


Wydanie listopadowe to zaduma i reflek-
sja nad mijaj¹cym czasem. Temat wiod¹cy
naznaczony jest tekstami wokó³ s³ów ��mieræ,
zmartwychwstanie, ¿ycie wieczne�. Nawi¹zu-
je do tego tre�æ rozmowy miesi¹ca i kilka in-
nych tekstów.

W �rozmowie znajdziemy m.in. odpowied�
na pytanie, czy �piek³o bêdzie puste?�. Warto
po�wiêciæ trochê czasu na lekturê tego tek-
stu.

W wymiarze parafialnym mieli�my wiele
okazji do zadumy. Pierwsz¹ z nich by³y nasze
odwiedziny cmentarzy, a pó�niej w Uroczy-
sto�æ Wszystkich �wiêtych - wieczorna mo-
dlitwa w Dolinie �mierci. Nastêpnymi by³y:
Zaduszki artystyczne, XXII Droga Krzy¿owa
w Dolinie �mierci i Dzieñ Niepodleg³o�ci.

Z okazji 11 listopada - liturgicznego wspo-
mnienia �w. Marcina biskupa i dobroczyñcy -
patrona Bydgoszczy mieli�my okazjê wys³u-
chaæ refleksji dr Janusza Kutty - dyrektora
Archiwum Pañstwowego w Bydgoszczy na
temat �Bydgoskiej krwawej niedzieli� (�Brom-
berger Blutsonntag�) w Bydgoszczy w 1939
roku. By³a te¿ okazja spróbowania rogali �wiê-
tomarciñskich, które otrzyma³y dzieci po Mszy
�w. o 11.30.

Chwalê ks. Proboszcza za ten pomys³ i
my�lê, ¿e stanie siê ten zwyczaj obdarowy-
wania rogalami - nie tylko maluchów - tradycj¹
parafialn¹.

Rozpoczyna siê Adwent - czas oczekiwa-
nia na przyj�cie Pana. ¯yczê wszystkim aby
owocnie wykorzystali ten dar ³aski.

Wraz z Adwentem zaczyna siê nowy rok
ko�cielny. Rok ten zosta³ og³oszony rokiem
�Eucharystii� - czasem szczególnego namy-
s³u nad t¹ najwiêksz¹ ze wszystkich celebra-
cji. Mamy tekst na ten temat.

Rozpisali siê nasi PT Czytelnicy. Warto
dobrze przeczytaæ cytowane listy i po swo-
jemu pomy�leæ na temat opisywanych
spraw. A mo¿e warto jeszcze o czym� in-
nym napisaæ?

W nastêpnym �wi¹tecznym wydaniu �Na
o�cie¿� bêd¹ nowe teksty, nowe my�li. A
wiêc do zobaczenia.

FRED

Mo¿na nie czytaæ

NIE JEST TOWAREM ...

Wszystkich �wiêtych, Dzieñ Zaduszny,
odwiedzamy cmentarze, pochylamy siê nad
grobami naszych bliskich. Listopad jest w
naszej religijnej tradycji miesi¹cem modlitw
za zmar³ych.

Jest tak¿e czasem religijnej refleksji. Czy
na grobie wszystko siê koñczy? Nie. Kto we
Mnie wierzy, choæby i umar³, ¿yæ bêdzie  -
przypomina Chrystus.

Mo¿e i ty stoj¹c nad grobem kogo� bliskie-
go masz to samo pytanie: skoro Chrystus
zmartwychwsta³, dlaczego wszystko jest ta-
kie samo, jak by³o? Ci sami ludzie, te same
problemy i grzechy ci¹gle te same. Gdyby¿
tylko widaæ by³o wyra�n¹ zmianê, nawet po-
woln¹, a tu jak na z³o�æ �wiat nie chce byæ
lepszy, a i my sami nie zawsze mo¿emy o
sobie powiedzieæ �Jest lepiej ni¿ rok temu�.
Stoj¹c nad grobem cz³owiek u�wiadamia so-
bie, jak bardzo marzy o spokoju, o tym ¿eby
raz na zawsze by³o wszystko wiadomo: ¿e
Chrystus na pewno zmartwychwsta³, ¿e jutro
nic denerwuj¹cego siê nie wydarzy, ¿e sami
nigdy nie upadniemy.

Tymczasem �wiat jest taki jaki jest i nie
bardzo poddaje siê naszym wznios³ym pra-
gnieniom. Nasz Bóg pozostaje niewidzialny.
Wiara w Niego nie tylko nie u³atwia nam ¿ycia
ale wprost przeciwnie - usuwa z niego wszyst-
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O³ówek w rêku Boga (10)

NIECODZIENNA
DZIA£ALNO�Æ

Podobne my�lenie ³¹czy³o nie tylko Matkê
Teresê i brata Andrzeja. W roku 1954 z Matk¹
Teres¹ skontaktowa³a siê Ann Blaikie, ¿ona
pracuj¹cego w Indiach brytyjskiego biznes-
mena. Zaproponowa³a, ¿e przygotuje zabaw-
ki dla dzieci na �wiêta Bo¿ego Narodzenia.
Propozycja zosta³a przyjêta, ale zamiast za-
bawek Matka Teresa poprosi³a o dresy, ko-
szule i spodnie. Uszycie odzie¿y wymaga³o
czasu, z tego te¿ powodu dzieci dosta³y pre-
zenty na muzu³mañskie i hinduskie �wiêta.
To, co wygl¹da³o na jednorazow¹ ofertê,
przerodzi³o siê pod wp³ywem Matki Teresy w
powa¿n¹ wspó³pracê.

Zakres pomocy wzrasta³. Wolontariusze,
obok pracy z dzieæmi, chorymi na tr¹d i umie-
raj¹cymi, po�wiêcali swój czas m³odym sio-
strom, ucz¹c je angielskiego, który by³ jêzy-
kiem zgromadzenia. Wymagania stawiane
przez Matkê Teresê by³y, jak zawsze, bar-
dzo wysokie. Pewnego dnia, gdy Ann Blaikie
przekaza³a wiadomo�æ, ¿e nie bêdzie mog³a
towarzyszyæ Matce Teresie z powodu gor¹cz-
ki, jej komentarz by³ nastêpuj¹cy: "Mnie te¿
spala gor¹czka, ale lepiej sma¿yæ siê na tym
�wiecie ni¿ na tamtym".

Zainteresowanie prac¹ Matki Teresy i Zgro-
madzenia Misjonarek Mi³o�ci ros³o na ca³ym
�wiecie. Ale sama Matka Teresa podkre�la-
³a, ¿e potrzebuje czego� wiêcej ni¿ tylko
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Proboszczowskie
zamyslenia

kie fa³szywe podpórki i gwarancje, o które
cz³owiek wytrwale zabiega.

Dopiero u kresu ¿ycia okazuje siê, ¿e wa¿-
ne jest tylko jedno: wiê� z Chrystusem. Nie
nasze wielkie osi¹gniêcia i zabezpieczenia,
bo zbawienie nie jest towarem, który mo¿na
nabyæ, ale ³¹czno�æ z Chrystusem.

Dwa tysi¹ce lat temu uczyniono wszystko
by przeszkodziæ niewinnemu cz³owiekowi -
Chrystusowi, w ca³kowitym oddaniu siê Ojcu.
Na szczê�cie dla ludzkiej rodziny, nawet w
najstraszniejszych godzinach swojej mêki
Chrystus pozosta³ cz³owiekiem nieskazitelnie
sprawiedliwym i oddanym Ojcu, choæ zrobio-
no wszystko, by tak siê nie sta³o. Na tym w³a-
�nie polega nasze zbawienie: Jezus przeszed³
drogê do Ojca przed nami i za nas, i tylko
przez wiê� z Nim mo¿emy pod¹¿aæ ku Bogu.

Im bli¿ej Pana Jezusa cz³owiek ¿yje, tym
bardziej u�wiadamia sobie, ¿e tylko to siê li-
czy: mi³o�æ do Boga. I chocia¿ byæ mo¿e nie-
wiele siê zmienia wokó³, to przecie¿ zmienia
siê wszystko. Podobnie jak w ¿yciu: zakocha-
ny cz³owiek ¿yje na pozór tym samym codzien-
nym ¿yciem a przecie¿ patrzy na �wiat zupe³-
nie inaczej i ¿yje inaczej - piêkniej.

KS. PROBOSZCZ JAN

wsparcia finansowego. Zale¿a³o jej na stwo-
rzeniu wspólnoty duchowej, której cz³onkowie
mieliby takie same zapatrywania na to, czym
siê zajmowa³a. By³oby to co� w rodzaju Trze-
ciego Zakonu �wiêtego Franciszka, który ze-
zwala³ ludziom �wieckim pod¹¿aæ duchow¹
drog¹ tego �wiêtego bez wi¹¿¹cych na ca³e
¿ycie �lubów zakonnych.

W 1969 roku Matka Teresa, wspomagana
przez inne osoby, u³o¿y³a statut Miêdzynaro-
dowego Stowarzyszenia Wspó³pracuj¹cych z
Matk¹ Teres¹ i 26 marca, jako g³owa tej wspól-
noty, wrêczy³a statut papie¿owi Paw³owi VI.
Wspó³pracuj¹cych z Matk¹ Teres¹ mia³a wy-
ró¿niaæ jedna niezwyk³a cecha. Pierwszy
ustêp statutu brzmi: "Miêdzynarodowe Stowa-
rzyszenie Wspó³pracuj¹cych z Matk¹ Teres¹
sk³ada siê z mê¿czyzn, kobiet, m³odzie¿y i
dzieci wszystkich przekonañ religijnych z ca-
³ego �wiata, którzy pragn¹ mi³owaæ Boga w
swych bli�nich przez oddan¹ s³u¿bê najbied-
niejszym z biednych ze wszystkich warstw
spo³ecznych i wszystkich wyznañ oraz którzy
chc¹ z³¹czyæ siê w duchu modlitwy i ofiary z
prac¹ Matki Teresy i Zgromadzenia Misjona-
rek Mi³o�ci".

Do stowarzyszenia mogli nale¿eæ nie tylko
pe³nosprawni. Belgijka Jacqueline de Decker
pracowa³a w czasie drugiej wojny �wiatowej
jako pielêgniarka w Antwerpii. 31 grudnia 1946
roku zrealizowa³a swe pragnienie i wyjecha³a
do pracy w Indiach. Podczas wizyty w Patna
spotka³a Matkê Teresê, która szuka³a chêt-
nych do wspó³pracy.  (cdn)

KS.  DARIUSZ WESO£EK

Przewodnik
W niedzielê 5 grudnia 2005 r. uka¿e siê �Ka-
lendarz parafialny 2005�, zawieraj¹cy pro-
gram duszpasterski na zbli¿aj¹cy sie rok oraz
wiele innych cennych informacji.



Rozmowa miesi¹ca

GENERALIZACJE M¥C¥ PRAWDÊ
z o. Jackiem Salijem OP rozmawia Mieczys³aw Paw³owski

«Rozmowa to wspólne poszukiwanie
wzoru ¿ycia� stwierdza Ojciec w ksi¹¿ce
"Rozmowy ze �w. Augustynem". Spróbuj-
my sprawdziæ to stwierdzenie. Urodzi³ siê
Ojciec 19 sierpnia 1942 w miejscowo�ci
Budy na Wo³yniu. Jakie wspomnienia po-
zosta³y Ojcu z domu rodzinnego?
Mia³em 9 miesiêcy, kiedy rodzice zostali wy-
wiezieni na roboty do Niemiec. I to niestety
nie by³o u bauera, lecz w obozie pracy u ja-
kiego� obszarnika. Na szczê�cie rodzice byli
w jednym obozie. Niemcy byli zainteresowa-
ni, ¿eby pracownicy dobrze pracowali i dla-
tego rodzice mogli siê spotykaæ ze sob¹ w
ka¿d¹ niedzielê, a nawet raz na miesi¹c
pój�æ do ko�cio³a. Ja tych czasów w ogóle
nie pamiêtam, chocia¿ w tym obozie trochê
uros³em.
Ale rodzice Ojcu o tym czasie wspomi-
nali?
Mama mówi³a, ¿e g³ówny szef obozu by³
strasznie zajad³y i nie uznawa³ istnienia dzie-
ci, ale jako� z pomoc¹ Bo¿¹ przeszli�my to
wszystko. Gdy zbli¿a³ siê front, Niemcy ucie-
kali wraz z polskimi niewolnikami i na tere-
nie Czech zostali�my wyzwoleni przez Ame-
rykanów.
Ale osobiste wspomnienia z dzieciñstwa
jakie� pozosta³y?
Pierwsze moje wspomnienia pochodz¹ ju¿
z miejscowo�ci, w której osiedlili�my siê po
wojnie. Dom rodzinny wspominam bardzo
dobrze. Rodziców mia³em m¹drych. Mieli
tak¹ naturaln¹ intuicjê, naprawdê kochali, a
zarazem umieli wymagaæ. Jest nas dziewiê-
cioro rodzeñstwa i wszyscy maj¹ naprawdê
udane ma³¿eñstwa. Ca³a rodzina spotyka siê
ze dwadzie�cia razy w roku z ró¿nych oka-
zji, na przyk³ad na imieninach itd., choæ ja
oczywi�cie du¿o mniej.
�wiêcenia kap³añskie przypad³y w Bo¿e
Narodzenie 1966. By³ to czas �wiêtowa-
nia przez w³adze 1000-lecia pañstwa pol-
skiego oraz  1000-lecia Chrztu Polski, jak
podkre�la³ Ko�ció³. Dobry to by³ znak na
lata pos³ugi kap³añskiej?
O tym, ¿e moje �wiêcenia wyznaczono na
pierwszy dzieñ �wi¹t Bo¿ego Narodzenia,
zadecydowa³ kalendarz biskupa.
Dzi� jest Ojciec pracownikiem Katedry
Teologii Dogmatycznej Uniwersytetu Kar-
dyna³a Stefana Wyszyñskiego, cz³onkiem
PEN Clubu i Komitetu Nauk Teologicz-
nych PAN. Jak przy takiej ró¿norodno�ci
funkcji daje sobie Ojciec radê?
Jako� - z Bo¿¹ pomoc¹. Mam nawyk nie-
marnowania czasu. Bardzo wa¿na jest ³aska
gruntownego wstrêtu do telewizji. W ostat-
nich latach nie spêdzi³em przed telewizorem
nawet dziesiêciu sekund. Nie uznajê nawet
dziennika, nawet prognozy pogody. Co�
przez to tracê, ale my�lê, ¿e wiêcej zyskujê.
Jest Ojciec go�ciem naszych parafian i
rekolekcjonist¹ na XI Akademickich
Dniach M³odych. Zosta³ te¿ Ojciec popro-
szony o dy¿ur kaznodziejski w naszym [cd. na str. 4]
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ko�ciele parafialnym. Mia³em okazjê wy-
s³uchaæ dwóch kazañ. Pierwsze by³o o
modlitwie. Najbardziej spodoba³ mi siê
skrót, którego Ojciec u¿y³ w nawi¹zaniu
do dialogu, jaki prowadzi³ Moj¿esz z Pa-
nem Bogiem: - �Ty mnie Moj¿eszu nie
denerwuj�. Nastêpne kazanie to by³a ka-
techeza chrzcielna dla doros³ych (o. Ja-
cek by³ szafarzem tego sakramentu w
naszej parafii podczas Mszy �w. o 13.00,
przyp. red.). Us³ysza³em najkrótsz¹ defi-
nicjê Chrztu �wiêtego. Przypomnê, ¿e
Chrzest to - Uchrystusowienie.

Po to przecie¿ Syn Bo¿y przyj¹³ nasze cz³o-
wieczeñstwo i sta³ siê podobny do nas, ¿eby
z nami podzieliæ siê swoim bóstwem i czyniæ
nas podobnymi do Siebie. St¹d w Ewangelii
tyle wezwañ, ¿eby�my Go na�ladowali -
przede wszystkim w Jego zawierzeniu
Przedwiecznemu Ojcu, równie¿ wtedy, kie-
dy trzeba nie�æ jaki� swój krzy¿.
Przejd�my do Akademickich Dni M³odych.
Studenci jako m³odzi ludzie, którzy przy-
gotowuj¹ siê do ¿ycia w zawodzie i spo-
³eczeñstwie, równie¿ musz¹ przygotowy-
waæ siê do ¿ycia w spo³eczno�ci wiary.
Kiedy s¹ na studiach to rekolekcje s¹ dla
nich prób¹ rozmowy na tematy podsta-
wowe, które stawia filozofia - �Sk¹d siê
wzi¹³em i dok¹d zmierzam?� Czy tego
typu kontakty i szansa dialogu na tematy
religijne s¹ wystarczaj¹ce, czy nale¿a³o
by te¿ jeszcze co� wype³niæ?
Nie chcê siê wym¹drzaæ. Widzê, ¿e ksiê¿a,
którzy prowadz¹ duszpasterstwa akademic-
kie, robi¹ co mog¹, ka¿dy stosownie do swo-
jego charyzmatu. Jeden potrafi m³odzie¿
�wietnie uruchomiæ do jakich� dzia³añ spo-
³ecznych i charytatywnych, a inny rozwinie
wyjazdy na rekolekcje i katechizacjê. Jeden
ma dar podawania rêki ludziom do�wiadcza-
j¹cym trudno�ci religijnych, drugi tak dba o
�wiêt¹ liturgiê, ¿e ludzi tam a¿ ci¹gnie. Je�li
ka¿dy bêdzie robi³ to co potrafi, to moim zda-
niem bêdzie dobrze, bo nigdy nie zrobimy
tego wszystkiego, co mog³oby byæ zrobione.

Jest Ojciec autorem wielu ksi¹¿ek. Nie-
które powstawa³y dziêki Ojca systema-
tyczno�ci, np. �Szukaj¹cym drogi�, która
powsta³a jako �echo� cyklu, pod tym sa-
mym tytu³em, ukazuj¹cego siê od 1973
roku w dominikañskim miesiêczniku �W
drodze�. Ka¿de spotkanie z czytelnikiem
rozpoczyna siê przedstawieniem jego
dylematu. Potem nastêpuje pokazywanie
obrazów z �innej kamery�. Na koñcu sta-
je Ojciec jak �wiadek wiary. Sk¹d ten po-
mys³?
Kiedy s³u¿ymy ludziom jako g³osiciele wiary,
to czym� szalenie wa¿nym jest szacunek dla
tego cz³owieka, z którym rozmawiam, i to by
samemu siê nie wym¹drzaæ. Moim zadaniem
jest przekazaæ naukê Bo¿¹ tak jak siê j¹ w
Ko�ciele g³osi, a zarazem nie dziwiæ siê py-
taniom, nawet je�li czasem sprawiaj¹ wra-
¿enie, ¿e s¹ ma³o wa¿ne albo zadziorne. W
sprawach religijnych cz³owiek ma prawo do
ka¿dego pytania, tak¿e do formu³owania naj-
rozmaitszych pretensji i niezadowoleñ.
Dam panu konkretny przyk³ad. Zg³osi³a siê
do mnie nieznajoma z tak¹ wielk¹ pretensj¹:
Jakim prawem Ko�ció³ ¿¹da od kandydatów
na rodziców chrzestnych za�wiadczenia, ¿e
s¹ praktykuj¹cymi katolikami. Ona mówi: -
Ja nie znam ¿adnego ksiêdza, to jak mam to
za³atwiæ? Pytam j¹: - Czy pani chodzi do ko-
�cio³a i przystêpuje do sakramentów? Ona
na to: - Jestem katoliczk¹, ale do ko�cio³a
tylko czasem chodzê. Na co jej mówiê: - Wi-
dzi pani, chrzest dziecka jest czym� tak bar-
dzo wa¿nym, ¿e Ko�cio³owi ogromnie zale-
¿y na tym, ¿eby rodzicami chrzestnymi byli
ludzie g³êboko wierz¹cy. Je¿eli pani mi obie-
ca, ale naprawdê z rêk¹ na sercu, ¿e pani
zacznie regularnie praktykowaæ swoj¹ wia-
rê, to ja chocia¿ pani nie znam, wystawiê pani
za�wiadczenie, ¿e jest pani praktykuj¹c¹ ka-
toliczk¹. Ale bardzo pani¹ proszê, ¿eby moje
�wiadectwo nie by³o po�wiadczeniem nie-
prawdy. Wierzê, ¿e ta kobieta naprawdê za-
czê³a regularnie chodziæ do ko�cio³a i to dzie-
ci¹tko, które trzyma³a do chrztu, sta³o siê w
ten sposób jej dobrodziejem, i to nawet nie
zdaj¹c sobie z tego sprawy.
Podczas wczorajszej konferencji mówi³
ojciec o oddziecinnieniu wiary, ¿e trzeba
sobie stawiaæ pytania. Korespondenci
stawiaj¹ chyba Ojcu nieraz takie pytania,
których by sobie ojciec sam nigdy w ¿yciu
nie postawi³?
Co wiêcej, nieraz s¹ to takie pytania, jakich
nikt mi jeszcze nie postawi³. A jestem starym
ksiêdzem i na wiele ju¿ pytañ ludziom odpo-
wiada³em. Nieraz muszê siê dobrze namy-
�liæ i jednego czy drugiego wspó³brata siê
poradziæ, jak na taki problem odpowiedzieæ.
W swoich tekstach, wypowiedziach naj-
czê�ciej u¿ywa Ojciec s³ów: Zauwa¿my,
Podkre�lmy, Przypatrzmy siê. Ale i te¿:
Jestem g³êboko przekonany. Osobi�cie
przyznajê racjê ... Nie wydaje mi siê jed-
nak ...



