


Wydanie �wi¹teczne ugina siê pod naporem
najró¿niejszych my�li, wra¿eñ, ¿yczeñ
i wzruszeñ. Wiele z nich koncentruje siê wokó³
wiod¹cego tematu wydania �Narodziny�.

Szczególnymi narodzinami s¹ narodziny
wolnego narodu, co potwierdzi³y ostatnie wyda-
rzenia na Ukrainie. Pisze o tym Antoni na str. 5.
Przeczytajcie koniecznie.

Otrzymali�my dar spotkania z ks. biskupem
Janem - naszym Ordynariuszem, jest te¿ prze-
pis na �wiêta, czyli jak dobrze prze¿yæ wigilijny
wieczór. Jest statystyka parafialna - jak chodzi-
my do ko�cio³a i co wa¿nego wydarzy³o siê w
parafii w minionym roku ko�cielnym.

Dobrej lektury, Bo¿ych �wi¹t i do zobacze-
nia w Nowym Roku 2005. Szczê�æ Bo¿e

FRED

Mo¿na nie czytaæ

BO¯E NARODZENIE ANNO DOMINI 2004

22 GRUDNIA - CZYSTE SERCE
To w �wi¹tyni parafialnej dzieñ spowiedzi �w. adwentowej. Spotykamy siê z Chrystusem Prze-

baczaj¹cym, by �wiêtowaæ Pañskie Narodzenie z czystym sercem. W zlaicyzowanym �wiecie,
który chcia³by Bo¿e Narodzenie sprowadziæ tylko do zewnêtrznych zwyczajów i ludowej tradycji,
mamy tym wiêkszy obowi¹zek ukazywania chrze�cijañskich i duchowych wymiarów tych �wi¹t.
Czasem nam smutno, ¿e w�ród nas jest zbyt wielu tych, którzy gubi¹ ich sens, zapominaj¹, po co
i dlaczego �wiêtuj¹ i co jest najwa¿niejsze.
24 GRUDNIA -  WIGILIA NARODZENIA PANA

Najwspanialszy dla wielu z nas dzieñ i wieczór roku - Wigilia. Zadbajmy zawczasu o tradycyjn¹
oprawê Wigilii. Nie zaniedbujmy ¿adnego z tak czcigodnych zwyczajów i obrzêdów wieczerzy i
nocy wigilijnej. Julian Ursyn Niemcewicz tak wspomina wigiliê swych lat dzieciêcych:

Niecierpliwie czekano pierwszej gwiazdy; gdy ta zja�nia³a, zbierali siê go�cie i dzieci, rodzice
wchodzili z op³atkiem na talerzu, a ka¿dy z obecnych, bior¹c op³atek, obchodzi³ wszystkich
zebranych, i ³ami¹c go, powtarza³ s³owa: bodaj by�my na przysz³y rok ³amali go z sob¹.

W chrze�cijañskich domach tego wieczoru przeczytajmy ewangeliczny opis narodzenia Chry-
stusa i odmówmy modlitwê. £ami¹c siê op³atkiem z³ó¿my ¿yczenia wszystkim domownikom. Pa-
miêtajmy te¿ o �piewie kolêd i pastora³ek.
25 GRUDNIA - BO¯E NARODZENIE

Rozpocznijmy te wyj¹tkowe �wiêta udzia³em w Pasterce. Narodzenie Jezusa w Betlejem nie
jest faktem, który mo¿na uznaæ za zamkniêt¹ przesz³o�æ. Staje bowiem przed nami ca³a ludzka
historia: Jego obecno�æ o�wieca nasz¹ tera�niejszo�æ i przysz³o�æ �wiata. Spotykaj¹c Chrystusa
ka¿dy cz³owiek odkrywa tajemnicê w³asnego ¿ycia.

Zapraszam wszystkich do postawy dziêkczynienia za dar Wcielenia i Zbawienia, ofiarowany
nam przez Boga za po�rednictwem Maryi - Matki S³owa Wcielonego. Podejmijmy wszyscy wysi-
³ek odnowy w³asnego ¿ycia oraz odnowy ¿ycia spo³ecznego, aby powiêkszaæ wokó³ nas obszary
dobra, aby Bóg za naszym po�rednictwem móg³ urzeczywistniæ Swój plan Zbawienia.

W NUMERZE M.IN.:
Wigilijny �przepis� (str. 4)
Tato powiedzia³ �Szczê�liwe ...� (str. 6)
S³uchaj Wujka (str. 7)
Rok ko�cielny w parafii (str. 8-9)
�wi¹teczny konkurs kalendarzowy (str. 13)
�O bydgoskiej <Krwawej Niedzieli> po 60 latach�
mówi Janusz Kutta (str. 14)
Plan kolêdy 2004-5 (str. 18)
W NASTÊPNYCH NUMERACH:
O Bydgoskiej Krwawej Niedzieli (III)
O Bo¿ym Narodzeniu w parafii
Na str. 1 - , fot. Mietek

Proboszczowskie
zamyslenia
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O³ówek w rêku Boga (11)

GEOGRAFIA
WSPÓ£CZUCIA

Jacqueline chcia³a wspó³pracowaæ, ale naj-
pierw musia³a wróciæ do Belgii na leczenie. W
trakcie pobytu w Belgii zosta³a sparali¿owana.
Parali¿owi uleg³y rêka, noga i oko. Przesz³a
nastêpnie dwadzie�cia operacji krêgos³upa.
Szansê na powrót do Indii, do Matki Teresy,
stawa³y siê coraz mniej realne. Jacqueline na-
pisa³a do Matki Teresy, która zrozumia³a trud-
no�ci, jakie powsta³yby, gdyby Jacqueline pod-
jê³a siê pracy w�ród ubogich. Nie uwa¿a³a jed-
nak, ¿e Jacqueline nie ma nic do zaoferowa-
nia. Zaproponowa³a, by, pozostaj¹c w Belgii,
wspiera³a pracê wykonywan¹ w Indiach swym
cierpieniem i modlitw¹. Tak powsta³a Grupa
Chorych i Cierpi¹cych Wspó³pracuj¹cych z
Matk¹ Teres¹, którzy ³¹czyli siê z cierpieniem
innych poprzez modlitwê i w³asny ból.

Wraz ze wszystkimi siostrami, braæmi i
wspó³pracuj¹cymi, Matka Teresa d¹¿y³a do
zaspokojenia potrzeb ubogich, których wci¹¿
przybywa³o. Ca³y �wiat z uznaniem patrzy³ na
tê drobn¹ kobietê w prostym, bia³ym sari z nie-
bieskim r¹bkiem i ma³ym, czarnym krzy¿em na
piersi. Sta³a siê dla �wiata �ród³em si³y dla bez-
silnych i g³osem tych, którzy nie maj¹ g³osu.

Posypa³y siê nagrody. W samym tylko roku
1971 papie¿ Pawe³ VI wrêczy³ Matce Teresie
Pokojow¹ Nagrodê Papie¿a Jana XXIII, Kon-
ferencja Narodowa Katolików w Bostonie przy-
zna³a jej Nagrodê Dobrego Samarytanina, a
amerykañski Uniwersytet Katolicki w Wa-
szyngtonie - doktorat honoris causa w dzie-
dzinie nauk humanistycznych. Dwóch ostat-
nich nagród Matka Teresa nie by³a w stanie
odebraæ osobi�cie. W³a�nie w tym czasie w
Indiach powsta³ ogromny problem z uchod�-
cami i ich potrzeby by³y dla niej najwa¿niej-
sze.

Zdo³a³a jednak przyjechaæ do Stanów Zjed-
noczonych, pó�niej tego samego roku, na wrê-
czenie Nagrody Fundacji Kennedych. Po dro-
dze zatrzyma³a siê w Rzymie i w Belfa�cie. W
Nowym Jorku powita³y j¹, z wielk¹ mi³o�ci¹ i
wzruszeniem, siostry z jej zgromadzenia.
Edward Kennedy, zwracaj¹c siê do Matki Tere-
sy podczas ceremonii, powiedzia³: - W swej,
rzadko spotykanej geografii wspó³czucia, Mat-
ka Teresa wie, gdzie znajduj¹ siê potrzebuj¹-
cy, a w swej niepowtarzalnej wierze nigdy nie
w¹tpi, ¿e znajd¹ siê �rodki w postaci ludzkiej
pomocy, czy wsparcia finansowego, do zaspo-
kojenia ich potrzeb. Jeste�my zaszczyceni, ¿e
mo¿emy przyczyniæ siê do bardziej skuteczne-
go potwierdzenia jej wiary.  (cdn)

KS.  DARIUSZ WESO£EK

Czytelnikom �Na o�cie¿� pragnê z³o¿yæ w imieniu wszystkich kap³a-
nów pracuj¹cych w naszej parafii najserdeczniejsze ¿yczenia �wi¹-
teczne. Modlimy siê aby rado�æ z tego, ¿e Bóg wkroczy³ w dzieje
ludzko�ci, ¿e S³owo Cia³em siê sta³o by³y silniejsze od wszelkich
naszych trudów, zmartwieñ i rozczarowañ ¿yciowych. Narodzenie Chry-
stusa zawsze niesie nadziejê, rado�æ i wielki entuzjazm - Ty jeste�
Mesjasz Syn Boga ̄ ywego (Mt 16,16). Trwajmy w Jego Mi³o�ci. Zawsze.

KS. PROBOSZCZ JAN

Kap³anom,
Siostrom Zakonnym, Pa-

rafianom,
Go�ciom, Sympatykom
i PT Czytelnikom

�Na o�cie¿�
sk³adamy

najlepsze ¿yczenia
�wi¹teczne

i noworoczne.
Niech nadchodz¹cy czas

�wi¹t
Bo¿ego Narodzenia bê-
dzie dla nas chwil¹

rado�ci
i wytchnienia,
a Bo¿y dar dni
nadchodz¹cego

Nowego Roku 2005 przy-
jêty zostanie

z chrze�cijañsk¹
nadziej¹

Kolegium Redakcyjne



Rozmowa miesi¹ca

TO JU¯ OSIEM MIESIÊCY
z ks. biskupem Janem Tyraw¹ - ordynariuszem Diecezji Bydgoskiej rozmawia Mieczys³aw Paw³owski

24 lutego 2004 roku Papie¿ Jan Pawe³ II
napisa³ do ks. Biskupa list informuj¹-
cy, ¿e powierza pe³nienie urzêdu bisku-
piego w Bydgoszczy. Czym by³a dla ks.
Biskupa ta informacja?
Te sprawy za³atwiane s¹ inaczej. W imie-
niu Papie¿a za³atwia je Nuncjatura. W od-
powiednim czasie, wcze�niej ni¿ ukazuje
siê komunikat, Nuncjusz podczas rozmo-
wy ujawnia wszystkie sprawy, oczywi�cie
obowi¹zuje tajemnica do czasu komunika-
tu. Nie ukrywam, ¿e by³o to dla mnie za-
skoczenie, nigdy nie spodziewa³em siê, ¿e
bêdê musia³ przenie�æ siê do Bydgoszczy.
Ale dobry zwyczaj nakazuje, ¿e Papie¿owi
nie mo¿na odmawiaæ.

Tematem wiod¹cym w bie¿¹cym wyda-
niu �Na o�cie¿� s¹ �narodziny�. Mówi¹c
o narodzinach my�limy o narodzeniu:
cz³owieka, ma³¿eñstwa, rodziny, parafii,
diecezji. Przy okazji �narodzin� Diece-
zji Bydgoskiej i Biskupa Ordynariusza
w Bydgoszczy ks. kard. Henryk Gulbi-
nowicz, powiedzia³ tak:
(...) Masz tak piêkne zawo³anie umiesz-
czone na herbie biskupim �CRUX AVE
SPES UNICA� - id� w �wiat³ach tego ha-
s³a i uczyñ je realnym w codziennym tru-
dzie, a o pierwszym Biskupie Bydgosz-
czy bêd¹ dobrze mówiæ i pisaæ. Lêkaj
siê, jak diab³a, krzywdy zadanej bli�nie-
mu. Wtedy na drogach Twojej s³u¿by
Bogu i ludziom, towarzyszyæ Ci bêdzie
codziennie nasza modlitwa i ¿yczliwo�æ.
¯yczliwo�æ i modlitwa w³adz, inteligen-
cji, ludzi pracy ró¿nych zawodów, mo-
dlitwa dzieci i m³odzie¿y. (...)

Jak spe³niaj¹ siê te ¿yczenia?
Trudno mówiæ o ich spe³nianiu siê, odbie-
ram je jako program i wezwanie do ci¹g³ej
realizacji. Bardziej nale¿y baczyæ i pytaæ
siê o ich realizacjê ni¿ spe³nianie.

Diecezja Bydgoska to 146 parafii w 15
dekanatach. Jakie inne struktury diece-
zjalne wymagane prawem ko�cielnym
uda³o siê ju¿ zorganizowaæ?
Parafie ju¿ istnia³y i licz¹ sobie po kilka-
dziesi¹t, a nawet po kilkaset lat, ich nie
potrzeba by³o tworzyæ. Natomiast trzeba
tworzyæ od podstaw struktury diecezjalne
jak: Kuria wraz z jej dzia³ami, S¹d Biskupi,
Muzeum, Archiwum, Biblioteka, Semina-
rium, które uda³o siê ju¿ ukonstytuowaæ.
Problemem przy ich tworzeniu s¹ lokale, a
przede wszystkim kadra. Wszyscy musi-
my siê tego uczyæ.

W jednym z pierwszych wywiadów po-
wiedzia³ ks. Biskup miêdzy innymi tak:
- W okolicach Bydgoszczy ludzie od po-
koleñ mieszkaj¹ w tych samych wsiach,
a niekiedy nawet w tych samych do-
mach. Na pewno s¹ lepiej zwi¹zani z tra-
dycj¹, tak¿e religijn¹. Mia³ ju¿ ks. Biskup [cd. na str. 4]
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okazjê odwiedziæ wiele parafii swojej
Diecezji. Jacy s¹ diecezjanie?
S¹dzê, ¿e jak na pierwszych osiem mie-
siêcy to odwiedzi³em ponad sto parafii i
przejecha³em ponad dwadzie�cia tysiêcy
kilometrów. Parafie s¹ zró¿nicowane. Jed-
ne sobie radz¹, inne nie potrafi¹. Zale¿y
to od wielu czynników. Niekiedy te¿ od
duszpasterzy, czy potrafi¹ natchn¹æ swo-

ich parafian jak¹ inicjatyw¹, zmobilizowaæ
do dzia³ania, ukazaæ, ¿e warto siê uczyæ,
ma³ymi kroczkami dochodziæ do celu.

Ustanowienie patronów Diecezji, tj. Mat-
ki Bo¿ej  Piêknej Mi³o�ci i b³ogos³awio-
nego bpa Micha³a Kozala okre�la miej-
sce pos³ugiwania znamieniem mi³o�ci
i cierpienia. By³ ju¿ ks. Biskup w takich
miejscach? Mam na my�li w tym mo-
mencie, w odniesieniu do cierpienia,
szpitale, hospicja, Centrum Onkologii.
Oczywi�cie. Problem cierpienia jako syno-
nim z³a, to nie tylko szpitale i hospicja. To
codzienno�æ i tu zadaniem Ko�cio³a jest
w³a�ciwa ich interpretacja i wskazywanie
dróg, jak radziæ sobie z tymi problemami.
Jest to te¿ do�wiadczenie z samej tajem-
nicy i zawsze bêdzie towarzyszyæ cz³owie-
kowi. Tê tajemnicê mo¿e wyja�niæ i roz-
wi¹zaæ sam Bóg.

Jest ks. Biskup cz³onkiem wielu gre-
miów ko�cielnych. Wymieniê tu kilka,
np.: Rady Episkopatu Polski ds. Kultu-
ry i Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego,
ds. �rodków Spo³ecznego Przekazu,
Rady Programowej KAI. Czy wype³nia-
nie tych licznych obowi¹zków daje siê
pogodziæ z prac¹ Ordynariusza Diece-
zji Bydgoskiej?

Staram siê, ale czy daje siê je wype³niæ do
koñca, niech os¹dzaj¹ to inni i niech mi
powiedz¹, to bêdê prosi³ o zwolnienie.
Oczywi�cie zadania wobec Diecezji Byd-
goskiej stoj¹ na pierwszym planie.

Jest ks. Biskup doktorem teologii i wy-
k³ada w Seminarium Diecezji Bydgo-
skiej. Jakie s¹ to przedmioty?
Tym przedmiotem jest sakramentologia,
czyli nauka o sakramentach. Trzeba po-
kazaæ, jak kszta³towa³a siê ona w historii i
dzi�. Czym s¹ i byæ powinny w ¿yciu chrze-
�cijan.

W Gdañsku 6 pa�dziernika br. na Poli-
technice Gdañskiej zosta³a podpisana
�Karta powinno�ci cz³owieka - d¹¿enie
do poznania i dzia³ania w imiê prawdy�.
Sygnatariuszami tej �Karty� byli rekto-
rzy uczelni polskich i zagranicznych. W
Karcie tej czytamy:
(...) Podstawow¹ powinno�ci¹ ka¿dego
cz³owieka wobec samego siebie jest tro-
ska o w³asne sumienie, które - jako na-
turalny zmys³ etyczny - decyduje o we-
wnêtrznym przekonaniu do dzia³ania
w imiê prawdy. ¯adne zewnêtrzne ko-
deksy nie s¹ tak zobowi¹zuj¹ce, jak w³a-
sne sumienie (...).
G³osz¹c s³owo do diecezjan ró¿nych
stanów ks. Biskup wielokrotnie u¿ywa
s³ów �Pos³uga prawdy�, �Pos³uga my-
�lenia�. Dlaczego te pos³ugi s¹ takie
wa¿ne?
Bowiem w³a�nie my�lenie wydaje siê byæ
dzisiaj najbardziej zagro¿one. To zagro¿e-
nie polega na tym, ¿e zsubiektywizowali-
�my czy sprywatyzowali�my prawdê; praw-
da jako prawda ma nie istnieæ, ma byæ nie-
poznawalna i dlatego ka¿dy ma swoj¹
prawdê. W ten sposób zagro¿ona jest tak-
¿e wolno�æ cz³owieka i jedynym motywem
postêpowania pozostaje egoizm.

Podczas po�wiêcenia I Stacji Golgoty
XX wieku w Dolinie �mierci powiedzia³
ks. Biskup, ¿e postanowi³ nie zabieraæ
g³osu, ale s³ysz¹c na miejscu liczne i
przejmuj¹ce �wiadectwa uczestników
przemówi³ krótko i zakoñczy³ s³owami
�Z³o jest banalne�. Czy móg³by ks. Bi-
skup dopowiedzieæ co� do tych s³ów, w
nawi¹zaniu chocia¿by do licznych aktów
terroru, wspó³czesnych wojen i innych
tragicznych wydarzeñ.
Z³o jest banalne - taki podtytu³ nosi ksi¹¿-
ka Hanny Arendt dotycz¹ca procesu Eich-
manna w Jerozolimie - nie w tym sensie,
¿e mo¿na je lekcewa¿yæ, ¿e jest ma³o wa¿-
ne i mo¿na przej�æ nad nim do porz¹dku
dziennego, lecz w tym sensie, ¿e ka¿dy
mo¿e je pope³niæ. Z³o ubiera siê w szaty
dobra i ka¿dy s¹dzi, ¿e czyni jakie� dobro.



[cd. ze str. 3]

Ks. bp Jan Tyrawa
 Urodzi³ siê 4 listopada 1948 roku na

Dolnym �l¹sku w miejscowo�ci Ku�nice
�widnickie k. Wa³brzycha, (obecnie Bo-
guszów-Gorce). Jako kleryk by³ w wojsku
i przez kilka tygodni mieszka³ w Bydgosz-
czy. �wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 26
maja 1973 roku. Jest doktorem teologii.

Biskupem pomocniczym Archidiecezji
Wroc³awskiej zosta³ mianowany 24 wrze-
�nia 1988 r., a konsekrowany 5 listopada
1988 r. Na Jego herbie widnieje napis
�Crux ave spes unice� (Witaj krzy¿u, je-
dyna nadziejo).

Z woli Papie¿a Jana Paw³a II zosta³
pierwszym biskupem ordynariuszem po-
wsta³ej w 2004 roku Diecezji Bydgoskiej.
Uroczysty ingres do Katedry Bydgoskiej
nast¹pi³ 28 marca 2004 roku.

Jest cz³onkiem Rady Episkopatu Pol-
ski ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kul-
turalnego, ds. �rodków Spo³ecznego
Przekazu, przedstawicielem Episkopatu
Polski dla kontaktów z Konferencj¹ Epi-
skopatu Austrii, asystentem Konferencji
Episkopatu ds. Radia i Telewizji Niepo-
kalanów, cz³onkiem Rady Programowej
KAI i Rady Nadzorczej Fundacji �Opoka�.

Wyk³ada w Wy¿szym Seminarium
Duchownym Diecezji Bydgoskiej.

