO¯YCIELKI WIERNYCH
W KO�CIELE

�wiêto Maryi Wspomo¿ycielki Wiernych
ustanowi³ w 1815 roku papie¿ Pius VII jako
pomnik osobistej wdziêczno�ci dla Matki
Bo¿ej za mo¿liwo�æ powrotu do Rzymu z
wygnania w 1814 roku. Bulla papieska mó-
wi³a, ¿e �wiêto Betae Virginis Mariae sub ti-
tulo Auxilium Christianorum - B³ogos³awio-
nej Maryi Dziewicy nazywanej Wspomo¿e-
niem Chrze�cijan wyznaczone zosta³o na
dzieñ 24 maja. Nie by³o ono jednak od razu
obowi¹zuj¹ce w ca³ym Ko�ciele, a tylko w
Rzymie i w niektórych Zakonach. Dopiero na
pro�bê poszczególnych Episkopatów, a na-

�wiêta ku czci Matki Bo¿ej (19)

NMP WSPOMO¯ENIA WIERNYCH
wet diecezji by³o kolejno rozpowszechniane.
Najpierw przyjê³y go Episkopaty W³och, pó�-
niej Hiszpanii oraz niektóre diecezje niemiec-
kie i czeskie, a za nimi Australia z Now¹
Zelandi¹. Od 1848 roku zaczê³a obchodziæ
jako pierwsza to �wiêto diecezja tarnowska
w Polsce.

KULT �WIÊTA W POLSCE
G³êboka wiara w pomoc Maryi w ró¿nych

trudnych sprawach cz³owieka wierz¹cego
znana i kultywowana by³a w Polsce od chwili
przyjêcia chrze�cijañstwa. Kult ten wzrasta³
i rozwija³ siê równolegle z rozwojem polskie-
go Ko�cio³a. Obchody �wiêta Matki Bo¿ej
Wspomo¿enia Wiernych zapocz¹tkowali
Kapucyni, którzy ju¿ w 1821 roku dostali in-
dult papieski zezwalaj¹cy w³¹czyæ go do li-
turgii kalendarza zakonnego. Druga po³owa
wieku XIX to w³¹czanie �wiêta w liturgiê po-
szczególnych diecezji. Najpó�niej uczyni³a to
diecezja kaliska, bo w 1907 roku. Jednak
przyjmuje siê, ¿e od 1870 roku w zasadzie
ca³y kraj obchodzi³ to �wiêto, bo jak nie czy-
ni³a tego diecezja, to �wiêtowa³y go poszcze-
gólne zakony, a w tym czasie nie by³o w Pol-
sce diecezji, w której nie by³oby jakiego�
zakonu.

Wkrótce jednak �wiêto to straci³o w pew-
nym sensie swoj¹ warto�æ liturgiczn¹, bo-
wiem reforma kalendarza liturgicznego prze-
prowadzona w latach 1911 do 1913 spowo-
dowa³a pominiêcie go w kalendarzach litur-
gicznych diecezjalnych. Pozosta³o ono w
niezmiennej formie jedynie w zakonie Sale-
zjanów i w parafiach pod wezwaniem Maryi
Wspomo¿enia Wiernych, a by³o ich niewie-
le, bo tylko w Czechowiach, Katowicach
We³nowcu, Kluczborku, D¹brówce Wielkiej,

Gomunicach, Torzymiu, SZAMOCINIE, Tu-
szowie Narodowym, Nowej Wsi Szlachec-
kiej, Dobczycach i Jaroszowcu.

Po uwolnieniu z wiêzienia Prymasa Pol-
ski kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w 1956
roku biskupi polscy dopatruj¹c siê analogii z
wydarzeniami w Rzymie z 1914 roku posta-
nowili jako �wotum wdziêczno�ci za wszel-
kie czyny Boga w naszej Ojczy�nie� zwróciæ
siê do Stolicy Apostolskiej w sprawie przy-
wrócenia �wiêta w ca³ym Ko�ciele polskim..
Do pro�by przychyli³ siê papie¿ Jan XXIII w
dniu 8 grudnia 1958 roku podpisuj¹c dekret
jako jeden z pierwszych dokumentów swe-
go pontyfikatu. �wiêto to obchodzimy jak
dawniej w dniu 24 maja i jest ono dla ca³ego
kraju wspomnieniem obowi¹zkowym, tylko
w zakonach i parafiach pod patronatem
Maryi Wspomo¿ycielki uroczysto�ci¹.

ZNACZENIE KULTU MATKI BO¯EJ
WSPOMO¯ENIA WIERNYCH DLA NAS

Wszyscy doskonale wiemy na czym po-
lega niesienie pomocy drugiemu cz³owieko-
wi, choæ mo¿e nie wszyscy potrafimy j¹
nie�æ. Jednak pomagaæ a wspomagaæ, choæ
pozornie to samo, ale jak¿e ró¿ne. Matka
Bo¿a nie niesie nam przecie¿ bezpo�redniej
pomocy fizycznej, ale wspomaga usilnie ka¿-
dego, kto uwierzy, kto zaufa, kto do Niej siê
zwróci.

.Pamiêtajmy, ¿e Jezus na krzy¿u da³ nam
Sw¹ Matkê poprzez polecenie dla Jana "Oto
Matka twoja" i jak mówi Ewangelia "uczeñ
wzi¹³ J¹ pod swoj¹ opiekê" Jednak to nie
Maryja potrzebuje od nas pomocy, a odwrot-
nie. Potrzebujemy tej pomocy wszyscy i za-
wsze, bo ludzko�æ stale jest u³omna i cza-
sem wydaje siê bezradna.

Ka¿dy z nas do�wiadcza w swoim ¿yciu
utrapieñ, s³abo�ci, niepewno�ci. Jak¿e czê-
sto poprzez chorobê, cierpienie, zranienie
przez kogo�, czy biedê rodzi siê w nas utra-
ta nadziei. Wówczas wkracza w nasze ¿ycie
Ona - Wspomo¿enie Wiernych. Pamiêtajmy
jednak, ze wkracza do nas z wiar¹ wstawia-
j¹c siê do Syna jak w Kanie. Pomoc Maryi
bêdzie skuteczna tylko wtedy, gdy my j¹ z
wiar¹ przyjmiemy. Wówczas doznamy pocie-
szenia, otrzymamy si³ê, wzmocnienie ducha.
Tak jak w czasach Aposto³ów ten ma³y, s³a-
by jeszcze Ko�ció³ potrzebowa³ Jej pomocy,
tak i dzisiaj, a mo¿e jeszcze bardziej dzisiaj,
Ko�ció³ ca³ego �wiata tej pomocy potrzebu-
je bardzo du¿o. Potrzebuj¹ jej równie¿ po-
szczególni wierni, cz³onkowie Ko�cio³a, po-
trzebujemy jej wszyscy razem i ka¿dy z osob-
na. Maryja udziela jej zawsze i w ka¿dej po-
trzebie, o ile taka jest wola Jezusa. Pamiê-
tajmy wiêc o tak wa¿nym dla nas, choæ mo¿e
przez wielu traktowanym lekko ubocznie
�wiêcie maryjnym. Nie zapominajmy w cza-
sie niepowodzeñ i trudno�ci zwracaæ siê o
pomoc do Wspomo¿enia Wiernych.

KFAD
Materia³ �ród³owy:
Maryja - Wspomo¿enie Wiernych - studium dogma-
tyczno-historyczne. Ks. Stefan Pru� - salezjanin.
Wydawnictwo salezjañskie Warszawa 1986
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