[c.d. na str. 5]

[cd. ze str. 3]
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Forma pisana ma jedn¹ potê¿n¹ wadê w sto-
sunku do rozmowy. W czasie rozmowy mo¿-
na naprawdê s³uchaæ. A tekst pisany, nawet
je¿eli jest to d³ugi list, to ja siê mogê jedynie
wczytaæ w to co napisane, bo wiêcej tam nie
ma. Natomiast w trakcie s³uchania niekiedy
ja nie muszê w ogóle odpowiadaæ, bo odpo-
wied� pytaj¹cy sformu³uje sobie sam - je¿eli
tylko ja bêdê w tej rozmowie cierpliwy. Kie-
dy� przysz³a do mnie matka pe³na blu�nierstw
przeciwko Panu Bogu, bo umiera³o jej dziec-
ko. Jedno wiedzia³em ca³¹ pojemno�ci¹ swo-
jej duszy: ¿e ona strasznie cierpi i ¿e moim
zadaniem nie jest uciszaæ te blu�nierstwa, ¿e
wystarczy, je¿eli bêdê próbowa³ zrozumieæ jej
tragediê, je¿eli bêdê ze wspó³czuciem j¹ s³u-
cha³. W pewnym momencie, kiedy tê �fleg-
mê� z siebie wyrzuci³a, ona sama zaczê³a
mówiæ w zupe³nie innym duchu.  Zaczê³a
mówiæ takie rzeczy, ¿e gdybym ja dziesiêæ
minut wcze�niej to jej powiedzia³, j¹ to pew-
nie by tylko zdenerwowa³o i pobudzi³o do no-
wych blu�nierstw.
Zbli¿amy siê szybko do koñca roku ko-
�cielnego i Uroczysto�ci Chrystusa Króla
Wszech�wiata. Nowy Rok Ko�cielny na
dobry pocz¹tek rozpoczyna siê dwuczê-
�ciowym Adwentem. Tre�ci¹ jego pierw-
szej czê�æ s¹ czasy ostateczne, które bo-
gato ilustruje Ko�ció³ s³owami Pisma
�wiêtego. W rozmowach potocznych lu-
dzie czêsto nie�wiadomie wchodz¹ na ten
�teren� s³owami: nigdy, wci¹¿, zawsze, ...
Czy maj¹ �wiadomo�æ dziedziny, w której
siê poruszaj¹?
Nie zrozumia³em pytania.
Chodzi o sformu³owania typu: Ja ci �za-
wsze� mówiê. Albo Ja mu �nigdy� nie wy-
baczê. Dla przyk³adu pewna osoba pu-
bliczna, znana w czasach komunistycz-
nych jako nie sprzyjaj¹ca Ko�cio³owi pró-
buje zrozumieæ now¹ sytuacjê, w której
siê znalaz³a i swój dotychczasowy b³¹d.
Autentycznie nawraca siê. Jak¿e trudno
takiemu cz³owiekowi wróciæ do wspólnoty
wierz¹cych, gdy �rodowisko pamiêta jej
czasy sprzeciwu. Wspólnota wierz¹cych
utrudnienia jej powrót. My ci �nigdy� nie
wybaczymy tego co� zrobi³.
To jest ca³a wi¹zka ró¿nych problemów. Ge-
neralizacje m¹c¹ prawdê. We�my taki przy-
k³ad podrêcznikowy. Kiedy m¹¿ pyta: - Gdzie
s¹ moje kapcie? to ¿ona zamiast odpowie-
dzieæ: - Nie wiem, rani go odpowiedzi¹: A bo
ty �nigdy� nie wiesz, gdzie co po³o¿ysz. Le-
piej jest ¿eby rodzice powiedzieli: - Ale ty so-
bie dzisiaj poleniuchowa³e�, ani¿eli: - A bo ty
jeste� taki leniuch.
Temat drugi: na pewno ka¿dy cz³owiek jest
zdolny, a co wiêcej: wezwany do nawróce-
nia. Dlatego z nawrócenia ka¿dego cz³owie-
ka trzeba siê cieszyæ. Jest jednak ró¿nica
miêdzy nawróceniem, a prawem do publicz-
nego wystêpowania w zupe³nie nowym cha-
rakterze. To jednak grubo nie w porz¹dku,
¿e kto� by³ dzia³aczem partii komunistycznej
i niemal z dnia na dzieñ zajmuje siê wprowa-
dzaniem demokracji. Ja nie mówiê, ¿e on ju¿
�nigdy� nie powinien wystêpowaæ publicznie
w nowych �barwach�. Jednak sama przyzwo-
ito�æ wymaga pokory, bo czym innym jest

dzia³alno�æ prywatna, a czym� innym pu-
bliczna. Osobi�cie to on ma byæ obowi¹zek
bycia rzetelnym chrze�cijaninem zaraz po
nawróceniu. Jednak z publiczn¹ dzia³alno-
�ci¹ powinien trochê poczekaæ. Tak to jako�
czujê.
Chcia³bym zapytaæ o ten zakres Ojca za-
interesowañ, który najpe³niej widaæ w
ksi¹¿ce ��mieræ, zmartwychwstanie,
¿ycie wieczne�, wydanej przez wydawnic-
two �W drodze� w 2001 roku. S¹ tam
przedstawione ró¿ne problemy. Na przy-
k³ad, gdy kto� zaczyna chorowaæ i po-
trzebna jest hospitalizacja, to odwozimy
go do szpitala. Potem s¹ odwiedziny w
szpitalu, bo teraz ju¿ mo¿na czê�ciej tam
go�ciæ. Czy my jednak do koñca rozumie-
my cz³owieka cierpi¹cego, który raptem
funkcjonuj¹c normalnie w spo³eczeñ-
stwie, nagle znalaz³ siê w zupe³nie innym
�wiecie? Ojciec pisze o tym, ¿e ta obec-
no�æ i - mi³o�æ do koñca - nie jest przez
nas u�wiadamiana.

Mi tu nie wolno siê wym¹drzaæ. Jedno wie-
my z ca³¹ pewno�ci¹: ¿e nie ma czego� ta-
kiego jak �ludzki z³om�. Cz³owiekiem jest siê
do koñca swego ¿ycia. Choæby szanse na
wyzdrowienie by³y praktycznie ¿adne, choæ-
by np. Alzheimer nie wiem co zrobi³ ze mn¹
albo z kimkolwiek, nie bêdê wtedy cz³owie-
kiem mniej, ni¿ jestem nim teraz. Cz³owie-
kowi ciê¿ko choremu nie tylko nale¿y siê le-
czenie i elementarna opieka, ale tak¿e sza-
cunek, ludzkie ciep³o, obecno�æ zw³aszcza
ze strony najbli¿szych.
Jest we wspomnianej ksi¹¿ce zapisana
taka my�l: - �Cz³owiekowi, który umiera,
nale¿y siê przede wszystkim ludzka obec-
no�æ i mi³o�æ.� Jeste�my w tym miejscu
�wiadkami tajemnicy, o której Ojciec
mówi w innym miejscu, ¿e ��cis³e okre-
�lenie momentu poczêcia nowej istoty
ludzkiej jest równie trudne, jak dok³adne
okre�lenie momentu jej �mierci." Zapy-
tam o eutanazjê, czyli o zadanie �mierci,
u�miercenie, choæ znam Ojca odpowied�
w tej sprawie: �By³bym ca³ym sercem za
referendum na temat dopuszczalno�ci
eutanazji pod warunkiem, ¿e pierwsze py-
tanie, na które musieliby odpowiedzieæ
g³osuj¹cy, brzmia³oby: czy jeste� za tym,

aby prawo grawitacji nadal obowi¹zywa-
³o?� (Tygodnik Powszechny, 12.09.1999).
Chcia³by Ojciec jeszcze co� dopowie-
dzieæ?
To musi pozostaæ dla nas prawd¹ oczywist¹,
¿e niewinnej istoty ludzkiej nigdy nie wolno
zabijaæ. To prawo moralne nie mo¿e podle-
gaæ naszym decyzjom, a nawet dyskusji. Je-
¿eliby spo³eczeñstwo zadecydowa³o inaczej,
to znaczy, ¿e spo³eczeñstwo uzurpuje sobie
prawa Boskie. A przecie¿ nawet demokracja
nie jest Bogiem, jeden tylko Bóg jest Bogiem.
Tote¿ nawet gdyby w jakim� referendum sto
procent g³osuj¹cych opowiedzia³o siê za le-
galn¹ eutanazj¹, to przecie¿ by³oby to prawo
najg³êbiej niesprawiedliwe. Ludzie nie maj¹
uprawnieñ do wydawania takich praw.
Z rzeczy ostatecznych cz³owieka wymie-
nia siê: �mieræ, a potem niebo, albo pie-
k³o. Czy piek³o mo¿e byæ puste?
Jeden Pan Bóg zna odpowied� na to pyta-
nie. Jedno wiem na pewno: ¿e ja sam mogê
siê tam znale�æ i tylko mi³osierdzie Bo¿e mo¿e
mnie obdarzyæ ¿yciem wiecznym. A wiem to
st¹d, ¿e sam Pan Jezus wielokrotnie ostrze-
ga³ nas, ¿eby�my z³ym ¿yciem nie zas³u¿yli
sobie na ogieñ wieczny.
Coraz czê�ciej pojawiaj¹ siê pytania na
temat kremowaæ, czy nie kremowaæ
zw³ok? Tutaj wyra�ne jest stanowisko
Ko�cio³a, które mówi, ¿e je¿eli kremacja
nie jest aktem sprzeciwu wobec dogma-
tu, to w tym momencie kremacja jest do-
puszczalna. Czy ojciec to potwierdza?
Prawo kanoniczne wprawdzie dopuszcza
kremacjê, ale preferuje pogrzeb. Sam Pan Je-
zus by³ pogrzebany, za� Aposto³ Pawe³ wyja-
�nia, ¿e pogrzeb to jest jakby zasiewanie ziar-
na pod przysz³e zmartwychwstanie. Ale to jest
temat na ca³¹ rozmowê. Mo¿e tylko zwrócê
uwagê na bardzo pouczaj¹cy artyku³ w pe-
riodyku �Pastores� z lutego 2003, zwracaj¹-
cy uwagê na wiele problemów zwi¹zanych z
kremacj¹, których zazwyczaj nie jeste�my
nawet �wiadomi. Do�æ wspomnieæ, ¿e w wy-
niku kremacji po wielu ludziach nie pozosta-
je nawet grób ani nawet urna z prochami (bo
te rozsypuje siê nieraz np. nad górami czy
nad morzem). Co to znaczy? Znaczy to, ¿e
podejmujemy ryzyko gruntownego odcinania
siê od swoich korzeni. Przecie¿ nawet noma-
dzi zapamiêtywali sobie, gdzie s¹ groby ich
bliskich i starali siê do nich wracaæ przynaj-
mniej co kilka lat. Niedawno kto� opowiada³
mi z przejêciem, ¿e prochy jego siostry, która
wysz³a za m¹¿ za Szweda, zosta³y rozsypa-
ne na takim poletku, na którym w owej prote-
stanckiej parafii rozsypuje siê kolejne prochy
wszystkich zmar³ych z tej wspólnoty. Ja to od-
czuwam tak, jakby to by³a forma publicznego
�wiadectwa, ¿e my nie wierzymy w zmar-
twychwstanie cia³.
To jest wymieszanie szcz¹tków i trudno o
integracjê?
Oczywi�cie, dla Pana Boga to ¿adna prze-
szkoda wskrzesiæ nasze cia³a, nawet gdyby
mia³y wyparowaæ w wyniku wybuchu atomo-
wego. Niedobrze jest jednak, je¿eli a¿ tak bar-
dzo dostosowujemy siê do wspó³czesnej
mentalno�ci, ¿e robimy to nawet za cenê odej-
�cia od podstawowych prawd chrze�cijañ-
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stwa. A pamiêtajmy, jak wielk¹ wagê przy-
wi¹zuje siê w Nowym Testamencie do obiet-
nicy chwalebnego zmartwychwstania na-
szych cia³.
I ostatnie pytanie, które musi pa�æ. Ró¿-
ne �strachy� pukaj¹ do drzwi naszych
serc. Na przyk³ad �wiadkowie Jehowy za-
daj¹ nam uporczywie pytanie - �Czy czy-
tamy Bibliê?�, ale zaraz potem dodaj¹ -
�Czy siê nie boimy widz¹c najró¿niejsze
kataklizmy, jako znaki nadej�cia czasów
ostatecznych?� Jak Ojciec odczytuje ta-
kie wydarzenia jak na przyk³ad globalny
terroryzm, którego jeste�my �wiadkami?
Proszê pana, jak patrzymy na historiê chrze-
�cijañstwa, to w zasadzie ka¿de pokolenie
oczekiwa³o, ¿e mo¿e ju¿ teraz Pan Jezus
przyjdzie w chwale dokonaæ S¹du Ostatecz-
nego. To by³o s³uszne. Ju¿ pokolenie Apo-
sto³ów liczy³o siê z tym, ¿e mo¿e ju¿ za ich
dni nast¹pi ten Dzieñ. Zarazem sam Pan
Jezus zostawi³ nam przestrogê: �Strze¿cie
siê, ¿eby was nie zwiedziono. Wielu bowiem
przyjdzie pod moim imieniem i bêd¹ mówiæ:
<Ja jestem>" oraz: <Nadszed³ czas>. Nie
chod�cie za nimi!� (£k 21,8). Przecie¿ dla
Pana Boga tysi¹c lat jest jak jeden dzieñ.
Kto wie, mo¿e ju¿ teraz Pan nasz przyjdzie,
ale niewykluczone te¿, ¿e stanie siê to do-
piero za wiele tysiêcy lat. Najwa¿niejsze,
¿eby�my byli - i ka¿dy z nas osobi�cie, i spo-
³ecznie - na Jego przyj�cie przygotowani.
Czy dalej lubi Ojciec rower?
Oczywi�cie. Zazwyczaj mam Mszê o siód-
mej rano. Wstajê gdzie� o pi¹tej, czasem
nawet trochê wcze�niej - i od razu na rower.
Teraz jest ju¿ ciemno, ale trasa od mojego
klasztoru z Freta do Lasku Bielañskiego jest
praktycznie ca³a o�wietlona. To jest niezwy-
k³e, ¿e o tej porze, w³a�ciwie w �rodku War-
szawy bardzo czêsto natrafiam na dziko ¿yj¹-
ce sarenki. Na mój widok przewa¿nie ucie-
kaj¹ - jednak bez paniki. Czasem nawet
my�lê sobie, ¿e mo¿e mnie ju¿ trochê polu-

Od redakcji:
Z ojcem Jackiem Salijem rozmawiano 19 pa�-
dziernika 2004 roku, foto Mietek. Ojciec zo-
stawi³ dla PT Czytelników nastêpuj¹ce po-
zdrowienie:

Serdeczne Szczê�æ Bo¿e Wszystkim
Sympatykom i Czytelnikom �Na o�cie¿�

o. Jacek Salij
Bydgoszcz, 19. pa�dziernika 2004 r.

ojciec Jacek Salij OP
Urodzi³ siê 19. sierpnia 1942 roku

w miejscowo�ci Budy na Wo³yniu. Czas
m³odszego dzieciñstwa przypad³ w okre-
sie II wojny �wiatowej, gdy wraz z rodzi-
cami przebywa³ w niemieckim obozie pra-
cy. Ma o�mioro rodzeñstwa.

Po ukoñczeniu studiów teologicznych
�wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 25 grud-
nia 1966 roku. Jest dominikaninem i pro-
fesorem teologii. Obecnie pracuje w Ka-
tedrze Teologii Dogmatycznej na Uniwer-
sytecie Stefana Kardyna³a Wyszyñskie-
go w Warszawie. Wyda³ wiele ksi¹¿ek.

Od ponad 30 lat prowadzi dialog z czy-
telnikami dominikañskiego miesiêcznika
�W drodze�. Nie ogl¹da telewizji. Lubi re-
laks na rowerze.

bi³y i dlatego tak bardzo siê nie boj¹.
Dziêkujê za rozmowê. Proszê jeszcze tyl-
ko o pozdrowienia dla PT Czytelników.
I ja równie¿ dziêkujê.

Wierzê

�WIÊTYCH OBCOWANIE
Listopad to zazwyczaj ju¿ nie ta �z³ota pol-

ska jesieñ� z babim latem, ale nagie drze-
wa, krótkie dni, szarugi, jednym s³owem po-
nuro�æ. Taki czas sprzyja refleksjom nad
okresem minionym. W stan ten wprowadzaj¹
nas pierwsze dni tego miesi¹ca - Wszyst-
kich �wiêtych i Dzieñ Zaduszny. To dni ko-
jarz¹ce siê nam z wyruszaniem na cmenta-
rze, kiedy zadumani stajemy nad grobami
bliskich, k³adziemy kwiaty i zapalamy znicze.
W tej zadumie na grobem kogo�, kogo do-
brze znali�my, kochali�my, kto by³ mo¿e jesz-
cze niedawno z nami. Zamy�lamy siê nad
naszym ¿yciem, nad przemijaniem i �mier-
ci¹. Wiemy i wierzymy, ¿e celem naszego
¿ycia jest zbawienie, dlatego, mo¿e czê�ciej
ni¿ w innym czasie, wznosimy mod³y za ich
dusze. Przecie¿ ich kochali�my, wiêc pra-
gniemy dla nich dobra, pragniemy dla nich
¿ycia wiecznego. To dobrze, tak powinno
byæ. Czy to jednak wszystko z naszej stro-

ny? Czy w tej zadumie listopada nie warto
pój�æ krok dalej i zastanowiæ siê nad s³owa-
mi, które wypowiadamy  zawsze, gdy wyzna-
jemy nasz¹ wiarê? Przecie¿ tak czêsto mó-
wimy �Wierzê w �wiêtych Obcowanie�. Co
to w³a�ciwie dla nas znaczy?

Wiemy, ¿e jako chrze�cijanie tworzymy je-
den wspólny Ko�ció³, jedn¹ wielk¹ rodzinê
Dzieci Bo¿ych.  Tworzymy go my, ¿yj¹cy tu
na ziemi, oraz ci, którzy odeszli. Obojêtnie,
czy oni zas³u¿yli na zbawienie od razu, czy
te¿ musz¹ oczekiwaæ jeszcze na pe³niê
chwa³y. Tej wspólnoty nie mog¹ tworzyæ tyl-
ko ci, którzy wybrali za ¿ycia potêpienie.

Wiemy doskonale, ¿e rodzina bêdzie w
pe³ni szczê�liwa, gdy bêdzie w niej mi³o�æ
wzajemna. Pomy�lmy zatem, jaka musi byæ
mi³o�æ tej rodziny, o której mowa wy¿ej, gdy
Ojcem jej jest Bóg, który jest Pe³ni¹ Mi³o�ci.
Wiem, ¿e dla nas to trudne do zrozumienia,
jednak mo¿liwe, ale tylko przez g³êbok¹ wia-

rê. Tote¿ zachêcam do g³êbokiej wiary w
�wiêtych Obcowanie, do u�wiadomienia
sobie, ¿e �mieræ nic nie koñczy, ¿e jest tylko
przej�ciem. Skoro �mieræ jest przej�ciem, to
dusze tych co odeszli te¿ nie koñcz¹ swego
dzie³a. One w pe³ni mi³o�ci dla nas dzia³aj¹
w tej wielkiej rzeczywisto�ci duchowej, któ-
ra jest ¿ywa i dzia³aj¹ca w niebie i na ziemi.
Innymi s³owy, one nie od³¹czaj¹ siê od nas.
One nie s¹ bierne, bezczynne, a w nowym
stanie ¿ycia, o wiele doskonalszym od na-
szego,  bêd¹c blisko nas pragn¹ nam po-
magaæ i kochaj¹ nas mi³o�ci¹ o wiele bar-
dziej czyst¹ i doskonalsz¹ od naszej. Trud-
ne to dla nas do pojêcia, bo brak nam po
prostu odpowiednich wyra¿eñ na opisanie
tej niewidzialnej  wymiany dobra, które ma
swoje centrum w bezgranicznym Mi³osier-
dziu Bo¿ym. Poj¹æ to mo¿emy jedynie przez
wiarê. Dlatego warto g³êboko przemy�leæ t¹
sprawê. Warto uwierzyæ, ¿e oni naprawdê
na nas patrz¹, s¹ blisko nas, id¹ z nami i s¹
gotowi nam dopomóc w naszej walce i zma-
ganiami ze z³em. S¹ i pomagaj¹, ale tylko
wtedy, gdy bêdzie taka nasza wola, bo do-
stali�my od Boga woln¹ wolê i tego nam nikt
nie mo¿e zabraæ.

Zatem, gdy tylko od nas zale¿y czy sko-
rzystamy ze skarbnicy dobroci �wiêtych Ob-
cowania zachêcam: uwierzmy w t¹ tajemni-
cê, uwierzmy wiar¹ g³êbok¹ i korzystajmy z
ogromu ³ask wzajemnej pomocy duchowej,
bo przecie¿ wszystkim nam zale¿y na tym,
by siê z nimi kiedy� spotkaæ. To s¹ przecie¿
ci, których tak kochali�my.

Gdy kolejny raz bêdziemy mówili s³owa
�wierzê w �wiêtych obcowanie� niech one
maj¹ dla nas ten g³êboki sens, ¿e to nie abs-
trakcyjne pojêcie, ale wielka ³aska od Stwór-
cy, który zes³a³ Syna, a Ten  utwierdzi³ j¹ po-
przez rzeczywisto�æ Ofiary na Krzy¿u.

ADALBERT

Spróbuj
Spróbuj nie tyle pomy�leæ ile zobaczyæ,

zobaczyæ mocno oczyma wyobra�ni swoj¹
�mieræ. Mo¿e dzi�, po po³udniu, wieczorem,
w chwili wolnej spróbuj zobaczyæ w³asn¹
�mieræ. Zak³adamy, ¿e nie zginiesz nagle w
wypadku. Masz czas aby umieraæ.

Bêd¹ przy tobie bliscy, nawet kto� ciebie
za rêkê trzyma i powoli odchodzisz od tego
wszystkiego co przez te lata mia³e� i wcho-
dzisz w nowe, w now¹ niesamowit¹ prze-
strzeñ. Nie wiesz jak bêdzie ona wygl¹daæ.
I ile w tym przechodzeniu z doczesno�ci w
wieczno�æ bêdzie w tobie rado�ci, nadziei,
ufno�ci, a ile bêdzie przera¿enia, bêdziesz
siê ba³ tego czego nie znasz, bêdziesz siê
ba³ zostawiæ to co masz, mimo, ¿e by³o tak
umêczone i ciê¿kie. Na ile bêdziesz siê ba³
Jego z tym z czym idziesz?

Spróbuj zobaczyæ swoj¹ �mieræ, bo trze-
ba siê z ni¹ oswajaæ, bo przyjdzie, bo mój i
twój grób kiedy� siê pojawi.

KS. KB
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XXIII Tydzieñ Kultury Chrze�cijañskiej

KRWAWA NIEDZIELA (1)

�Prawda o <Krwawej Niedzieli Bydgo-
skiej> po 60 latach"  to refleksja dr Janusza
Kutty - dyrektora  Archiwum Pañstwowego
w Bydgoszczy - wyg³oszona w ramach XXIII
Tygodnia Kultury Chrze�cijañskiej w Byd-
goszczy 11. listopada 2004 roku w naszej
parafialnej kaplicy.