Wigilia Bo¿ego Narodzenia, to jedyny dzieñ,
a w³a�ciwie wieczór w roku obchodzony w
szczególnym nastroju. Nastrój ten udziela siê
nie tylko ludziom wierz¹cym, ale i nieprakty-
kuj¹cym, a nawet deklaruj¹cym siê jako nie-
wierz¹cy. Inaczej jednak prze¿ywamy ten
czas w duchu wiary, a inaczej �na ludowo�.
Jak zatem - jako chrze�cijanie - powinni�my
przygotowaæ siê do Wieczerzy wigilijnej i �wi¹t
Bo¿ego Narodzenia?

Wieczerza wigilijna w duchu wiary ³¹czy ca³¹
rodzinê w radosnym �wiêtowaniu przyj�cia
Pana na ziemiê. Ta my�l pozwala nam za-
chowywaæ zwyczaje religijne zwi¹zane z tym
wieczorem.

Przygotujmy stó³ od�wiêtnie nakryty bia³ym
obrusem, który wed³ug rodzinnej tradycji przy-
bieramy siankiem, jedlin¹, jemio³¹, lub ma³y-
mi bombkami. Na stole rozk³adamy najlep-
sze w domu nakrycia sto³owe. Warto podtrzy-
mywaæ tradycjê �pustego miejsca przy sto-
le�.

Na �rodku sto³u ustawiamy �wiecê, na przy-
k³ad zakupion¹ w ramach �Wigilijnego dzie³a
pomocy Caritas�. Na stole, na talerzyku k³a-
dziemy op³atki, którymi bêdziemy siê dzieliæ
sk³adaj¹c sobie wzajemne ¿yczenia. Dobrze
jest, gdy ³adnie przybrana choinka, a pod ni¹
¿³óbek s¹ w tym samym pokoju, w którym
bêdziemy spo¿ywali wieczerzê. Wszyscy do-
mownicy powinni byæ od�wiêtnie ubrani.

Kiedy rozpocz¹æ wieczerzê wigilijn¹? Tra-
dycja polska mówi, ¿e z chwil¹ ukazania siê
pierwszej gwiazdki na niebie, ale z ustaleniem
tej chwili jest czasem trudno. Staropolski zwy-
czaj religijny podpowiada nam, ¿e po oddzwo-
nieniu na �Anio³ Pañski�, czyli po godzinie
18.00. Dok³adny czas rozpoczêcia wieczerzy
zale¿y od wielu czynników i jest zwykle dyk-
towany tradycj¹ w danej rodzinie. Pamiêtaj-
my te¿ o bardzo wa¿nej sprawie, aby na kil-
kana�cie minut przed rozpoczêciem wiecze-
rzy wy³¹czyæ radio i telewizor.

Przed jej rozpoczêciem �zafundujmy� so-
bie chwilê na wewnêtrzne wyciszenie siê.

Na pocz¹tku celebracji Wigilii wchodzimy
do ciemnego pokoju przygotowanego do wie-
czerzy. Stary polski zwyczaj mówi o �Po¿e-
gnaniu Adwentu�. Ca³a rodzina w drzwiach
�piewa pie�ñ na przyk³ad �Oto Pan Bóg przyj-
dzie�.

W tym czasie ojciec, lub najstarsza osoba
w rodzinie zapala na stole g³ówn¹ �wiecê wi-
gilijn¹. Dzieciom mo¿emy pozostawiæ zapa-
lanie �wiec mniejszych i o�wietlenie choinki.

Po tej czynno�ci ojciec, lub matka gdy go
brak, odczytuje z Pisma �wiêtego fragment
Ewangelii o Narodzeniu Jezusa. Mo¿emy od-
czytaæ krótszy, lub d³u¿szy urywek. Najlepiej
pos³u¿yæ siê Ewangeli¹ wed³ug �w. £ukasza,
rozdzia³ 2 wiersze od 1 do 7 (krótszy), lub 1
do 14 (d³u¿szy). Mo¿na te¿ skorzystaæ opisu
Ewangelii wg �w. Mateusza (Mt 1, 18-25) lub
�w. Jana (J 1,1-18).

Po s³owach Ewangelii przystêpujemy sto-
j¹c do wspólnej modlitwy, któr¹ prowadzi oj-
ciec jako kap³an ogniska domowego, lub naj-
starszy cz³onek rodziny.

Prowadz¹cy [P]:
O Bo¿e, nasz Ojcze; w tej uroczystej go-
dzinie wychwalamy Ciê i dziêkujemy za
noc - dzisiaj wspominan¹ - w której po-
s³a³e� nam Swojego Syna Jezusa Chrystu-
sa, naszego Pana i Zbawiciela. Prosimy
Ciê: Udziel naszej rodzinie daru mi³o�ci,
zgody i pokoju.
Wszyscy [W]: Wys³uchaj nas Panie

[P]: Obdarz tak¿e naszych s¹siadów, przy-
jació³, krewnych i znajomych pokojem tej
Nocy.
[W]: Wys³uchaj nas Panie

[P]: Wszystkich opuszczonych, samot-
nych, bezdomnych, chorych, biednych i
g³odnych na ca³ym �wiecie pociesz i
umocnij Dobr¹ Nowin¹ tej �wiêtej Nocy.
[W]:Wys³uchaj nas Panie

[P]: Naszych Drogich zmar³ych (mo¿na
wymieniæ ich imiona) obdarz szczê�ciem
wiecznym i �wiat³em Twej chwa³y.
[W]: Wys³uchaj nas Panie

[P]: Panie, Bo¿e nasz, Ty sprawi³e�, ¿e ta
�wiêta Noc zaja�nia³a blaskiem prawdzi-
wej �wiat³o�ci Jednorodzonego Syna Two-
jego; spraw, aby�my ja�nieli blaskiem
Twego �wiat³a w naszym codziennym po-
stêpowaniu. Przez Chrystusa Pana nasze-
go
[W]: Amen

Po modlitwie prowadz¹cy ³amie op³atki,
obdziela nimi domowników i sk³ada wszyst-
kim �wi¹teczne ¿yczenia, prze³amuj¹c siê
op³atkiem od najstarszego do najm³odszego.
Wszyscy nawzajem sk³adaj¹ sobie ¿yczenia.

Po tej uroczystej modlitwie i ceremonii do-
mowej siadamy do posi³ku wieczerzy wigilij-
nej. Niech ten posi³ek bêdzie spo¿ywany w
atmosferze rado�ci i opowiadañ, czy wspo-
mnieñ. Przebieg wieczerzy wigilijnej powinien
uwzglêdniaæ lokalne, b¹d� rodzinne tradycje,
je¿eli takie istniej¹, ale pamiêtajmy, by by³ bez
ogl¹dania telewizora i alkoholu w jakiejkolwiek
postaci!

Kiedy wieczerza dobiegnie koñca �wi¹tecz-
ny nastrój podtrzymujemy wspólnym �piewem
kolêd, opowiadaniami i wspomnieniami.

Po �piewie kolêd mo¿emy przyst¹piæ do
obdarowywania siê upominkami. Gdy w domu
s¹ dzieci dobrze jest uprzednio opisane pre-
zenty u³o¿yæ pod choink¹. Niech dzieci wyj-
muj¹c je spod drzewka podaj¹ osobom wska-
zanym na opisie, co bêdzie dla nich dodat-
kow¹ atrakcj¹ tego wieczoru.

Po obdarowaniu siê prezentami mo¿emy
poczêstowaæ domowników s³odko�ciami
(pierniki, ciasta, cukierki itp.). W ten sposób
mi³o i rado�nie up³ynie nam czas oczekiwa-
nia na Pasterkê - Ucztê �wi¹teczn¹ ca³ej ro-
dziny parafialnej.

Wtedy wieczór wigilijny bêdzie dawa³ na-
dziejê na nadchodz¹cy czas wg porzekad³a:
�Wigilia dzieñ jaki, rok ca³y taki�.

ADALBERT

�wi¹teczny przepis

WIECZERZA WIGILIJNA
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Od redakcji:
Z ks. biskupem Janem Tyraw¹ rozmawiano
10. grudnia 2004 roku, foto Mietek.
Ks. Biskup przekaza³ PT Czytelnikom nastê-
puj¹ce pozdrowienie:

Czytelnikom �Miesiêcznika Parafii
Matki Bo¿ej Królowej Mêczenników�
przesy³am najserdeczniejsze ¿ycze-
nia z okazji �wi¹t  Bo¿ego Narodze-
nia i z serca b³ogos³awiê

ks. bp Jan Tyrawa

Na zakoñczenie dziêkujê ks. Biskupowi
za czas po�wiêcony na rozmowê i obie-
cujê modlitwê w Jego intencjach. Bóg
zap³aæ.
Korzystam z okazji, aby wszystkim czytel-
nikom z³o¿yæ �wi¹teczne ¿yczenia.

Niech dobry Bóg wspiera swoj¹ ³ask¹
wszystko to, co dobre w naszym ¿yciu,
darzy zdrowiem i wszelk¹ pomy�lno�ci¹.



Jest taka kolêda

W�RÓD NOCNEJ CISZY
W�RÓD NOCNEJ CISZY

S³owa tej kolêdy wprowadzaj¹ nas w na-
strój Wigilii. Pozwalaj¹ nam wróciæ my�lami
do �wi¹t Bo¿ego Narodzenia spêdzanych
przed laty przy jednym stole z rodzicami, z
bliskimi, których dzi� ju¿ nie ma w�ród nas,
do �wi¹t spêdzonych w cieple rodzinnym, a
mo¿e i w ch³odzie, g³odzie, samotno�ci. Ró¿-
nie to bywa³o.

I oto w nocnej ciszy przychodzi wyczekiwa-
ny i obiecany Zbawiciel.
WSTAÑCIE!

Oczekiwany Zbawiciel przyszed³ na �wiat
niezauwa¿alnie. Przyszed³ w ubóstwie, w po-
ni¿eniu, jako Niemowlê owiniête w pieluszki i
po³o¿one w ¿³obie (£k2,12). Przyszed³, jako
bezbronny, nie maj¹cy mocy by g³osiæ Dobr¹
Nowinê. Sam, jako niemowlê potrzebowa³
g³osu, który siê rozchodzi. Tym g³osem, jak
�piewamy w kolêdzie, byli Anio³owie. To Oni
wo³ali: Wstañcie pasterze, Bóg siê wam ro-
dzi! G³os Anio³ów by³ g³osem budz¹cym tam-
tych ludzi do wiary i ¿ycia ze Zbawicielem. Jest
to tak¿e g³os kierowany do nas. Wstañcie!
Bóg siê Wam rodzi!
DO BETLEJEM

Anio³owie, wystêpuj¹cy jako g³os Pana w
naszej kolêdzie, daj¹ odpowied� pasterzom
Do Betlejem pospieszajcie. A Betlejem to nie
tylko miasteczko, to przecie¿ Dom Chleba,
�ci�lej Namiot Chleba. Zauwa¿my, ¿e Od-
wieczne S³owo, które sta³o siê Cia³em rozbi-
³o Sobie namiot ju¿ 2000 lat temu i czyni tak
do dzi�. Przecie¿ Chrystus ka¿dego dnia
mieszka miêdzy nami, a mieszka w tajemni-
cy Eucharystii, mieszka w tym namiocie - ta-
bernakulum pod postaci¹ Chleba. Jak piêk-
nie komponuje siê nasza kolêda z og³oszo-
nym przez Jana Paw³a II Rokiem Eucharystii.
Chrystus, Zbawca z dawna ¿¹dany, przyszed³
na �wiat by wyzwoliæ nas od jarzma grzechu i
�mierci w Namiocie Chleba. Przyszed³ jako
Dzieciê potrzebuj¹ce pomocy Anio³ów, by o
Nim �wiadczyli. Ten sam Chrystus, na które-
go tam patrzyli Józef, Maryja i pastuszkowie,
a potem uczniowie, staje miêdzy nami za-
wsze. Przychodzi do nas pod os³on¹ chleba i
wina, na g³os kap³ana podczas sprawowania
Eucharystii.
PRZYWITAÆ PANA

Nawo³uj¹ Anio³owie pasterzy, nawo³uj¹ w
kolêdzie nas wszystkich. Tym �piewem kolê-
dy witamy Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.
Aby Go przywitaæ musimy Mu jednak otwo-
rzyæ drzwi - naszych serc, naszych rodzin, aby
móg³ w nich królowaæ, a gdy nadejdzie pora
otworzyæ nam bramy zbawienia.

Nie jest to ³atwe, bo ka¿da nowo�æ wywo-
³uje pewn¹ obawê. B¹d�my jednak zapatrzeni
w Maryjê i porzuæmy jak ona wszelkie lêki.
Przyjmijmy Chrystusa w swój �wiat cokolwiek
czynimy i gdziekolwiek jeste�my.

Tak, jak Maryja nawiedzi³a Sw¹ krewn¹ -
El¿bietê, tak samo i my jeste�my wezwani do
nawiedzania potrzebuj¹cych: chorych, samot-
nych, biednych, bezdomnych, bo tam zagro-
¿one jest ¿ycie. Jeste�my wzywani, by sta-
n¹æ po stronie ¿ycia.

Szanujmy i chroñmy tajemnicê ¿ycia za-
wsze i wszêdzie, ³¹cznie z ¿yciem dzieci nie-

narodzonych. Pomagajmy i wspierajmy du-
chowo i materialnie matki bêd¹ce w trudnej
sytuacji. Stawajmy odwa¿nie w obronie ¿ycia
ludzi starych, upo�ledzonych i kalek i walcz-
my w przejawami eutanazji. W³¹czajmy siê
czynnie w walkê z przemoc¹ i terroryzmem.

Stawajmy po stronie czysto�ci i �wiêto�ci
rodziny i ma³¿eñstwa. Przeciwstawiajmy siê
pokusom tego �wiata, który tak czêsto pró-
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buje zignorowaæ podstawow¹ prawdê, ¿e
¿ycie jest darem od Boga. Zapamiêtajmy te¿,
¿e przyjdzie dzieñ, kiedy bêdziemy musieli
zdaæ sprawozdanie Bogu jak je wykorzystali-
�my - czy dla czynienia dobra, czy z³a.

Tego wszystkiego uczy nas liturgia Bo¿ego
Narodzenia i m¹dro�æ prastarej kolêdy
�W�ród nocnej ciszy�.

ADALBERT

Tak jak kiedy� biskupi polscy prosili na-
szych zachodnich s¹siadów - Niemców Prze-
baczamy i prosimy o przebaczenie, tak i ich
wzorem uczyni³ to w maju nad Lednic¹ 2004
roku kard. Lubomyr  Huzar Zwierzchnik Ko-
�cio³a greckokatolickiego na Ukrainie.

Poni¿ej cytujê jego s³owa:

Panie! Stojê obok mego wspó³brata - Pry-
masa Polski. Przedstawiamy dwa narody,
przedstawiamy dwie kultury, reprezentujemy
dwa jêzyki, ale jest u nas jedno pragnienie i
jedno serce. Nie zawsze byli�my dobrymi
dzieæmi Bo¿ymi. By³y miêdzy nami sprzecz-
ki, k³ócili�my siê, robili�my przykro�ci jedni
drugim, zadawali�my ból jedni drugim. Zgro-
madzili�my wiele grzechów. W ci¹gu wielu stu-
leci niesiemy na plecach du¿y ciê¿ar przesz³o-
�ci. Ale naszym pragnieniem jest, aby nasza
m³odzie¿ uwolni³a siê od tego grzesznego ciê-
¿aru przesz³o�ci.

Panie! Ty wzi¹³e� na siebie nasze grzechy,
aby nas uwolniæ od grzechu. Panie! Dzisiaj w
tym miejscu w imieniu ukraiñskiego grecko-
katolickiego ko�cio³a, przed moim wspó³bra-
tem, a szczególnie przed Wami, droga m³o-

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

dzie¿y, chcê zadeklarowaæ, ¿e prosimy Wa-
szego przebaczenia i jeste�my gotowi prze-
baczyæ wszystko to, czego do�wiadczyli�my.
Prosimy Pana, poprzez modlitwê �w. Wojcie-
cha i wszystkich �wiêtych naszych narodów i
b³agamy, aby Duch �wiêty prowadzi³ w przy-
sz³o�æ w wolno�ci m³odzie¿ polskiego i ukra-
iñskiego narodu.

Kiedy s³ucha³em modlitwy kard. Lubomy-
ra Huzara zdawa³em sobie sprawê z wagi wy-
powiadanych s³ów, ale przez my�l mi wtedy
nie przesz³o, ¿e to o co prosi³ Kardyna³ mia³o
staæ siê realne jeszcze tego roku.

Dzi� bowiem, nie potrafiê sobie inaczej
wyt³umaczyæ, zaobserwowanych gestów obu-
stronnej przyja�ni i pomcy, które mia³y  miej-
sce gdy wybuch³a �Pomarañczowa rewolucja�
na Ukrainie, przy okazji tamtejszych �wybo-
rów� prezydenckich, jak tylko wys³uchaniem
tej modlitwy. Powtórzê za Papie¿em �Bogu -
Bóg zap³aæ!�.

ANTONI

Wys³uchana modlitwa

Paula

Pozornie smutna piosenka
By³ tu wczoraj Miko³aj �wiêty
na pierwszy rzut oka nie przyniós³ nic
królowa³ w izbie artystyczny nie³ad
¿e by³ - sk¹d wiem
dobre brodate a-psik przepêdzi³o tumany kurzu
zostawiaj¹c niechc¹cy wonne drobinki
piernika  igliwia  mandarynki

coraz bli¿ej �wiêta coraz dalej spokój duszy (...)

oczy wymagaj¹ce kochaj¹ce serce
odwdziêczyæ siê nie potrafiê
Miko³ajowi górom Mamie
Przez to niejeden refren ³ez wyp³aka³am
lecz przysz³o Dzieci¹tko w pieluszce zbrudzonej
o �wie¿e sianko pyta³o
przewinê³am i sianka i ¿³óbek te¿ da³am brzozowy
i ciep³a mleka ³yk co najmniejszy paluszek u nogi rozgrzewa
wtem na duszy grzechami zbrudzonej l¿ej trochê
wiêc nie licz Bracie na refren jeszcze jeden
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Tato powiedzia³

SZCZÊ�LIWE ROZWI¥ZANIE ...
Jak sama nazwa wskazuje, Bo¿e Naro-

dzenie jest czasem narodzin Zbawiciela. Ale
my�lê jednak, ¿e warto pos³uchaæ co tato ma
do powiedzenia �w temacie� narodzin w sze-
rokim rozumieniu tego s³owa.

    M¹drze to wszystko powy¿ej wygl¹da,
ale narodziny zawsze by³y i bêd¹ wydarze-
niem w ¿yciu cz³owieka, wielkim i zas³uguj¹-
cym na uwagê. Obojêtnie co nazwiemy �na-
rodzinami� zawsze fakt ten jest czym� wiel-
kim, ¿eby nie powiedzieæ tu patetycznie na
miarê losu ludzkiego. My�lê tu g³ównie o na-
rodzinach cz³owieka. Ale równie wa¿ne s¹
narodziny mi³o�ci, ma³¿eñstwa, rodziny, pa-
rafii czy jak niedawno w Bydgoszczy - nowej
diecezji.

Jakby na sprawê nie spojrzeæ, cud naro-
dzin cz³owieka jest cudem. To przecie¿ wspa-
nia³e, ¿e Bóg daje cz³owiekowi mo¿liwo�æ
przekazania ¿ycia i rado�æ z obserwowania
rozwoju i wzrostu. Mo¿na oczywi�cie ujmo-
waæ ca³¹ sprawê biologicznie, ale wtedy jest
to sp³ycenie i uwa¿am, ¿e �wiadoma uciecz-
ka od odpowiedzialno�ci i od Boga. Ile¿ ³ez
rado�ci i szczê�cia wylewaj¹ ludzie wdziêcz-
ni Panu Bogu za �szczê�liwe rozwi¹zanie� -
przyj�cie na �wiat d³ugo oczekiwanego dziec-
ka? Czy¿ nie promieniej¹ rado�ci¹ dziadko-
wie, którzy doczekali siê wnuka lub wnucz-
ki?

Chcia³bym teraz powiedzieæ s³ów kilka na
temat narodzin, czy jak kto woli powstawa-

nia innych rzeczy, o których wy¿ej wspomnia-
³em.

Zacznijmy od mi³o�ci, która czêsto rodzi
siê niespodziewanie i nie zawsze jej nadej-
�cie jest przygotowane. Z pewno�ci¹ ka¿dy
z nas pamiêta chwile uniesieñ i rado�ci kie-
dy my�la³o siê o adresatce b¹d� adresacie
naszych uczuæ. Narodziny uczucia bywaj¹
wiêc niekiedy burzliwe i prowadz¹ do kon-
fliktów i nieporozumieñ. Dobrze jest, gdy czy-
ste i silne uczucie zwyciê¿a i trwa do koñca
dni ludzkich. Mówi siê wtedy o �mi³o�ci do-
zgonnej� lub do �grobowej deski�. Nie zawsze
tak siê koñczy. Wtedy mówi siê o zwi¹zkach
�toksycznych� i my�lê, ¿e rozwody i inne tra-
gedie ¿yciowe s¹ ich ilustracj¹.

Mówmy jednak o tych udanych zwi¹zkach!
To w³a�nie z nich rodzi siê mocne ma³¿eñ-
stwo i stabilna rodzina. Je¿eli taki zwi¹zek
oparty jest na mocnym fundamencie, to ro-
dzina - jako �budowla� - ma pe³n¹ szansê
�wiêtowania kolejnych jubileuszy i pojawia-
nia siê kolejnych pokoleñ. Do pe³ni szczê�cia
brakuje jednak jeszcze jednego i to wydaje
mi siê elementu najwa¿niejszego - Boga! Dla
nas - ludzi wiary - jasne jest, ¿e aby rodzina
by³a w pe³ni szczê�liwa i radosna musi w niej
mieszkaæ Bóg. Bez Boga nie mo¿e byæ mowy
o szczê�liwym ¿yciu w rodzinie i jak powiada
przys³owie �Bez Boga ani do proga�.

Id�my dalej. Erygowanie parafii jest naro-
dzinami wspólnoty, która jak nowo narodzo-
ne dziecko, wymaga opieki i dba³o�ci o pra-

wid³owy rozwój. Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e
wspólnota parafialna, to ludzie w niej ¿yj¹cy i
dzia³aj¹cy na jej rzecz. Je¿eli ta �¿ywa sub-
stancja� jest czynna i twórcza, wtedy parafia
rozwija siê dynamicznie i ludzie odczuwaj¹
rado�æ z jej istnienia.

W Bydgoszczy przez wiele lat oczekiwa-
no na �narodziny� Diecezji Bydgoskiej. Naj-
wa¿niejsze, ¿e wreszcie powsta³a i ¿yje
¿yciem swych wiernych. Musimy pamiêtaæ o
tym, ¿e naszym wspólnym obowi¹zkiem jest
dba³o�æ o jej rozwój i codzienne dowodzenie
celowo�ci jej powstania i dziêkowanie Bogu
za jej istnienie.

Oj, rozgada³em siê chyba i powy¿sze prze-
my�lenia z Bo¿ym Narodzeniem mo¿e i spe-
cjalnego zwi¹zku nie maj¹, ale przez ich pry-
zmat mo¿e inaczej spojrzymy na �narodziny�.

Na zakoñczenie powiem, ¿e teraz w cza-
sie koñcz¹cego siê ju¿ Adwentu najwa¿niej-
sze jest przygotowanie siê do wyj¹tkowych
narodzin - narodzin Zbawiciela!

Z tej to okazji sk³adam wszystkim szanow-
nym Czytelnikom �Na o�cie¿� ¿yczenia spo-
kojnych i radosnych �wi¹t a milusiñskim �bo-
gatego gwiazdora�.

Ja równie¿ przy³¹czam siê do tych ¿yczeñ
i ze swej strony ¿yczê TACIE powrotu do zdro-
wia, bowiem 16 stycznia 2005 roku (czeka
ju¿ cierpliwie w kolejce) poddany zostanie po-
wa¿nej operacji serca.

WOJCIECH
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�Króluj nam Chryste� �piewali�my tej niedzieli
na wszystkich Mszach �wiêtych, a wyznaczo-
ne osoby liczy³y nasze �uczestnictwo� i �zaan-
ga¿owanie�.

Podstawow¹ miar¹ aktywno�ci wierz¹cych
jest uczestnictwo w Eucharystii pierwszego dnia
tygodnia, tj w niedzielê i je�li nas staæ na to - to
koniecznie z pe³nym zaanga¿owaniem - z Ko-
muni¹ �w. W³a�nie to uczestnictwo i zaanga-
¿owanie w naszej parafii pokazuje tabelka. Licz-
by pokazuj¹ jak to z nami jest.

Gdyby przyj¹æ, ¿e liczba wszystkich para-
fian u Królowej Mêczenników w Bydgoszczy-
Fordonie wynosi prawie 20 tysiêcy osób, to do
ko�cio³a w niedzielê przysz³o ich oko³o 27 pro-
cent, czyli niewiele wiêcej jak co czwarta oso-
ba i takie jest nasze uczestnictwo.

Gdy za� chodzi o zaanga¿owanie to jest tro-
chê lepiej, bo co trzecia osoba, która przysz³a
do ko�cio³a skorzysta³a z Bo¿ych darów, tj. z
Chleba Eucharystycznego.

Kiedy zajrza³em do takiej samej statystyki z
roku 2003 i porówna³em liczby okaza³o siê, ¿e
w tym roku nasze uczestnictwo spad³o o oko³o
100 osób i zaanga¿owanie o prawie 2%.

Jak na to wszystko nie patrzeæ, trudno byæ
optymist¹. Gdzie� gubimy kierunek naszej dro-
gi. Gdzie� umyka nam kolejno�æ i wa¿no�æ
¿yciowych spraw.

Jednak wierzê w to, ¿e przyjdzie czas za-
wrócenia.  �Jeszcze do Ciebie powrócê" - jak

W Uroczysto�æ Króla Wszech�wiata

UCZESTNICTWO I ZAANGA¯OWANIE

pisa³ nasz rodak Julian Tuwim. Pierwsza oka-
zja ju¿ nadchodzi - adwentowy Sakrament Po-
kuty i Pojednania w naszej parafii.

Jako chrze�cijanin nie mogê milczeæ,
gdy zabija siê prawdê.

 ks. Orest Feryna, proboszcz lwowskiej parafii na Sychowie

Nowy Rok Ko�cielny �A� ju¿ siê zacz¹³,
a kalendarzowy 2005 rozpocznie siê niebawem.
Jest to Rok Eucharystii. (FRED)
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NASZ ORÊDOWNIK
Po do�æ d³ugim namy�le pragnê podzieliæ

siê z PT Czytelnikami «Na o�cie¿� rado�ci¹,
jaka mnie spotka³a. Rado�æ moja jest tym wiêk-
sza, ¿e ³aska Bo¿a wyproszona zosta³a dla
mnie przez naszego ks. Zygmunta Trybowskie-
go. Dziêki jego wstawiennictwu u Pana poko-
na³am trudno�ci ¿yciowe i umocni³a siê moja
wiara.

Rodzina nasza mieszka w parafii od oko³o
20 lat. ̄ ycie uk³ada³o  siê nie�le, mo¿e nie luk-
susowo, ale na pewno dobrze. Po kilku latach
zaczêli�my prze¿ywaæ pewien kryzys religij-
ny.

Tak siê sk³ada³o, ¿e nie ka¿da niedziela by³a
dla nas potrzeb¹ uczestniczenia we Mszy �w.
Trwa³o to do wizyty kolêdowej w rodzinie i roz-
mowy z ówczesnym proboszczem ks. Zygmun-
tem Trybowskim, który u¿ywaj¹c serdecznych
s³ów wyci¹gn¹³ do nas rêkê i wskaza³ w³a�ciw¹
drogê. Wszystko wróci³o do normy religijnej,
za co byli�my mu niezmiernie wdziêczni. Trwa-
³o to do�æ d³ugo, a¿ wydarzy³a siê pierwsza
tragedia, mo¿na powiedzieæ nadesz³a pierw-
sza próba.

W roku 2002 w wypadku samochodowym
zgin¹³ m¹¿. Strasznie prze¿y³am tê tragediê,
tym bardziej, ¿e z dnia na dzieñ na mnie spad³
obowi¹zek utrzymania rodziny, domu i wycho-
wywania synów. Poradzi³am sobie.

Ale przysz³a dla mnie kolejna próba. Od 1
stycznia  2004 roku sta³am siê osob¹ bezro-
botn¹. Nie mia³am dotychczas pojêcia o bez-
robociu, tote¿ zg³osi³am siê w Urzêdzie Pracy
gdzie otrzyma³am decyzjê o zasi³ku dla bezro-
botnych.

Zasi³ek jest niewielki, wiêc od razu rozpo-
czê³am poszukiwanie pracy. Moje starania nie
przynosi³y ¿adnego rezultatu. Skoñczy³ siê
okres zasi³ku i zosta³am bez grosza na ¿ycie,
nie mówi¹c o mieszkaniu, czy przygotowaniu
dzieci do szko³y.

To by³ dla mnie okropny czas. Najpierw
pojawi³a siê nerwica, pó�niej zupe³na niewiara
w w³asne si³y. Dochodzi³y mnie nawet my�li
samobójcze. Tylko obecno�æ dzieci powstrzy-
mywa³a mnie od tego zamiaru.

W takiej sytuacji, nie widz¹c innego wyj-
�cia zaczê³am wybieraæ ze �mietników maku-
laturê, puszki i inne rzeczy. Ta ostateczno�æ
zupe³nie mnie za³ama³a, choæ z drugiej strony

Listy, listy, listy ...

to ciê¿kie i upokarzaj¹ce zajêcie pozwoli³o
chocia¿ na kupno chleba dla nas.

W takich okoliczno�ciach ¿yciowych, pew-
nego sierpniowego dnia sz³am z moimi �tobo-
³ami� obok ko�cio³a. Przechodz¹c obok grobu
�p. ks. Zygmunta - nie wiem dlaczego - za-
trzyma³am siê, chocia¿ nigdy tego wcze�niej
nie robi³am. W³a�ciwie, to nie ja siê dobrowol-
nie zatrzyma³am, a czu³am jakby tak¹ we-
wnêtrzn¹ si³ê zatrzymania.

Popatrzy³am na grób i odmówi³am modli-
twê za duszê tego dobrego kap³ana. Po modli-
twie przysz³a taka my�l, bo s³ów nie mówi³am:
�Kochany ksiê¿e, widzisz jak mnie ciê¿ko. Kie-
dy� pomog³e� naszej rodzinie, proszê, pomó¿
jeszcze raz.� Nie mia³am si³y odej�æ tylko, nie
bacz¹c na innych ludzi przechodz¹cych tam-
têdy, po prostu siê mocno rozp³aka³am.

Nie wiem jak d³ugo to trwa³o, mo¿e 15 mi-
nut, mo¿e pó³ godziny, po czym odesz³am od
grobu jakby uspokojona wewnêtrznie. To by³o
co� takiego, jakby kto� powiedzia³ - �Id� i nie
martw siê�, a ja zrozumia³am, ¿e dam sobie
radê, choæ nie mia³am pojêcia jak. Tego co tam
prze¿y³am nie da siê po prostu opisaæ, ani opo-
wiedzieæ.

W trzy dni po tym zdarzeniu dowiedzia³am
siê, ¿e pewna firma potrzebuje pracownika. Na-
tychmiast uda³am siê tam przekonana, ¿e bê-
dzie to praca dla mnie. Tak te¿ siê sta³o. Po
za³atwieniu wszystkich formalno�ci mam do
dzi� sta³¹, dobr¹ i nawet nie�le p³atn¹ pracê.

Czujê siê znowu szczê�liwa i potrzebna in-
nym. Pamiêtam o wszystkim w modlitwach, a
gdy mam tylko chwilê czasu przychodzê tu,
nad grób, by podziêkowaæ za tak wielk¹ ³askê
Bogu i jego Matce Naj�wiêtszej, oraz temu, któ-
ry wstawi³ siê za mn¹.

T¹ rado�ci¹ pragnê siê te¿ podzieliæ z in-
nymi, co niniejszym czyniê. Proszê tak¿e Was,
Drodzy Czytelnicy i Parafianie, gdy Wam ciê¿-
ko, to popro�cie Go i uwierzcie, ¿e mamy wiel-
kiego przyjaciela i orêdownika tam, u Pana
Boga. On na pewno wstawi siê za nami. A gdy
bêdzie taka Wola Bo¿a, to u³o¿¹ siê nam
wszystkie rzeczy, nawet te niemo¿liwe, bo dla
Boga nie ma rzeczy niemo¿liwych. Bóg zap³aæ
Ci ks. Zygmuncie.

PARAFIANKA
(imiê i nazwisko znane redakcji)

Anio³ku,tak dawno nie pisa³e� do nas w �Na
o�cie¿�. Nie pragnê jednak czyniæ ci wymó-
wek, tylko podziêkowaæ za tw¹ zatroskan¹ o
nasze dusze obecno�æ w naszym czasopi-
�mie. Us³ysza³am, ¿e 8 grudnia, w uroczy-
sto�æ Niepokalanego Poczêcia Naj�wiêtszej
Maryi Panny, zosta³e� magistrem teologii.
Gratulujê serdecznie.

Nucê sobie twoje uwielbienie Boga, które
�piewa³e� z mnóstwem zastêpów niebieskich,
po objawieniu pasterzom nowiny o narodzi-
nach naszego Zbawiciela:

�Chwa³a na wysoko�ci Bogu,
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.�
�piewaj¹c, u�wiadomi³am sobie, ¿e to

uwielbienie zawarte jest w ka¿dej Mszy �wiê-
tej. Ko�ció³ nawet zwraca nam uwagê, ¿e �(...)
z Anio³ami i Archanio³ami, z b³ogos³awionymi
Duchami oraz ze wszystkimi chórami niebios�
�piewamy hymn ku chwale Boga. Wielbi¹c
Boga tym �piewem, u�wiadomi³am sobie rów-
nie¿, ¿e Anio³owie zwiastuj¹ nam pokój serc:
�(...) a na ziemi pokój ludziom dobrej woli (...)�.
To znaczy, ¿e dobra wola s³u¿enia Bogu i lu-
dziom daje pokój serca.

Czy mam dobr¹ wolê s³u¿enia Bogu i lu-
dziom? Mieæ dobr¹ wolê w znaczeniu dobre
intencje to ju¿ du¿o, ale czy moja wola jest
wolna, czy nie jest uzale¿niona od ¿¹dz i na-
miêtno�ci? Wed³ug Jacka Woronieckiego
�Katolicka etyka wychowawcza� - Tylko wola,
kierowana �wiat³em rozumu mo¿e wznie�æ siê
ponad wzgl¹d na w³asne dobro i zd¹¿aæ do
dobra cudzego, nie podporz¹dkowuj¹c go
bezpo�rednio swojemu.

Spójrzmy na nasze chcenia i pragnienia.
Chcemy zje�æ co� s³odkiego, obejrzeæ kolo-
row¹ gazetê, serial, po�miaæ siê z kawa³u,
znale�æ nowy przepis na jak¹� potrawê. S¹
to zmys³owe w³adze po¿¹dawcze, które roz-
wa¿aj¹ stosunki z innymi tylko z punktu w³a-
snego zadowolenia. Czy mamy wp³yw na
swoje chcenie?

Ks. bp Jan Tyrawa powiedzia³ w homilii z
okazji zjazdu �Solidarno�ci� 11 wrze�nia br.
w naszym ko�ciele: - Spo³eczeñstwo trzeba
wychowywaæ, wnosiæ w jego ¿ycie idea³y i
warto�ci. (...) Nale¿y baæ siê takiego spo³e-
czeñstwa, które bêdzie wychowywane w
marketach i poza konsumpcj¹ nie bêdzie
mieæ innych horyzontów.

Dzisiejszy cz³owiek mocno odczuwa swoj¹
samotno�æ i bardzo pragnie kontaktu z inny-
mi osobami. Aby to by³o mo¿liwe musi wyj�æ
spod w³adzy zmys³owych po¿¹dañ ku drugie-
mu cz³owiekowi. Aby wyj�æ ku drugiemu cz³o-
wiekowi, nie mo¿e widzieæ innych jako wro-
gów, lecz jako tych, którzy te¿ czekaj¹ w swo-
jej samotno�ci na kontakt z drugim cz³owie-
kiem.

Bêd¹c zale¿nym w swych s¹dach i decy-
zjach od uczuæ, zmys³ów i namiêtno�ci trud-
no podejmowaæ s¹d prawdziwy, ¿yczliwy dru-
giemu cz³owiekowi, zgodny z wol¹ Bo¿¹. To
zam¹cenie w podejmowaniu decyzji wyma-
ga postawienia problemu w szerszej perspek-
tywie. Mój m¹¿ mawia³ w takich chwilach: �S³u-
chaj wujka� - oznacza³o to: �W³¹cz rozum�.
Gdy jeste� zbyt uzale¿niony od uczuæ, popro�
kogo� rozumnego o radê, we� pod uwagê

List do Anio³a co odfrun¹³

S£UCHAJ WUJKA
cnotê roztropno�ci i perspektywê d³ugowiecz-
no�ci.

Zajrza³am do Pisma �wiêtego aby poszu-
kaæ �piewanego przeze mnie wersetu, zna-
laz³am (Mt 2.14) i przeczyta³am: - Chwa³a
Bogu na wysoko�ciach, a na ziemi pokój lu-
dziom Jego upodobania - hm, brzmi inaczej.
Czytam komentarz do tych s³ów: - Ten prze-
k³ad jest lepszy od dotychczasowego �pokój
ludziom dobrej woli� z racji nastêpuj¹cej: w
kontek�cie s¹ opiewane przymioty Boga. Na-
rodziny Syna Bo¿ego - to wyraz upodobania
sobie Boga w ludziach.

Takie sformu³owanie nie niesie ju¿ tej in-
formacji o mojej dobrej woli. Siêgam do Pi-
sma �wiêtego w t³umaczeniu ks. Jakuba
Wujka (SJ), jest w nim �piewany w czasie
mszy �w. tekst: Chwa³a Bogu na wysoko-
�ciach, a na ziemi pokój ludziom dobrej
woli. To t³umaczenie jest mi bli¿sze, poma-
ga nawi¹zaæ kontakt osobowy z Bogiem.
Wiem co mam robiæ aby mieæ pokój w sercu,
który zwiastuj¹ mi anio³owie.

Dlatego pytam Ciê, Anio³ku, co�cie napraw-
dê �piewali, bo ja wolê s³uchaæ Wujka.

IRENA JADWIGA



LISTOPAD 2003
30 I niedziela Adwentu Roku �C�. Kazania g³o-

si³ ks. Roman Michalski, który buduje ko-
�ció³ w Zamo�ciu ko³o Rynarzewa.

GRUDZIEÑ
 6 Zmar³ �p. Jerzy Gerth wieloletni �technicz-

ny� pracownik naszej parafii, cz³onek
wspólnot i chor¹¿y sztandaru Ró¿añcowe-
go. * W Operze Nova w Bydgoszczy wrê-
czone zosta³y nagrody konkursu CKK
�Wiatrak� pod has³em �Mi³o�æ nie ocenia,
tylko daje�. Na konkurs wp³ynê³o ponad
270 prac. * Grupa Charytatywna �Agravka�
uda³a siê z wizyt¹ Miko³ajkow¹ do Domu
Samotnej Matki w ¯o³êdowie, Schroniska
dla Bezdomnych Kobiet na Osowej Górze,
oraz Domu Dziecka w Jaksicach.

 7 Do 11 grudnia trwa³y Rekolekcje Adwento-
we, które g³osi³ ks. Ryszard Nowak z Wi-
s³y - Jawornika.

 8 Telewizja Kablowa �Gawex� uruchomi³a
emisjê sygna³u telewizji �Trwam�.

13 Parafialny Zespó³ �Caritas� zorganizowa³
dla osób samotnych i niepe³nosprawnych
w barze �Tempo� wieczór wigilijny. Kolêdy
�piewa³ zespó³ �Fresca Voce� pod dyrekcj¹
Michaliny Spychalskiej.

17 Rada Miasta Bydgoszczy podjê³a uchwa-
³ê, odpowiadaj¹c na inicjatywê naszej pa-
rafii, o nazwaniu czê�ci ulicy Sybiraków na
osiedlu Eskulapa imieniem ks. Zygmunta
Trybowskiego.

19 Rozpoczêto wymianê okien w zakrystii i
domu katechetycznym z drewnianych na
plastykowe.

21 Kazania o tajemnicy Mi³osierdzia Bo¿ego
g³osi³ ks. Janusz Mnichowski proboszcz
parafii Mi³osierdzia Bo¿ego w Bydgoszczy.
* Na Mszy �w. o 11.30 zab³ys³o �wiat³o be-
tlejemskie przyniesione do parafii przez
harcerzy.

24 Pierwszy raz, w historii parafii, o 16.00 od-
prawiona zosta³a Msza �w. dla ludzi samot-
nych, starszych i bezdomnych, po której
ks. proboszcz podzieli³ siê z obecnymi
op³atkiem. * We Mszach �w. �pasterskich�
o 22.00 i 24.00 bra³ udzia³ ¯ywy ¯³óbek

25 O 18.15 biciem dzwonów uczczono I rocz-
nicê �mierci �p. ks. Zygmunta Trybowskie-
go.

29 Zmar³ wieloletni redaktor pisma �Na
o�cie¿� �p. Gwidon Gil.

STYCZEÑ 2004
 1 Chór �Fordonia� wyst¹pi³ z koncertem ko-

lêd w parafii �w. Miko³aja w Fordonie.
 4 Chór Parafialny �Fordonia� bra³ udzia³ kon-

cercie �Kolêdarium polskie� zorganizowa-
nym w Teatrze Polskim w Bydgoszczy.