Z uwagi na wa¿no�æ tego wyst¹pienia
postanowili�my w odcinkach zacytowaæ ca-
³o�æ wypowiedzi.

W niniejszym wydaniu przytaczamy czê�æ
I. Tekst refleksji nie jest autoryzowany.

�Bydgoska Krwawa Niedziela�
- 3 i 4 wrze�nia 1939 roku.

Wg³êbiaj¹c siê w te wydarzenia u�wiado-
mi³em sobie, ¿e Bydgoszczanie, podobnie
jak ówczesne pokolenie Polaków, w momen-
cie kiedy zagro¿ona zosta³a niepodleg³o�æ i
suwerenno�æ Rzeczypospolitej, stanêli do
obrony. Traktowali obronê ojczyzny jako
�wiêty obowi¹zek.

Nie inaczej by³o w Bydgoszczy. Byd-
goszcz, jedno z najbardziej polskich miast,
w przededniu II Wojny �wiatowej Polacy sta-
nowili w Bydgoszczy prawie 92 %.

W tym mie�cie mieszka³a tak¿e wcale licz-
na grupa ludno�ci niemieckiej. By³o ich nie-
co ponad dziewiêæ tysiêcy, co stanowi³o 6,4%
ogó³u mieszkañców. Byli to Niemcy, miesz-
kaj¹cy w Bydgoszczy od kilku, a nawet wie-
lu pokoleñ. Byli zasiedziali w tym mie�cie,
byli to ludzie, narodowo ró¿ni¹c siê od Pola-
ków, lojalni w stosunku do polskich miesz-
kañców i polskich w³adz.

Ale byli te¿ Niemcy, dla których Rzesza i
Niemcy jako pañstwo by³o zagadnieniem
pierwszoplanowym. Po roku 1934, kiedy
miêdzy Rzeczpospolit¹ i III Rzesz¹ podpi-
sana zosta³a deklaracja o niestosowaniu
przemocy, czê�æ ludno�ci niemieckiej uleg³a
ideologii nazistowskiej. Ja to okre�lam naj-
krócej, ¿e byli zaczadzeni brunatn¹ ideolo-
gi¹. Byli wiêc Niemcy lojalni w stosunku do
Polaków i w³adz polskich i byli Niemcy, któ-
rzy przeciwko Polakom i w³adzom polskim
wystêpowali.

S¹ na to liczne dowody, ¿e nie brakowa³o
w naszym mie�cie Niemców - obywateli pol-
skich, którzy wspó³pracowali z tajnymi s³u¿-
bami Rzeszy Niemieckiej. Mam tu na uwa-
dze Gestapo - s³u¿bê bezpieczeñstwa, mam
na uwadze Abwehrê czyli organy wywiadu
Trzeciej Rzeszy.

I gdyby tak rozwa¿aæ te problemy, to by-
�my doszli do wniosku, ¿e w�ród tych Niem-
ców istnia³y g³êbokie podzia³y.

Jakkolwiek grupa Niemców stanowi³a tyl-
ko 6,4%, to by³a bardzo silna ekonomicznie.
W jej rêkach znajdowa³y siê przedsiêbior-
stwa przemys³owe, banki sklepy, warsztaty
rzemie�lnicze. Mieli mocn¹ pozycjê ekono-
miczn¹.

Przychodzi dzieñ 1 wrze�nia, Polacy
ogarniêci wrêcz psychoz¹ patriotyczn¹ po-

stanowili broniæ swojego miasta. Nikt z Po-
laków nie przypuszcza³, ¿e Niemcy - ich s¹-
siedzi, mog¹ na nich i na w³adzê Polskie
podnie�æ rêce.

A tymczasem miêdzy godzin¹ 10.00
i 10.30 - 3 wrze�nia wycofuj¹ce siê oddzia³y
polskiej IX, XXVII Dywizji Piechoty, które ulic¹
Gdañsk¹ zmierza³y w kierunku Torunia i Ino-
wroc³awia, by³y ostrzelane przez dywersan-
tów niemieckich. By³y oczywi�cie ofiary po
jednej i po drugiej stronie.

Kiedy czytam ró¿ne opracowania, w któ-
rych dzisiaj, jak pañstwo siê zapewne orien-
tujecie, podnoszone s¹ g³osy i¿ w Bydgosz-
czy nie by³o V Kolumny, ¿e w Bydgoszczy
nie by³o dywersantów, to mogê tylko najkró-
cej skwitowaæ - trzeba du¿o z³ej woli, ¿eby
tego rodzaju pogl¹dy g³osiæ wbrew tym
wszystkim �ród³om, które dotychczas zosta³y
zgromadzone. S¹ one rozsiane po ró¿nych
archiwach, w kraju i za granic¹, z których
jednoznacznie wynika, ¿e dywersja mia³a
miejsce. Có¿ zale¿a³o oficerom, ¿o³nierzom,
którzy �na gor¹co� informowali Sztab G³ów-
ny Wojska Polskiego, ¿e wycofuj¹ce oddzia³y
s¹ ostrzeliwane, ¿e s¹ ofiary. Nikt jeszcze
wtedy nie wiedzia³ o krwawej niedzieli, nikt
wtedy jeszcze nie pos³ugiwa³ siê terminem
�Bromberger Blutsonntag�. Meldunki sz³y z
Bydgoszczy i okolic do Sztabu w Warsza-
wie, do Naczelnego Wodza informuj¹ce, ¿e
w Bydgoszczy ma miejsce �rozszala³a� dy-
wersja.

Walki w Bydgoszczy trwa³y do pó�nych
godzin wieczornych. Strzelano równie¿ w
godzinach nocnych. Walki mia³y miejsce
równie¿ i 4 wrze�nia. W ci¹gu tych dwóch
dni mia³y miejsce wydarzenia, o których
mówiê, tzn. �Bydgoska Krwawa Niedziela�.

Ofiary
Oczywi�cie jest problem ofiar. Tak siê

jako� dziwnie dzia³o, ¿e przez ca³e lata za-
stanawiali siê historycy polscy, ilu¿ to Niem-
ców zginê³o. Wa¿ny problem. Albowiem w
propagandzie niemieckiej podnoszono, ¿e
na Pomorzu, ¿e w Bydgoszczy, w pierwszych
dniach wrze�nia "rozszaleni" Polacy zamor-
dowali 58 tysiêcy niewinnych Niemców. Licz-
by ros³y. Propaganda ma to do siebie, ¿e
"karmi siê" wielkimi liczbami.

Z moich wyliczeñ, na podstawie przeró¿-
nych �róde³ wynika, ¿e ofiar po stronie nie-
mieckiej by³o w granicach stu do trzystu
osób. To i tak ogromna liczba. Ja nie zaprze-
czam, ¿e w�ród tych ofiar byli tylko dywer-

sanci, ale czêsto niewinni ludzie, albo bym
powiedzia³, najczê�ciej w takich sytuacjach
gin¹ ludzie "Bogu ducha winni". Nie by³o cza-
su na s¹dy polowe, nie by³o czasu na s¹dy
wojskowe. By³y - nie zaprzeczajmy - tak¿e i
ofiary samos¹du. A jako� pomijano drug¹
stronê.

A Polacy? Nikt ich nie liczy³. Kiedy zagl¹d-
n¹³em do ksi¹g zmar³ych w parafiach w Byd-
goszczy, jako ¿ywo, wysz³o mi co najmniej
kilkadziesi¹t bydgoskich Polaków, którzy 3.
i 4. wrze�nia w Bydgoszczy zginêli. A by³o
tych ofiar znacznie wiêcej w parafii na osie-
dlu Szwederowo, w parafii Serca Jezusowe-
go, w Farze. S¹ w ksiêdze zmar³ych w "Li-
ber mortuorum" odnotowani Polacy, którzy
3 i 4 wrze�nia zginêli.

Trudno�ci wynikaj¹ z jednego, ¿e Niem-
cy po zajêciu Bydgoszczy liczyli te swoje
polskie ofiary, stale podnosz¹c ich liczbê. A
kto mia³ Polaków policzyæ? Wiêc te �ród³a,
które s¹ w bydgoskich parafiach s¹ niezwy-
kle cenne i powiadam - na ich podstawie
naliczy³em ju¿ co najmniej kilkudziesiêciu
Bydgoszczan, którzy w tych tragicznych wy-
darzeniach ponie�li �mieræ.

Z raportów przed³o¿onych i dokumentów
Miêdzynarodowego Trybuna³u w Norymber-
dze wynika, ¿e w Bydgoszczy w tych dniach
zginê³o 238 ¿o³nierzy polskich. Czê�æ na-
zwisk odtworzono. S¹ to ju¿ dane wed³ug
konkretnych nazwisk, a wiêc jak najbardziej
�cis³e. Oficerów i ¿o³nierzy, którzy zginêli w
samej Bydgoszczy by³o oko³o trzydziestu.
By³y wiêc ofiary po jednej i po drugiej stro-
nie.

I jest jeszcze jeden moment, który jest
przedmiotem sporów pomiêdzy historykami
polskimi i niemieckimi. A co siê sta³o z inter-
nowanymi Niemcami, których prowadzono
od 2 wrze�nia w g³¹b Polski? Zgodnie z pra-
wem mia³y w³adze prawo internowaæ osoby,
które uzna³y za niebezpieczne. I znowu
wokó³ tego zagadnienia, które nazywa siê
�Marsz na £owicz� Niemcy w swojej propa-
gandzie rozpêtali akcjê, ¿e ci ludzie w swej
wiêkszo�ci - w czasie marszu - zginêli, ¿e
konwojenci polscy zachowywali siê nieludz-
ko, ¿e dopuszczali siê ró¿nego rodzaju ak-
tów barbarzyñstwa.

Z pewno�ci¹, jak w takich okoliczno�ciach
bywa, by³y przypadki, których pozytywnie
oceniæ nie mo¿na. (cdn).

Z zapisu magnetofonowego spisa³a
I-J

Autentycznie jestem panem samego siebie,
gdy moje postêpowanie ma swoje �ród³a nie
w modzie, nie w jakim� przymusie, nie w na-
miêtno�ciach, nie w na³ogu, tylko postêpujê
tak, bo to naprawdê p³ynie z mojego wnêtrza,
z mojego autentycznego ja.

 o. Jacek Salij OP



Na nowy rok ko�cielny

SZCZYT ̄ YCIA I MISJI
Tak jak mijaj¹ lata kalendarzowe, tak mi-

jaj¹ i w Ko�ciele lata Roku Liturgicznego.
Ró¿nica miêdzy nimi jest tylko w datach. Rok
Liturgiczny koñczy siê w Uroczysto�æ Chry-
stusa Króla, a rozpoczyna w I Niedzielê Ad-
wentu.

Rozpoczynamy wiêc kolejny Rok Liturgicz-
ny. Ten rok papie¿ Jan Pawe³ II, zgodnie z
swym Listem Apostolskim �Mane nobiscum
Domine� (Zostañ z nami Panie), ustanowi³
Rokiem Eucharystii.

Powstaje pytanie dlaczego? Otó¿ Ojciec
�wiêty odpowiada na nie tak:

Sprzyjaj¹c¹ okazjê do tej inicjatywy stwo-
rzy³y dwa wydarzenia, które odpowiednio
wyznaczaj¹ pocz¹tek i koniec: Miêdzynaro-
dowy Kongres Eucharystyczny odbyty od 10
do 17 pa�dziernika w Guadalajarze w Mek-
syku i  Zgromadzenie Zwyczajne Synodu
Biskupów, które bêdzie mia³o miejsce w
Watykanie w dniach od 2 do 29 pa�dzierni-
ka 2005 r. pod has³em "Eucharystia �ród³em
i szczytem ¿ycia i misji Ko�cio³a". Kierowa-
³em siê tu jeszcze innym wzglêdem: w tym
roku przypada �wiatowy Dzieñ M³odzie¿y,
który odbêdzie siê w Kolonii w dniach od 16
do 21 sierpnia 2005 r. Eucharystia jest
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o�rodkiem ¿ycia i pragnê, by m³odzie¿ gro-
madzi³a siê wokó³ niej dla o¿ywienia swej
wiary i entuzjazmu.

Nieco dalej Ojciec �wiêty wyja�nia:
Wszystkie wymiary Eucharystii ³¹cz¹ siê w
aspekcie, który bardziej, ni¿ jakikolwiek inny
wystawia na próbê nasz¹ wiarê. (...) Pod
postaciami eucharystycznymi  jest rzeczy-
wi�cie obecny Jezus. Chrystus staje siê isto-
towo obecny w rzeczywisto�ci swego cia³a i
krwi. Dlatego wiara wymaga, by�my w obli-
czu Eucharystii mieli �wiadomo�æ, ¿e staje-
my przed samym Chrystusem.  Eucharystia
jest tajemnic¹ obecno�ci Chrystusa, przez
któr¹ spe³nia siê w najwznio�lejszy sposób
obietnica Jezusa, ¿e pozostanie z nami a¿
do skoñczenia �wiata

W dalszej czê�ci Listu papie¿ nazywa
Eucharystiê zarówno Tajemnic¹ �wiat³a, jak
i �ród³em i objawieniem w Komunii. Warto
pewnie przypomnieæ sobie, ¿e Eucharystia
to nic innego jak nakaz Jezusa, który jako
pierwszy celebrowa³ j¹ w�ród Aposto³ów w
Wielki Czwartek. On sam nakaza³ im Czyniæ
to na Jego pami¹tkê.

Dla nas Ofiara Eucharystyczna jest pa-
mi¹tk¹ przesz³o�ci i zapowiedzi¹ przysz³o-

�ci, czyni¹c chrze�cijanina wspó³uczestni-
kiem �mierci i zmartwychwstania Pana, Jego
ofiary i dziêkczynienia. Ca³y sens istnienia
ludzkiego ¿ycia i ca³a tre�æ wiary w³¹czone
s¹ w to Misterium Fidei (Tajemnicê Wiary) w
ca³ym tego s³owa znaczeniu. Przez s³owa
kap³ana bêd¹ce wiernymi s³owami Chrystu-
sa z Ostatniej Wieczerzy ofiara chleba i wina
przestaj¹ byæ posi³kiem cielesnym, a staj¹
siê w skuteczny sposób przemienione w Cia-
³o i Krew Chrystusa. On w ten sposób odda-
je siê nam jako pokarm staj¹cy siê �ród³em
¿ycia i mi³o�ci. Jak wa¿na to celebracja i
donios³a chwila niech �wiadczy fakt, ¿e spra-
wowanej Eucharystii od chwili Przeistocze-
nia do Komunii nie wolno przerwaæ ani za-
koñczyæ w ¿adnych okoliczno�ciach. Nawet
gdyby kap³an przy o³tarzu zas³ab³ lub zmar³
w tym momencie, drugi kap³an musi od tego
momentu dokoñczyæ sprawowanie tej Eu-
charystii.

Niech ten Rok Eucharystii stanie siê dla
nas wszystkich wielkim pog³êbieniem tej
najwa¿niejszej celebracji i tajemnicy Ko�cio-
³a. Znajd�my czas na g³êbsze prze¿ycie i
pe³niejsze uczestnictwo w ka¿dej Mszy.

ADALBERT

Wystawa malarstwa Krzysztofa Kucy do-
tycz¹ca bydgoskich ko�cio³ów przesz³a do
historii. W niedzielê, 14 listopada po mszy o
11.30 og³oszono te¿ wyniki zorganizowane-
go przez CKK "Wiatrak" i Grupê Parafialn¹
�D¹b� konkursu  dotycz¹cego znajomo�ci
tych ko�cio³ów. Na konkurs wp³ynê³y 33 od-
powiedzi, z czego 11 by³o nieprawid³owych.
Jak wynika³o z odpowiedzi najczê�ciej mylo-

no ko�ció³ Klarysek z Garnizonowym. W kon-
kursie udzia³ wziê³o kilkunastu uczestników
z innych parafii miasta, oraz 1 uczestniczka
z Osielska. Zwyciêzcami zostali wszyscy, któ-
rzy udzielili poprawnych odpowiedzi, bo ka¿-
dy dosta³ w nagrodê pami¹tkê. Mo¿na by³o
tak post¹piæ dziêki hojno�ci organizatorów
wystawy i konkursu.

Jako�æ nagród zale¿a³a od kolejno�ci lo-
sowania, które prowadzi³y nasze 3 m³ode

Wystawa i konkurs

STARE KO�CIO£Y I NOWA DIECEZJA
parafianki obecne na tej Mszy. Dziêkujemy
wam.

Warto pewnie zaznaczyæ, ¿e 3 g³ówne
nagrody drog¹ losowania otrzymali: I nagro-
da - album Polski z zdjêciami Hartwiga przy-
pad³ Irenie Czajkowskiej, II nagroda - krysz-
ta³owy �wiecznik dla Mariana Dro¿niewskie-
go, a III - wazon szklany kolorowy dla Henry-
ki Szlugaj.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, jaki
osobom zainteresowanym wystaw¹, a by³o
ich wielu. Wszystkim, którzy nie potrafili pre-
cyzyjnie zidentyfikowaæ ko�cio³ów podajemy
ich prawid³owe skojarzenia numeracji z opi-
sami na kartach konkursowych.

Czê�æ I - (z lewej strony prezbiterium)
1 - ko�ció³ Piotra i Paw³a przy Placu

Wolno�ci.

2 - fara Marcina i Miko³aja, obecnie Katedra
Bydgoska.

3 - ko�ció³ �w. Wojciecha przy ulicy Kana³o-
wej.

4 - ko�ció³ Matki Boskiej Nieustaj¹cej Pomo-
cy na Ugorach (Szwederowo).

5 - cerkiew prawos³awna �w. Miko³aja przy
Trybunalskiej.

7 - ko�ció³ �wiêtej  Trójcy.
8 - ko�ció³ �w. Józefa przy ulicy Toruñskiej.

Czê�æ II (z prawej strony prezbiterium)
9 - ko�ció³ Naj�wiêtszego Serca Pana Jezu-

sa przy Placu Piastowskim.
10 - Wniebowziêcia NMP (klaryski) przy

Gdañskiej.
11 - Bazylika Wincentego a Paulo na Bielaw-

kach.
12 - Andrzeja Boboli przy Placu Ko�cielec-

kich (jezuici).
13, 14 - Bazylika, kolejne ujêcia
16 NMP Królowej Pokoju (ko�ció³ garnizono-

wy).
17- Zbór ewangelicki Zbawiciela przy Placu

Zbawiciela.

Jak s³usznie zauwa¿yli zwiedzaj¹cy wysta-
wê, ze starych (przedwojennych bydgoskich
ko�cio³ów zbrak³o jednego - ko�cio³a �w. An-
toniego z Padwy na Czy¿kowku. By³ jednak
pewien powód, dlaczego zabrak³o tego ko-
�cio³a na wystawie. Otó¿, ko�ció³ ten dzi� jest
w granicach Bydgoszczy, ale w okresie miê-
dzywojennym Czy¿kówko nie nale¿a³o jesz-
cze do Bydgoszczy.

ORGANIZATOR, FOTO MIETEK



Po raz XXII zorganizowana zosta³a jesien-
na Droga Krzy¿owa w Dolinie �mierci, któr¹
organizatorzy prowadz¹ zawsze w pierwsz¹
niedzielê po uroczysto�ci Wszystkich �wiê-
tych.

W tym roku by³o to w niedzielne popo³u-
dnie 7 listopada. O godzinie 15.15, z ko�cio³a
pw. Matki Bo¿ej Królowej Mêczenników, wy-
ruszy³a z kap³anami kilkusetosobowa grupa
wiernych. Niesiono na ramionach du¿y krzy¿,
który stawiano przy poszczególnych stacjach
Drogi Krzy¿owej (naznaczonych ma³ymi drew-
nianymi krzy¿ami). Id¹cy za krzy¿em, trzyma-
j¹c w rêkach zapalone znicze, ws³uchiwali siê
w s³owa rozwa¿añ.

Pierwszy przystanek Drogi wyznacza³
krzy¿ - stacja rozpoczêtej w tym roku budowy
Golgoty XX wieku, uroczy�cie po�wiêcony 9
pa�dziernika br. przez ks. bpa Jana Tyrawê

(autorem Golgoty XX wieku jest Jacek Kuca-
ba rze�biarz z Tarnowa). Nastêpne stacje pro-
wadzi³y przez Dolinê �mierci i po zatoczeniu
pêtli kierowa³y do ko�cio³a, z którego wyru-
szono. Kiedy wchodzono ponownie w mury
ko�cio³a mija³a godzina 17.00.

W Drodze Krzy¿owej brali udzia³: ks. pro-
boszcz parafii pw. MB Królowej Mêczenników
Jan Andrzejczak, ks. proboszcz parafii pw. �w.
Mateusza Edmund Sikorski, duszpasterz aka-
demicki DA �Martyria� ks. Krzysztof Buchholz,
a celebracji przewodniczy³ duszpasterz DA
�Stryszek� ks. Krzysztof Wrze�niak CM.

W tym roku rozwa¿anie Misterium Drogi
przygotowane by³o przez najstarsze bydgo-

XXII Droga w Dolinie

 MISERICORDIAS DOMINI
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Ogólnopolskie Forum Akademickie

 ODS£ONA WOLNO�CI
WOLNO ZNACZY SZYBCIEJ

Mog³oby siê wydawaæ, ¿e kwestia wolno-
�ci jest oczywista i niezbyt interesuj¹ca..., bo
niby dlaczego mia³aby byæ? Powszechna jest
my�l, ¿e ¿yjemy w "wolnym pañstwie, mamy
�wolno�æ� wyboru, w �wolno�ci� siê rodzimy i
umieramy... Ale czy POWSZECHNA to zna-
czy, ¿e PRAWDZIWA? Otó¿ NIE! Dlatego te¿
wolno�æ sta³a siê tematem przewodnim XI
Akademickich Dni M³odych, które by³y twórcz¹
rado�ci¹ DA Martyria. W�ród wielu form roz-
wa¿ania tego tematu znalaz³o siê, niezwykle
wa¿ne dla ca³ego �wiata akademickiego w
Polsce, Ogólnopolskie Forum Akademickie,
które odby³o siê w Gozdawie miêdzy 22-24
pa�dziernika 2004 roku. Prawdziwa uczta dla
ka¿dego studenta rozpoczê³a siê w pi¹tek
Uczt¹ Eucharystyczn¹, w czasie której sie-
dleccy duszpasterze akademiccy stanêli na
wysoko�ci zadania i wspólnie wyg³osili kaza-
nie. W ramach ko³ysanki wyst¹pi³ Piotr Paw-
licki z trzydziestoosobowym chórem gospel,
�piewaj¹c o anio³ach, które przecie¿ w wol-
no�ci ¿yj¹...