 9 Odby³ siê koncert pamiêci �p. ks. Zygmunta
Trybowskiego pt. �Kolêdy bajk¹ malowa-
ne� w wykonaniu zespo³u wokalnego CKK
�Wiatrak� i �To Nie My Toniemy�.

Jak min¹³?

ROK KO�CIELNY 2003-2004
10 ks. abp Henryk Muszyñski przyby³ na spo-

tkanie op³atkowe z Komitetem Budowy
Domu Jubileuszowego.

LUTY
 2 Ukoñczono wymianê 45 okien w domu ka-

techetycznym i zakrystii.
11 Z okazji �wiatowego Dnie Chorych 12.00

odprawiona zosta³a Msza �w. dla chorych
z naszej parafii.

12 Nasz Chór �Fordonia� obchodzi³ swoje XII
urodziny.

22 Podczas Mszy �w. o 8.30 wprowadzono
do naszej �wi¹tyni relikwie i intronizowano
obraz �w. Ojca Pio. Intronizacji dokona³ ks.
Wojciech Retman w asy�cie: ks. Przemy-
s³awa Ksi¹¿ka i ks. Adama Sierzchu³y. * O
17.00 uroczystej Mszy �w. dziêkczynnej z
okazji XX-lecia Ko�cio³a Domowego Oazy
Rodzin w parafii przewodniczy³ ks. bp Woj-
ciech Polak.

24 Od 12.00 na mocy dekretu Stolicy Apo-
stolskiej parafia nasza wesz³a w sk³ad
nowo powsta³ej Diecezji Bydgoskiej.

26 Nasi cz³onkowie Oazy M³odzie¿y udali siê
na Jasn¹ Górê, by wzi¹æ udzia³ w XXIX
Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu
�wiat³o - ¯ycie.

29 Rozpoczê³y siê trwaj¹ce do 3 marca Re-
kolekcje Wielkopostne, które prowadzi³ ks.
Witold Dorsz - duszpasterz akademicki z
W³oc³awka

MARZEC
13 Studenci z DA �Martyria� obecni w auli �Au-

dytorium Novum� ATR przy al. Kaliskiego
uczestniczyli w modlitwie �wiata Uniwer-
syteckiego z Ojcem �wiêtym.

15 Rozpoczê³y siê trwaj¹ce do 17 marca re-
kolekcje dla szkó³ podstawowych, które
prowadzi³y siostry z Zgromadzenia Jezu-
sa Mi³osiernego z Gorzowa Wielkopolskie-
go.

19 Wielu parafian korzystaj¹c z okazji roz-
prowadzania przez parafiê biletów obejrza-
³o film Mela Gibsona �Pasja�.

23 Trwaj¹ce do 24 marca rekolekcje dla Gim-
nazjum prowadzi³ ks. S³awomir Hekiert. *
S¹d Rejonowy w Bydgoszczy wpisa³ do
Krajowego Rejestru Organizacji Po¿ytku
Publicznego �Fundacjê Wiatrak�.

26 W kaplicy Chrystusa Mi³osiernego odpra-
wiono Mszê �w. dziêkczynn¹ z okazji X le-
cia istnienia Centrum Onkologii w Bydgosz-
czy, której przewodniczy³ ks. inspektor Je-
rzy Worek (salezjanin), a wspó³celebran-
sami byli: ks. Przemys³aw Ksi¹¿ek i ks. Ar-
kadiusz D¹browski.

27 Studenci, w miejsce homilii, wystawiali tra-
dycyjn¹ �Sacronowelê�.

28 Parafianie z ks. proboszczem Przemys³a-
wem Ksi¹¿kiem i pocztem sztandarowym
brali udzia³ w uroczystym ingresie bpa Jana
Tyrawy. * Ukaza³ siê pierwszy numer do-
datku do Przewodnika Katolickiego �Prze-
wodnik Diecezji Bydgoskiej�.

29 Jezuita ks. Andrzej Lemiesz g³osi³ reko-
lekcje dla m³odzie¿y z szkó³ ponadgimna-
zjalnych

31 W hali £uczniczka" odby³ siê koncert pro-

paguj¹cy i wspomagaj¹cy budowê nasze-
go Domu Jubileuszowego. Podczas kon-
certu z swymi piosenkami wyst¹pi³ Piotr
Szczepanik.

KWIECIEÑ
 4 Uroczysta procesja z palmami ruszy³a do

ko�cio³a od grobu ks. pra³ata Zygmunta
Trybowskiego. * O 19.30 rozpoczê³o siê w
Dolinie �mierci IV Misterium Mêki Pañskiej
pod has³em �Historia zdrajców�.

 6 Na balustradzie chóru umieszczona zosta-
³a polichromowana p³askorze�ba patronki
diecezji bydgoskiej Matki Bo¿ej Piêknej Mi-
³o�ci.

 9 W Wielki Pi¹tek teksty pasyjne czyta³a ak-
torka Anna Milewska, wraz z zespo³em �To
Nie My Toniemy�. Figur¹ Jezusa w Grobie
Pañskim by³ wielki bochen chleba - dar pie-
karni �Galla� z Bydgoszczy.

10 Ko³o Foto �Na O�cie¿� przygotowa³o wy-
stawê 58 fotogramów z Misterium Mêki
Pañskiej.

21 Do parafii przyby³ pierwszy raz ks. bp Jan
Tyrawa, który udzieli³ 300 m³odym para-
fianom sakramentu bierzmowania.

24 Parafialna Schola �Samemu Bogu� zajê³a
I miejsce na Festiwalu Piosenki Religijnej
w Gnie�nie.

MAJ
 7 Wyjecha³a 68 Akademicka Pielgrzymka na

Jasn¹ Górê
16 Odbywa³ siê VII Fordoñski Festyn Maryj-

ny poprzedzony 15 maja czê�ci¹ sportow¹.
Wyst¹pi³ zespó³ �Arka Noego�.

23 Dzieñ I Komunii �wiêtej w naszej parafii
któr¹ przyjê³o 145 dzieci.

29 Wielu parafian wyjecha³o na Czuwanie na
Polach Lednickich.

30 Zakoñczy³ pracê w naszej parafii ks. Adam
Sierzchu³a, który zosta³ skierowany do pra-
cy w Katedrze bydgoskiej.

CZERWIEC
 1 Nowym wikariuszem w parafii zosta³ ks.

Krzysztof Danowski.
 5 CKK �Wiatrak�, DA �Martyria� i Urz¹d Mia-

sta Bydgoszczy, z okazji 5 rocznicy poby-
tu Jana Paw³a II w Bydgoszczy, zorgani-
zowa³y na Starym Rynku uroczyste spo-
tkanie. Otwarto �Ksiêgê Martyrologium Zie-
mi Bydgoskiej�, koncertowa³ wroc³awski
zespó³ �Ma³¿eñstwo z rozs¹dku�. Ks. Mi-
ros³aw Pstr¹gowski - proboszcz parafii �w.
£ukasza na Fordonie g³osi³ kazania i zbie-
ra³ ofiary na budowê ko�cio³a.

 8 W kaplicy Centrum Onkologii przyjêto reli-
kwie �w. ojca Pio.

10 Bo¿e Cia³o - powrócono do tradycji pro-
cesji ulicami naszych osiedli.

14 Wspomnienie b³. Micha³a Kozala - wspó³-
patrona Diecezji Bydgoskiej. Parafia na-
sza uczci³a ten dzieñ modlitw¹ ró¿añcow¹
w intencji Diecezji przygotowan¹ przez
Grupê �D¹b�.

19 W klasztorze Oblatów NMP w Obrze �wiê-
cenia kap³añskie z r¹k ks. bpa Stanis³awa

8 Na o�cie¿ (12/2004)

5.307
osób uczestniczy³o w Mszach �w.
w niedzielê 21 listopada 2004 roku

(nie licz¹c parafian poni¿ej 7 lat). [cd. na str. 9]



G¹deckiego przyj¹³ nasz parafianin Mar-
cin Wrzos.

20 Podczas Mszy �w.o8.30 po¿egnali�my
proboszcza ks. Przemys³awa Ksi¹¿ka, któ-
remu ks. bp Jan Tyrawa powierzy³ obo-
wi¹zki ekonoma diecezjalnego.

21 Przypada³a VIII rocznica nawiedzenia
przez figurê Matki Bo¿ej Fatimskiej.

25 W Gdañsku Oliwie otrzyma³ �wiêcenia ka-
p³añskie nasz parafianin ks. Tomasz Sza-
la.

27 Urz¹d proboszcza naszej parafii obj¹³ ks.
kanonik Jan Andrzejczak, dotychczasowy
proboszcz z Nak³a. Wprowadzenia doko-
na³ ks. Andrzej Jasiñski - wicedziekan De-
kanatu V. * O 10.00 Mszê prymicyjn¹ ce-
lebrowa³ i b³ogos³awieñstwa udzieli³ ks. To-
masz Szala, a o 13.00 o. Marcin Wrzos
OMI. * O 20.00 pierwsz¹ w naszej parafii
Mszê �w. celebrowa³ nowy wikariusz ks.
Krzysztof Danowski.

LIPIEC
 5 W domu katechetycznym rozpoczê³a dzia-

³alno�æ �wietlica letnia dla 50 dzieci, które
nigdzie nie wyje¿d¿a³y na wakacje.

 6 Sejmik Parafialny spotka³ siê z ks. probosz-
czem Janem Andrzejczakiem.

18 Ko³o Foto �Na o�cie¿� przygotowa³o wy-
stawê fotogramów z wydarzeñ w parafii ja-
kie mia³y miejsce w niedzielê, 27 czerw-
ca.

25 Z okazji wspomnienia �w. Krzysztofa po
Mszach �w. �wiêcono pojazdy i zbierano
ofiary na fundusz akcji �Miva-Polska�.

26 Pod opiek¹ ks. Krzysztofa Buchholza wy-
ruszy³a na trasê Piesza Pielgrzymka Prze-
zroczysta na Jasn¹ Górê.

27 Ks. Dariusz Weso³ek wyruszy³ na trasê
Pieszej Pielgrzymki na Jasn¹ Górê z Bia-
³o - ¯ó³t¹ Grup¹ Promienist¹.

SIERPIEÑ
 1 Go�cili�my w naszych domach pieszych

pielgrzymów z Gdañska na Jasn¹ Górê.
 2 Rozpoczê³a siê Fordoñska Pielgrzymka

Miêdzyparafialna.
 7 Grupa parafian wraz z ks. Proboszczem

wyjecha³a do Sanktuarium Matki Bolesnej
w Oborach. Kilku parafian przyjê³o Szka-
plerz �wiêty.

28 Rozpocz¹³ siê organizowany przez DA
�Martyria� obóz adaptacyjny dla studentów
I roku w Ocyplu, w Borach Tucholskich.

WRZESIEÑ
 1 Pos³ugê kapelana w Regionalnym Zespo-

le Opieki Paliatywnej rozpocz¹³ nasz wia-
kriusz ks. Wojciech Retman.

 4 42 osoby wyjecha³y na pierwsz¹ Lednicê
Seniora. Najstarszy uczestnik pielgrzymki
liczy³ 75 lat.

 5 Wyjecha³a pielgrzymka na Jasn¹ Górê i
do sanktuariów Podhala, której przewod-
niczy³ ks. Proboszcz.

11 Ks. bp Jan Tyrawa przewodniczy³ uroczy-
stej Mszy �w. odprawianej w naszym ko-
�ciele w intencji NSZZ �Solidarno�æ� Re-
gionu Bydgoskiego. Oprawê liturgiczn¹
u�wietni³ nasz Chór Parafialny �Fordonia�.

14 Spotka³ siê Sejmik Parafialny.
15 W Dolinie �mierci o 13.10 zamontowano I

Stacjê Bydgoskiej Golgoty XX wieku.
19 Z okazji wspomnienia patrona m³odzie¿y

�w. Stanis³awa Kostki Schola �Samemu
Bogu� pod kierownictwem ks. Dariusza
Weso³ka wyst¹pi³a w ko�ciele z koncer-
tem �Módlmy siê o pokój�, a grupa z Sto-
warzyszenia M³odych Aposto³ów Ró¿añca
przy parafii �wiêtej Trójcy w Bydgoszczy
wystawi³a sztukê �Teologia Mi³o�ci�.

25 W parafii rozpoczê³y siê, trwaj¹ce do 3
pa�dziernika, Misje Parafialne pod has³em
�Uczta Bo¿ego Mi³osierdzia�, które prowa-
dzi³ o. Zdzis³aw Pa³ubicki - jezuita z Kali-
sza.

26 Parafialny Klub Sportowy Wiatrak zorga-
nizowa³ Bydgoski Bieg Uliczny Pamiêci Po-
mordowanych podczas II wojny �wiatowej.
Start do biegu mia³ miejsce na Starym
Rynku, a meta przed pomnikiem w Doli-
nie �mierci.

PA�DZIERNIK
 7 Sumê odpustow¹ odprawi³ i S³owo Bo¿e

g³osi³ ks. Zenon Rubach z Gniezna.
 9 Ks. bp Jan Tyrawa po�wiêci³ I stacjê Byd-

goskiej Golgoty XX Wieku W Dolinie
�mierci.

10 Z okazji IV Dnia Papieskiego pod has³em
�Jan Pawe³ II Aposto³ Pokoju� koncert ga-
lowy w hali �£uczniczka� przygotowa³o CKK
�Wiatrak� W programie m.in. wyst¹pi³ ze-
spó³ �Raz Dwa Trzy�. Przy ko�ciele zbie-
rano ofiary na Fundusz �Dzie³o III Tysi¹c-
lecia�, a o 15.00 w naszym ko�ciele z pro-
gramem s³owno-muzycznym pt. �Aposto-
³owie Pokoju� wyst¹pi³a nasza Schola �Sa-
memu Bogu�.

16 Przypada³a XXVI rocznica pontyfikatu Jana
Paw³a II. * Z okazji 40 lecia Duszpasterstw
Akademickich w Bydgoszczy DA �Marty-
ria� bra³o udzia³ w Mszy �w., któr¹ w Bazy-
lice �w. Wincentego a Paulo celebrowa³ ks.
bp Jan Tyrawa. Ukaza³o siê pami¹tkowa
ksi¹¿ka o 40-leciu DA.

17 Rekolekcje Akademickie prowadzi³ domi-
nikanin o. Jacek Salij. * O 18.30 uroczyst¹
Msz¹ �w. celebrowan¹ przez ks. bpa Jana
Tyrawê, w obecno�ci w³adz wy¿szych
uczelni miasta odby³a siê Ogólnobydgoska
Inauguracja Roku Akademickiego.

20 Grupa parafian uda³a siê z do W³och na
spotkanie z Ojcem �wiêtym, by mu podziê-
kowaæ Mu za utworzenie Diecezji Bydgo-
skiej.

22 Rozpoczê³o siê Ogólnopolskie Forum Aka-
demickie, które odbywa³o siê w Gozdawie.

24 Wspólnota Neokatechumenalna rozpoczê-
³a w parafii trwaj¹cy do 7 grudnia cykl ka-
techez.

LISTOPAD
 1 W Dolinie �mierci o 20.30 odby³y siê pro-

wadzone przez DA �Martyria� modlitwy za
zmar³ych i pomordowanych.

 2 Pierwszy raz w parafii odby³a siê wokó³ ko-
�cio³a procesja ¿a³obna. Jedn¹ ze stacji
procesji by³ grób ks. pra³ata Zygmunta.

 4 Porwrócono do samodzielnej pracy Wspól-

Wydarzenia i duma
Patrz¹c na wybór wydarzeñ parafialnych

minionego Roku ko�cielnego 2003-2004 zda-
waæ by siê mog³o, ¿e kolejny rok niewiele ró¿ni
siê od poprzednich. Odbywa³y siê uroczyste
celebracje, mia³y miejsce znacz¹ce wydarze-
nia.

Pierwszym, które warto wymieniæ to po-
wstanie Diecezji Bydgoskiej i uroczysty ingres
ks. bpa Jana Tyrawy. W ten sposób nasza
parafia po raz trzeci w swej krótkiej historii
XXI lat istnienia zmieni³a przynale¿no�æ orga-
nizacyjn¹ w strukturze polskiego Ko�cio³a
katolickiego (byli�my ju¿ w Diecezji Pelpliñ-
skiej (Che³miñskiej), Archidiecezji Gnie�nieñ-
skiej).

Innym znamiennym wydarzeniem jest po-
jawienie siê w naszej parafii trzeciego pro-
boszcza - ks. kanonika Jana Andrzejczaka.

Jakby uwieñczeniem tych zmian, a jedno-
cze�nie potwierdzeniem pewnej �si³y ducho-
wej� parafii by³y dwie Msze �w. prymicyjne
sprawowane jednej czerwcowej niedzieli
przez naszych parafian.

Prawie u fina³u roku ko�cielnego odby³y siê
trzecie Misje parafialne, rodzaj �duchowej
orki� i próba przemiany serc wielu. Czy ten
�zabieg� uda³ siê wie jedynie sam Bóg.

I ju¿ na sam koniec niniejszej refleksji ta-
kie stwierdzenie. Z parafii, któr¹ od momen-
tu zaistnienia na stolicy biskupiej ks. Ordyna-
riusz odwiedza ju¿ czterokrotnie, pojawia siê
I Stacja Golgoty XX wieku, przybywaj¹ reli-
kwie nowych �wiêtych, trwa w wielkim mozo-
le budowa Domu Jubileuszowego, wystawia-
ne jest kolejne Misterium Mêki Pañskiej; a
tak¿e która ma w³asny miesiêcznik i kalen-
darz parafialny, stronê internetow¹, a nieba-
wem przybêd¹ i inne media, ma oddanych i
gorliwych kap³anów i liczne grupy apostolskie
�wieckich jestem dumny.

FRED

noty Stowarzyszenia Wspierania Powo³añ
Kap³añskich i Zakonnych.

 6 Odby³a siê XXII Droga Krzy¿owa w Dolinie
�mierci, któr¹ przygotowa³y DA �Stryszek",
DA �Martyria� i inne wspólnoty parafialne.
* Z okazji XXIII Tygodnia Kultury Chrze�ci-
jañskiej w naszym ko�ciele wystêpowa³y
chóry �Fordonia�, �Fresca Voce� i �Vincen-
tinum�. * Wiartak i Grupa �D¹b� przygoto-
wa³y wystawê obrazów �Stare ko�cio³y w
nowej Diecezji�.

8 Parafialny Klub Sportowy �Wiatrak� obcho-
dzi³ 5 urodziny.

11 W �wiêto Niepodleg³o�ci ks. Proboszcz
odprawi³ o 10.00 Mszê �w. w intencji Oj-
czyzny, a po Mszy �w. o 11.30 dzieci ob-
darowano rogalami �wiêtomarciñskimi. *
Dyrektor Pañstwowego Archiwum w Byd-
goszczy dr Janusz Kutta wyg³osi³ w para-
fialnej kaplicy refleksjê pt. �Prawda o Krwa-
wej Niedzieli Bydgoskiej po 60 latach�.

21 CKK �Wiatrak� na Mszy w Bydgoskiej Ka-
tedrze �wiêtowa³o swoje IX lat istnienia.

28 Uroczysto�æ Chrystusa Króla Wszech�wia-
ta. Zakoñczyli�my Rok Liturgiczny.

Dane zebra³ i wyboru dokona³   KFAD

W PARAFIALNEJ WSPÓLNOCIE
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Bywa bowiem przyjaciel, ale tylko na czas
jemu dogodny (...), jako towarzysz sto³u, nie
wytrwa on w dniu twego ucisku. (Syr 6, 8a.10)

Pamiêtaj o przyjacio³ach z grupy jedynie wte-
dy, gdy wpadaj¹c na nich rozbijesz sobie nos.
W przeciwnym razie rozgl¹daj siê na ulicy, za-
nim bêdziesz musia³ siê uk³oniæ.

Okre�lenie �przyjaciel z grupy� mo¿e wydaæ
siê trochê wygórowane, ale je�li siê g³êbiej za-
stanowiæ... Przyjaciele darz¹ siê zaufaniem,
pomagaj¹ sobie w ka¿dej sytuacji, dziel¹ ze
sob¹ zarówno chwile smutku jak i rado�ci.
Cz³onkowie wspólnoty tak¿e powinni sobie ufaæ
i wspieraæ siê wzajemnie.

Wspólna Eucharystia, spotkania formacyjne
- czy na tym koniec? Mo¿e warto czasem spo-
tkaæ siê, porozmawiaæ, choæby na chwilê. Jed-
nym, najdrobniejszym nawet gestem mo¿esz
zmieniæ czyje� ¿ycie na... lepsze lub gorsze -
pomy�l o tym i dzia³aj! ;)

PAT

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

Jak mo¿esz rozbiæ wspólnotê (7)

PRZYJACIEL

Powstanie nowej diecezji spowodowa³o nie-
ma³e zamieszanie równie¿ w sieci. Nasz dotych-
czasowy, �gnie�nieñski� adres zast¹pi³ bowiem
nowy, �bydgoski�. Od tej pory wiêc ka¿dy, kto
bêdzie chcia³ dowiedzieæ siê czego� wiêcej o
¿yciu naszej Wspólnoty powinien w oknie prze-
gl¹darki wpisaæ: www.bydgoszcz.oaza.pl/
mbkrm. Trzeba w koñcu podkre�laæ nasz lokal-
ny patriotyzm! :)

Zmiana adresu nie jest jednak jedyn¹ zmian¹
jak¹ przygotowali�my. Jeszcze przed rekolek-
cjami ewangelizacyjnymi uruchomili�my bowiem
now¹ ods³onê naszego aktualizowanego codzien-
nie serwisu. S¹dz¹c po liczbie odwiedzin, s³usz-
nie docenili�my rolê tego medium w dziele ewan-
gelizacji. Strona naszej oazy to przede wszyst-
kim bie¿¹ce informacje i zapowiedzi - nie zabra-
k³o tu jednak i kilku ciekawych zdjêæ czy ca³ej
masy odno�ników do serwisów Ruchu w ca³ej
Polsce. Co wiêcej! Witrynê wspó³tworz¹ rów-
nie¿ Internauci, gdy¿ ka¿dy mo¿e opatrzyæ czy-
tany tekst w³asnym komentarzem. Brzmi cieka-
wie? No to na co jeszcze czekasz? W³¹cz kom-
puter!

Zapraszamy! :)
(DAM)

Adres: http://forum.oaza.pl

Dobre miejsca sieci (3)

NASZE PODWÓRKO

O Eucharystii (2)

PRZYGOTOWANIE

BY£O
2. grudnia - spotkanie odpowiedzialnych Ruchu
Diecezji Bydgoskiej

5 - 9. grudnia - Rekolekcje ewangelizacyjne

8. - grudnia - Eucharystia w naszym ko�ciele,
z okazji �wiêta patronalnego Ruchu, Niepokala-
nego Poczêcia NMP

17. grrudnia - Oazowa wigilia

BÊDZIE
19. grudnia - Szko³a animatora

12.stycznia 2005 - Spotkanie odpowiedzialnych
Ruchu Diecezji Bydgoskiej i msza �w. KWC.

 Piszcie: dmyszko@gniezno.oaza.pl

�wiadomo�æ tego gdzie i w jakim celu idê,
to pierwszy krok do pe³niejszego uczestnic-
twa w Eucharystii. Moja postawa wewnêtrz-
na, pragnienie modlitwy, spotkania z Chrystu-
sem Eucharystycznym, do�wiadczenie bycia
czê�ci¹ Ko�cio³a Bo¿ego, w którym ¿yje i dzia-
³a Duch �wiêty. A z drugiej strony ogromne
mo¿liwo�ci czerpania z dokumentów Ko�cio-
³a (encykliki, dekrety, listy np.: List Apostolski
�Mane Nobiscum Domine� (Zostañ z nami,
Panie), Ojca �wiêtego Jana Paw³a II do Bi-
skupów, Duchowieñstwa i Wiernych na Rok
Eucharystii, Pa�dziernik 2004 - pa�dziernik
2005r. itp.), tekstów opisuj¹cych obrzêdy i ich
znaczenie, zaznajomienie siê z wymow¹ zna-
ków, postaw i gestów liturgicznych, lektura
ksi¹¿ek o tematyce liturgicznej (przede
wszystkim o charakterze mystagogicznym,
czyli wprowadzaj¹cym w misterium liturgii, a
nie z naukowych podrêczników).

To nie jest zarezerwowane tylko dla tych, któ-
rzy s¹ we wspólnocie, stowarzyszeniu, dzia³a-
j¹cych przy parafii (chocia¿ im pewnie ³atwiej),
ale ka¿dy mo¿e poszukaæ i odnale�æ odpowie-
dzi na drêcz¹ce go pytania. Tylko trzeba
chcieæ...

Dla tych, którzy pragn¹ jeszcze bardziej przy-
gotowaæ siê do Mszy �w. jest jeszcze inna
mo¿liwo�æ. Ruch �wiat³o -¯ycie w swojej for-
macji zawar³ specjalne spotkania formacyjne -
krêgi liturgiczne, których celem jest pochylanie
siê nad tekstami Pisma �wiêtego podawanymi
w porz¹dku roku liturgicznego i nad modlitw¹
Ko�cio³a. To rozwa¿anie tekstów czytañ z ka¿-
dej niedzieli (w jakim� dniu j¹ poprzedzaj¹cym).
Poznanie ich, zastanowienie siê nad nimi, za-
pytanie samego siebie, co Bóg mówi do mnie
przez te teksty. To �wiadome zatrzymanie siê
nad Bo¿ym S³owem, które w najbli¿sz¹ niedzielê
us³yszê i ju¿ nie bêdzie mi obce, bo wcze�niej
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DOTKN¥Æ TAJEMNICY�
Jedn¹ z najwiêkszych têsknot ludzkich jest

têsknota za prze¿yciem mi³o�ci bez koñca. Ca³y
dzisiejszy �wiat jest tego nieustannym �wiadec-
twem.

Wychodz¹c temu pragnieniu naprzeciw przez
kilka kolejnych adwentowych wieczorów spoty-
kali�my siê w kaplicy, aby dotkn¹æ tajemnicy
bo¿ej Mi³o�ci - g³êbokiej, wiernej, niezmiennej.
W poznawaniu jej zakamarków asystowa³ nam
ks. Jacek Pawlak ze ̄ nina.

Rekolekcje ewangelizacyjne dla m³odzie¿y,
oparte na czterech prawach ¿ycia duchowego,
skupi³y siê wokó³ trzech �obliczy� mi³o�ci: mi³o-
�ci do Boga, do drugiego cz³owieka i do siebie
samego. Kolejne nauki a tak¿e spojrzenie �przez
dziurkê od klucza� na nasze ¿ycie pozwoli³o nam
dostrzec, ¿e nie trwaj¹c w Bogu nie jeste�my w
stanie prawdziwie mi³owaæ siebie i bli�niego, a
przecie¿ w³a�nie do MI£O�CI jeste�my powo³a-
ni.

Czas tych kilku dni wype³niony �wiadectwami
m³odych ludzi, �wywiadami� oraz modlitw¹ za-
koñczy³ siê uroczyst¹ Uczt¹ Mi³o�ci
- AGAPE. Tañcom, �piewom i rozmowom nie
by³o koñca.

AGNIESZKA

W Oazie
M³odzie¿y

mog³am siê nad nimi pochyliæ. To tak¿e moja
odpowied� poprzez w³¹czenie siê w przygoto-
wanie Liturgii  (Prze¿yæ Eucharystiê, Nina Ma-
jek, Wieczernik nr 130).

Chcia³abym podzieliæ siê jeszcze tym, co
przeczyta³am w 3 numerze Mi³ujcie siê (nr 3-
2004). Jest to artyku³ pt.: Eucharystia na nowo
odkryta, w którym zawarte s¹ fragmenty zapi-
sków Cataliny Rivas, boliwijskiej stygmatycz-
ki. Przez mistyczne jej do�wiadczenia, Jezus i
Matka Bo¿a, pragn¹ nauczyæ nas owocnie
uczestniczyæ w najwiêkszym wydarzeniu na-
szego zbawienia, które uobecnia siê w czasie
ka¿dej Mszy �w.

(...) Arcybiskup rozpocz¹³ Mszê �w. i kiedy
doszed³ do aktu pokuty, Maryja powiedzia³a: Z
g³êbi serca pro� Pana, aby przebaczy³ ci grze-
chy, którymi Go obrazi³a�. W ten sposób bê-
dziesz mog³a godnie uczestniczyæ w tym przy-
wileju, jakim jest Msza �w. Pomy�la³am: Je-
stem przecie¿ w stanie ³aski u�wiêcaj¹cej, nie
dalej jak wczoraj wyspowiada³am siê. Matka
Bo¿a odpowiedzia³a: My�lisz, ¿e od wczoraj
nie obrazi³a� Pana? Pozwól, ¿e przypomnê ci
parê wydarzeñ. (...) A ty mówisz, ¿e nie zrani-
³a� Boga? Przysz³a� na ostatni¹ chwilê, kiedy
celebransi wychodzili w procesji odprawiaæ
Mszê... i zamierzasz uczestniczyæ w Niej bez
wcze�niejszego przygotowania... Dlaczego wy
wszyscy przychodzicie na ostatni¹ chwilê?
Powinni�cie przychodziæ wcze�niej, aby pomo-
dliæ siê i poprosiæ Pana, aby zes³a³ Swojego
Ducha �wiêtego, by Ten móg³ obdarzyæ was
pokojem i oczy�ciæ od ducha tego �wiata, od
waszych niepokojów, problemów i rozprosze-
nia. On czyni was zdolnymi prze¿yæ ten tak
�wiêty moment, kiedy Najwy¿szy Bóg daje
swój najwiêkszy dar, a nie umiecie tego doce-
niæ.

(MAG)

MAMY MODERATORA
Decyzj¹ Biskupa Jana Tyrawy, pierwszym

moderatorem Ruchu �wiat³o-¯ycie Oazy M³o-
dzie¿y w nowopowsta³ej diecezji bydgoskiej zo-
sta³ ks. Zbigniew Grzegorzewski. Kap³an ten do
tej pory pos³ugiwa³ jako wikariusz w parafii pw.
�w. Aposto³ów Piotra i Paw³a w Z³otowie, na ob-
szarze dawnej diecezji koszaliñsko-ko³obrze-
skiej. Ksi¹dz Zbigniew ma 39 lat, �wiêcenia ka-
p³añskie przyj¹³ 30 maja 1992 roku. Otaczajmy
go swoj¹ modlitw¹, by jak najlepiej wype³nia³
swoje pos³annictwo! (DAM)

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 za-
³o¿yciela naszego Ruchu, ks. Franciszka Blach-
nickiego



Po spotkaniu z cz³owiekiem mediów

 MIEÆ WP£YW NA WP£YW
MEDIA, MEDIA!

W czwartek 2 grudnia o 20.00 w jednej z
sal Domu Katechetycznego w parafii Królo-
wej Mêczenników w Bydgoszczy Fordonie od-
by³o siê spotkanie z sekretarzem redakcji
Expressu Bydgoskiego - panem dr. Jaros³a-
wem Reszk¹ na temat: �Mass media od �rod-
ka ... medialna manipulacja mas?�. Jaros³aw
Reszka jest te¿ wyk³adowc¹ w Instytucie Nauk
Politycznych Akademii Bydgoskiej.

Pan Jaros³aw przedstawi³ nam w wielkim
skrócie metody zdobywania informacji, wszel-
kiej ich obróbki, sk³adania poszczególnych
rubryk i stron gazety.

Redaktor zaprezentowa³ nam równie¿ cie-
kawe publikacje ksi¹¿kowe o sposobach ko-
munikowania i wywo³ywania reakcji u odbior-
cy przekazu.

Znaczn¹ czê�æ naszej rozmowy po�wiê-
cono etyce dziennikarskiej i rzetelno�ci w przy-
gotowywaniu materia³u informacyjnego dla
czytelników.

Wszyscy byli�my zgodni co do tego, ¿e
zawsze by³a, jest i bêdzie obecna w �rodkach
masowego przekazu odmiana manipulacji
ludzk¹ psychik¹ i emocjami. Jedno mo¿emy
uczyniæ, aby siê przed ni¹ obroniæ, mianowi-
cie wypracowaæ sobie - ka¿dy na swój spo-
sób - krytyczne i trze�we spojrzenie na to co
widzimy, s³yszymy b¹d� czytamy.

Ostatecznie to my decydujemy co jest
warte uwagi, a co zupe³nie jest nam niepo-
trzebne.

Dziêki temu spotkaniu my, szczególnie stu-
denci, mogli�my zastanowiæ siê nad tym, co
widzimy  w mediach, jaki to ma na nas wp³yw
i co z tym wp³ywem robimy.

KAROLEK

WARTO S£UCHAÆ O TYM
�CO S£YCHAÆ?�

Redaktor Jaros³aw Reszka przyby³ na spo-
tkanie prosto z pracy, gdzie - jak przyzna³ -
spêdza kilkana�cie godzin dziennie. Przez
jego rêce przechodzi codziennie kilkadziesi¹t
faksów i pism, przesy³anych do redakcji, a w
komputerze pojawia siê ponad sto nowych li-
stów elektronicznych w czasie pe³nienia jed-
nego dy¿uru. Jego zdaniem podobnie jest te¿
w innych redakcjach.

Mówi³ o tym, w jaki sposób mo¿na sku-
tecznie zainteresowaæ media, jakim� tema-
tem lub spotkaniem przygotowywanym przez
ró¿ne organizacje (np. przez DA Marty-
ria).opowiada³ przyby³ym na spotkanie s³ucha-
czom o tajnikach pracy dziennikarskiej.

Pó�niej by³ czas na pytania nurtuj¹ce obec-
nych. Tematyka spotkania musia³a bardzo
przypa�æ im do gustu, bo zasypali go�cia py-
taniami, na które przez ponad dwie godziny
nie zdo³a³ odpowiedzieæ. Dotyczy³y ró¿nych
kwestii. Niektóre z zadanych pytañ wskazy-
wa³y, ¿e specyfika pracy dziennikarza wielu
osobom jest obca, a jednocze�nie bardzo ich
ciekawi.

Odpowiadaj¹c na pytania cz³owiek mediów
stwierdzi³, ¿e zawód dziennikarza w dzisiej-

szych czasach jest prac¹ ciê¿k¹ i bez przy-
sz³o�ci. Na skutek ci¹g³ej pogoni za infor-
macj¹, niskich zarobków, du¿ej konkurencji i
niepewnej przysz³o�ci osoba z mediów ma
stresuj¹c¹ pracê i nie ¿yje d³ugo.

Sporo czasu nasz Go�æ po�wiêci³ aktual-
no�ciom medialnym. Nie ukrywa³, ¿e cenzu-
rê polityczn¹ zast¹pi³a cenzura ekonomiczna.
Stwierdzi³, ¿e ¿adna gazeta nie odwa¿y siê
na krytyczny artyku³ o swoim reklamodawcy.
Gazety lokalne, zw³aszcza w mniejszych miej-
scowo�ciach, nie odwa¿¹ siê na krytycznie
opisywanie samorz¹du lokalnego, gdy¿ s¹ od
niego czêsto uzale¿nione.

Redakcje i poszczególni dziennikarze sta-
raj¹ siê nie ujawniaæ swoich preferencji poli-
tycznych, choæ nie zawsze im siê to udaje.
Zdecydowana wiêkszo�æ polskich mediów
nale¿y do zagranicznych koncernów. Tym za�
nie zale¿y na konflikcie z w³adz¹.

W³a�ciciele gazet patrz¹ g³ównie na zyski.
Dlatego nie chc¹, aby prasa preferowa³a kon-
kretne grupy polityczne, by nie zraziæ sobie
do tytu³u czytelników maj¹cych najró¿niejsze
w tej materii preferencje i pogl¹dy. Komer-
cjalizacja sprzyja te¿ doborowi tematów i tre-
�ci periodyków, zw³aszcza umieszczanych na
czo³owych stronach. Dziennikarz przyzna³ te¿,
¿e wiêksz¹ czê�æ dochodu czasopism stano-
wi¹ zarobki biur og³oszeñ, a nie redakcji.

Z badañ marketingowych wynika, ¿e wiêk-
szo�æ z nas woli czytaæ ma³o ambitne perio-
dyki i teksty, opatrzone du¿ymi zdjêciami. St¹d
m. in. wynika sukces takich tytu³ów. Zapowia-
da siê zreszt¹, ¿e forma i wygl¹d tytu³ów pra-
sowych bêdzie ewoluowaæ w kierunku tablo-
idu.

�Express Bydgoski�, który obecnie kosz-
tuje 1,20 z³otego, gdyby nie publikowa³ reklam
musia³by zdro¿eæ o kilka z³otych! Dziêki re-
klamodawcom gazety s¹ zatem jednym z nie-
licznych artyku³ów, których cena handlowa jest
ni¿sza od ceny ich wyprodukowania, a ostat-
nio jest nawet darmowa.

Ka¿dy tytu³ tak samo troszczy siê o czytel-
ników, jak o reklamodawców, bo tych drugich
interesuje sprzeda¿, czyli informacja do ilu
klientów mog¹ dotrzeæ.

S³uchaczy te¿ bardzo ciekawi³o, co robi
redakcja gdy co� wa¿nego wydarzy siê po za-
mkniêciu numeru, lub gdy w pogoni za sen-
sacj¹ podana zostanie wiadomo�æ nie do koñ-
ca prawdziwa. Redaktor przyzna³, ¿e sytuacje
takie bardzo obni¿aj¹ wiarygodno�æ mediów
i s¹ raczej domen¹ mediów elektronicznych,
gdzie czêsto istotne s¹ ju¿ nie minuty, a se-
kundy.

Poruszano jeszcze wiele innych w¹tków,
ale jedno trzeba przyznaæ - wszyscy uczest-
nicy spotkania bêd¹ pamiêtaæ, ¿e gdy kupi¹
gazetê, w³¹cz¹ radio lub telewizor, albo bêd¹
surfowaæ w sieci internetowej - o tym samym
wydarzeniu mog¹ dowiadywaæ siê  w zupe³-
nie odmienny sposób.

WICHURA
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2 grudnia o 20.00 w Domu katechetycznym od-
by³o siê, zorganizowane przez DA, pierwsze spo-
tkanie z cyklu �Warto rozmawiaæ�. Tematem spo-
tkania by³o �Massmedia od �rodka... medialna ma-
nipulacja mas?�. (wiêcej obok).

6 grudnia o 19.30 zainaugurowano ¯AR, czyli
¯ywy Akademicki Ró¿aniec. Po inauguracji nast¹-
pi³o zawi¹zanie RO¯Y.

Od 10 do 12 grudnia trwa³y Adwentowe Dni Sku-
pienia po has³em �Zostañmy razem�, które odby³y
siê we Wtelnie.

15 grudnia o 20.00 odby³a siê Wigilia Akademick¹
zakoñczona Msz¹ �w. o 24.00.

Od 28 grudnia 2004 do 1 stycznia 2005 r. trwaæ
bêdzie �Pielgrzymka zaufania przez ziemiê� - te-
goroczne Europejskiego Spotkania M³odych w Li-
zbonie  Wyjazd z Polski - 25 grudnia. Zapisy w
�rody po Mszy �w. Akademickiej. Wiêcej informa-
cji w Wiatraku.

Od 30. grudnia 2004 do 2. stycznia 2005 Syl-
wester w Rusinowie (nad morzem).

Od 10. do 11. stycznia trwaæ bêdzie Kolêda w
Akademikach ATR.

12. stycznia zostanie odprawiona Msza �w. na
zakoñczenie kolêdy oraz planowane jest czuwa-
nie po³¹czone z koncertami (m. in. 40 i 30 na 70)
przy ikonie Sedes Sapientiae (�Stolicy M¹dro�ci�,
przyp. red).

Od 11. do 16. stycznia trwaæ bêdzie peregryna-
cja ikony Sedes Sapientiae.

Od 17. do 18. stycznia odbêdzie siê kolêda w
Akademikach Colegium Medicum UMK.

19. stycznia odprawiona zostanie Msza �w. na
zakoñczenie kolêdy u medyków oraz w intencji
sesji.

Serdecznie zapraszamy na wyjazd na �wiatowy
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

Rado�æ na twarzach dzieci, �miech, gry i
zabawy... Tak by³o wszêdzie, gdzie pojawiali siê
roz�piewani studenci z Duszpasterstwa Aka-
demickiego �Martyria� i wolontariusze z �Agra-
vki�: w Schronisku dla Matki z Dzieckiem na
Osowej Górze, w Domu Samotnej Matki w ̄ o³ê-
dowie, a nawet w parafialnej kaplicy.

Jak co roku, a tym razem 4 grudnia, wspól-
nym staraniem obu wymienionych grup odby³a
siê �Akcja Miko³ajkowa�, w wyniku której kilka-
set dzieciaków obdarowanych zosta³o pluszo-
wymi maskotkami, s³odyczami a tak¿e artyku-
³ami papierniczymi.

Worek �wiêtego uda³o siê zape³niæ miêdzy
innymi dziêki hojno�ci sponsorów, a tak¿e lu-
dzi dobrej woli, którzy my�l¹c o najm³odszych
kupili kartki �wi¹teczne przygotowane przez
studentów lub odpowiedzieli na apel organiza-
torów akcji i przynie�li upominki dla anonimo-
wych pociech.

Za wszelkie dobro w imieniu dzieci dziêku-
jê. Kolejna ods³ona akcji ju¿ za rok!