WOLNO�Æ W ¯YCIU
�wit zapowiedzia³  dzieñ, bêd¹cy uczt¹ in-

telektualn¹, na któr¹ wszyscy czekali�my.
O wolno�ci w ¿yciu mówi³a, lecz nie tylko

s³owem, pani Wanda Pó³tawska, która pozna-
³a czym jest wolno�æ w obozie koncentracyj-
nym ... Czas, który tam prze¿y³a ukszta³towa³
jej �wiatopogl¹d, uczucia i wiarê, któr¹ nam
pokaza³a. Tak wiele komentarzy mo¿na by
napisaæ o tym, jak i o czym mówi³a p. Pó³taw-
ska, ale nasuwa mi siê tylko jeden.

Ta kilkudziesiêcioletnia kobieta ma w so-
bie wiêcej ¿ycia, energii, si³, kreatywno�ci i
wiary, ni¿ ca³y �wiat akademicki razem wziê-
ty. To ona stanowczo (czasami odnosi³am
wra¿enie, ¿e mia³by ochotê uderzyæ piê�ci¹
w stó³) i konkretnie powiedzia³a, ¿e nie wolno
nam zgadzaæ siê na miernotê, dwuznaczno�æ
i bierno�æ. To dziêki niej u�wiadomili�my so-
bie, ¿e wolno�æ to nie niezale¿no�æ, ale po-
s³uszeñstwo, sprawiedliwo�æ i prawda... Szko-
da, ¿e ca³y �wiat tego nie us³ysza³, ¿e �wiat
nie s³ucha uwa¿nie tego, co ca³y czas mówi
Jan Pawe³ II o wchodzeniu na dachy.... Szko-
da, ¿e nam, m³odym ludziom brakuje chêci,
aby chocia¿ spojrzeæ w górê!

¯YCIE W WOLNO�CI
Dawka m¹dro�ci, któr¹ otrzymali�my od

pani Wandy Pó³tawskiej by³a ogromna, ale
otrzymali�my jeszcze jedn¹. O ¿yciu w wol-
no�ci mówi³ pan Jacek Pulikowski- m¹¿ i oj-
ciec, jak sam siê przedstawi³. Równie mocno
i konkretnie u�wiadomi³ ka¿demu z nas, jak
wa¿ne jest w ¿yciu dobro i prawda, jak dale-
ce �wiat od tego odszed³, jak bardzo odsuwa
od siebie my�li o przysz³o�ci... �wiat zapo-
mnia³ o tym, ¿e poza kupnem domu, auta i
kilku innych rzeczy, zreszt¹ zazwyczaj nam
niepotrzebnych jest co� najwa¿niejszego -
WIECZNO�Æ. I paradoksalnie, �wiat zapo-
mnia³ o tym, ¿e cz³owiek posiada DUSZÊ,
skupi³ siê na cielesno�ci, emocjonalno�ci ...
Czas, inteligencja, wybór = powo³anie to

wszystko, wg Jacka Pulikowskiego, zosta³o
dane cz³owiekowi, jemu ofiarowane w jakim�
okre�lonym celu. Cel ten ka¿dy z nas powi-
nien odkryæ.

... Có¿, celem tego forum by³o pokazanie,
jak wa¿na jest wolno�æ i walka o ni¹, prawda
i jej poszukiwanie w tym, co �wiat daje.
Ogromna ilo�æ pytañ, które skierowali�my do
naszych go�ci �wiadczy³a tylko o tym, ¿e ziar-
no ich s³owa pad³o na dobry grunt.

DESER
Ka¿da uczta powinna siê nim koñczyæ. Dla

nas deserem byli�my my sami i czas, który
mogli�my spêdziæ razem. W koñcu nie za-
wsze zdarza siê okazja, aby spotkaæ studen-
tów z DA Siedlce, DA Jasna Góra, DA Emaus
z Czêstochowy, DA Salomon z Torunia, DA
W³oc³awek. Forum zakoñczy³o siê w niedzie-
lê msz¹ �wiêt¹ celebrowan¹ przez bpa. Mar-
ka Jêdraszewskiego w mogileñskim klaszto-
rze i spotkaniem z nim, które okaza³o siê ko-
lejnym bogactwem nam ofiarowanym.

Bogaci. Obdarowani. Pe³ni. Oby�my tacy
pozostali na d³ugo.

Wdziêczna za ten czas ...
CHRUCHEL

skie duszpasterstwo akademickie DA �Stry-
szek�. We wstêpie do Drogi Krzy¿owej napi-
sano. �Chrystus nie przesta³ umieraæ. Ludzie
co dzieñ wokó³ nas cierpi¹ i umieraj¹, a pod
ich postaci¹ Chrystus ofiaruje siê swemu Ojcu
dla zbawienia �wiata. Droga krzy¿owa jest
tak¿e drog¹ ¿ycia; prawdziwy chrze�cijanin
nie mo¿e o tym zapomnieæ.�

Od strony organizacyjnej (nag³o�nienie,
oprawa muzyczna, zabezpieczenie trasy itp.)
pomaga³y osoby z DA �Martyria� i Parafialnej
Stra¿y Marsza³kowskiej.

Na zakoñczenie tej notatki krótka reflek-
sja. Po drodze migota³y niesione znicze, usta-
wiane pó�niej w ró¿nych miejscach tej szcze-
gólnej bydgoskiej nekropolii. Szara listopado-
wa pogoda podkre�la³a nastrój odbywanej
drogi. Zmieniali siê nios¹cy krzy¿. Na Drodze
niesione by³y jeszcze takie mniejsze krzy¿e,

które wcze�niej wyznacza³y miejsca symbo-
licznych stacji. Tych mniejszych krzy¿y, wi-
docznych z daleka nad g³owami uczestników
nabo¿eñstwa, przybywa³o. Zbli¿aj¹c siê po-
nownie do ko�cio³a parafialnego i nios¹c krzy-
¿e z symbolicznych stacji podkre�lano jakby
tê my�l, któr¹ napisali studenci we wstêpie
do rozwa¿añ, ¿e �Droga Krzy¿owa - to droga
¿ycia�. Nadchodz¹cego wieczora echo dale-
ko nios³o w ludzkie osiedla: �Szybowników�,
�Bohaterów� i �Przylesia� s³owa rozwa¿añ i
�piewów.

Misericordias Domini in aetrnum cantabo
(O mi³osierdziu Pana, zawsze bêdê �piewaæ).

tekst i foto,  M. A. PAW£OWSKI



Pocz¹tek listopada. �Tak, oczywi�cie, bêdê
na pewno� - powiedzia³ Jan Peszek. To nie
mo¿liwe. Wielki aktor teatralny, filmowy i te-
lewizyjny, re¿yser, pedagog Pañstwowej Wy-
¿szej Szko³y Teatralnej w Krakowie, przybê-
dzie do Bydgoszczy. W Polsce zdoby³ wszyst-
kie nagrody mo¿liwe do zdobycia. 24 listopa-
da w Auli Kujawsko-Pomorskiej Szko³y Wy-
¿szej zaprezentuje monodram napisany spe-
cjalnie dla niego przez Bogus³awa Scheaffe-
ra pt. �Scenariusz dla nieistniej¹cego, lecz
mo¿liwego aktora instrumentalnego�. Co
ciekawe sztuka czeka³a na Jana Peszka a¿
jedena�cie lat, zanim autor powierzy³ j¹ akto-
rowi. Podobno dopiero po takim okresie cza-
su by³ gotowy podj¹æ wyzwanie zagrania jej
przed szerok¹ publiczno�ci¹.

Zastanawia³em siê jakim jest cz³owiekiem?
Jak patrzy na �wiat? Spotkanie z Janem Pesz-

kiem zbli¿a³o siê nieub³aganie. Lekki dresz-
czyk emocji nasila³ siê z dnia na dzieñ, a 24
listopada z godziny na godzinê. I jest. Na
pierwszy rzut oka, niepozorny, nierzucaj¹cy
siê w oczy, ale bardzo serdeczny i u�miech-
niêty Pan. Udali�my siê na miejsce, gdzie
przedstawienie mia³o byæ prezentowane. Jan
Peszek spokojnie rozpocz¹³ przygotowania do
przedstawienia. Rozstawi³ rekwizyty na sce-
nie, przygotowa³ garnitur, w którym wystêpu-
je.

Wybi³a godzina 17.00 - zaczynamy. Bar-
dzo krótko wprowadza Karolina Stepczyñska
- przewodnicz¹ca Samorz¹du Studenckiego
Kujawsko-Pomorskiej Szko³y Wy¿szej.  Ak-
tor pojawia siê na scenie. Bardzo niepozor-
nie rozpoczyna przemawiaæ, przez moment
zastanawia³em siê, czy to ju¿ pocz¹tek? Tak,
on ju¿ zacz¹³.

�Scenariusz� to forma wyk³adu. Bardzo
chcia³bym czê�ciej uczestniczyæ w takich wy-
k³adach. To po³¹czenie teatru, muzyki (w koñ-
cu Scheaffer jest równie¿ kompozytorem).
Czasami w sposób bardzo groteskowy przed-
stawia ró¿nego rodzaju problemy i rozterki,
którymi miotany jest aktor. Jak wygl¹da sztu-
ka i jak powinna wygl¹daæ? To niesamowite,

Spotkanie z Janem Peszkiem

DLA NIEISTNIEJ¥CEGO
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poniewa¿ ta sztuka by³a grana przez Peszka
ok. 1800 razy - tak to nie pomy³ka 1800 razy,
a nadal prezentuje j¹ z ogromn¹ pasj¹, zaan-
ga¿owaniem i jednocze�nie jest ona inna, je-
dyna, niepowtarzalna.

Nadal jednak nie wiedzia³em, jakim jest
cz³owiekiem? W perspektywie by³o jeszcze
spotkanie �Na piêterku� po Mszy akademic-
kiej, notabene, w której aktor chêtnie wzi¹³
udzia³. By³o to dla mnie ogromne �wiadectwo
i kolejna informacja, o tym¿e aktorze.

Spotkanie w DA �Martyria�. Tutaj w krzy-
¿owym ogniu pytañ ods³oni³ siebie. W³asny
pogl¹d na �wiat, sztukê, aktorstwo, siebie
samego. To kolejny z wielkich, który nie ogl¹-
da telewizji mimo, ¿e dla niej pracuje. Nie ko-
rzysta z internetu, nie czyta prasy codzien-
nej, tylko fachowa zwi¹zan¹ z jego zawodem.
Masowo s³ucha radia. Cz³owiek z lamusa?

Od redakcji:
Autor jest cz³onkiem Stowarzyszenia Katolickiej
M³odzie¿y Akademickiej.

Kochani!
Miniony tydzieñ dla nas, organizatorów

corocznych spotkañ Lednica 2000, up³yn¹³ po
has³em wstêpnego przygotowania Pól Lednic-
kich na przyjazd ojca �wiêtego, Jana Paw³a
II.

Centrum Lednickich Pól jest brama - Ryba
i Droga III Tysi¹clecia. Brama - Ryba to kon-
strukcja metalowa, dobrze znana m³odzie¿y
w ca³ej Polsce, w kszta³cie ryby, czyli Chry-
stusa, przez któr¹ przechodzimy w czasie
nabo¿eñstwa i idziemy Drog¹ III Tysi¹clecia
w przysz³o�æ.

W ostatnim tygodniu spychacz przed³u¿y³
dotychczasow¹ drogê o jeszcze jedn¹ d³u-
go�æ, tak, aby przebiega³a ona teraz przez
ca³e Lednickie Pole. Pe³n¹ par¹ przygotowu-
jemy siê na przyjazd Ojca �wiêtego nad Led-
nicê w przysz³ym roku. Nasyp ziemny doma-
ga siê utwardzenia i wykoñczenia. Zapraszam
zatem wszystkich do znalezienia i wyszuka-
nia odpowiednich kamieni i dostarczenia ich
nad Lednicê, tak aby stworzy³y one bruk tej
drogi. Kamienie wielko�ci d³oni z wyrytym
imieniem, lub imieniem i nazwiskiem mo¿na
przesy³aæ na adres Duszpasterstwa Akade-
mickiego, poczt¹, okazj¹, przez umy�lnego,
lub osobi�cie odwiedzaj¹c nas i zaprzyja�nia-
j¹c siê z nami. Mo¿na to zrobiæ ju¿ teraz, za-
nim nawa³nica wiosennego przygotowania do
spotkania z Ojcem �wiêtym nie porwie i opa-
nuj¹ nas ca³kowicie.

Kamieñ lednicki, wyraz i symbol mnie sa-
mego, bêdzie mnie reprezentowa³ na Polach
Lednickich, u �róde³ chrzcielnych Polski. Po-
wierzyæ siebie kamieniowi, znaczyæ bêdzie
powierzyæ siebie Chrystusowi, zawierzyæ trwa-
³o�ci, Litteris mandare, powierzyæ siebie lite-
rom, wyryæ w kamieniu jak Dekalog na ka-
miennych tablicach To bêdzie znaczy³o oca-
liæ siebie w Chrystusie.

Kamieñ lednicki, jakim go sobie wyobra-
¿am, bêdzie mia³ wielko�æ d³oni i bêdzie mia³
wygrawerowane imiê. My�lê, ¿e dzisiaj nie jest
to ju¿ problem, mo¿na to zrobiæ niezmywal-
nym pisakiem, wygrawerowaæ w ka¿dym skle-
pie budowlanym albo te¿ u zaprzyja�nionego
dentysty wiert³em.

Z takich kamieni, u³o¿ymy Drogê III Tysi¹c-
lecia i bêdziemy uk³adaæ j¹ jeszcze d³ugo,
przez lata. Byæ kamieniem w drodze do Chry-
stusa, byæ kamieniem w drodze do Boga, byæ
kamieniem w drodze do drugiego cz³owieka -
to znaczy przede wszystkim byæ kamieniem
w drodze do samego siebie.

Czekaj¹c na Wasze kamienie czekamy na
Was, drodzy m³odzi przyjaciele. Przysy³ajcie
swoje w³asne kamienie, które spadn¹ z Wa-
szych serc, Wasze kamienie z ca³ego �wiata,
z miejsc Waszego urodzenia, z miejsc dla
Was wa¿nych. Kamienie, które we�miecie do
rêki z zamys³em przywiezienia ich nad Ledni-
cê. Mo¿e bêdzie to kamieñ, którym chcia³e�
rzuciæ w bli�niego? Przysy³ajcie je do nas, do
Duszpasterstwa Akademickiego Dominika-
nów do Poznania, a my zawieziemy je nad
Lednicê. Mo¿ecie przes³aæ nam je ju¿ teraz,
lub przywie�æ osobi�cie na spotkanie lednic-
kie w roku przysz³ym, kiedy przybêdzie do nas
Ojciec �wiêty, Jan Pawe³ II, ale wici rozsy³a-
my ju¿ teraz. W czasie zimy ule¿y siê ziemia
i kamienie, tak ¿e spotkanie Ojca �wiêtego z
m³odzie¿¹ z ca³ej Polski bêdzie doskonale
przygotowane.

Czekamy na Wasze kamienie. One nas
prze¿yj¹!

JAN W. GÓRA OP

LEDNICKA  AMBASADALEDNICKA  AMBASADALEDNICKA  AMBASADALEDNICKA  AMBASADALEDNICKA  AMBASADA
Alicja Silska, koordynator ambasad lednickich
poczta:  alicjasilska@lednica2000.pl
internet: http://www.lednica2000.pl
lista dyskusyjna: http://www.ambasador.lednica2000.pl

Czekamy na Wasze kamienie!

Duszpasterstwo Akademickie OO. Dominika-
nów: ul. Ko�ciuszki 99, 61-716 POZNAÑ
tel. (061)8523134; fax (061) 852 38 67

Mo¿e... ale osi¹gn¹³ w swojej pracy chyba
wszystko, co móg³ osi¹gn¹æ. Co go fascynu-
je w sztuce, w aktorstwie? Cz³owiek. Nie pie-
ni¹dze, s³awa, popularno�æ. Cz³owiek, jego
osobowo�æ, problemy, rozterki. Do ka¿dej roli
przygotowuje siê z ogromnym pietyzmem,
analizuj¹c ca³¹ postaæ, aby poznaæ j¹, a
przede wszystkim zrozumieæ. Ale, jak twier-
dzi, nigdy nie bêdzie w 100% osob¹, w któr¹
ma siê wcieliæ. Zawsze bêdzie to wymiesza-
nie postaci, któr¹ ma zagraæ z Janem Pesz-
kiem.

Mo¿liwo�æ spotkania z aktorem takiego
formatu, to niesamowite do�wiadczenie.
Szkoda, ¿e tak niewielu studentów z tego sko-
rzysta³o. Dlaczego? - Nie wiem. Dla mnie by³a
to prawdziwa przygoda. Obcowanie ze sztuk¹
takiego kalibru, to prze¿ycie , które pozostaje
na d³ugo, ale spotkanie z takim cz³owiekiem
pozostaje na ca³e ¿ycie.

tekst i foto nades³a³ TOMASZ CIESIELSKI



Piêæ lat PKS �Wiatrak�

SPORTOWY PIÊCIOLATEK

Na budowie Domu Jubileuszowego

MURY, TYNKI, ...

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 trwaj¹ prace murarskie  oraz
prace zwi¹zane z pokryciem dachowym.

Otynkowano �ciany w gara¿u, wymuro-
wano i otynkowano kominy na dachu, zasza-
lowano czapki kominowe.

Od poniedzia³ku dekarze ze Stowarzy-
szenia Dekarzy Polskich (Oddzia³u Kujaw-
sko-Pomorskiego) bêd¹ przykrywali drew-
nian¹ konstrukcjê p³ytami OSB.

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

BY£O
8 listopada na Mszy �w. o 18.30 dziêkowa-
no za V lat istnienia i dzia³ania Parafialnego
Klubu Sportowego �Wiatrak�. Nastêpnie na
plebani odby³a siê uroczysto�æ jubileuszo-
wa.
21 listopada na Mszy �w. o 18.00 w bydgo-
skiej Katedrze tak¿e dziêkowano za IX lat
istnienia i dzia³ania CKK �Wiatrak�. Uroczy-
sto�æ jubileuszow¹ u�wietni³y dominikañskie
chóry. Msza �w. sprawowana by³a po ³acinie.

BÊDZIE
Od 28 stycznia do 6 lutego 2005 - Zimowi-
sko w Murzasihle . Wiêcej w Biurze Wiatra-
ka i w najbli¿szym wydaniu �Na o�cie¿�

8 listopada odby³o siê spotkanie okolicz-
no�ciowe z okazji V - lecia powstania Para-
fialnego Klubu Sportowego �WIATRAK� oraz
zorganizowania Bydgoskiego Biegu Uliczne-
go Pamiêci Bohaterskich Ofiar w 65 Roczni-
cê Wybuchu II Wojny �wiatowej.

Wszystko rozpoczê³o siê Msz¹ �wiêt¹ o
godzinie 18.30 w intencji wszystkich cz³on-
ków, przyjació³ i dobroczyñców Klubu. Piêk-
ne kazanie Ksiêdza Krzysztofa przybli¿y³o
wszystkim historiê oraz cele i za³o¿enia Klu-
bu. Ciep³e i serdeczne s³owa Ksiêdza Pro-
boszcza skierowane do wszystkich dzia³aczy
sportu w naszej wspólnocie parafialnej do-
da³y wiele otuchy.

Zaraz po zakoñczeniu Mszy �wiêtej cz³on-
kowie Klubu oraz zaproszeni go�cie udali siê
na uroczyste spotkanie na Plebaniê. Tam przy
s³odko�ciach mogli�my wspólnie powspomi-
naæ Bydgoski Bieg Uliczny Pamiêci Bohater-
skich Ofiar w 65 Rocznicê Wybuchu II Woj-
ny �wiatowej oraz podziêkowaæ wszystkim,
którzy pomogli w jego organizacji.

czy, Firma �GOTOWSKI� - Budownictwo
Komunikacyjne 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. (AB)
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Kierownicy i trenerzy poszczególnych sek-
cji przedstawili to, czego uda³o im siê doko-
naæ podczas minionych 5 lat. Pi³karze PKS
�WIATRAK� mogli podziêkowaæ swojemu
sponsorowi - Edwardowi Niedbalskiemu za
ufundowanie kolejnych strojów dla dru¿yny.

Dmuchaj¹c �wieczki na piêknym wiatra-
kowym torcie zrobionym przez Pañstwa Ku-
bisiów z okazji 5 lat PKS - ka¿dy pomy�la³ o
swoim marzeniu zwi¹zanym z klubem. Co
przynios¹ kolejne lata? - zobaczymy. Radu-
j¹c siê tym wszystkim, czego wspólnie uda³o
nam siê dokonaæ, serdecznie zapraszamy
wszystkich do wspó³tworzenia naszego Pa-
rafialnego Klubu Sportowego.

SPORTOWIEC

Zaduszki artystyczne

¯YWA HISTORIA
Od samego powstania CKK �Wiatrak� or-

ganizuje w pocz¹tkach listopada w Dolinie
�mierci �Zaduszki artystyczne�. Mog¹ na nie
przyj�æ wszyscy, ale g³ównie przeznaczone
s¹ dla m³odego pokolenia- dzieci i m³odzie¿y
szkolnej. Pocz¹tkowo bra³a w ich udzia³ nie-
wielka grupa osób, ale z roku na rok uczest-
ników przybywa³o. Bior¹ te¿ w tym dziele
udzia³ ciekawi go�cie, aby m³odym opowie-
dzieæ co siê w tym miejscu wydarzy³o. Tak
by³o i w tym roku, kiedy to 8 listopada o przed-
wieczornej porze zebra³a siê grupa oko³o 70
osób. Zebrani najpierw udali siê do grobu ks.
Zygmunta Trybowskiego. Tam zosta³a przed-
stawiona krótko sylwetka tego kap³ana i od-
mówiono modlitwê za niego.

Nastêpnie przy �piewie Ró¿añca ofiaro-
wanego za zmar³ych zebrani przeszli do Do-
liny �mierci. Przy kamiennym obelisku dzie-
ci wys³ucha³y w skupieniu o tym w jaki spo-
sób wykonywano w tym miejscu wyroki �mier-
ci i jakie by³y powody, aby taki wyrok zapad³.

Po od�piewaniu Hymnu Narodowego za-
palono i ustawiono na symbolicznych mogi-

³ach wiele zniczy. Odmówiono modlitwy za
pomordowanych Polaków w tym i w innych
miejscach miasta.