DAM

Akacja Miko³ajkowa 2004

 RADO�Æ TWARZY



Pi¹tek 10 grudnia 2004 r. by³ szczególnym
dniem dla szpitala. Z kilkoma osobami ze wspól-
noty Odnowy w Duchu �wiêtym �Nios¹ca Du-
cha� przy parafii �w. Mateusza w Bydgoszczy
mia³am mo¿liwo�æ uczestniczenia w niezwy-
k³ym nabo¿eñstwie. Prowadzi³ je 88-letni ojciec
Peter Rookey z USA obdarzony szczególnym
darem modlitwy o uzdrowienie g³ównie z cho-
rób nowotworowych.

Ks. kapelan Arkadiusz D¹browski, zadba³ o
odpowiednie przygotowanie i oprawê tego nie-
zwyk³ego wydarzenia. Kilka osób ze wspólno-
ty, nie mog¹c doczekaæ siê 15.00, zjawi³o siê
ju¿ o 12 00 w szpitalnej kaplicy i modlitw¹, i
�piewem adorowa³o Pana Jezusa. By³o to bar-
dzo radosne i pe³ne Ducha �wiêtego oczeki-
wanie na przyjazd go�cia.

Gdy oko³o 15.00 ojciec Rookey pojawi³ siê
w szpitalnych drzwiach, wówczas Monika za-
intonowa³a piosenkê �Witamy ciê Alleluja�, a
nastêpnie �B¹d� pozdrowiony go�ciu nasz�.

Ze �piewem wprowadzali�my Go�cia, wraz
z osobami towarzysz¹cymi, do sali konferen-
cyjnej na chwilê odpoczynku i poczêstunek.
Pó�niej udali�my siê do kaplicy, gdzie oczeki-
wali pacjenci, lekarze i inne osoby.

Ojciec Peter rozpocz¹³ spotkanie uwielbie-
niem Boga i u³o¿on¹ przez siebie �Modlitw¹, o
cud�. Poleci³ odmawiaæ j¹ codziennie wszyst-
kim, bez wzglêdu na aktualny stan zdrowia. Po
og³oszeniu Ewangelii wg �w. Marka (Mk 16,15-
18), przyst¹pi³ do b³ogos³awieñstwa olejem
�wiêtym ka¿dego z uczestników nabo¿eñstwa.

W czasie namaszczenia wype³ni³y kaplicê i
Nawê Pielgrzyma wielbi¹ce Boga: ��piewaj Al-
leluja Panu�, �Niech bêdzie chwa³a i cze�æ i
uwielbienie� oraz �Chwalmy Pana bowiem do-
bry jest�.

By³o to niezwyk³e, ¿e w tym miejscu, gdzie
powszechnie panuje ból, lêk i ogromne cierpie-
nie, zapanowa³a jaka� przedziwna, ogarniaj¹-
ca wszystkich rado�æ i nadzieja. Ojciec zapew-
ni³, ¿e wielu spo�ród chorych zobaczy wkrót-
ce, ¿e zostali uzdrowieni, oraz ¿e co� zmieni
siê w ich ¿yciu.

Je¿eli uzdrowienie nie bêdzie jeszcze wi-
doczne na zewn¹trz, to jednak dokona siê w
ich wnêtrzu. Niezwyk³a prostota, rado�æ i
skromno�æ ojca Rookey'a sprawia³a, ¿e cz³o-
wiek pragn¹³ jego blisko�ci.

Peter Rookey

UZDRAWIAJ¥CE SPOTKANIE
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Po zakoñczeniu nabo¿eñstwa i podziêko-
waniu, od�piewali�my pie�ni: �Czarna Madon-
na�, �Z dawna Polski ty� Królow¹�. Kiedy
chcieli�my skoñczyæ ojciec Peter poprosi³
jeszcze o pie�ñ, która by³a mu znan¹. By³a to
medjugorska �Gospa�.

�piewaj¹c �¯egnamy ciê Alleluja� patrzyli�my
na oddalaj¹cego siê Go�cia korytarzem szpi-
talnym.

WIOLETA B.

Pro�ba
Kapelani - ks. Arkadiusz i ks. Wojciech ocze-
kuj¹ pomocy asystentów - pomocników dla
chorych i pos³ugi przy o³tarzu.

Na budowie Domu Jubileuszowego

DACHOWE P£YTY ...

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, peda-
gog, psychiatra, prawnik, logopeda, teolog (tak-
¿e w zakresie informacji nt. sekt). Rejestracja
- tel. 346-71-78, 346-31-90 * CKK �Wiatrak� nr
konta:

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

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

Na budowie Domu Jubileuszowego trwaj¹
prace zwi¹zane z pokrywaniem dachu. Deka-
rze z Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy Od-
dzia³ Kujawsko-Pomorski zamontowali p³yty
OSB na po³owie drewnianej konstrukcji. P³yty
zostan¹ pokryte pap¹.

Na czê�ci dachu ni¿szego budynku po³o-
¿ono p³yty korytkowe. Zaszalowano tak¿e czap-
ki na wszystkich kominach wentylacyjnych. Z
terenu budowy i jego okolic przy fordoñskich
górkach zosta³ uprz¹tniêty gruz.

Dziêkujemy firmom i instytucjom, które w
ostatnim czasie zaanga¿owa³y siê w dzie³o bu-
dowy:

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Oddzia³
Kujawsko-Pomorski, Oreno, �Eximol� Ol-

BY£O
4 grudnia odby³ siê Koncert Miko³ajkowy zespo³u
Voo Voo w Klubie Eljazz.
10 grudnia o 17.00 Centrum Jêzyków i Kultury
Europejskiej �Windmill� (Wiatrak, przyp, red.) zor-
ganizowa³o wystawê o UKRAINIE. Mo¿na by³o zo-
baczyæ ciekawe zdjêcia i pocztówki, obejrzeæ au-
tentyczne pami¹tki ze Wschodu, nauczyæ siê ko-
lêdy po rosyjsku, poznaæ bli¿ej kulturê i obyczaje
�wi¹teczne i porozmawiaæ z pochodz¹cym z Ukra-
iny Olegiem  Kie³piñskim.

BÊDZIE
Od 24 do 26 grudnia 2004 oraz od 6 do 7 stycz-
nia 2005 bêdzie w naszej parafii ̄ ywy ¿³óbek.
7 stycznia w ko�ciele o 19.15 odbêdzie siê kon-
cert kolêd dedykowany �p. Ksiêdzu Proboszczo-
wi Zygmuntowi Trybowskiemu.
Od 28 stycznia do 6 lutego 2005 - zimowisko w
Murzasihle, koszt 340 z³otych. Zapewniamy: za-
kwaterowanie w góralskim domu, dojazd autoka-
rem, pe³ne wy¿ywienie, nauka jazdy na nartach,
spacery po tatrzañskich dolinach, zabawy na �nie-
gu, zajêcia artystyczne, niespodzianki. Zapisy w
biurze Wiatraka od poniedzia³ku do pi¹tku od 10.00
do 18.00.
Od 31. stycznia do 4. lutego 2005 bêd¹ pó³kolo-
nie zimowe, które organizuje i przyjmuje zapisy
Fundacja Wiatrak.

czyk - Wiatrowski s. c., Firma �GOTOWSKI�
- Budownictwo Komunikacyjne i Przemys³o-
we Sp. z o. o., B-Act Sp. z o. o., Megazec
Sp. z o. o., Konsbud, Atlas, Rethmann, Borg,
Andrewex, Budopol, Thermservice, Wirbud,
Dyrekcja Lasów Pañstwowych, �Ebud� -
Przemys³ówka Sp. z o.o., Biuro Projektów
Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o., Geo-
ter, HILTI CENTER Bydgoszcz, Ortis, Trans-
chem, Fabwel.

W grudniu na Fundusz Budowy Domu Ju-
bileuszowego wp³ynê³o 10 wp³at. Za pomoc
materialn¹ i modlitewn¹ sk³adamy serdeczne
Bóg zap³aæ.

Bardzo prosimy o duchowe i materialne
wsparcie dzie³a budowy. (AB)

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 oddzia-
³ach: w soboty, niedziele i �wiêta - 8.30 do 10.30;
od wtorku do pi¹tku od 9.30 do 12.30 * SPO-
WIED�: od 13.30 w kaplicy i po Mszach �w.  na
oddzia³ach (na ka¿de ¿yczenie) * SAKRAMENT
CHORYCH (I �roda miesi¹ca w kaplicy i na ka¿de
¿yczenie) NABO¯EÑSTWA: Koronka do Mi³o-
sierdzia Bo¿ego - 14.55; Nowenna do MB Nie-
ustaj¹cej 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�

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.

Regionalny Zespó³
Opieki Paliatywnej

DOM SUE RYDER
w Bydgoszczy BÊDZIE

19.XII 11.00 Msza �w.; kolêduje M³odzie¿
z Osielska.
22.XII 11.00 Msza �w.; muzykuj¹: Marta
-  skrzypce i Mariusz - organy.
23.XII 11.00 op³atek z JE ks. biskupem Janem Ty-
raw¹; kolêduj¹: Anna, Alicja, Maciej i Piotr.
24 grudnia 22.00 Pasterka; muzykuj¹: Barbara
- wokalistka i £ukasz - organy
29.XII 11.00 Msza �w.; koncert kolêd - Katedralny
Zespó³ Wokalny (Mariusz Koñczal)
31.XII 15.00 Msza �w., �piewaj¹ kolêdy: Mariusz, Ali-
cja i Kamila.
9 stycznia 2005 11.00 Msza �w., kolêduje
Zespó³ Fresca Voce (pod dyr. M. Spychalskiej).



1 Imiê Staffa; 2 Rodzaj wyk³adziny pod³ogowej
3 Zgaduj ... zgadula, w której rêce z³ota kula; 4
Materia³ na cieple koszule; 5 Malarz samouk z
Krynicy; 6 Pachn¹ce ziele u¿ywane w kosme-
tyce; 7 Potocznie o przybyciu niespodziewanych
go�ci; 8 Iglak gubi¹cy li�cie na zimê; 9 Narzê-
dzie montera; 10 Owoc zwany gruszk¹ smacz-
liwk¹; 11 Jeden z gatunków �ciegu; 12 Facho-
wiec od uszlachetniania skór; 13 Pani na de-
skach teatru; 14 Czynnik wystêpuj¹cy w mno-
¿eniu; 15 telewizyjny partner Manna; 16 Wy-
rób okre�lonej firmy; 17 Urz¹dzenie do szycia;
18 ¯yje w�ród lodów; 19 Oficjalne zaprzecze-
nie; 20 Trawa na cukier; 21 W porzekadle ra-
zem z myd³em; 22 Kto� ogromnie wielki wzro-
stem i tusz¹.

Wpisz brakuj¹ce litery do diagramu. Te z wy-
ró¿nionych pól dadz¹ rozwi¹zanie, które nale-
¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub w³o¿yæ do
skrzynki �Poczty parafialnej� do 16 STYCZNIA
2005 r. Losujemy nagrodê niespodziankê. Ha-
s³o uzupe³nianki z poprzedniego wydania
brzmia³o: �WIÊTYCH  OBCOWANIE.

Nagrodê otrzymuje Benedykt Szmyt zam.
w Bydgoszczy przy ul. Konfederatów Barskich
4. Gratulujemy. Nagroda czeka w zakrystii.

Dla (nie tylko starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
�WI¥TECZNA

(opracowa³ KfAD)

ZNACZENIE WYRAZÓW

By³ taki koncert

KU CZCI �W. CECYLII
Pó�nojesienn¹ mroczno�æ i ch³ód dnia li-

stopadowego, jako cechy tej pory roku, po-
stanowili�my pie�ni¹ chóraln¹ ogrzaæ i o¿y-
wiæ, niczym wspomnieniem letnich upa³ów, ku
czci naszej �wiêtej Patronki i ku, jak¿e po-
trzebnemu pokrzepieniu serc naszych. Posta-
nowienie i dzia³anie maj¹ce na celu urealnie-
nie koncertu, maj¹cego przypomnieæ jak po-
nadczasowo piêkny jest �piew sakralny, i ja-
kie najprawdziwsze warto�ci kulturowe two-
rzy, podjê³y wcze�niej osoby, których nazwi-
ska z ogromnym szacunkiem tu wymieniæ
nale¿y: ks. Tomasz Cyl, Romuald Rajs, Ma-
rian Wi�niewski, Janusz Sierszulski, Wojciech
B³aszak, Michalina Spychalska, Maciej Kuli-
gowski i Henryk Wierzchoñ.

Owe szacowne gremium wybra³o ze skarb-
ca muzyki liturgicznej dzie³a piêkne swym
brzmieniem, trudne w kunszcie wykonania i
wykonywane nieczêsto. To w³a�nie one za-
brzmia³y w wykonaniu chórów po³¹czonych z
udzia³em solistek, orkiestry i muzyki organowej.

By³y to nastêpuj¹ce utwory: �Tu es Petrus�
- ks. Wac³awa Gieburowskiego; �Missa Domi-
nicalis� i jej czê�ci - �Kyrie�, �Gloria�, �Sanc-
tus�, �Benedictus�, �Agnus Dei� - ks. Antonie-
go Chlondowskiego; �Ave verum corpus� - Wol-
fganga Amadeusza Mozarta; �Panis Angelicus�
- Cesara Franck'a; �Alleluja� z oratorium �Me-
sjasz� - Georg'a Fryderyka Händela; �Alleluja�
- Wolfganga Amadeusza Mozarta; �Hymn ku
czci �w. Cecylii� - ks. Antoniego Chlondowskie-
go; �Hymn III Tysi¹clecia�.

Partie solowe wykona³y: Joanna Przymus -
sopran, Marta £abêdzka - mezzosopran.

Chórom i solistom towarzyszy³a orkiestra
symfoniczna Zespo³u Szkó³ Muzycznych I i II
stopnia w Bydgoszczy pod batut¹ Henryka
Wierzchonia.

Chóry wykonuj¹ce utwory, to: Chorus Cul-
mensis - dyr. Wojciech B³aszak - Che³mno; �w.
Cecylia - dyr. Maciej Kuligowski - Solec Kujaw-
ski; Exsultate Deo - dyr. Romuald Rajs; Jubila-
te Deo - dyr. Janusz Sierszulski; Fresca Voce -
dyr. Michalina Spychalska; Fordonia - dyr. Ma-
rian Wi�niewski i dyr. Michalina Spychalska.

W sk³adzie tych chórów starali�my siê jak
najgodniej reprezentowaæ nasz¹ parafiê Matki
Boskiej Królowej Mêczenników i wszystkich,
którzy nasz¹ parafialn¹ wspólnotê tworz¹. Dzia-
³o siê to wszystko w ko�ciele pw. �w. Jadwigi
Królowej na Wzgórzu Wolno�ci, w obecno�ci
Ordynariusza bydgoskiego ks. bp. Jana Tyra-
wy, który sprawowa³ Eucharystiê, prezydenta
m. Bydgoszczy Konstantego Dombrowicza i
licznych wiernych, którzy wype³nili �wi¹tyniê i
pozostali w niej, wraz z duchownymi do zakoñ-
czenia koncertu, nagradzaj¹c wystêp gor¹cy-
mi brawami.

By³o naszym pragnieniem, by ubogacona
�piewem i muzyk¹ Eucharystia by³a godn¹
Ukrzy¿owanego, lecz¹c Rany Jego, w przeb³a-
ganiu za nasze uczynki i jednocze�nie podziê-
kowaniem za dar Papie¿a, ku pamiêci �w. Ce-
cylii.

Koncert zyska³ nagranie archiwalne dziêki
przychylno�ci Radia �PiK�. Jest nie�mia³y za-
miar, aby takie koncerty wpisa³y siê trwale w
nasz¹ chrze�cijañsk¹ kulturê i mia³yby odby-
waæ siê w coraz to innym ko�ciele. (MAREK)
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Ukaza³ siê �Kalendarz parafialny 2005�. Za-
wiera, oprócz kalendarium, terminy wszystkich
wa¿nych uroczysto�ci, �wi¹t i wspomnieñ w
Ko�ciele katolickim oraz planowanych wydarzeñ
w parafii.

Informator duszpasterski zawiera potrzeb-
ne informacje na temat terminów i sposobie
szafowania sakramentami i pos³ugami oraz o
godzinach odbywania nabo¿eñstw sta³ych i
okresowych. Zawiera te¿ dane teleadresowe o
parafii i dzia³aniach wielu grup i wspólnot para-
fialnych oraz planowanych pielgrzymkach i wy-
jazdach. S¹ w kalendarzu te¿ informacje o 19
wybranych unikalnych tradycjach parafialnych.

Kalendarz liczy 16 kolorowych stron, zawie-
ra 18 fotografii ilustruj¹cych wspomniane tra-
dycje i jest doskona³ym przewodnikiem ducho-
wym dla ka¿dego parafianina na ca³y nadcho-
dz¹cy rok. Mo¿na go nabyæ w sklepiku i biurze
parafialnym oraz w zakrystii. Kosztuje 4 z³.

W zwi¹zku z publikacj¹ �Kalendarza para-
fialnego 2005� og³aszamy �Konkurs kalenda-
rzowy�. Ka¿dy z PT Czytelników, który prawi-
d³owo opisze tradycje pokazane na fotografiach
umieszczonych w kalendarzu (podaæ miesi¹c
i czego dotyczy) i prze�le do dnia 7. stycznia
2005 r. na adres redakcji odpowied� na karcie
pocztowej (poczt¹ lub wrzuci do skrzynki poczty
parafialnej) we�mie udzia³ w losowaniu atrak-
cyjnej nagrody - sprzêtu agd.

Losowanie nagrody odbêdzie siê w niedzie-
lê 9. stycznia 2005 roku po Mszy �w. o 11.30.

Powodzenia. (PM)

KALENDARZ I KONKURS



XXIII Tydzieñ Kultury Chrze�cijañskiej

BYDGOSKA KRWAWA NIEDZIELA (2)

�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
drug¹. Tekst refleksji nie jest autoryzowany.

Ale dziwna rzecz, ¿e ci najwiêksi przeciw-
nicy polsko�ci, by wymieniæ Hansa Kõnerta,
Gotholda Schtarke'go, Stemlera, znacz¹ce
niemieckie postaci ówczesnej Bydgoszczy,
jako� z tego marszu wrócili ca³o. Propagan-
dzie nie przeszkadza³o, ¿e osoby, które ju¿
do Bydgoszczy wróci³y znalaz³y siê ni st¹d
ni zow¹d w gazetach, w których informowa-
no dok³adnie np. w Deutschestadt - gazecie
niemieckiej, która ukazywa³a siê ju¿ przed
wojn¹ - informowano o osobach, które w
czasie tego marszu do £owicza zginê³y, a
faktycznie one ¿y³y, co dokumenty potwier-
dza³y jednoznacznie. Wokó³ tych tragicz-
nych wydarzeñ by³y akty, których absolutnie
za pozytywne uznaæ nie mo¿na. Jest czas
wojny. Trzeba siê wczuæ w psychikê ówcze-
snego cz³owieka, który tu raptem napadniê-
ty, ma do czynienia z nielojalno�ci¹ ludzi,
którzy wydawa³o siê, s¹ uczciwi i sprawiedli-
wi. Wiele momentów sk³ada siê na tê trage-
diê 3 i 4 wrze�nia.

W temacie mojego wyst¹pienia napisa-
no �Prawda o Bydgoskiej Krwawej Niedzie-
li�. Mo¿emy powiedzieæ najogólniej, ¿e funk-
cjonuj¹ po dzieñ dzisiejszy dwie prawdy, ta
prawda o której ja mówiê, co do której je-
stem przekonany, ¿e po pierwsze w Byd-
goszczy w okresie miêdzywojennym funk-
cjonowa³a V Kolumna, ¿e czo³owi przedsta-
wiciele ludno�ci niemieckiej, mówi¹c dok³ad-
niej obywatele polscy narodowo�ci niemiec-
kiej z owym Kõnertem, Schtarkiem i innymi,
nie byli w stosunku do Polaków lojalni. ¯e
maczali rêce w tym co siê nazywa dywersj¹,
¿e w tej dywersji, któr¹ zorganizowa³y w³a-
dze Rzeszy z SS i Gestapo na czele, nie
brakowa³o bydgoszczan, którzy chocia¿ po-
�rednio wspó³dzia³ali z dywersantami, no bo
je�li oni zostali do Bydgoszczy przes³ani, no
to musieli wspó³dzia³aæ z miejscowymi Niem-
cami, ¿e po trzecie dywersja w Bydgoszczy
jest faktem, któremu zaprzeczyæ siê nie da,
to jest moja prawda, to jest prawda wiêk-
szo�ci historyków polskich, poza jednym,
który przez trzydzie�ci lat uprawiaj¹c bada-
nia tych zagadnieñ doszed³ do wniosku na
ich podstawie, i to jest ca³y tragizm tych ba-
dañ, do zgo³a przeciwstawnych wniosków.

Te same �ród³a. Historyk ma prawo, ma
obowi¹zek zmieniaæ swoje pogl¹dy, ale musi
mieæ do tego materia³y, dokumenty. Trudno
na podstawie tych samych materia³ów wy-
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prowadzaæ wnioski przeciwne. Jedyny pol-
ski g³os, który pañstwo doskonale znacie,
bo siê wrzawa wokó³ problemu podnios³a,
jest jedynym w historiografii polskiej, który
poszed³ za wiêkszo�ci¹ historyków niemiec-
kich, dla których barbarzyñstwo Polaków jest
jednoznaczne.