W drodze powrotnej zatrzymano siê przy
I stacji Drogi Krzy¿owej. Tam z zaciekawie-
niem s³uchano, czym jest dla bydgoszczan
powstaj¹ca tu Golgota XX wieku.

Po powrocie, otrzymaniu pami¹tki doty-
cz¹cej Golgoty i Doliny �mierci, oraz herbat-
ce w DA zebrani udali siê do domów.

Tegoroczne �Zaduszki� prowadzili: pani
Ola i pan Krzysztof, a �piew i modlitwy przy-
gotowa³ zespó³ z DA �Martyria�.

M³odzie¿ uczestnicz¹ca w �Zaduszkach�
by³a naprawdê przejêta pobytem w tym miej-
scu. Pozostaje jednak pewien �niedosyt�. M³o-
dzi ludzie przybyli z wychowawcami a¿ ze
Szwederowa. Dlaczego m³odzi z naszych for-
doñskich szkó³ nie wziêli udzia³u? Szkoda,
bo to �¿ywa� historia cmentarza mêczenni-
ków. Mo¿e warto pamiêtaæ o �Zaduszkach�,
które odbêd¹ siê za rok?

WASZ OBSERWATOR

1 listopada o 20.30 w Dolinie �mierci odby³a
siê modlitwa za zmar³ych.

7 listopada zorganizowano XXII Drogê Krzy-
¿ow¹ w Dolinie �mierci. Kilkaset osób prawie
dwie godziny uczestniczy³o w tym dorocznym
nabo¿eñstwie.  (wiêcej obok)

Od 8-10 listopada 2004 w Bydgoszczy odby³a
siê XXIII �Szko³a Modlitwy�.

24 listopada wystawiono Monodram pt. �Sce-
nariusz dla nieistniej¹cego, ale mo¿liwego ak-
tora instrumentalnego� w wykonaniu Jana Pesz-
ka w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wy¿szej,
który by³ pó�niej �Na piêterku� (patrz str. 9).

Od 28 grudnia 2004 do 1 stycznia 2005 r. trwaæ
bêdzie �Pielgrzymka zaufania przez ziemiê� -
tegoroczne Europejskiego Spotkania M³odych
w Lizbonie  Wyjazd z Polski - 25 grudnia. Zapi-
sy w �rody po Mszy �w. Akademickiej. Wiêcej
informacji w �Wiatraku�.

Serdecznie zapraszamy na wyjazd na �wiato-
wy Dzieñ M³odzie¿y do Kolonii. Zg³oszenia w
Biurze CKK �Wiatrak�.

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

BY£O
BÊDZIE

PONADTO

Warto pamiêtaæ
*  Kto cudzego nie szanuje, swego mieæ nie

bêdzie
*  Lepiej po trosze, ale zawsze
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Listy, listy, listy ...   Listy, listy, listy ...

GDZIE �WIADOMO�Æ?
Szanowna Redakcjo!
By³em na piêknej i podnios³ej uroczysto�ci

po�wiêcenia pierwszej Stacji Drogi krzy¿owej -
Golgoty XX wieku w Dolinie �mierci, tak ³adnie
opisanej przez Freda w ostatnim wydaniu �Na
o�cie¿�. Ca³ym sercem popieram ideê powsta-
nia Golgoty XX wieku w tym w³a�nie miejscu.

Swego czasu czêsto odwiedza³em fordoñskie
�górki� z racji posiadania do�æ du¿ego psa, któ-
ry musia³ �wybiegaæ swoje kilometry�. Nigdy jed-
nak nie zagl¹da³em z moim czworonogiem w
pobli¿e Doliny �mierci, a to z powodu mego zda-
nia o tym, ¿e jest to miejsce u�wiêcone krwi¹
wielu ofiar i z tej prostej przyczyny nie bêdê spa-
cerowa³ ze zwierzakiem po cmentarzu!

Po prostu szanujê pamiêæ o tych, którzy w
tym miejscu znale�li ostatnie miejsce swego
¿ywota i to moim zdaniem nie podlega dyskusji.

Nie bez kozery przytaczam tu przyk³ad �zwie-
rzêcy� i nie bez powodu wspominam powagê i
szczególno�æ tego miejsca. Wiele, wiele razy
spacerowa³em (bez psa) alejkami po�ród sym-
bolicznych mogi³ i wzd³u¿ rowów wykopanych
rêkami skazañców .

Nie liczy³em tych �przypadków�, ale jak¿e
czêsto spotyka³em na mej drodze ludzi m³odych
i nie tylko, chodz¹cych tak jak i ja tyle, ¿e nad-
zoruj¹cych swych czworono¿nych pupili.

Pieski i �pieskowe� biega³y sobie beztrosko
po terenie i dziarsko wskakiwa³y na betonowe
nagrobki. Czêsto podnosz¹c ³apy (pieski) by
zostawiæ na dworze to, co zostaje z ich prze-
miany materii.

Zdarzy³o mi siê kilkakrotnie zwróciæ uwagê
opiekunowi i opiekunce  o niestosowno�ci miej-
sca harców �Ciapków� czy innych �Dianek�. Có¿,
najczê�ciej zbywano sprawê u�mieszkiem i
wzruszeniem ramion.

Kiedy� wda³em siê w �dyskusjê� z opiekunk¹
piêknej sk¹d in¹d �Saby�. I có¿ us³ysza³em?
Cytujê - �Nic siê przecie¿ nie sta³o! Tu i tak nikt
nie le¿y! Te groby to tylko symbole!�

Wtedy wyt³umaczy³em mi³ej i niedoinformo-
wanej pani, ¿e tu jednak spoczywaj¹ pomordo-
wani ludzie i wystarczy przeczytaæ  informacjê u
wrót Doliny, a na pewno zmieni siê pogl¹d na
ca³¹ sprawê.

A po drugie, czy gdyby by³y to tylko symbole
(a wiemy, ¿e nie s¹) to, czy symboli nie powinno
siê szanowaæ?

Teraz nie jestem ju¿ parafianinem i z racji
mego zamieszkania nie wêdrujê ju¿ z psem po
�górkach�, ale wiem, ¿e w tej materii niewiele
siê zmieni³o i nadal �Burki� i �Saby� buszuj¹ w
najlepsze po tym jedynym w swoim rodzaju
cmentarzu.

Zwracam siê za po�rednictwem Waszego
pisma z apelem: Kochani, nie depczmy histo-
rii i miejsc z ni¹ zwi¹zanych, a w pierwszej
kolejno�ci miejsc u�wiêconych i dla wielu
miejsc spoczynku ich bliskich.

Serdecznie pozdrawiam Nowy Fordon, a pie-
skom ¿yczê roztropnych przyjació³, choæ cho-
dz¹cych tylko na dwóch nogach.

kiedy� PARAFIANIN
(imiê i nazwisko znane redakcji)

NIESPODZIANKA
Kochana Redakcjo
Z wielkim szacunkiem i uznaniem zwracam

siê do Was Kochani. Jestem szczê�liwa, ¿e
mogê istnieæ i modliæ siê w Tej Wspólnocie Pa-
rafialnej. Pismo Wasze zawiera wiele m¹dro�ci
chrze�cijañskich. Czytam wszystkie Wasze nu-
mery, do�æ czêsto dzielê siê moimi spostrze¿e-
niami, jak równie¿ wyznajê moje g³êbokie od-
czucia, dos³ownie co serce moje podpowiada.

Wa¿ne jest dla mnie, ¿e dziêki Waszych prze-
kazywanych znajomo�ci i tajemnic naszej Wia-
ry pozna³am wiele spraw, o których kiedy� nie
mia³am pojêcia, a¿ wstyd siê przyznaæ. Czêsto
rozwi¹zujê krzy¿ówki �Na o�cie¿� i nie tylko,
dziêki temu otrzymujê nagrody od Was - Kocha-
ni. Ostatnio otrzyma³am Ró¿aniec - ró¿any, o
którym marzy³am ca³e moje doros³e ¿ycie.

W zwi¹zku z czym ucieszy³am siê jak ma³e
dziecko. Zapewne nigdy nie sprawi³abym sobie
takiej niespodzianki. Za co serdecznie dziêku-
jê. Gratulujê wszystkim redaguj¹cym za tak
wspania³e i po¿yteczne czasopismo katolickie.
Sk³adam serdeczne. Bóg zap³aæ

szczê�liwa PARAFIANKA

(imiê i nazwisko znane redakcji)

Od redakcji:
Serdecznie dziêkujemy naszym PT Czytelnikom
za listy. Pani¹ Beatê G. z ul. Berlinga prosimy
o kontakt z redakcj¹ drog¹ �Poczty parafialnej�.

 IX Urodziny Wiatraka

RO�NIE, RO�NIE, RO�NIE, RO�NIE, RO�NIE ....
�wiêtowanie

21 listopada bydgoskie Centrum Kultury
Katolickiej �Wiatrak� �wiêtowa³o 9 lat swego
istnienia.

Mieszkañcy Bydgoszczy doznali wielu nie-
samowitych wra¿eñ, a to wszystko za przy-
czyn¹ XIII - wiecznego Chora³u Gregoriañ-
skiego wed³ug traktatu De Musica Hieroni-
ma z Moraw w wykonaniu Marcina Bornus -
Szczyciñskiego i Scholi Braci Dominikanów
z Krakowa i Warszawy, który u�wietni³ Mszê
�wiêt¹ Dziêkczynn¹ w Bydgoskiej Katedrze.

Uroczystej Eucharystii przewodniczy³ i
wyg³osi³ homiliê Ordynariusz Diecezji Bydgo-
skiej - Ksi¹dz Biskup Jan Tyrawa. Uroczyste-
go powitania i wprowadzenia wraz z przed-
stawieniem krótkiej historii CKK �Wiatrak� do-
kona³ proboszcz parafii katedralnej pw. �w.
Marcina i Miko³aja, ks. Zbigniew Maruszew-
ski. W opiekê Matki Bo¿ej Piêknej Mi³o�ci
odda³ wszystkich pracowników, wychowaw-
ców, wychowanków oraz wolontariuszy ojciec
Kamil Szustak - paulin z Jasnej Góry, który
przyby³ specjalnie do Bydgoszczy, by modliæ
siê razem z nami by ³aska Bo¿a �wiatrakow-
ców� nie opu�ci³a. Dope³nieniem ca³ej Uczty
Eucharystycznej by³a ¿ywa obecno�æ tworz¹-
cych �Wiatraka�, która objawi³a siê w pos³u-
dze liturgicznej. Swój udzia³ mieli wychowaw-
cy czytaj¹cy komentarze, ale co najpiêkniej-
sze, dzieci i m³odzie¿ kieruj¹ca swoje pro�by

w modlitwie wiernych oraz nios¹ca wraz z
rodzicami dary do o³tarza.

Wyrazem wdziêczno�ci by³o ofiarowanie
9 ró¿ jako symbol 9 lat istnienia �Wiatraka�,
wielkie serce wykonane przez wychowanków
bêd¹ce oznak¹ mi³o�ci wyp³ywaj¹cej z g³êbi
dzieciêcych serduszek, statuetka �Przyjaciela
Wiatraka� jako votum wdziêczno�ci Matce
Bo¿ej Piêknej Mi³o�ci za nieustann¹ opiekê
podczas tych lat funkcjonowania �Wiatraka�
oraz dary eucharystyczne z³o¿one przez
ma³¿onków na rêce Ksiêdza Biskupa.

Dla wielu, zw³aszcza tych starszych wie-
kiem, bydgoszczan ta uroczysta liturgia sta-
³a siê swoistym powrotem do dzieciñstwa,
kiedy to Msze �wiête odprawiane by³y w jê-
zyku ³aciñskim.

Mam nadziejê, ¿e to niecodzienne wyda-
rzenie wpisa³o siê g³êboko w ich �wiadomo�æ,
i ¿e dziêki ich modlitwie �Wiatrak� krêciæ siê
bêdzie przez nastêpne lata. (AB)

Wychowywanie
G³ówne my�li ks. biskupa Jana Tyrawy

zawarte w kazaniu wyg³oszonym podczas
Mszy �wiêtej z okazji jubileuszu CKK �Wia-
trak� zapamiêta³am tak.

Wa¿nym darem dla dzisiejszego spo³e-
czeñstwa jest pos³uga my�lenia. Duszpaster-
stwo Akademickie to jest pos³uga Ko�cio³a
ludziom, którzy id¹ drog¹ nauki.

Nauka powinna poszukiwaæ prawdy. Dzi�
czêsto prawdê ustala siê jako tezê i szuka
siê na ni¹ dowodów.

Cz³owiek pe³ni¹cy wobec spo³eczeñstwa
pos³ugê my�lenia, powinien uznawaæ trans-
cendencjê.

Jezus z krzy¿a powiedzia³: �Ojcze odpu�æ
im, bo nie wiedz¹ co czyni¹�, a po zej�ciu
z góry Przemienienia do synów Zebedeusza
skierowa³ uwagê: �Nie wiecie o co prosicie�.
Obie te uwagi dotycz¹ dzisiejszego cz³owie-
ka, który czêsto nie wie co czyni i nie wie o
co prosi. Dzisiejszy cz³owiek wszystko co
wymy�li uznaje za dobre. Wszystko co tech-
nicznie da siê zrobiæ uznawane jest za do-
bre. Dzisiaj cz³owiek jest przekonany, ¿e wie,
¿e zna prawdê i nie potrzebuje pouczeñ.
Dzisiaj cz³owiek czêsto nie wie sk¹d siê wzi¹³
i dok¹d zmierza.

Ko�ció³ zna t¹ prawdê sk¹d siê wzi¹³ cz³o-
wiek i dok¹d zmierza, Ko�ció³ ma moc wy-
chowania cz³owieka.

Kto jest instytucj¹ alternatywn¹? Czy taka,
która nie uznaje Boga, nie wie sk¹d siê wzi¹³
cz³owiek i dok¹d zmierza?

Trud wychowania podjêty przez CKK
�Wiatrak�, przez ludzi, którzy uznaj¹ trans-
cendencjê, poszukuj¹ prawdy uczciwie i
uznaj¹ istnienie Boga ma moc wychowania
cz³owieka, który wie sk¹d siê wzi¹³ i dok¹d
zmierza.

IRENA JADWIGA



Lenistwo pogr¹¿a w ospa³o�æ, g³ód cierpi du-
sza niedba³a. Bezczynno�æ cz³owieka jest
jego wyrzutem, od nierzetelnego lepszy jest
ubogi. (Prz 19, 15.22)

To ju¿ listopad - miesi¹c na ogó³ ch³odny i
ponury. Nic tylko siedzieæ i nic nie robiæ...
Szko³a czy praca to "z³o konieczne", ale po
nim mo¿e nastaæ czas b³ogiego lenistwa.

Oderwaniem od niego mo¿e byæ pi¹tkowe
spotkanie i wspólna Eucharystia, ale w³a�ci-
wie na tym koniec. Nie jest wa¿ne, ¿e w cza-
sie og³oszeñ spotykamy siê z pro�b¹ o po-
moc w tej czy innej sprawie - przecie¿ Wspól-
nota liczy tyle osób, ¿e mo¿e zrobiæ to �kto�
inny�.

Je�li jest jaka� sprawa do za³atwienia nie
dopu�æ, by� to Ty mia³ siê ni¹ zaj¹æ. Wkrótce
Rekolekcje Adwentowe - kolejna okazja do
wykazania siê swoj¹ prac¹ (na miarê mo¿li-
wo�ci) albo... bierno�ci¹. Co wybierzesz?

PAT

Od autora:
Za pomys³ cyklu dziêkujê Wspólnocie Ruchu �wia-
t³o-¯ycie z Katowic.

Jak mo¿esz rozbiæ wspólnotê (6)

SIED� BEZCZYNNIE!

W Oazie M³odzie¿y

Wszystko zaczê³o siê 30 maja 1997 roku.
By³o ciê¿ko, jak to zwykle bywa na samym
pocz¹tku. Sam Internet w Polsce jeszcze racz-
kowa³. Niewielu, co dzi� niewiarygodne, wie-
dzia³o nawet o jego istnieniu. Ale i ci rzadko
kiedy mieli z nim kontakt. Nawet jeden z naj-
popularniejszych polskich serwisów - Wirtual-
na Polska - powsta³ niespe³na... rok pó�niej.
Jednak uda³o siê. Efekty wszystkich trudów
widaæ po dzi� dzieñ. O czym mowa? O serwi-
sie www Ruchu �wiat³o-¯ycie. Choæ 5 marca
ub.r. zmieni³ siê on ca³kowicie, jego misja po-
zosta³a nienaruszona - witryna w dalszym ci¹-
gu jest swego rodzaju drogowskazem. To st¹d
prowadz¹ drogi do wielu dzie³ Ruchu... i to nie
tylko w Internecie. A dzieje siê wiele. Swego
czasu zasubskrybowa³em sobie powiadamia-
nie o nowo�ciach. W ci¹gu kilku dni zosta³em
dos³ownie zasypany informacjami. Oaza ¿yje
- i widaæ to te¿ w sieci! Serwis warto odwie-
dziæ - w t¹ stronê w³o¿ono naprawdê wiele
serca.

KAROL

Adres: http://forum.oaza.pl

Dobre miejsca sieci (2)

OAZOWY
DROGOWSKAZ

�WIÊTO
PATRONALNE
8 grudnia w �wiêto Patronalne Niepo-
kalanego Poczêcia NMP w naszym Ko-
�ciele o 18:00 odbêdzie siê uroczysta
Eucharystia dla Ruchu �wiat³o-¯ycie
diecezji bydgoskiej. G³ównym celebran-
sem bêdzie ks. Zbigniew Grzegorzew-
ski - nasz nowy diecezjalny moderator.

O Eucharystii (1)

SPOTKANIE

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

Piszcie: dmyszko@gniezno.oaza.pl

Wiêcej informacji o Za³o¿ycielu Ruchu �wia-
t³o-¯ycie, jego ¿yciorys, testament i galeriê
zdjêæ znajdziecie na stronie internetowej:
www.blachnicki.oaza.org.pl

BY£O
10. listopada spotkanie odpowiedzialnych Ru-
chu diecezji bydgoskiej

BÊDZIE
28. listopada Szko³a animatora

6-9. grudnia Rekolekcje ewangelizacyjne dla
m³odzie¿y pod has³em �Mi³o�æ nigdy nie
ustaje� o 19.15 w parafialnej kaplicy.

TRWA
Co pi¹tek odbywaj¹ siê spotkania dla m³odzie-
¿y i studentów w auli domu katechetycznego o
18.00. Po nich jest msza �w. o 19.30 w kaplicy.

Co niedzielê po Mszy �w. o 10.00 przy bocznym
wyj�ciu z Ko�cio³a modlimy siê o beatyfikacjê
za³o¿yciela naszego Ruchu, ks. Franciszka
Blachnickiego.
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Liturgia, szczególnie eucharystyczna, jest
uprzywilejowanym miejscem spotkania z
Chrystusem w Duchu �wiêtym, znakiem ob-
jawiaj¹cym i urzeczywistniaj¹cym tajemnicê
Ko�cio³a-wspólnoty oraz �ród³em i szczytem
jego ¿ycia; dlatego chcê zawsze jak najpe³-
niej w niej uczestniczyæ, a moim zaszczytem
i rado�ci¹ jest s³u¿ba w zgromadzeniu litur-
gicznym wed³ug zaleceñ soborowej odnowy
liturgii.

To prawda, ¿e Eucharystia jest szczegól-
nym spotkaniem z wyj¹tkow¹ Osob¹. Czy
mam �wiadomo�æ tego, z Kim siê spotykam
w Ko�ciele? Czy moje pój�cie na Eucharystiê
to nie przypadkiem ju¿ kwestia przyzwycza-
jenia, jakiego� obowi¹zku, nudnej konieczno-
�ci?

A przecie¿ sam BÓG czeka na mnie ...
Wszechmocny, potê¿ny Pan, który jest Mi³o-
�ci¹, Pokojem, Drog¹, Prawd¹ i ¯yciem, któ-
ry ukocha³ mnie a¿ po krzy¿ .... i znowu s³o-
wa, s³owa, s³owa ..., które znam, które ju¿ tyle
razy czyta³a�(e�) albo s³ysza³a�(e�), ale te-
raz, mo¿e pierwszy raz po d³ugim czasie, za-
trzymaj siê nad ich tre�ci¹, zastanów siê nad
nimi... co dla Ciebie znacz¹? Jak je rozu-
miesz? Kim dla mnie jest Bóg?, co dla mnie
znaczy, ¿e jest Mi³o�ci¹, Pokojem ... ¿e jest
Bogiem? Czy w ogóle co� znaczy? A mo¿e
ju¿ siê przyzwyczai³am(em), ¿e Kto� taki po
prostu jest ...

 Miejsce spotkania z Chrystusem w Duchu
�wiêtym. Uprzywilejowane miejsce, szczegól-
ne, wybrane, bo i ja jestem wybranym, uko-
chanym dzieckiem Boga Ojca. Jak siê przy-
gotowujê do tego spotkania? Czy w biegu �za-
liczam� kolejn¹ Mszê, nawet niedzieln¹?

Wierzê, ¿e dla wielu nie jest to (na szczê-
�cie) resztka, wolnego od innych zajêæ, cza-
su. Wiem, ¿e wielu ma �wiadomo�æ tego wy-
j¹tkowego spotkania. To niesamowity dar od
Pana. Móc spotkaæ siê z Nim w tym Sakra-
mencie. Czy pamiêtam o tym, ¿e moje przy-
gotowanie zaczyna siê ju¿ w domu? (wiêcej o
tym ju¿ nied³ugo). To Duch �wiêty wzbudza
we mnie pragnienie przyj�cia na tê Ucztê,
zaprasza mnie. Przyj�cie na Eucharystiê, to
moja odpowied� na to zaproszenie.

Warto wygospodarowaæ trochê wiêcej cza-
su na to, aby przyj�æ do ko�cio³a wcze�niej,
ni¿ 2 albo 4 minuty przed rozpoczêciem Mszy
�wiêtej i przeznaczyæ go na osobist¹ modli-
twê. Mo¿e chcê Mu za co� szczególnie po-
dziêkowaæ, mo¿e powinnam(ienem) za co�
przeprosiæ, o co� pragnê prosiæ, albo po pro-
stu uwielbiæ Go?