W�ród historyków niemieckich coraz czê-
�ciej s³ychaæ g³osy: w Bydgoszczy by³a V
Kolumna, w Bydgoszczy dzia³ali dywersan-
ci. By³a to robota s³u¿b specjalnych Trzeciej
Rzeszy, by wymieniæ te nazwiska z Gûnte-
rem Schubertem na czele, który uczciwie,
rzetelnie przebada³ dokumenty w tej spra-
wie w archiwach polskich, niemieckich, so-
wieckich, bo te dokumenty rozsiane s¹ po
archiwach w ró¿nych pañstwach i powia-
daj¹: - Tak, w Bydgoszczy dzia³ali agenci
Trzeciej Rzeszy. Tu zostali nas³ani ludzie,
którzy mieli wype³niæ okre�lon¹ robotê. Bym
tu oprócz opracowania Gûntera Schuberta
wymieni³ Kronikê II Wojny �wiatowej wydan¹
w Niemczech w 1979 roku, w której mówi
siê: w Bydgoszczy mia³a miejsce dywersja,
zginê³o ponad dwustu Polaków i oko³o trzy-
stu Niemców.

S¹ historycy, którzy powiadaj¹: Sprawy
Bydgoskiej Krwawej Niedzieli nie sposób do
koñca wyja�niæ. W�ród nich znajduje siê
Gûnter Schenk, autor monografii po�wiêco-
nej Gauleiterowi Prus Zachodnich i Gdañ-
ska Fõrsterowi, w�ród takich historyków
znajduj¹ siê m³odzi historycy, którzy tak¿e w
Archiwum Bydgoskim przeprowadzali bada-
nia (...). No i zmienia siê pogl¹d po stronie
niemieckiej. Ta ksi¹¿ka Gûntera Schuberta
�Krwawa Bydgoska Niedziela - koniec legen-
dy�, ¿e takie wydarzenie mia³o miejsce, mia-
³a bardzo pozytywne recenzje w najbardziej
poczytnych dziennikach niemieckich w
�Frankfurter  Algemeine Zeitung�, w �Die Zeit�
i w innych czasopismach.

Zmienia siê wiêc mentalno�æ Niemców,
których truto ca³ymi latami, jak to ci zdzicza-
li, nie zas³uguj¹cy na miano cz³owieka byd-
goszczanie zgotowali Niemcom sprawiedli-
wym, lojalnym, rze�. Oczywi�cie, gdyby mnie
kto� zapyta³, gdzie jest dokument mówi¹cy:
- �3 wrze�nia wykonaæ w Bydgoszczy dywer-
sjê�. Znajd�cie mi pañstwo w dzia³alno�ci
w³adz, s³u¿b specjalnych taki dokument. To
s¹ po�rednie dzia³ania. Kto�, kto trochê ma
pojêcie o funkcjonowaniu administracji i
dzia³aniu s³u¿b wywiadowczych, to sobie
zdaje sprawê, ¿e nikt expresis verbis nie
napisze: �3 wrze�nia o godzinie 10.15 wy-
konaæ to czy tamto�. Ale s¹ te po�rednie
dokumenty, s¹ relacje po jednej i po drugiej
stronie. Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie
w tym problemie nurtuje.

3 wrze�nia, wojska niemieckie staj¹ na
przedmie�ciu Bydgoszczy, Dywizja Piecho-
ty Wielkopolskiej broni siê w rejonie Wojno-
wa, w rejonie Tryszczyna, nie jest pokona-
na w przeciwieñstwie do 9 i 27 Dywizji Pie-
choty. Ona od 3 wrze�nia wycofuje siê przez
Bydgoszcz. To nie jest zdemoralizowany i

ogarniêty pop³ochem ¿o³nierz. Trzeci wrze-
�nia wieczór i czwarty wrze�nia.

Kiedy �ledzê dziennik bojowy 50 Dywizji
Niemieckiej, której zadaniem by³o zdobycie
Bydgoszczy, to nic nie wskazuje, ¿e siê
Niemcy spieszyli z zajêciem miasta. Reali-
zowali swoje plany metodycznie, skrupulat-
nie. Jak ataki niemieckie pod Wojnowem,
trzykrotne podejmowane przez Pu³ki tej 50
Dywizji za³ama³y siê, to dowódca wyda³ roz-
kaz: wycofaæ siê, zalec i poczekaæ na dal-
sze rozkazy. Rozkaz zdobycia Bydgoszczy
by³ 4 wrze�nia o zdobyciu miasta w dniu 5
wrze�nia. No bo jest tu problem: co z t¹
akcj¹? Niektórzy historycy powiadaj¹, ona
mia³a korzenie wojskowe. Dywersanci mieli
skoordynowaæ dzia³ania z ruchami wojska,
a te wcale siê z zajêciem Bydgoszczy nie
kwapi³y.

Hitler w odniesieniu np. do Poznania
wyda³ rozkaz, ¿e miasto Poznañ ma byæ na-
tychmiast zdobyte. W odniesieniu do Byd-
goszczy tego nie ma. Nie jestem zwolenni-
kiem tej tezy wojskowej. Nie by³o koordyna-
cji, nie wiem z jakiego powodu? Mo¿e dy-
wersantów ponios³y nerwy, kiedy zobaczyli
wycofuj¹ce siê oddzia³y polskie. £omot po-
wodowany przez wozy, armaty ci¹gniête
przez konie, ha³as z tym zwi¹zany, mogli to
uznaæ za punkt wyj�cia do dywersji. Jedno
jest pewne, ¿e ta dywersja objê³a w³a�ciwie
ca³¹ ówczesn¹ Bydgoszcz, w ró¿nych punk-
tach. Takich punktów dywersji naliczyli�my
oko³o dwustu.

A wiêc by³y przygotowania. A ¿e nie by³y
skoordynowane z dzia³aniami wojskowymi
to rzecz kolejna. Inni historycy powiadaj¹:
nie chodzi o ¿adn¹ tezê wojskow¹, to mia³a
byæ prowokacja, to mia³o pos³u¿yæ propa-
gandzie niemieckiej do podjêcia akcji wy-
mordowania Polaków, tej eksterminacji,
my�lê ¿e oprócz logiki niewiele mo¿na by do
tej tezy dodaæ.

Nie s¹dzê, ¿e Niemcy by chcieli po�wiê-
ciæ kilkaset rodaków, bo i tak akcja ekster-
minacyjna by³aby podjêta. To s¹ jeszcze pro-
blemy i zagadki, które wokó³ tego 3 wrze-
�nia maj¹ miejsce. I jeszcze jedna kwestia.
4 wrze�nia akcje dywersyjne zosta³y zlikwi-
dowane, nie licz¹c pojedynczych strza³ów.

Do 3 wrze�nia w Bydgoszczy dzia³aj¹ re-
gularne w³adze. W Bydgoszczy jest prezy-
dent miasta Leon Barciszewski, jest staro-
sta bydgoski Julian Suski, w³adzê praktyczn¹
ma w swoich rêkach dowódca 15 Dywizji
Piechoty genera³ Zdzis³aw Przyja³kowski,
komandantem Placu, czyli komendantem
miasta by³ do 3 wrze�nia wieczorem Woj-
ciech Albrycht. (cdn).

Z zapisu magnetofonowego spisa³a
I-J

Podnie� rêkê Bo¿e Dzieciê,
b³ogos³aw Ojczyznê mi³¹ ...



Ludzie z pomnika (81)

Jan Adamiec urodzi³ siê w dniu 27 czerw-
ca 1914 roku w Dobrzyniu nad Drwêc¹. Nie
wiadomo dok³adnie kim byli jego rodzice.
Wiadomo jednak, ¿e ojciec pracowa³ w miej-
scowym magistracie, a tak¿e by³ radnym kil-
ku kadencji. M³ody Jan prawdopodobnie wy-
chowywa³ siê w domu przy rodzicach. Po
ukoñczeniu szko³y �redniej i zdaniu matury
wst¹pi³ do jednego z najstarszych w kraju
Seminarium Duchownego we W³oc³awku. W
dniu 27 czerwca 1939 r., czyli akurat w swoje
urodziny otrzyma³ z r¹k ks. biskupa Karola
Radoñskiego �wiêcenia kap³añskie.

Od dnia 1 lipca zosta³ skierowany do pra-
cy kap³añskiej jako wikariusz w parafii Chrost-
kowo powiat Lipno.

Po zajêciu tych terenów przez okupanta
w³adze hitlerowskie zaplanowa³y na terenie
powiatów lipnowskiego i rypiñskiego zmaso-
wan¹ akcjê eksterminacji kap³anów. W dniu
23 pa�dziernika 1939 roku do Chrostkowa
przybyli funkcjonariusze Gestapo aresztuj¹c
ks. Adamca i proboszcza taj parafii ks. Julia-
na Bia³ego. Ks. Jan Adamiec zosta³ areszto-
wany w zakrystii w czasie gdy przygotowywa³
siê do odprawiania nabo¿eñstwa ró¿añcowe-
go. Zabrano go wiêc w sutannie i  kom¿y..
Aresztowanych przetransportowano do wiê-
zienia w Lipnie, gdzie by³o ju¿ zgromadzonych
wiêcej, bo ponad 20 kap³anów. Po dokona-
niu czynno�ci wpisowych w aktach wiêzien-

ks. JAN
ADAMIEC

W dniu 18 wrze�nia 1983 roku Urz¹d Wo-
jewódzki w Bydgoszczy wyrazi³ zgodê na cza-
sowe wydzier¿awienie dzia³ki, gdzie mo¿na
by³o sk³adaæ materia³y budowlane pod
przysz³¹ budowê ko�cio³a i obiektów towarzy-
sz¹cych. Na tê zgodê czekano niecierpliwie.
Plac pod budowê by³ pusty, bo by³o ju¿ po
¿niwach. Nadchodzi³a jesieñ, a zamiarem ks.
Zygmunta by³o jak najszybsze postawienie
choæ ma³ej kaplicy, by wierni mogli na miej-
scu uczestniczyæ w niedziele w Naj�wiêtszej
Ofierze.

Tote¿ ju¿ 21 wrze�nia pojawi³y siê pierw-
sze materia³y budowlane. Wydawa³o siê wów-
czas niektórym, ¿e zupe³nie nie pasuj¹ce do
zamiarów budowniczych - takie nietypowe.
Tu¿ obok lasku, w miejscu dzisiejszego pó³-
nocnego bocznego wej�cia do ko�cio³a (po
prawej stronie), a mo¿e gdzie teraz jest traw-
nik, bo to trudno dzi� dok³adnie zlokalizowaæ,
z³o¿ono znaczn¹ ilo�æ drewna. By³y to zwy-
k³e, nieokorowane sosnowe ¿erdzie, tak zwa-
ne okr¹glaki. Do�æ dziwny wydawa³ siê nie-
którym ten materia³ na tak¹ budowê, a jed-
nak. Takim materia³em rozpoczê³o siê dzie³o
budowania obiektów sakralnych, które teraz
mo¿emy podziwiaæ.

Nim  to jednak nast¹pi³o - up³ynê³o du¿o
czasu. Najpierw by³o co� innego, ale co? Czy-
taj w nastêpnym odcinku.

KFAD

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

O mojej parafii (7)

SOSNOWE DR¥GI
nych i rewizji zabrano wszystkim sutanny, bre-
wiarze, ró¿añce, medaliki i inne dewocjona-
lia. Wszystkie te przedmioty zosta³y spalone
na wiêziennym dziedziñcu. Ksiêdzu Janowi
zabrano sutannê, ale nie wiadomo dlaczego
pozostawiono mu kom¿ê i koloratkê. Te
przedmioty wkrótce sta³y siê przyczyn¹ wielu
upokorzeñ.

Oto jak w swoich prywatnych zapiskach
wspomina³ te czasy jeden z wiê�niów który
prze¿y³ okupacjê i pobyt w obozach, dzi� nie
¿yj¹cy ju¿ ks. Stanis³aw Grabowski z Rypina:
Po dwudniowym pobycie w wiêzieniu w Lip-
nie wszystkich kap³anów przewieziono do tak
zwanego Fortu VII w Toruniu. W dniu 26 pa�-
dziernika ze wzglêdu na wiek (87 lat), oraz
nieuleczaln¹ chorobê zosta³ zwolniony z wiê-
zienia ks. Julian Bia³y. Ks. Adamiec ze wzglê-
du na fakt posiadania kom¿y by³ szczególnie
prze�ladowany.

Oprawcy z Selbstschutzu, a zw³aszcza Al-
bert Zizmer i August Nikolai za aprobat¹ zbi-
rów z Gestapo kazali siê ksiêdzu Janowi pod-
czas wielogodzinnych apeli rozbieraæ i na go³e
cia³o za³o¿yæ kom¿ê i koloratkê. W takim
�stroju� musia³ on w�ród drwin i na oczach
wszystkich biegaæ po wiêziennych wzniesie-
niach. Gdy zwalnia³ biegu, oprawcy ci, strze-
lali mu pod nogi dla postrachu i przyspiesza-
nia tempa.

W dniu 2 listopada podczas apelu przyby³
komendant obozu w asy�cie dwóch oficerów
Gestapo wywo³uj¹c ksiêdza Adamca. O�wiad-
czono mu przy wszystkich, ¿e oficerowie za-
wioz¹ go do Che³m¿y celem spotkania z ro-
dzicami  Ksi¹dz Adamiec do wspólnej celi ju¿
nie powróci³. W kilka dni pó�niej, pewnie 4
lub 5 listopada zapyta³em osobi�cie do�æ
³agodnego dla nas oficera SS nazwiskiem
Otto von Kleinke gdzie odwieziony zosta³
ksi¹dz Jan. Ten odpowiedzia³, ¿e przez
Che³m¿ê zostali transportowani do Fordonu
ko³o Bydgoszczy jego rodzice i on do nich
zosta³ do³¹czony. Ostrzeg³ mnie te¿, abym nie
interesowa³ siê jego losem, bo on z rodzica-
mi poszed³ ju¿ do �jego Boga�.

Tyle znaleziono w prywatnych notatkach
bezpo�redniego �wiadka zdarzeñ które po
skopiowaniu przez klasztor w Oborach znaj-
duj¹ siê dzi� w archiwum w Rypinie. Tyle z
zapisków zapamiêta³ pan Zenon S³awiñski z
Rypina, kuzyn i wieloletni wspó³mieszkaniec
ks. Stanis³awa Grabowskiego.

opracowa³   KFAD

Tyle mówi¹ suche fakty. Nie ma na tablicach
pomnika takiego nazwiska, nie ma informacji
o �mierci w tym miejscu takiego kap³ana. Za-
chodzi jednak prawdopodobieñstwo, ¿e skoro
z rodzicami zosta³ przywieziony do Fordonu,
to zgin¹³ w naszej Dolinie �mierci.

Wiadomo, ¿e zosta³o tu zamordowanych
oko³o 400 osób z Golubia Dobrzynia. Wiado-
mo te¿, ¿e transportowano je kolej¹ przez
Che³m¿ê do Fordonu.

Bardzo serdecznie dziêkujê Panu Zenono-
wi za d³ugie opowiadanie o wszystkim co po-
wy¿ej. Pan Zenon dzieli³ siê wiadomo�ciami
tylko ustnie, bo jak przyzna³ stan jego zdrowia

ze wzglêdu na trzês¹ce siê rêce nie pozwala
mu na opisanie czegokolwiek.

Zdajê sobie te¿ sprawê, ¿e �mieræ ksiêdza
Adamca w Dolinie �mierci jest na razie tylko
domniemana. Jednak gdy fakt ten w jakikol-
wiek sposób potwierdzi siê, to podejmê stara-
nia o umieszczenie w spisie osób tu zamordo-
wanych wymienionego kap³ana.

Od autora: Dnia 6 czerwca br. CKK �Wiatrak�
otworzy³o ksiêgê �Martyrologium Bydgoszczan
XX wieku�. Kartki ksiêgi s¹ ju¿ powoli zapisy-
wane. Mo¿e to ty zape³nisz je wspomnieniem,
�wiadectwem?
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A nadzieja znów wst¹pi w nas, nieobecnych pojawi¹ siê cienie.
Uwierzymy kolejny raz, w jeszcze jedno Bo¿e Narodzenie ...

�Kolêda dla nieobecnych�, tekst Sz. Mucha, muzyka Z. Preisner

£agodne przeboje



Dobroczynne zio³a (21)

SKRZYP POLNY
Z KANCELARII PARAFIALNEJ

13 listopada 2004
Nataniel Szmyt
ur. 26.12.2003

Krystian Mateusz Betke
ur. 21.01.2004

20 listopada 2004
Paulina Weronika Smoliñska

ur. 25.08.2004
21 listopada 2004

Julia Zuzanna Juhnke
ur. 13.09.2004

Wiktoria Kochanowicz
ur. 05.02.2004

5 grudnia 2004
Laura Maria Kamiñska

ur. 13.09.2004
Pawe³ Rados³aw B³aszak

ur. 25.10.2004
£ukasz Kamil Olejniczak

ur. 06.08.2004

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. Kate-
cheza odbywa siê zawsze przed
Chrztem �w. w sobotê po Mszy �w. o
18.30. Najbli¿sze terminy Chrztu �w.:
25 grudnia br. oraz 9 i 23 stycznia
2005 r.
SAKRAMENT MA£¯EÑSTWA
Osoby pragn¹ce zawrzeæ zwi¹zek
ma³¿eñski powinny zg³osiæ siê do Biu-
ra Parafialnego celem ustalenia termi-
nu �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

26 listopada 2004
Rafa³ Zieliñski

Izabela Sikorska

�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,

wierno�æ
i uczciwo�æ
ma³¿eñsk¹

SKRZYP POLNY (Equisetum
arvense L.) -  ro�lina wieloletnia, 7-30
cm wysoko�ci. Ro�nie na glebach
piaszczystych i gliniastych, na podmo-
k³ych zakwaszonych polach, nad ro-
wami i na ugorach. Jest najpospolit-
szy ze wszystkich skrzypów rosn¹-
cych u nas.

Moc lecznicza tej ro�liny zdaje siê
byæ znana od bardzo dawna. Ju¿ w
czasach Alberta Wielkiego (uczone-
go i filozofa ¿yj¹cego w latach
1206-1280, nauczyciela i poprzedni-
ka Tomasza z Akwinu) tak opiewano
skrzyp polny, ¿e nadaje siê do ok³a-
dów na uci¹¿liwie goj¹ce siê rany. W
celu wydobycia mocy uzdrawiaj¹cych
nale¿y 50 g ziela gotowaæ w czasie 10
minut w 1 litrze wody. Wywar przece-
dziæ, ostudziæ. Sterylny kompres na-
s¹czamy ro�linnym lekiem i przyk³a-
damy do rany. Sk¹d indziej, bardziej
znany grecki lekarz Galen, te¿ bardzo
przychylnie pisze o mocy tej ro�linki,
�¿e zatyka dziury, ma³o gorzko bêd¹c,
tedy osusza, a nie gryzie�. Pliniusz
posuwa siê tak daleko, ¿e jak zaleca,
wystarczy potrzymaæ w rêku ro�linkê,
by powstrzymaæ wszelkie krwawienie
w ¿ywocie.

W lecznictwie wykorzystuje siê m³o-
de ziele skrzypu polnego, którego dzia-
³anie wszechstronne wyja�nia siê po-
znaniem substancji zawartych w tej
ro�linie. G³ówne zwi¹zki to: flawonidy,
sole mineralne ok. 10%, w tym 0,5 do
1,8% rozpuszczalnej w wodzie krze-
mionki, kwasy organiczne, saponiny,
ekwizetonina, antywitamina B1, filo-
sterol, zasady organiczne. Ziele skrzy-
pu zwiêksza objêto�æ wydalanego
moczu wraz z chlorkami. Metabolicz-
ne w³a�ciwo�ci leku s¹ zwi¹zane z
obecno�ci¹ krzemu. Dla nas krzem
ma znaczenie ogólno ustrojowe, dla-
tego wyci¹gi wodne zawieraj¹ce ten
pierwiastek wp³ywaj¹ na przemianê
materii, na stan naczyñ krwiono�nych,
narz¹dów wewnêtrznych skóry, w³o-
sów, paznokci, ko�ci. W przebiegu
niektórych chorób wystêpuj¹ zaburze-
nia w gospodarce zwi¹zkami krzemu,
np. w mia¿d¿ycy (spadek ilo�ci krze-
mu w tkance ³¹cznej), chorobie nowo-
tworowej (gromadzenie pierwiastka w

Maria Krystyna Turkiewicz
ur. 24.09.1944  zm. 06.11.2004

Irena Helena Wasielewska
ur. 06.02.1929  zm. 14.11.2004

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu

Z ksi¹g parafialnych wybra³ Krzysztof D.

tkance chorej kosztem zdrowej), w
statecznym wieku (zmniejszenie ilo�ci
krzemu w skórze, naczyniach krwio-
no�nych i ko�ciach, zwiêkszenie we
krwi i p³ynach poza komórkowych), u
kobiet ciê¿arnych i karmi¹cych (pod-
wy¿szony poziom krzemu w osoczu
krwi). Zwi¹zki krzemu utrzymuj¹ od-
powiedni¹ elastyczno�æ i odporno�æ
naskórka, tkanki ³¹cznej i b³on �luzo-
wych, reguluj¹ przepuszczalno�æ na-
czyñ krwiono�nych i utrudniaj¹ odk³a-
danie siê w nich t³uszczów, a nawet
maj¹ dobry wp³yw na aktywno�æ hor-
monaln¹ ludzi starszych. Rozpusz-
czalna w wodzie krzemionka ³atwo
wch³ania siê w przewodzie pokarmo-
wym, wydala, g³ównie z ka³em, a w
mniejszej ilo�ci z moczem, gdzie spe³-
nia rolê ochronnego koloidu przeciw
dzia³aj¹cego powstawaniu kamieni w
nerkach. Przeciw krwotoczne dzia³a-
nie ziela polega na zwiêkszeniu krze-
pliwo�ci krwi. Ziele podwy¿sza poziom
hemoglobiny. Ale uwaga! Po d³ugim
stosowaniu skrzypu w organi�mie na-
stêpuje niedobór witaminy B1 (tiami-
ny).