Wed³ug mnie to wa¿ne, aby�my nie �mar-
nowali� tej �wiêtej Ofiary bezmy�lnie siedz¹c
lub stoj¹c w ko�ciele. Jest przecie¿ w naszych
sercach tyle intencji, które chcemy Bogu
przedstawiæ, a ka¿da Eucharystia to ta chwi-
la naszego ¿ycia, w której spotykamy siê z
Tym, który daje nam ¿ycie, bo: Ilekroæ spra-
wujemy tê ofiarê na pami¹tkê Chrystusa, do-
konuje siê dzie³o naszego odkupienia. (Ogól-
ne wprowadzenie do Msza³u rzymskiego, s.9)

Zachêcam do tego, aby ju¿ dzi� postano-
wiæ, ¿e id¹c na nastêpne spotkanie z Bogiem
w Eucharystii przynie�æ Mu to, co dla mnie,
na tu i teraz, wa¿ne i oddaæ Mu to wszystko
tak, jak On ca³y daje Siebie nam. (MAG)

�Mi³o�æ nigdy nie ustaje�

REKOLEKCJE
EWANGELIZACYJNE

6-9. GRUDNIA 2004, 19.15
w parafialnej kaplicy



1 Pieszo przebyty odcinek drogi do celu,
2 U Mickiewicza u¿ywa³ �scyzoryka�,
3 Cenna i smaczna ryba,
4 Balustradki przy podej�ciach i schodach,
5 Rejon z klimatem polarnym,
6 Michorowski z �Trêdowatej�,
7 Pasuje jak ula³ do gniazdka,
8 Huragan, halny, lub orkan,
9 Dominuj¹ca barwa na obrazie,
10 �wiêta -patronka górników,
11 Zmiana u pracuj¹cych pod ziemi¹,
12 Stanowi czê�æ m³otka,
13 U¿ycie stanowiska do w³asnych celów,
14 Wzorek u³o¿ony z kolorowych szkie³ek,
15 Samotny dzik,
16 owoc na keczup,
17 Wa¿na osobisto�æ w mundurze.

Wpisz brakuj¹ce litery do diagramu. Te z wyró¿-
nionych pól dadz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nad-
sy³aæ na adres redakcji lub w³o¿yæ do skrzynki
�Poczty parafialnej� do 12 GRUDNIA 2004 R.
Losujemy nagrodê niespodziankê. Has³o uzu-
pe³nianki z poprzedniego wydania brzmia³o:
JEZU  UFAM  TOBIE.
   Nagrodê otrzymuje Agnieszka Kaczmarczyk
zam. w Bydgoszczy przy ul. Berlinga 4. Gratu-
lujemy. Nagroda czeka w zakrystii.

Dla (nie tylko starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
LISTOPADOWA

(opracowa³ KfAD)

ZNACZENIE WYRAZÓW

�w. Cecylia jest ich patronk¹

¯EBY ZASZUMIA£O
¯eby zaszumia³o, za³opota³o ku pamiêci i

na chwa³ê Bogu, parafii i chórowi, musia³o
pierwej zabrzmieæ modlitw¹ wyra¿on¹ �pie-
wem, a potem brzêkn¹æ a nawet zaszele-
�ciæ.

Wcze�niej by³y marzenia prezesa, dyry-
gentów i nas. Potem praca, lata pracy, wy-
stêpów, koncertów, wyjazdów. Marzenia za-
czyna³y siê urealniaæ. Bo ¿eby doczekaæ siê
godno�ci posiadania sztandaru niezbêdna

jest sumienna praca i pieni¹dze. Zazwyczaj
sztandary s¹ szczególnym darem ufundowa-
nym przez mo¿nych sponsorów. W naszym
jednak przypadku - Chóru �Fordonia�, chóru
przy parafii Matki Bo¿ej Królowej Mêczenni-
ków, rozumiej¹c ogrom zadañ i powinno�ci
finansowych spoczywaj¹cych na naszej ko-
�cielnej wspólnocie, postanowili�my sami
wspomóc nasze sztandarowe zamierzenia.
Znalaz³y owe zamierzenia zrozumienie i
ogromnie ciep³¹ ¿yczliwo�æ u ksiêdza pro-
boszcza Jana Andrzejczaka i Parafialnej
Rady Duszpasterskiej, co wyrazi³o siê kon-
kretnymi decyzjami.

Tak oto dzieñ 24 pa�dziernika 2004 roku
- XXX Niedziela Zwyk³a sta³ siê dniem kwe-
sty na sztandar dla parafialnego chóru. Taki
dzieñ i taki dar zdarza siê tylko raz. Jego
warto�æ zdaje siê niewymierna. �wiadomi
tego, Prezes chóru, pan Jan Szczêsny, dy-
rygenci, pan Marian Wi�niewski i pani Mi-
chalina Spychalska wraz z nami, chórzysta-
mi, przy nieustannym, niezwykle dyskretnym,
ale bardzo skutecznym wsparciu ks. Zbignie-
wa Zimniewicza, odk³adaj¹c doczesne po-
winno�ci wobec w³asnych rodzin, ca³¹ nie-
dzielê, od godziny 7.00 rana do godzin wie-
czornych uczestniczyli�my we Mszach �wiê-
tych �piewaj¹c i zbieraj¹c datki do puszek.

Dzieñ z razu pochmurny, choæ ciep³y, wy-
pogadza³ siê, a¿ s³oñce o¿ywi³o barwy wi-
tra¿owe rozpalaj¹c têczowe kolory na �cia-
nach o³tarza i �wiêtych obrazach, by potem
z up³ywem godzin dnia znowu przyciemniæ i
wróciæ kolorami do swych ram metalowych,
a chór �piewa³. By³y kolejne Msze �w., ko-
lejni kap³ani zmieniali siê przy o³tarzu, a chór,
choæ dwiema pie�niami stara³ siê u�wietniæ
ka¿d¹ liturgiê.

W puszkach brzêcza³o, czasem zaszele-
�ci³o. Jak roztropna okaza³a siê dobra rada

11111 DDDDD OOOOO IIIII EEEEE

22222 GGGGG EEEEE ZZZZZ YYYYY

33333 JJJJJ EEEEE TTTTT RRRRR

44444 PPPPP OOOOO ZZZZZ EEEEE

55555 AAAAA RRRRR KKKKK AAAAA

66666 OOOOO RRRRR AAAAA TTTTT

77777 WWWWW TTTTT KKKKK AAAAA

88888 WWWWW IIIII RRRRR AAAAA

99999 KKKKK OOOOO YYYYY TTTTT

0101010101 BBBBB AAAAA RRRRR AAAAA

1111111111 SSSSS ZZZZZ TTTTT AAAAA

2121212121 TTTTT RRRRR EEEEE KKKKK

3131313131 PPPPP RRRRR TTTTT AAAAA

4141414141 MMMMM OOOOO KKKKK AAAAA

5151515151 OOOOO DDDDD EEEEE CCCCC

6161616161 PPPPP OOOOO OOOOO RRRRR

7171717171 GGGGG EEEEE AAAAA £££££
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ks. Zbyszka. Widz¹c rano nasz zapa³ powie-
dzia³, aby�my w bamboszach nie poszli do
nieba i nie uczestniczyli tak samo ¿arliwie
we wszystkich Eucharystiach tego dnia, bo
nasze gard³a mog¹ tego wysi³ku nie wytrzy-
maæ. Dobry nasz opiekun mia³ racjê. Mimo
przerw na herbatê i kawê, mimo przerwy
obiadowej, wysi³ek okaza³ siê byæ chrypk¹
na ostatniej siódmej Mszy �w. tego dnia. Có¿
jednak chrypka wobec doznañ i prze¿yæ ka¿-

dego z nas, mog¹cych uczestniczyæ w tak
donios³ym przedsiêwziêciu.

By³o razem we wszystkich puszkach 629
z³otych, parê groszy i jedna moneta litew-
ska. Za ka¿dy grosik serdeczne �Bóg za-
p³aæ�. Dalej �piewamy Panu, a gdy sztandar
ju¿ siê stanie, u�wietni parafiê i wyrazi sza-
cunek wobec piêkna �piewu sakralnego.

TEKST MAREK, FOTO MIETEK

Przy wej�ciu do naszego ko�cio³a znajduje
siê sklepik parafialny. Sklepik otwarty jest w
ka¿d¹ niedzielê po wszystkich Mszach �w. Ser-
decznie zapraszamy do odwiedzin.

W sklepiku mo¿na nabyæ dewocjonalia, cza-
sopisma i wydawnictwa religijne, kartki okolicz-
no�ciowe.

Polecamy w szczególno�ci: komplety kolê-
dowe, figurki anio³ów z gipsu, telegramy oko-
liczno�ciowe (�lubne, pami¹tki Chrztu �w. itp.),
obrazy �cienne, kropid³a, modlitewniki, ró¿añce
i pude³ka do ró¿añców, krzy¿yki na �cianê, bia-
³e szaty i �wiece do chrztu, breloczki z wizerun-
kiem �w. Krzysztofa, brewiarzy, pocztówki, kar-
ty �wi¹teczne, kalendarze itp. S¹ równie¿ ró¿ne
wydania Biblii.

Pierwsza pomoc

 WEJD� DO SKLEPIKU

£agodne przeboje

Od redakcji:
Gratulujemy chórzystom pomys³u posiada-

nia w³asnego sztandaru. Gratulujemy wtrwa-
³o�ci i solidno�ci w u�wietnianiu nie tylko ko-
�cielnych i parafialnych celebracji liturgicz-
nych. Jak spojrzymy na fotografiê to zauwa-
¿ymy, ¿e s¹ jeszcze puste miejsca.

Marzeniem opiekunów, dyrygentów i sa-
mych chórzystów jest aby chór mê¿nia³. Z oka-
zji wspomnienia �w. Cecyli ¿yczymy, aby te
wolne miejsca by³y zajête.
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Tato powiedzia³

¯YCIOWA KONIECZNO�Æ
Listopad nape³nia serca nostalgi¹ i g³êb-

szymi przemy�leniami na temat naszego bytu
na ziemi. Pomy�la³em sobie, ¿e tato powie
mi jak to jest naprawdê.

Rzeczywi�cie jest to jedyny taki miesi¹c
w roku. Wiem, ¿e s¹ tacy ludzie, którzy czuj¹
jaki� irracjonalny lêk przed listopadem. Chy-
ba nie powinno to nikogo dziwiæ,  bo prze-
cie¿ mamy w sobie tzw. instynkt samozacho-
wawczy, który w jaki� sposób �nakazuje� oba-
wê przed �mierci¹. A chyba nikt nie zaprze-
czy, ¿e listopad kojarzy siê ze �mierci¹ i to z
racji �wi¹t dotycz¹cych w³a�nie naszych
przodków dawno ju¿ nie¿yj¹cych. Mój wiek
predestynuje mnie do tego, by powa¿nie
my�leæ o chwili odej�cia do Pana. I znowu
odwo³am siê do wewnêtrznego instynktu. Nie
ma prawdopodobnie cz³owieka na tym �³ez
padole�, który nie boi siê �mierci. Nie wa¿ne
przy tym jest ile ma siê lat. �mierci w  równy
sposób boi siê nastolatek i taki �dziadek� jak
ja. Ka¿dy chce jak najd³u¿ej spacerowaæ  po
�wiecie i nikomu nie spieszno jest do tzw.
�do³ka�.

Niestety, taka jest kolej rzeczy i ka¿dy musi
prêdzej czy pó�niej stan¹æ �u wrót piotro-
wych�. Moje prywatne zdanie na ten temat
jest takie, ¿e �mieræ jest jedyn¹ i pe³n¹ spra-
wiedliwo�ci¹ na tym �wiecie. Dlaczego? Ano,
najbardziej sprawiedliwe jest to, ¿e zej�æ z
tego �wiata musz¹ wszyscy. Bogaty czy bied-
ny, m¹dry czy g³upi.

     Odej�cie kogo� bliskiego jest du¿ym
ciosem dla jego otoczenia. Smutek ten potê-
guje siê jeszcze bardziej, kiedy �mieræ na-
stêpuje nagle i nie poprzedzona jest chorob¹
i d³u¿szym przygotowaniem bliskich na ten
smutny moment. Wtedy, kiedy nadejdzie ta
nieunikniona chwila, jeste�my zmuszeni za-
trzymaæ siê i pomy�leæ o krucho�ci ziemskiej
pielgrzymki. Jedni za³amuj¹ siê, a inni w god-
no�ci i spokoju, ¿egnaj¹ swego drogiego
zmar³ego lub zmar³¹. Zreszt¹ uwa¿am, ¿e jest
to sprawa indywidualna i wrêcz intymna i
przyjêcie tej wiadomo�ci zale¿y od formy i
usposobienia cz³owieka. Potem nastêpuje
dzieñ pochówku. I tutaj uwa¿am, ¿e olbrzy-
mi¹ �rolê� odgrywa kap³an prowadz¹cy tê
smutn¹ uroczysto�æ. Nad otwart¹ mogi³¹ pa-
daj¹ s³owa modlitwy i s³owa po¿egnania. Tu
tak¿e spotykamy siê z indywidualnym podej-
�ciem do tej kwestii. Najczê�ciej spotyka siê
�mowy� pog³êbiaj¹ce atmosferê smutku i
przygnêbienia. S¹ jednak i inne s³owa. Sam
spotka³em siê z kapelanem, który nad mogi³¹
mojej ¿ony potrafi³ t³umaczyæ zebranym �chwi-
lowo�æ� tego stanu rzeczy. Mówi³ o tym, ¿e
prêdzej czy pó�niej i tak wszyscy tu obecni
spotkamy siê z ¿egnan¹ osob¹. Nie powinni-
�my w zasadzie p³akaæ i smuciæ siê, a ponie-
k¹d cieszyæ siê z tego, ¿e osoba zmar³a przy-
gotuje nam miejsce i bêdzie czekaæ na spo-
tkanie z nami. Po takich s³owach inaczej
mo¿na spojrzeæ na smutek �mierci i samot-
no�ci.

Mo¿e mi kto� zarzuciæ, ¿e zbyt powierz-
chownie traktujê ten problem czy lekce so-
bie wa¿ê ca³¹ g³êbiê prze¿ywania smutku i

poszanowanie pamiêci o osobie zmar³ej.
Nic bardziej mylnego! Ca³ym sercem je-

stem za uszanowaniem pamiêci i godnym
prze¿ywaniem �mierci najbli¿szych. Chcê tyl-
ko u�wiadomiæ Szanownym Czytelnikom to,
¿e nie powinni�my traktowaæ czyje� �mierci
jak rzeczy ca³kowicie nieodwracalnej, bo jako
katolicy wierzymy w �duszy odkupienie i cia-
³a zmartwychwstanie�. S¹ na �wiecie �mierci
bezsensowne i niepotrzebne. We�my na
przyk³ad wojnê czy zamachy terrorystyczne
tak �modne� wspó³cze�nie. Wojna jako taka
sensu nie mia³a nigdy i ofiary z ¿ycia ludzkie-
go w sposób naturalny nazywamy bezsen-
sownymi. A �mieræ dziesi¹tków, setek ale i
tysiêcy ludzi spowodowana przez fanatycz-
nych wyznawców Islamu jest dla nas opowia-
daj¹cych siê po stronie wiary, mi³o�ci i do-
broci czym� niepojêtym. Có¿ i komu s¹ win-
ne setki dzieci pozbawionych rodziców i gi-
n¹cych �za sprawê polityczn¹�? Jakimi po-
budkami kieruj¹ siê samobójcy, którzy opa-
sani ciê¿kim materia³em wybuchowym deto-

nuj¹ go w centrach handlowych czy autobu-
sach miejskich. Najlepiej wypchanych lud�-
mi ¿eby ofiar by³o jak najwiêcej. Nam Chrze-
�cijanom nie mie�ci siê to w g³owach. Na-
szej wierze obce jest s³owo �d¿ichad� i nie
potrafimy zabijaæ tylko dlatego, ¿e kto� wy-
znaje innego Boga ni¿ Allacha i jego proroka
Mahometa. Zawo³anie �Allach Akbar� nie musi
nie�æ za sob¹ �mierci i cierpienia.

Na zakoñczenie chcê powiedzieæ, ¿e
�mieræ zawsze jest ciosem jednak od nas za-
le¿y jak j¹ przyjmiemy i jaki stosunek do niej
zachowamy.

Za podsumowanie przytoczê tu widzian¹
na jednym z cmentarzy ³aciñsk¹ sentencjê
�Sursum corda�.

WOJCIECH

Od autora:
Dla lepszego zrozumienia tekstu potrzebne s³o-
wa: D¿ichad - �wiêta wojna; Allach Akbar - Al-
lach jest wielki; �Sursum corda� - W górê serca.

W ostatni¹ niedzielê roku liturgicznego, w
dniu 21 listopada, w Uroczysto�æ Chrystusa
Króla Wszech�wiata, kaplica pw. Chrystusa
Mi³osiernego wraz z �naw¹ pielgrzyma� (frag-
ment przystosowanego na potrzeby wiernych
korytarza szpitalnego z monitorem pokazu-
j¹cym obraz z kaplicy, przyp. red) w Centrum
Onkologii by³y wype³nione po brzegu pacjen-
tami i cz³onkami ich rodzin.

Eucharystiê poprzedzi³a modlitwa ró¿añ-
cowa w intencji chorych i cierpi¹cych. Mszy
�w. przewodniczy³ kapelan szpitala ks. Arka-
diusz, a wspó³celebransem by³ ks. Andrzej
na wózku inwalidzkim.

Eucharystia by³a ubogacona �piewem ze-
spo³u �Blask� z parafii �w. Kazimierza Króle-
wicza w Kruszynie gm. Sicienko, pod kierow-
nictwem Wac³awy Kocemby, która gra³a na
organach. Chór ¿eñski z³o¿ony z 14 osób
piêknie �piewa³ na cze�æ Pana i ku pokrze-
pieniu wszystkich uczestników Eucharystii, a
przyjazd do kaplicy szpitalnej tak licznej gru-
py �piewaków by³ dla wszystkich mi³ym za-
skoczeniem.

Ks. Arkadiusz, po przeczytaniu Ewange-
lii, mówi¹cej o wyszydzeniu Jezusa na krzy-
¿u oraz o dobrym ³otrze, poprosi³ aby�my
choæ przez chwilê pochylili siê nad wys³ucha-
nym S³owem Bo¿ym.

Panie, Ty do koñca zachowa³e� wierno�æ
Bogu Ojcu, z pokor¹ umar³e� na krzy¿u za
moje grzechy, milcza³e� s³ysz¹c s³owa drwin.
Panie Jezu, umieraj¹cy w cierpieniu, to Ty
okaza³e� mi³osierdzie ¿a³uj¹cemu za swoje
grzechy dobremu ³otrowi. Ucz nas pokory,
wytrwa³o�ci w d�wiganiu krzy¿a, ufno�ci w
Twoje mi³osierdzie.

Mszê �w. zakoñczy³o wystawienie Naj-
�wiêtszego Sakramentu, odmówienie Aktu

W Centrum Onkologii

KRÓL I PAN
po�wiêcenia rodzaju ludzkiego Naj�wiêtsze-
mu Sercu Pana Jezusa oraz b³ogos³awieñ-
stwo Naj�wiêtszym Sakramentem. W uroczy-
sto�æ tê nie mog³o zabrakn¹æ pie�ni �Króluj
nam Chryste�.

Nastêpnie, dla wszystkich, którzy jeszcze
mieli si³y, odby³ siê koncert chóru �Blask� w
sali konferencyjnej, przyjêty z rado�ci¹ i en-
tuzjazmem przez s³uchaj¹cych.

Pod koniec koncertu, ks. Arkadiusz po-
dzieli³ siê swoimi refleksjami z dnia 21 listo-
pada 1956 roku, kiedy by³ jeszcze klerykiem
salezjañskim. W Czerwiñsku, na trasie z
P³ocka do Warszawy, kleryk Arkadiusz opie-
kowa³ siê przebywaj¹cym na wypoczynku po
trzech latach wiêzienia ks. kard. Stefanem
Wyszyñskim i abp. Antonim Baraniakiem. W
dniu tym, ks. Arkadiusz przyj¹³ sutannê ka-
p³añsk¹. Z grupy 31 kleryków seminarzystów,
�wiêcenia kap³añskie otrzyma³o 18 osób.

Dziêkujê Ci, Panie, za ks. Arkadiusza i za
ludzi, którzy Ciebie wielbili talentem jakim ich
obdarzy³e�. Dziêki wystêpowi zespo³u �Blask�
w sercach s³uchaczy pojawi³a siê iskierka
nadziei p³yn¹cej z faktu, ¿e Jezus jest naszym
Panem i Królem.

ADAM BAREJ

Pro�ba
Ksiê¿a kapelani - ks. Arkadiusz w Cen-
trum Onkologii i ks. Wojciech w Regio-
nalnym Zespole Opieki Paliatywnej  -
Domu Sue Ryder oczekuj¹ pomocy asy-
stentów - pomocników dla chorych i
pos³ugi przy o³tarzu. Telefony kontakto-
we s¹ umieszczone w tekstach informu-
j¹cych o pos³ugach duszpasterskich w
tych miejscach.



Niedziela 7. listopada 2004 roku by³a
dniem otwartym we wszystkich hospicjach w
Polsce. Tego dnia podawano wiele informa-
cji na temat hospicjów i leczenia w nich - w
radiu i telewizji. Mo¿na by³o odwiedziæ takie
miejsce, zapoznaæ siê z warunkami leczenia
i pracy oraz przy sprzyjaj¹cych okoliczno-
�ciach i posiadanych uzdolnieniach zadekla-
rowaæ pomoc, a byæ mo¿e i zostaæ wolonta-
riuszem.

Dzieñ otwarty w hospicjach

�NORMALNE� OBRAZY
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Mija ju¿ 15 lat, kiedy mo¿emy swobodnie
obchodziæ listopadowe �wiêto narodowe -
�wiêto Niepodleg³o�ci Polski. To wa¿ne dla
nas �wiêto przez wiele lat by³o �wymazane�
z kalendarza, a zast¹piono go substytutem -
�wiêtem Odrodzenia wyznaczaj¹c datê na 22
lipca.

Dziwnie trochê brzmi¹ sonda¿e, przepro-
wadzane przez media, dotycz¹ce powodu
�wiêtowania tego dnia. Podobno oko³o 30 %
Polaków, zw³aszcza m³odych, nie wie lub nie
zna jego pochodzenia. Pewnie to jednak nie
wina m³odych, a nas, starszego pokolenia,
rodziców i wychowawców, którym podawano
do wiadomo�ci zafa³szowan¹ historiê, a do
�wiêtowania niepodleg³o�ci w tym czasie
jeszcze nie przyzwyczaili�my siê.

Dobrze zatem siê sta³o, ¿e ksi¹dz Pro-
boszcz postanowi³, pierwszy raz w historii
naszej parafii, odprawiæ w ko�ciele uroczyst¹
Mszê �w. w intencji Ojczyzny i jej wyzwolicie-
li spod jarzma zaborów.

Wspomniana Msza �w. odprawiona zosta-
³a 11 listopada o godzinie 10.00 i przyby³o na
ni¹ wielu parafian. W ko�ciele widzieli�my
skromn¹, ale jak¿e wymown¹ okoliczno-
�ciow¹ dekoracjê. Na niebieskim tle wi³a siê
- jak rzeka naszego ¿ycia - bia³o czerwona
wstêga, a obok niej widnia³ napis �Deo et
Patriae� (Bogu i Ojczy�nie, przyp. red.).
Wspólnota ¯ywego Ró¿añca stanê³a obok
o³tarza z pocztem sztandarowym i trochê
szkoda, ¿e zabrak³o w asy�cie sztandaru
parafialnego.

W tym samym dniu przypada³o te¿ wspo-
mnienie �w. Marcina - patrona Bydgoszczy.
Z tym �wiêtym zwi¹zany jest taki wielkopol-
ski obyczaj obdarowywania siê specjalnymi
rogalami. U nas zapocz¹tkowa³ ten zwyczaj
w ubieg³ym roku ks. Dariusz Weso³ek. W tym
roku równie¿ by³a Msza �w. o 11.30 z udzia-
³em dzieci, które zosta³y po niej obdarowane
po�wiêconymi rogalami �wiêtego Marcina.
Pomimo, ¿e na Mszy �w. by³o du¿o dzieci, to
rogalików dla ka¿dego starczy³o i jeszcze tro-
chê zosta³o.

Nale¿y siê cieszyæ, ¿e ten zwyczaj wpro-
wadzamy w naszym mie�cie przy okazji �wiê-
ta jego patrona. Bydgoszcz przecie¿ wiele
zawdziêcza Wielkopolsce w sprawie odzy-
skania swej niepodleg³o�ci. To Powstañcy
Wielkopolscy walczyli równie¿ o nasze zie-
mie, a wielu ich poleg³o. Mamy te¿ w naszym
mie�cie jedyny w kraju Grób Nieznanego
Powstañca Wielkopolskiego. To nie tylko
symbol, a prawdziwa mogi³a, w której spo-
czywaj¹ szcz¹tki powstañca o nieustalonym
nazwisku.

Kolejny raz mogli�my przekonaæ siê, ¿e
chrze�cijanin modli siê, kocha sw¹ Ojczyznê
i szerzy dobre obyczaje, nawet te ludowe.
Jedno drugiemu nie stoi na przeszkodzie.

Dziêkujemy pomys³odawcom i wszystkim,
którzy przyczynili siê do tego dzie³a.

WASZ OBSERWATOR

Na �wiêto Niepodleg³o�ci

PATRON
I ROGALERównie¿ taki dzieñ otwarty odby³ siê w

Hospicjum - Domu Sue Ryder przy ul. Roe-
ntgena 3 w Bydgoszczy (po³o¿onego na te-
renie naszej parafii, przyp. red.). W progra-
mie przewidziano m.in. informacjê na temat
Polskiej Szko³y Medycyny paliatywnej, dy¿u-
ry rehabilitanta i Poradni Medycyny Paliatyw-
nej, prezentacjê i sprzeda¿ prac wykonanych
przez pacjentów w ramach terapii zajêciowej
Oddzia³u Opieki Paliatywnej, sprzeda¿ kart

�wi¹tecznych, wystawê prac malarskich Mo-
niki Dekowskiej Dariusza Patyka, dy¿ur ka-
pelana i uroczyst¹ Mszê �w.

W hospicyjnej kaplicy pw. �w. Brata Alber-
ta Chmielowskiego o godzinie 14.00 zosta³a
odprawiona przez kapelana Hospicjum ks.
Wojciecha Retmana - naszego wikariusza -
uroczysta Msza �w. w intencji chorych, ich
rodzin, personelu, wolontariuszy i ca³ego ru-
chu hospicyjnego w Polsce.

Z okazji �Dnia otwartego� Domu Sue Ry-
der go�cili parafialni muzycy - nasz parafial-
ny Zespó³ Muzyczny �Samemu Bogu�.
U�wietnili celebracjê Eucharystii i dali krótki
koncert na jej zakoñczenie.

Bêd¹c na miejscu mo¿na by³o zaobser-
wowaæ wiele obrazów, które trudno spotkaæ
w tzw. �normalnym �wiecie�. Z pewno�ci¹
takim niecodziennym obrazem bêdzie �przyj-
�cie� pacjentki na szpitalnym-hospicyjnym
³ó¿ku na Mszê �w. do kaplicy. Bêdzie nim te¿
wystawa obrazów prac pacjentów wykona-
nych w ramach warsztatów terapii zajêciowej
- czasami smutnych w tre�ci i w gamie u¿y-
tych kolorów. Bêdzie te¿ nim dyskretna i sku-
teczna pos³uga chorym personelu i wolonta-
riuszy, m. in. z parafialnej Wspólnoty Drogi
Neokatechumenalnej.

Ga³¹zka �rozmarynu na pami¹tkê� wita i
¿egna odwiedzaj¹cych ten Dom, za� �w. Al-
bert w kaplicy przypomina, by byæ �dobrym
jak chleb�.

TEKST I FOTO MIETEK

Pos³uga duszpasterska (odwiedziny chorych,
rozmowy z pacjentami i ich bliskimi itp.) trwa
ka¿dego dnia od 9.00 do 15.00  i na ka¿de we-
zwanie.  Msza �w. sprawowana jest kaplicy �w.
Alberta w ka¿d¹ niedzielê o 14.00. Telefon kon-
taktowy do ks. Wojciecha Retmana 348-56-42
(centrala RZOP-DSR) oraz  343-19-39.

CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy

(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) * SA-
KRAMENT CHORYCH (I �roda miesi¹ca w ka-
plicy i na ka¿de ¿yczenie) NABO¯EÑSTWA: Ko-
ronka do Mi³osierdzia Bo¿ego - 14.55; Nowen-
na do MB Nieustaj¹cej Pomocy - w �rodê; RÓ-
¯ANIEC 19.00 - (codziennie odmawiany przez
pacjentów); 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�

Regionalny Zespó³
Opieki Paliatywnej

DOM SUE RYDER
w Bydgoszczy



Ludzie z pomnika (80)

Urodzi³ siê w dniu 4 wrze�nia 1897 roku
w Bydgoszczy i by³ synem Ludwika i Pauliny
z domu Wojtanowska. Rodzice przybyli do
Bydgoszczy ze �l¹ska jako m³odzi ludzie, a
prowadzili sklep piekarniczy i cukrów przy
ulicy Na Wzgórzu.

W 1922 roku Stanis³aw po zawarciu
zwi¹zku ma³¿eñskiego z bydgoszczank¹
Stanis³aw¹ osiad³ przy ulicy Szubiñskiej 37,
gdzie otworzy³ w³asny sklep kolonialny.

Wkrótce sklep Koszcz¹bów sta³ siê znan¹
i dobrze zaopatrzon¹ placówk¹ handlow¹ w
tym rejonie miasta. Rodzina ta utrzymywa³a
te¿ przyjazne stosunki z s¹siadami, jak i dal-
szymi znajomymi, zarówno Polakami, jak i
Niemcami. Utrzymywali te¿ rozleg³e kontak-
ty ze znanymi osobami w mie�cie.

W listopadzie 1924 roku urodzi³a im siê
córka Stefania. Wówczas to W³adys³aw na
kilka lat wynaj¹³ pomoc do obs³ugi sklepu,
gdy¿ sam czêsto musia³ staraæ siê o zaopa-
trzenie. W latach trzydziestych sklep prze-
wa¿nie prowadzi³a Stanis³awa, a ostatni rok
przed wojn¹ pomaga³a jej córka Stefania.

Koszcz¹bowie zostali aresztowani w
swym domu ca³¹ rodzin¹ w dniu 10 pa�dzier-
nika 1939 roku. W godzinach przedpo³udnio-
wych przyby³ do nich funkcjonariusz Gesta-
po wraz z dwoma Niemcami z Selbtschutzu.
Prawdopodobnie ca³a trójka przyby³a tylko
po Stanis³awê Koszcz¹b, bo gestapowiec
mia³ nakaz jej aresztowania i wyrok �mierci
wydany przez Sondengericht (S¹d Specjal-
ny) w Bydgoszczy z dnia 12 wrze�nia 1939

W£ADYS£AW
KOSZCZ¥B

Pomimo nalegañ i monitów ze strony ks.
Zygmunta Trybowskiego ówczesny Urz¹d
Wojewódzki w Bydgoszczy nie kwapi³ siê w
przyspieszeniu wydania decyzji o dzier¿awie
placu przysz³ej budowy.

Czas jednak nagli³. W szkole podstawo-
wej Nr 17 rozpoczê³a naukê spora grupa
dzieci. Czê�æ z nich trzeba by³o przygoto-
waæ do I Komunii �w..

Tote¿ w dniu 6 wrze�nia na teren przy-
sz³ej budowy przywieziony zosta³ pierwszy
barakowóz mieszkalny. By³ on wprawdzie
u¿ywany, ale ca³kiem dobry. Urz¹dzono w
nim prowizoryczn¹ salkê katechetyczn¹, a
nieco pó�niej, gdy stanê³a prowizoryczna
kaplica s³u¿y³ te¿ w czasie nabo¿eñstw jako
zakrystia.

Obiekt ten istnia³ na naszym placu budo-
wy prawdopodobnie do koñca 1984 roku,
s³u¿¹c pó�niej jako pomieszczenie gospo-
darcze dla budowlañców. Nie uda³o siê jed-
nak dok³adnie ustaliæ kiedy zosta³ rozebra-
ny. Nie znane jest te¿ dok³adne pochodze-
nie barakowozu. Wiadomo, ¿e zosta³ zaku-
piony po cenie �z³omu�, jako przeznaczony
przez jedn¹ z bydgoskich firm budowlanych
do likwidacji.

W tamtych czasach jednak nie mo¿na
by³o ujawniaæ jeszcze wszystkich spraw
zwi¹zanych z pomoc¹ Ko�cio³owi. Pewnie
dlatego nie ma �ladu dotycz¹cego jego po-
chodzenia.

By³ to jednak pierwszy obiekt na budowie
i pierwszy w ogóle obiekt naszej parafii, do-
dajmy gwoli �cis³o�ci - obiekt ustawiony nie-
legalnie.

Wkrótce jednak przyby³y inne, legalne
obiekty, ale o nich w nastêpnych odcinkach.
(cdn).

KFAD

Od autora: Gdyby kto�, po lekturze kolej-
nego odcinka, chcia³ co� dopowiedzieæ, do-
daæ do opisywanych zdarzeñ, bardzo pro-
szê o kontakt.

O mojej parafii (6)

�SALKA�
KATECHETYCZNA
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roku, czyli wydany w drugim dniu dzia³ania
S¹du. Wyrok zatwierdzono na podstawie
zeznañ miejscowego Niemca Kurt Goertz
zamieszka³ego przy ulicy Toruñskiej, który
donosi³, ¿e Stanis³awa Koszcz¹b wskaza³a
Polakom jego dom jako ten, z którego strze-
lano do Polaków 3 wrze�nia 1939 roku.

Na takie oskar¿enie zaprotestowa³ W³a-
dys³aw, ¿e jest ono pomówieniem, uzasad-
niaj¹c je z dwóch powodów. Po pierwsze,
jego ¿ona we wskazanym dniu w ¿aden spo-
sób nie mog³a widzieæ ze swego domu przy
Szubiñskiej tego, co dzia³o siê przy Toruñ-
skiej. Po drugie, 3 wrze�nia z ca³¹ rodzin¹
obchodzili jego urodziny u znajomych przy
ulicy Koronowskiej, na co mo¿e przedstawiæ
wielu �wiadków.

W takich okoliczno�ciach ca³a rodzina zo-
sta³a zabrana z domu i doprowadzona do
obozu dla internowanych Polaków w by³ych
koszarach 15 PAL-u przy Gdañskiej. Przy
wej�ciu do obozu zostali rozdzieleni. Do obo-
zu trafi³ tylko W³adys³aw, a ¿ona z córk¹ po-
zosta³y na wartowni. Co dalej siê z nimi dzia³o
nie wiadomo.

W³adys³aw po osadzeniu w obozie inter-
weniowa³ u w³adz niemieckich ¿¹daj¹c prze-
s³uchania w charakterze �wiadków wskaza-
nych Niemców, którzy potwierdz¹, ¿e pos¹-
dzenie jest nie prawdziwe. Co wynik³o z tej
interwencji nie wiadomo. Wiadomo jednak,
¿e losem rodziny zainteresowa³a siê s¹siad-
ka z Szubiñskiej 35 Paula Trieden. Odpo-
wiedziano jej, ¿e Stanis³awy nie mo¿na uwol-
niæ, a reszta zale¿y od zachowania siê i ze-
znañ mê¿a.

Natomiast 14 pa�dziernika Wolfgang
Bõnne z ulicy Piêknej, cz³onek SA pytaj¹cy
o losy rodziny dosta³ do przeczytania sen-
tencjê wyroku, z którego wynika³o, ¿e przez
oskar¿on¹ (Stanis³awê) nie zgin¹³ bezpo-
�rednio ¿aden Niemiec, ale swoj¹ postaw¹
jest winna zbiorowego mordu na Niemcach.
Co do W³adys³awa i ca³ej rodziny wynika³o z
niej, ¿e ju¿ od d³u¿szego czasu lepszy to-
war sprzedawali Polakom, a gorszy Niem-
com, a po wkroczeniu wojsk niemieckich w
swoim sklepie odmawiali sprzeda¿y towarów
Niemcom. Ponadto W³adys³aw 10 pa�dzier-
nika (dzieñ aresztowania) by³ napastliwy w
stosunku do Niemców (angriffe auf Volks-
deutsche) i w obozie jest butny.

W³adys³aw zosta³ rozstrzelany 19 pa�-
dziernika w Dolinie �mierci. Losy ¿ony nie
s¹ znane. Prawdopodobnie zginê³a rozstrze-
lana ju¿ w dniu 11 pa�dziernika pod murem
obozu. Córka Stefania, jako jeszcze niepe³-
noletnia, przebywa³a w wiêzieniu w Nowym
Mie�cie Lubawskim, a nastêpnie w Korono-
wie. Ostatnie �lady jej ¿ycia pochodz¹
z 6 kwietnia 1941 roku, kiedy po pobycie w
szpitalu zosta³a przekazana do wiêzienia.
Dalsze jej losy nie s¹ znane.

Znamienny w tej sprawie jest fakt, ¿e ju¿
w dniu 14 pa�dziernika 1939 roku sklep
Koszcz¹bów, wraz z towarem, przej¹³ syn
oskar¿yciela Helmut Goertz, a Kurt Goertz
przej¹³ sklep tej samej bran¿y przy ulicy To-
ruñskiej 70, który poprzednio prowadzi³a
Maria B³a¿ejczak, oskar¿ona przez niego za
taki sam czyn i rozstrzelana wiêzieniu 15 li-
stopada 1939 roku.

opracowa³   KFAD

Materia³y �ród³owe:
- Kalendarz bydgoski 1985 - TMMB Bydgoszcz
- Cie�lak El¿bieta:  Kobiety bydgoskie skazane na

�mieræ przez S¹d Specjalny, 1979,
- Dywersja niemiecka i zbrodnie hitlerowskie w

Bydgoszczy na tle wydarzeñ w dniu 3 wrze�nia
1939 roku - relacja 107-111 (Edward Serwañski
- 1969).

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?



Dobroczynne zio³a (20)

CHABER B£AWATEK
Z KANCELARII PARAFIALNEJ

9 pa�dziernika 2004
Krzysztof Adam Krzy¿aniak

ur. 31.05.2004
17 pa�dziernika 2004
Bartosz Marcin Leliwa

ur. 16.07.2004
Iga Bonk

ur. 07.08.2004
Mateusz Baze³a
ur. 14.07.2004

Maksymilian Piotr Jarecki
ur. 27.07.2004

Nicola Organowska
ur. 13.07.2004

Adrian Organowski
ur. 13.07.2004

Dominika Niciñska
ur. 01.04.2004

Zuzanna Karolina Teclaf
ur. 13.08.2004
Konrad Kulski
ur. 26.05.2004

Mariusz Marek Jug³a
ur. 08.08.2004

7 listopada 2004
Grzegorz Sobociñski

ur. 20.10.2004
Julia Muchewicz
ur. 14.09.2004

Aniela Lewandowska
ur. 28.12.2003

Kacper Cierpiñski
ur. 30.08.2004

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. Ka-
techeza odbywa siê zawsze przed
Chrztem �w. w sobotê po Mszy �w.
o 18.30. Najbli¿sze terminy Chrztu
�w.:  5 i 25 grudnia br.

SAKRAMENT MA£¯EÑSTWA
Osoby pragn¹ce zawrzeæ zwi¹zek
ma³¿eñski powinny zg³osiæ siê do
Biura Parafialnego celem ustalenia
terminu �lubu i spisania protoko³u na
3 miesi¹ce przed �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

8 pa�dziernika 2004
Micha³ Jelonkiewicz

Kamila Hanna Kobierecka
9 pa�dziernika 2004

Maciej Krzysztof Krzy¿aniak
Joanna Wies³awa Jankowska

16 pa�dziernika 2004
Tomasz Marek Kabaciñski

Anna Kujawa
S³awomir Arkadiusz Augustyniak

Monika Izabela Wróblewska
Grzegorz Antoni Wolañski

Arleta Rokicka
23 pa�dziernika 2004
Jaros³aw Roman Kurek

Monika Patrycja Dawidowicz

�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,

wierno�æ
i uczciwo�æ
ma³¿eñsk¹

CHABER B£AWATEK (Centau-
rea cyanus L.)

Czym¿e by by³y ³any zbó¿ na-
szych bez jego kwiecia? Choæ wy-
stêpuje jako pospolity chwast jaki
jest w otoczeniu k³osów ozdobny.
Wyrasta rozga³êzion¹ ³odyg¹ do
80cm wysok¹, z której wyrastaj¹ li-
�cie równow¹skie lub równow¹sko
lancetowate. Zakwita kwiatami ze-
branymi w koszyczki osadzonych
na koñcach rozga³êzieñ pêdów. Na
brzegu koszyczka kwiaty jêzyczko-
we barwy chabrowo niebieskiej,
czasem bia³e, ró¿owe lub brunatno
br¹zowe. Moc lecznicza tej ro�linki
zawarta jest w kwieciu.

Zbiera siê w czerwcu zakwitaj¹-
ce koszyczki kwiatowe, wyskubuje
kwiaty jêzyczkowe i szybko suszy,
najlepiej w suszarni podgrzewanej,
gdy¿ przy powolnym suszeniu szyb-
ko trac¹ barwê. Otrzymany suro-
wiec to kwiat chabru b³awatka - Flos
Cyani. Nale¿y przechowywaæ go
nader ostro¿nie w szczelnym opa-
kowaniu w miejscu suchym i zacie-
nionym. �le przechowywany traci
bowiem sw¹ barwê i dzia³anie lecz-
nicze. Kwiaty zawieraj¹ glikozydy
antocyjanowe (cyjaninê - do 0,7% i
pelargonidynê), flawonidy (apigeno-

Norbert Henryk Kamiñski
ur. 22.05.1940 zm. 06.10.2004
Ryszard Edmund Szymañski

ur. 05.08.1944 zm. 11.10.2004
Barbara Krzysztofik

ur. 11.11.1953 zm. 12.10.2004
Jerzy Henryk Abramski

ur. 16.01.1945 zm. 25.10.2004
Roman Adam Saidowski

ur. 14.12.1946 zm. 29.10.2004
Monika Helena Gig³a

ur. 04.08.1923 zm. 02.11.2004

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu

Z ksi¹g parafialnych wybra³ Krzysztof D.

Marcin Nadratowski
Hanna Delbowska

Marcin Bart³omiej Koba
Katarzyna Monika Pawlas
Mariusz Andrzej Brz¹ka³a

Joanna Magdalena Konieczka
30 pa�dziernika 2004

Krzysztof Kuczur
Magdalena Gorzkiewicz

6 listopada 2004
Tomasz Walecki

El¿bieta Jolanta Sobieraj

no - glukozo- glukuronid), zwi¹zek
gorczycowy centaurynê, heterozyd
cichorynê i sole mineralne obfituj¹-
ce w mangan.

Wodne wyci¹gi z kwiatów cha-
bru dzia³aj¹ skutecznie moczopêd-
nie, tym skuteczniej im silniejsze
by³o zahamowanie jego wydzielania
(tak dzia³aj¹ na organizm glikozydy
antocyjanowe). Dzia³aj¹ ³agodnie
¿ó³ciopêdnie, przeciwzapalnie,
przeciwbakteryjnie. W dawkach za-
lecanych nie stwierdzono objawów
szkodliwych.

Napary z kwiatów stosowaæ
mo¿na doustnie w przewlek³ych,
ma³o nasilonych chorobach nerek
ze sk¹pym wydalaniem moczu oraz
obrzêkach spowodowanych zatrzy-
maniem wody i soli w organi�mie.
Wspomagaj¹co w stanach zapal-
nych k³êbków i miedniczek nerko-
wych i w kamicy nerkowej. Ze-
wnêtrznie stosuje siê napar z kwia-
tów chabru w postaci przymoczek
w zapaleniu brzegów powiek oraz
spojówek, a tak¿e przy podra¿nie-
niach oczu silnym promieniowa-
niem. Ponadto do mycia ow³osionej
skóry g³owy w ³upie¿u i grzybicy.

Napar z chabru - 1 ³y¿eczkê
kwiatów zalaæ 1 szklank¹ wrz¹tku i
odstawiæ pod przykryciem na 15
min. Po naparzeniu odstawiæ na
dalsze 15min i przecedziæ. Stoso-
waæ 2x dziennie miêdzy posi³kami
jako �rodek moczopêdny w choro-
bach zapalnych nerek.

Ten sam napar mo¿na u¿ywaæ
zewnêtrznie do przymoczek na oczy
i do zmywania g³owy.

MAREK

�ród³o:
O¿arowski A.: Zio³olecznictwo - po-
radnik dla lekarzy - Warszawa PZWL
1980 r.
Od autora:
Surowiec ro�linny nale¿y zbieraæ ze
stanowisk oddalonych od szos, dróg,
wysypisk �mieci, zak³adów przemy-
s³owych i tym podobnych miejsc. Ma
on nas leczyæ, a nie truæ. Widzia³em
osoby zrywaj¹ce zio³a w bezpo�red-
nim s¹siedztwie ruchliwych ulic.
Tego robiæ nie wolno.
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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 czwartek
o 8.00 w kaplicy.
Adoracja Naj�wiêtszego Sakramentu w kaplicy w pi¹tki od 9.00 do 18.00.
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

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY (cd.)
W niedzielê - 21 listopada br. roz-

poczêto parafialn¹ akcjê dla naj-
m³odszych i wszystkich, którzy
chcieliby podzieliæ siê darem swe-
go serca - �I TY MO¯ESZ ZOSTAÆ
�W. MIKO£AJEM�.

W tym roku chcemy sprawiæ ra-
do�æ dzieciom z upo�ledzeniem
psychicznym O�rodka Opiekuñczo
Leczniczego w Gnie�nie!

Dlatego do 4 grudnia br. mo¿na
przynosiæ s³odycze do specjalnego
kosza ustawionego przy o³tarzu. W
niedzielê 5 grudnia br. na Mszy o
11.30, razem ze �w. Miko³ajem, ze-
brane dary przeka¿emy tym dzie-
ciom.

Jest okazja podzieliæ siê rado�ci¹
otrzymywania upominków z innymi
dzieæmi.

ZOSTAÑ �W. MIKO£AJEM



1 listopada o 20.30 DA �Martyria� zorganizowa³o modlitwê za zmar³ych
w Doliny �mierci.
2 listopada o 10.00 odprawiono w naszym ko�ciele Mszê �w. z pro-
cesj¹ za zmar³ych. * Przy grobie �p. ks. pra³ata Zygmunta Trybowskie-
go Parafialna Stra¿ Marsza³kowska wystawi³a Wartê Honorow¹.
4 listopada o 18.00 odby³o siê spotkanie Stowarzyszenia Wspierania
Powo³añ Kap³añskich, a nastêpnie odprawiona zosta³a Msza �w. z mo-
dlitwami o powo³ania kap³añskie i zakonne.
5 listopada od 9.00 do 18.30 odby³o siê w naszej kaplicy Jerycho -
nieustanna modlitwa ró¿añcowa.
7 listopada z okazji XXIII Tygodnia Kultury Chrze�cijañskiej w Bydgosz-
czy w naszym ko�ciele na Mszy �w. o 8.30 wyst¹pi³ chór �Fordonia�
oraz zespó³ Pie�ni Dawnej �Fresca Voce�, z krótkim koncertem po Mszy
�w. * Od 12.00 do 16.00 w hospicjum Domu Sue Ryder przy ul. Roe-
ntgena 3 w Bydgoszczy, w którym s³u¿bê kapelana pe³ni nasz wika-
riusz ks. Wojciech Retman, trwa³ �Dzieñ otwarty�. * O 15.15 rozpoczê³a
siê XXII Droga Krzy¿owa w Dolinie �mierci. * Przed i w czasie Mszy
�w. o 18.30 �piewa³ w naszej �wi¹tyni chór �Vincentinum� pod dyrekcj¹
Stanis³awa Nawotki z bydgoskiej bazyliki pw. �w. Wincentego a Paulo.
Po Mszy �w. mo¿na by³o wys³uchaæ koncertu �Ave Maria�, przygotowa-
nego przez chórzystów na 150 rocznicê og³oszenia dogmatu o Niepo-
kalanym Poczêciu NMP. * Mogli�my obejrzeæ wystawê  �Stare ko�cio³y
w nowej Diecezji� i wzi¹æ udzia³ w konkursie. Wiêcej na str. 7
8 listopada o 17.00 CKK �Wiatrak� zorganizowa³o Zaduszki Artystycz-
ne w Dolinie �mierci. (wiêcej na str. 10) * PKS �Wiatrak� �wiêtowa³ 5
lat swego istnienia i dzia³ania. Po Mszy �w. o 18.30 jubileuszowi go-
�cie udali siê na spotkanie przy torcie urodzinowym.
11 listopada z okazji �wiêta Niepodleg³o�ci o 10.00 odprawiono uro-
czyst¹ Mszê �w. Po Mszy �w. dyrektor Pañstwowego Archiwum w Byd-
goszczy Janusza Kutta wyg³osi³ refleksjê: �Prawda o <Krwawej Nie-
dzieli Bydgoskiej> po 60 latach�. * Po Mszy �w. o 11.30, z okazji wspo-
mnienia �w. Marcina, dzieci obecne na Mszy �w. obdarowano rogala-
mi �wiêtomarciñskimi.
21 listopada przypada³a Uroczysto�æ Chrystusa Króla Wszech�wiata
po Mszy �w. o 8.30 odprawiono nabo¿eñstwo zakoñczone b³ogos³a-
wieñstwem eucharystycznym. * O 11.00 w parafialnej kaplicy odpra-
wiono Mszê �w. dla dzieci �Specjalnej Mi³o�ci�, a po niej odby³o siê
tradycyjne spotkanie. * O 18.00 w Katedrze Bydgoskiej CKK �Wiatrak�
�wiêtowa³o IX lat swego istnienia i dzia³ania. * Grupa Charytatywna
AGRAVKA po Mszach �wiêtych  sprzedawa³a kartki oraz podk³adki
pod kubki. Dochód przeznaczony by³ na Akcjê Miko³ajkow¹. * Przy
wyj�ciu z Ko�cio³a studenci z DA �Martyria� rozprowadzali podk³adki
pod kubki z kalendarzem na 2005 rok. Dochód przeznaczono na zor-
ganizowanie akcji miko³ajkowej dla dzieci ze Schroniska dla Matki z
Dzieckiem na Osowej Górze, Domu dla Bezdomnych Kobiet w ¯o³ê-
dowie oraz rodzin potrzebuj¹cych pomocy z Fordonu. * Asystent Towa-
rzystwa Przyjació³ KUL zbiera³ sk³adki i ofiary na cele tej uczelni. *
Rozpoczêto parafialn¹ akcjê �I TY MO¯ESZ ZOSTAÆ �W. MIKO£A-
JEM� (wiêcej na str 17). * Od 21 listopada mo¿na odbieraæ w biurze
parafialnym i zakrystii op³atki wigilijne. W tym roku panowie ko�cielni
nie bêd¹ roznosiæ op³atków po domach.
22 listopada wspominali�my �w. Cecyliê - patronkê muzyki i �piewu.
Wszystkim, którzy �piewaj¹ w naszej �wi¹tyni, szczególnie: parafial-
nemu chórowi �Fordonia�, Zespo³owi Muzycznemu �Samemu Bogu�,
pani Organistce serdecznie dziêkujemy za ich s³u¿bê w naszej wspól-
nocie parafialnej.
25 listopada przypada³o wspomnienie �w. Katarzyny - patronki koleja-
rzy. O 18.30 odprawiono w ko�ciele parafialnym Mszê �w. za zmar³ych
i ¿yj¹cych kolejarzy i ich rodziny, w szczególno�ci tych parafian, którzy
trudzili siê przy budowie ko�cio³a i obiektów parafialnych pod kierow-
nictwem �p. Kazimierza Jusiaka.
8 grudnia o 16.30 w bydgoskiej parafii pw. �w. Wincentego a'Paulo
odbêd¹ siê uroczyste obchody XIII rocznicy powstania Radia Maryja.

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY

POZIOMO:
1E Metalowa podstawa do kucia, 2A Organ pozwalaj¹cy nam my�leæ, 3E Ukryta
wada w urz¹dzeniu, 4A Sport z rakietami, 5E Kraina z polarnym klimatem, 6A
Jest ni¹ kapucynka, 7F Torba na baga¿ piechura, 8A Znany kurort nad Ba³ty-
kiem, 9F Wóz u staro¿ytnych Rzymian, 10A Problem ¿yciowy, 11G Pêkniêcie
w k¹ciku ust, 12A Szeroka droga przelotowa, 13G Jednorazowe naczynie na
frytki, 14A Weso³a zabawka na sznurku, 15E Zuch w mundurku.
PIONOWO:
A1 Ogromna nie daj¹ca siê policzyæ ilo�æ, A10 Wyszynk, ober¿a, B6 Skrzy-
dlaty Stró¿, C1 Umówiony znak, C10 Azyl dla dzikiej zwierzyny, D6 Stadium
rozwojowe stu³bi, E1 Koñ w lekkim zaprzêgu, E10 Bezwarunkowa reakcja na
bodziec, F5 Meldunek z wykonania zadania, G1 G³ówna o� opowiadania, G11
lodowa przeszkoda na rzece, H5 Ogólny kierunek zmian, J1 Mecz lokalnych
dru¿yn, J9 Trudne, gdy z impasu, K5 Szkocki wzór w wiêzieniu, L1 Miasto
blisko Wroc³awia, L9 Bardzo ubogi.

ZNACZENIE WYRAZÓW

KRZY¯ÓWKA LISTOPADOWA
OPRACOWA£ RASKE WIDIP

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 AAAAA BBBBB CCCCC DDDDD EEEEE FFFFF GGGGG HHHHH JJJJJ KKKKK LLLLL

11111

22222

33333

44444

55555

66666

77777

88888

99999

0101010101

1111111111

2121212121

3131313131

4141414141

5151515151

Odgadnij wyrazy i odczytaj has³o wg ni¿ej podanego szyfru. Poszczególne
wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasami.  W rozwi¹zaniu wystarczy podaæ samo
has³o. Oto szyfr: [(D-6, L-1) (J-12, A-6, D-4, H-7, B-12, J-7, B-8) (G-11, B-2,
K-7, F-5, G-13, J-9, C-2, J-13, E-15, G-1, E-4, H-5, D-14, L-9, J-14, B-4) (- )
(C-12, F-1) (H-9, J-3, F-8, C-3, A-12) (L-11, B-9) (L-4, D-9, H-3, E-14, L15, C-
4, G-14, J-12, H-15, F-12)].
Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki �Poczty
parafialnej� do 12 grudnia 2004 roku. Rozwi¹zanie krzy¿ówki  z poprzednie-
go wydania brzmia³o: �ZAUFAJ MI£OSIERDZIU  BO¯EMU�. Nagrodê otrzy-
muje Joanna Wójcik, zam. w   Bydgoszczy przy ul. Jasinieckiej 5. Gratulu-
jemy. Nagrodê mo¿na odebraæ w zakrystii.

Dziêkujemy korespondentom i autorom tekstów, oraz za nades³ane listy. Sk³ad
ukoñczono i oddano do druku  19. listopada 2004 r. Nastêpne wydanie
�Na o�cie¿� planowane jest 19. grudnia 2004 r.

TELEFONY
346-76-25 ks. proboszcz Jan Andrzejczak, Biuro Parafialne
346-76-26 ks. Z. Zimniewicz, ks. Krzysztof Danowski; 343-19-39 - ks. W. Retman
348-51-28 ks. Edward Wasilewski, 344-62-41 ks. Dariusz Weso³ek

346-31-94 ks. Krzysztof Buchholz (DA �Martyria�)
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NIEZNANA WIOSKA
Lourdes to przez wieki nikomu nie znana

wioska, pó�niej maleñkie miasteczko we Fran-
cji, u stóp Pirenejów. Niczym w historii �wiata
nie zas³u¿y³a siê ta miejscowo�æ, by znale�æ
siê na kartach historii, a¿ do 1858 roku.

W tym to roku, w dniu 11 lutego sta³a siê
rzecz, która zadziwi³a pobliskich, a wkrótce
ca³y �wiat  Jednej z trojga id¹cych do pobli-
skiego lasu po chrust dziewczynce, Marii Ber-
nadetcie Soubirous, córce ubogiego miejsco-
wego m³ynarza ukaza³a siê w grocie Massa-
bielle, co znaczy �stara skala� �Piêkna Pani�.
Dzia³o siê to w czwart¹ rocznicê, jak papie¿
Pius IX og³osi³ dawno oczekiwany przez Ko-
�ció³ dogmat o Niepokalanym Poczêciu NMP.

OBJAWIENIA W LOURDES
I ICH PRZES£ANIE

Bernadetta niejeden raz przechodzi³a obok
groty, jednak w dniu 11 lutego 1858 roku us³y-
sza³a w niej dziwny szelest, jakby wiatru. Gdy
spojrza³a w to miejsce zobaczy³a nad ziemi¹
piêkn¹ pani¹ ubran¹ w d³ug¹ bia³¹ sukniê z
ró¿añcem. Zdziwiona dziewczynka wyjê³a z
kieszeni swój ró¿aniec i razem z pani¹ odmó-
wi³y t¹ modlitwê.

Kolejne objawienia, a by³o ich XVIII to
wskazówki dawane Bernadetcie czym ma byæ
to miejsce w przysz³o�ci. Dowiadujemy siê z
nich, ¿e Lourdes wybra³a sama sobie Maryja
za miejsce kultu, ¿e jest to miejsce u�wiêco-
ne, ¿e maj¹ z niego i z kaplicy p³yn¹æ modli-
twy pokutne i Ró¿aniec wynagradzaj¹cy za
grzeszników, a chorzy maj¹ tu byæ uzdrawia-
ni w  o¿ywczej wodzie ze �ród³a. Miejsce tego
�ród³a wskaza³a osobi�cie owa �Piêkna Pani�,
a Bernadetta w obecno�ci wielu zebranych
osób wykopa³a w tym suchym skalistym grun-
cie do³ek, z którego wytrysnê³a woda p³yn¹ca
do dzi�. W tej wodzie zwyk³a kobieta o na-
zwisku Latapie obmy³a w dniu 1 marca spa-
rali¿owan¹ rêkê i mog³a natychmiast normal-
nie poruszaæ d³oni¹. By³ to pierwszy przypa-
dek uzdrowienia  na miejscu w Lourdes, choæ
Ko�ció³ jako pierwszy zalicza cud przywróce-
nia wzroku kamieniarzowi Louis Buerlette, któ-
ry straciwszy wzrok po dwudziestu latach
przejrza³, gdy wnuczka w dniu 27 lutego 1858

�wiêta ku czci Matki Bo¿ej (20)

NMP Z LOURDES
roku przynios³a mu mokrej ziemi z okolic �ró-
d³a, któr¹ jako kompres przy³o¿y³ na oczy.

W uroczysto�æ Zwiastowania, w dniu 25
marca 1858 roku �Piêkna Pani� wyjawi³a swe
imiê mówi¹c: �Jestem Niepokalane Poczêcie�.

KULT MATKI BO¯EJ W LOURDES
Od samego pocz¹tku objawieñ Matki Bo-

¿ej w grocie przybywali tam miejscowi ludzie.
Wiadomo�æ jednak szybko rozchodzi³a siê
poza parafiê, tote¿ zaczê³o przybywaæ coraz
wiêcej ludzi, a gdy obieg³a �wiat nap³ywa³y
jeszcze wiêksze rzesze. Wielu z nich przyby-
wa³o z zwyk³ej ciekawo�ci, dla sensacji, ale i
z nadziej¹. Od samego pocz¹tku ks. biskup
Bertrand Laurence, ordynariusz diecezji Tar-
bes bardzo by³ zainteresowany objawieniami
i bada³ je skrupulatnie. Badania te da³y pod-
stawy do wys³ania do Stolicy Apostolskiej li-
stu o prawdziwo�ci objawieñ.

Papie¿ równie¿ uzna³ Objawienie, co da³o
podstawy do zatwierdzenia miejscowego kul-
tu, a w miarê przybywania pielgrzymów z ca-
³ego �wiata jego dalszego rozszerzania. We
wszystkich diecezjach �wiata dniem wspo-
mnienia objawieñ w Lourdes sta³ siê dzieñ 11
lutego.

UZDROWIENIA
Do dnia dzisiejszego w Lourdes by³o wiele

uzdrowieñ fizycznych. Liczy siê ich oko³o 60
tysiêcy, ale uznane przez Ko�ció³  za cud zo-
sta³o tylko 66 przypadków. �Sito�, jakie sto-
suj¹ komisje, zarówno ko�cielne jak i �wiec-
kie, które badaj¹ ka¿dy przypadek uzdrowie-
nia fizycznego zwi¹zany z tym miejscem jest
bardzo gêste. Nie mo¿e byæ nawet cienia nie-
pewno�ci co do faktu, ¿e by³o to rzeczywi�cie
zdarzenie cudowne.

Warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e przy okazji uzdro-
wieñ wielu ludzi odzyskuje wiarê. Wspomnê
tylko dwa takie przypadki.

�wiatowej s³awy lekarz Alexis Carrel, lau-
reat Nagrody Nobla z 1912 roku by³ cz³owie-
kiem niewierz¹cym. Podczas pobytu w Lour-
des z ciekawo�ci, by³ naocznym �wiadkiem,
jak stoj¹cy obok niego mê¿czyzna z wielk¹
naro�l¹ rakow¹ na d³oni zosta³ na jego oczach
uzdrowiony. Carrel pisa³ na ten temat: �Nigdy
nie zapomnê wstrz¹saj¹cego prze¿ycia, jakie-
go dozna³em, widz¹c jak wielka rakowata
naro�l na rêce pewnego robotnika zamieni³a
siê na moich oczach w niewielk¹ bliznê. Zro-
zumieæ tego nie potrafiê, ale nie mogê w¹tpiæ
w to, co zobaczy³em w³asnymi oczyma. Wie-
rzê od teraz w cudowne uzdrowienie�.

Innym nawróconym w Lourdes cz³owie-
kiem by³ doktor Agostino Gemelli. By³ on zde-
cydowanym ateist¹ i wrogiem chrze�cijañ-
stwa, a po pobycie z ciekawo�ci w Lourdes,
sta³ natychmiast franciszkañskim zakonni-
kiem. To jego imiê nosi do dzi� znana w Rzy-
mie Klinika, w której leczony by³ Jan Pawe³ II.
W tych przypadkach nikt nie prowadzi staty-
styki, bo uzdrowienie duszy nie daje siê zba-
daæ i okre�liæ ¿adn¹ miar¹ naukow¹. Wiado-
mo jednak ¿e jest ich wiele, a �wiadczy o tym
choæby fakt coraz wiêkszej liczby pielgrzy-
mów, którzy na pozór wygl¹daj¹ normalnie,

którzy nie modl¹ siê o cud odzyskania wzro-
ku, czy sprawno�ci fizycznej, a jednak przy-
bywaj¹ do Groty prosiæ Matkê Bo¿¹ o pomoc.
To w zasadzie ludzie chorzy na zafundowan¹
nam chorobê przez schy³ek XX i obecny, XXI
wiek. Coraz bardziej zauwa¿ana samotno�æ
w trudnych chwilach, depresje, bezrobocie i
bezdomno�æ, brak perspektyw ¿yciowych. Dla
udzielania pierwszej pomocy tym ludziom po-
wsta³a w 1994 roku specjalna stra¿ kierowa-
na przez by³ego komandosa Jean - Pierre
Passarda. Ci ludzie nie pilnuj¹ porz¹dku w Lo-
urdes, lecz wypatruj¹ w t³umie osób zdrowych,
ale potrzebuj¹cych natychmiastowej pomocy.
Oni rocznie udaremniaj¹ wiele prób  samo-
bójstw, kiedy to desperaci pragn¹ rzuciæ siê
ze ska³, lub skoczyæ z góry do strumienia.
Jednak uratowanie ich to nie wszystko. Trze-
ba im jeszcze przywróciæ chêæ do ¿ycia. Po-
maga w tym wielu ksiê¿y, zakonników i wo-
lontariuszy, jednak g³ównego i ostatecznego
uzdrowienia dokonuje kto� inny, dokonuje Ta,
która leczy. A uwa¿a siê, ¿e ostatnio w ten
sposób �przywróconych do ¿ycia� jest kilka-
na�cie, a bywa i kilkadziesi¹t osób rocznie.
Dlatego w³a�nie papie¿ Jan Pawe³ II nazwa³
Lourdes �sanktuarium zranionych dusz�.

WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES DZISIAJ
Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II przybywaj¹c do

Lourdes w 1983 roku mówi³: "Tu kiedy� Piêk-
na Pani rozmawia³a z prost¹ wiejsk¹ dziew-
czyn¹ - Bernadett¹, odmawia³a razem z ni¹
Ró¿aniec, dawa³a polecenia dla nas. Pielgrzy-
muj¹c dzi� do Lourdes pragniemy na nowo
wej�æ w kr¹g tej niezwyk³ej blisko�ci, która
tutaj nie przeminê³a, lecz utrwali³a siê. Ona -
ta blisko�æ Maryi - stanowi jakby duszê tego
sanktuarium. Pielgrzymujemy do Lourdes, aby
byæ blisko Maryi. Pielgrzymujemy do Lourdes,
by zbli¿yæ siê do tajemnicy Odkupienia....
Chwa³a niech bêdzie Naj�wiêtszej Dziewicy,
która nam wyprasza tyle ³ask, która nas, ga-
sn¹cych i gin¹cych ratuje z beznadziei, a mnie
samemu pozwoli³a, bym po zamachu, z któ-
rego za Jej pomoc¹ wyszed³em z ¿yciem,
przybyæ tu, zaczerpn¹æ ze �ród³a i zgroma-
dziæ wiernych, zgodnie z misj¹ Pasterza Ko-
�cio³a Powszechnego powierzon¹ Aposto³o-
wi Piotrowi�.

W 1993 roku ten sam Papie¿ og³osi³ dzieñ
11 lutego - wspomnienie NMP z Lourdes �wia-
towym Dniem Chorego. Co roku na ten dzieñ
Papie¿ kieruje specjalne orêdzie, apeluj¹c za-
wsze o podjêcie wspó³pracy miêdzy naroda-
mi biednymi i bogatymi, maj¹cej na celu
ochronê zdrowia i ¿ycia ludzkiego, oraz likwi-
dacjê nêdzy i ubóstwa, jako g³ównej przyczy-
ny choroby duszy ludzkiej.

Ka¿dego roku Dzieñ Chorego obchodzo-
ny jest w innym sanktuarium Maryjnym �wia-
ta, by potrzebuj¹cy i biedni mieli mo¿liwo�æ
uczestnictwa w zbli¿eniu siê do Maryi i Boga.

W naszej parafii w tym dniu ju¿ od kilku lat
11 lutego modlimy siê w intencji chorych. Ce-
lebrowana jest dla nich specjalna Msza �w. z
Sakramentem Chorych, a w domu kateche-
tycznym odbywa siê spotkanie.

 KFAD
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