Zastosowanie: Stosuje siê ziele
skrzypu polnego jako ³agodny �rodek
w lekkich schorzeniach dróg moczo-
wych, pomocniczo w go�æcu, skazie
moczanowej, obrzêkach, pocz¹tkach
kamicy moczowej, w niektórych cho-
robach skóry, w okresach pooperacyj-
nych w celu przyspieszenia gojenia
ran, mia¿d¿ycy, przy oparzeniach, w
chemioterapii gru�licy p³uc, dla kobiet
ciê¿arnych i karmi¹cych dla utrzyma-
nia wysokiego poziomu krzemu w oso-
czu krwi. Pomocniczo w nadmiernych
krwawieniach wszelkiego typu, ³¹cznie
z krwawieniami z nosa. Ogromne
spektrum oddzia³ywania leczniczego
na nasze organizmy spowodowa³o, ¿e
ziele skrzypu (Herba Equiseti) wystê-
puje w sk³adzie wielu mieszanek zio-
³owych.

Przeciwwskazania:
zapalenie wielonerwowe, bradykar-
dia, awitaminozy.

RECEPTURY:
Napar - 1³y¿kê sto³ow¹ ziela skrzy-
pu polnego zalaæ 1 fili¿ank¹ wody.
Gotowaæ 5 minut, odstawiæ na 10-
15 minut, przecedziæ. Piæ dla zdro-
wia, miêdzy posi³kami, 3 fili¿anki
dziennie, podzielone na ca³y dzieñ,
ka¿d¹ popijaj¹c 1 szklank¹ wody.

MAREK

�ród³a:
O¿arowski A.: Zio³olecznictwo - po-
radnik dla lekarzy - Warszawa PZWL
1980 r. Mayer J.G., Uchleke B., o.
Saum £.: Zio³a ojców Benedyktynów
- mieszanki i leczenie. �wiat Ksi¹¿ki
2004 r.
Od autora: Surowiec ro�linny nale-
¿y zbieraæ ze stanowisk oddalonych
od szos, dróg, wysypisk �mieci, za-
k³adów przemys³owych i tym podob-
nych miejsc. Ma on nas leczyæ, a nie
truæ.
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Marian Ciep³uch
ur. 06.08.1920  zm. 19.11.2004

Danuta Anna Erdmann
ur. 09.05.1949  zm. 20.11.2004

Hieronim Janaszak
ur. 22.08.1935  zm. 23.11.2004

Stanis³aw Chojnacki
ur. 15.02.1936  zm. 23.11.2004

Jadwiga Kaczmarek
ur. 06.11.1948  zm. 26.11.2004

 Halina Erdmann
ur. 20.09.1926  zm. 30.11.2004
Micha³ Mieczys³aw Baranowski
ur. 26.07.1920  zm. 1.12.2004

12 grudnia 2004 roku w parafii pw. �w. Trójcy w Bydgoszczy dziêko-
wano za 75 lat, jakie up³ynê³o od ukazania siê pierwszego wydania pisma
parafialnego �Miesiêcznika Ko�cielnego�.

Po Mszy �w. w domu parafialnym spotkali siê aktualni twórcy czaso-
pisma, wspó³pracownicy i zaproszeni go�cie.

Byli te¿ przedstawiciele z bydgoskich pism parafialnych: �Czas mi³o-
sierdzia� - z parafii pw. Mi³osierdzia Bo¿ego, �Na o�cie¿� - pw. MB Królowej
Mêczenników, �Nasza Parafia� z parafii pw. MB Matki Ko�cio³a i �Wspólnota�
z parafii pw. Chrystusa Króla.

W�ród obecnych byli równie¿ przedstawiciele �Przewodnika Katolic-
kiego Diecezji Bydgoskiej� z asystentem ko�cielnym i jednocze�nie rzeczni-
kiem prasowym Kurii Bydgoskiej - ks. dr. Mariuszem Kuciñskim.

Spotkanie jubileuszowe by³o okazj¹ do wspomnieñ, refleksji i namy-
s³u nad s³u¿ebn¹ rol¹ pisma w parafii. Obecny na spotkaniu mgr in¿. Stefan
Pastuszewski stwierdzi³, ¿e w �¿yciu� Miesiêcznika Ko�cielnego da siê wyró¿-
niæ trzy okresy: od momentu powstania do wybuchu II wojny �wiatowej, okres
powojenny do 1989 roku i czas III Rzeczpospolitej.

By³ te¿ czas na przedstawienie siê twórców poszczególnych pism
parafialnych oraz umówienie siê na kolejne spotkanie pism parafialnych uka-
zuj¹cych siê w diecezji, które odbêdzie siê 16. stycznia 2005 roku w siedzibie
Kurii Biskupiej w Bydgoszczy przy ul. ks. J. Malczewskiego 1 o 16.30.

Jubilatom ¿yczê wytrwa³o�ci i szczê�æ Bo¿e

MIECZYS£AW PAW£OWSKI

Jubileusz pisma parafialnego

 75 LAT
MIESIÊCZNIKA KO�CIELNEGO



28 listopada rozpocz¹³ siê Adwent. Po Mszy �w. o 11.30 nast¹pi³o roz-
wi¹zanie konkursu na naj³adniejszy wieniec adwentowy.
Od 29 listopada do 7 grudnia trwa³a Nowenna ku czci Niepokalanego
Poczêcia NMP. Modlono siê po Mszy �w. o 8.30 i 18.30.
2 grudnia Stowarzyszenie Wspierania Powo³añ Kap³añskich i Zakonnych.
dokona³o wyboru lidera grupy. Zosta³ nim Ryszard Dadek.
5 grudnia we wszystkich parafiach w Polsce obchodzony by³ Dzieñ modlitwy
za Ko�ció³ Katolicki na Wchodzie, w tym roku w po³¹czeniu z modlitwami za
naród ukraiñski. Po Mszy �w. o 11.30 �w. Miko³aj obdarowa³ dzieci s³odycza-
mi i koncertowa³ Zespó³ �Przemienienie� z Gniezna. * Ukaza³ siê �Kalendarz
parafialny 2005� (wiêcej na str. 13). * W I Diecezjalnym Turnieju Tenisa Sto-
³owego. Rywalizowano w sze�ciu grupach. Nasz wikariusz ks. Edward Wa-
silewski zdoby³ I miejsce w grupie VI (klerycy i kap³ani). Gratulujemy.
7 grudnia spotka³ siê Sejmik Parafialny, po�wiêcony przygotowaniom do �wi¹t
Bo¿ego Narodzenia i bie¿¹cym sprawom parafii.
8 grudnia o 16.30 w bydgoskiej parafii pw. �w. Wincentego a'Paulo odby³y
siê uroczyste obchody XIII rocznicy powstania Radia Maryja. * Na Mszy �w.
o 17.00 po�wiêcono dzieciom z klas drugich ³añcuszki
i medaliki do I Komunii �w.
12 grudnia Parafialny Zespó³ �Caritas� pod przewodnictwem ksiêdza pro-
boszcza zorganizowa³ adwentow¹ akcjê charytatywn¹ pod has³em �Kilogram
dla potrzebuj¹cych�. Zbierano do specjalnych koszy dary w postaci trwa³ych
produktów spo¿ywczych, jak: m¹ka, kasza, cukier, ry¿, makaron, olej, kon-
serwy, s³odycze itp. Dary przekazano ubogim.
20 grudnia o 20.00 na plebanii odbêdzie siê spotkanie op³atkowe Sejmiku
Parafialnego.
22 grudnia odbêdzie siê w parafii spowied� adwentowa dla wszystkich para-
fian. Dy¿urowaæ bêd¹ spowiednicy z ca³ego dekanatu.
24 grudnia o 15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego i wystawienie Naj�w.
Sakramentu. Msza �w. wigilijna o 16.00 dla wszystkich, dla których ten wie-
czór jest bardzo d³ugi, a zw³aszcza dla samotnych, chorych i bezdomnych.
Po tej Mszy �w. ksiê¿a podziel¹ siê z obecnymi op³atkiem. * Pasterki o 22.00
i 24.00 z udzia³em ̄ ywego ̄ ³óbka.  Ofiary zbierane na Pasterkach przezna-
czone s¹ na Fundusz Obrony ̄ ycia.
25 grudnia nie bêdzie Mszy �w. o 7.00, pozosta³e Msze �w. wg porz¹dku
niedzielnego.
25 i 26 grudnia bêdzie Mszy �w. asystowa³ ̄ ywy ̄ ³óbek.
26 grudnia ofiary z kolekty bêd¹ przeznaczone na KUL.
27 grudnia rozpoczyna siê kolêda parafialna. Pocz¹tek odwiedzin w dni po-
wszednie (pn-pt) o 16.00, w soboty o 14.00 a w niedziele o 15.00. Plan kolê-
dy zamieszczono na stronie obok.
2 stycznia o 16.30 odbêdzie siê koncert kolêd Chóru Parafialnego.
6 stycznia w Uroczysto�æ �Trzech Króli� mamy obowi¹zek uczestniczenia
we Mszy �w. Na Mszy �w. o 18.30  bêdzie asystowa³ ̄ ywy ̄ ³óbek.
7 stycznia o 19.15 odbêdzie siê w ko�ciele parafialnym koncert po�wiêcony
pamiêci ks. Zygmunta Trybowskiego z udzia³em ̄ ywego ̄ ³óbka.
9 stycznia odbêdzie siê  II �Kolêdarium polskie� w Teatrze Polskim w Byd-
goszczy, podczas którego wyst¹pi Chór �Fordonia�.
16 stycznia o 16.30 odbêdzie siê spotkanie redakcji pism parafialnych w
Kurii Diecezjalnej przy ul. ks. J. Malczewskiego 1.
Przez ca³y Adwent odprawiano w dni powszednie (oprócz sobót) Roraty - o
6.30 i dla dzieci we wtorki, �rody i czwartki o 17.00.
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, o 15.30 od pn
do pt 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.
W pierwszy pi¹tek miesi¹ca po Ró¿añcu o 16.30 spotykaj¹ siê Podwórkowe
Kó³ka Ró¿añcowe Dzieci.
W ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca prowadzona jest przez ró¿ne wspólnoty
modlitwa ró¿añcowa �Jerycho�.
Inne informacje na stronach CKK �Wiatrak� i DA �Martyria�.
Og³oszenia i inne aktualno�ci parafialne znajduj¹ siê w internecie
na stronie: www.mbkm.gniezno.opoka.org.pl

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY

POZIOMO:
1A D³ugie drzewce zakoñczone metalowym grotem; 1J Czê�æ bluzeczki;  2G
W gwarze m³odzie¿owej pe³na swoboda; 3A Uczy nas wyczucia rytmu; 3J
Na przyk³ad "Pan Tadeusz"; 4G Breja, smarowid³o; 5A M³ody kogucik; 5J
Profesjonalnie o czê�ci dywizji; 6F Polecenie s³u¿bowe; 7A Do�æ du¿y kawa-
³ek ryby; 7K Szkliwo na powierzchni zêba; 8F Ofiara rzucana na tacê; 9A
Najlepszy wyrób z Tu³y; 9J Gêba wilka; 10G Litera w greckim alfabecie; 11A
Prowiant na popas; 11J Jest dla nas najwa¿niejsze;
12G Spód naczynia; 13A Imiê jak by³y radioodbiornik; 13J Przydzia³
w naturze.

PIONOWO:
A1 Pasza dla konia; A9 Zamek b³yskawiczny; B5 Gdy Eucharystyczna, to
msza �wiêta; C1 Czeski krewniak Ursusa; C9 Islamski uczony religijny; D5
Przednia czê�æ g³owy; E1 Te¿ posiada knot; E9 D³uga s³owna argumentacja;
F5 Zanurzona w elektrolicie; G1 Cêtka na koszuli; G8 £uk wzniesiony na
kolumnach; H6 Mrucz¹ce zwierzê; J1 Rêcznie wykonany pos¹g; J8 Wyda-
rzenie ma³ej wagi; K5 Noteæ dla Nak³a; L1 Dobrze, gdy s¹ pe³ne ziarna; L9
Skuteczny lek na kaszel i chrypkê;  M5 Zawodnik na boisku;
N1 Figura szachowa; N9 Zuch, junak; O5 Przyroda w stanie pierwotnym; P1
Fiasko jak wieko; P9 Wyj¹tkowy stan ducha.

ZNACZENIE WYRAZÓW

KRZY¯ÓWKA �WI¥TECZNA
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

Odgadnij wyrazy i odczytaj has³o wg ni¿ej podanego szyfru. Poszcze-
gólne wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasami.  W rozwi¹zaniu wystarczy
podaæ samo has³o.

Oto szyfr: [(D-3, M-1, C-11, F-5) (E-13, C-1, N-2, K-7, O-8, J-10, H-
12, L-3) (J-5, L-2, L-12, M-5, F-7, B-1, D-8,  P-3, A-11) (G-4, C-12, J-
12, F-8, P-11, O-3) (J-13, O-7, K-13, D-1,  J-3, K-6, O-3, E-3) (C-7) (A-
2, L-5, K-11, M-5, H-7, L-9, D-6, D-5, J-11, B-3)].

Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki
�Poczty parafialnej� do 16 stycznia 2005 roku.

Rozwi¹zanie krzy¿ówki  z poprzedniego wydania brzmia³o: �PO �MIER-
CI ZMARTWYCHWSTANIE - TO DROGA DO WIECZNO�CI�. Nagrodê
otrzymuje Ma³gorzata Mostek, zam. w   Bydgoszczy przy ul. £aben-
dziñskiego 1. Gratulujemy. Nagrodê mo¿na odebraæ w zakrystii.

Dziêkujemy  korespondentom i autorom tekstów, oraz za nades³ane listy,
za ¿yczenia �wi¹teczne i noworoczne. Sk³ad ukoñczono i oddano do druku
17. grdunia 2004 r. Nastêpne wydanie �Na o�cie¿� planowane jest
23. stycznia 2005 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�)

Miesiêcznik �Na o�cie¿� Redaguje kolegium,  - ks. Krzysz-
tof Buchholz (asystent ko�cielny) * Adres: ul. Bo³tucia 5,  85-791 Byd-
goszcz; naosc@logonet.com.pl * http://www.naosc.lo.pl  (równie¿ na
stronie parafialnej: www.mbkm.gniezno.opoka.org.pl) * Materia³ów nie
zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega siê równie¿ prawo do zmia-
ny tytu³ów, skrótów i redakcji materia³ów * Wydawca: Rzymskokatolicka
Parafia Matki Boskiej Królowej Mêczenników.
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Doroczne odwiedziny duszpasterskie

PLAN  KOLÊDY  2004-2005
27 GRUDNIA 2004; Pod Skarp¹ i
przyleg³e, Sucha- domki, Kaliskiego-
domki; Bydgoskich Olimp.- domki;
Igrzyskowa- domki; Bydgoskich
Olimp. 6 (1- 50); Igrzyskowa 1 (1-
36); Igrzyskowa 1 (37- 82); Igrzysko-
wa 1 (83- 122)
28 GRUDNIA 2004; Igrzyskowa 1
(123- 153); Igrzyskowa 1 (154- 192);
Igrzyskowa 1 (193 -222); Igrzyskowa
3 (1- 44); Igrzyskowa 3 (45- 83);
Igrzyskowa 3 (84 -123); Igrzyskowa 6
(1- 41)
29 GRUDNIA 2004; Igrzyskowa 6
(42- 91); Igrzyskowa 6 (92- 145);
Witeckiego 1 (1- 39); Witeckiego 1
(40- 79); Witeckiego 1 (80- 114);
Witeckiego 2 (1- 40); Witeckiego 2
(41- 78)
30 GRUDNIA 2004; Witeckiego 2
(79- 122); Witeckiego 3 (1- 45);
Witeckiego 3 (46- 80, 124- 131);
Witeckiego 3 (81- 123); Gierczak 4
(1- 30); Gierczak 6 (1- 18); Gierczak
13 (1-15); Gierczak 13 (16- 50)
2 STYCZNIA 2005; Gierczak 13 (51-
85); Gierczak 13 (86- 120); Kleeber-
ga 3 (1-18); Kleeberga 7 (1-20);
Kleeberga 5 (1- 30); Thommee 1 (1-
40)
3 STYCZNIA 2005; Thommee 1 (41-
75); Thommee 5 - przedszkole;
Thommee 3 (1-30); Sucharskiego 2
(1- 45); Sucharskiego 2 (46- 96);
Sucharskiego 4 (1-43); Sucharskiego
4 (44- 84); Sucharskiego 4 (85- 125)
4 STYCZNIA 2005; Sucharskiego 4
(126- 172); Sucharskiego 4 (173-
200); Sucharskiego 4 (201-232);
Fiedlera- domki; Berlinga 17- szko³a;
Fiedlera 1 (1-18); Berlinga 15 (1-16);
Berlinga 15 (17- 56); Berlinga 15 (57-
88)
5 STYCZNIA 2005; £abendziñskiego
1 (1-36); £abendziñskiego 1 (37- 48);
£abendziñskiego 2 (1-28); £abendziñ-
skiego 2 (29-40); £abendziñskiego 4
(1-26); Berlinga 8- przedszkole;
£abendziñskiego 4 (27- 65); £aben-
dziñskiego 4 (66- 102); Bielawskiego
1 (1- 35)
7 STYCZNIA 2005; Bielawskiego 1
(36- 55); Bielawskiego 2 (1-20);
Bielawskiego 2 (21- 60); Bielawskie-
go 2 (61 - 100); Bielawskiego 2 (101-
111); Berlinga 11 (1-20); Berlinga 11
(21- 50)
8 STYCZNIA 2005; Berlinga 6 (1-

40); Berlinga 6 (41- 92); Berlinga 6
(93- 143); Berlinga 6 (144 - 189);
Berlinga 4 (1-40)
9 STYCZNIA 2005; Berlinga 4 (41-
71); Berlinga 4 (72- 103); Berlinga 4
(104 -145); Berlinga 4 (146- 175);
10 STYCZNIA 2005; Piórka 1 (1-25);
Akademik ATR; Piórka 1 (26- 55);
Berlinga 1 (1-39); Berlinga 2 (1- 35);
Berlinga 2 (36-65); Berlinga 2 (66-
105);
11 STYCZNIA 2005; Berlinga 2 (106-
129); Akademik ATR; £ochowskiego 3
(1-40); £ochowskiego 3 (41-79);
£ochowskiego 3 (80-119); £ochow-
skiego 3 (120- 159); £ochowskiego 3
(160- 189);
12 STYCZNIA 2005; Krysiewiczowej
2 (1-40); £ochowskiego 5 (1-20);
Sosnowskiego 1 (1-20); Sosnowskie-
go 3 (1-21); Sosnowskiego 4 (1-18);
Sosnowskiego 5 (1-18); £ochowskie-
go 2 (31- 50); £ochowskiego 2 (1-
30); £ochowskiego 2 (51- 95);
13 STYCZNIA 2005; £ochowskiego 4
(1- 40); £ochowskiego 1 (41- 80);
£ochowskiego 4 (81-120); £ochow-
skiego 4 (121- 142); £ochowskiego
4a (1-24); £ochowskiego 7 (1-37);
£ochowskiego 7 (38- 80);
14 STYCZNIA 2005; £ochowskiego 7
(81- 115); £ochowskiego 7 (116- 162);
Mielczarskiego 1 (1- 24); Mielczar-
skiego 2 (1-16); Mielczarskiego 4 (1-
30); Kleina 2 (1-38); Kleina 2 (39-78);
15 STYCZNIA 2005; Kleina 4 (1-46);
Kleina 4 (47-81); Kleina 4 (82- 124);
Kleina 4 (125- 161);
16 STYCZNIA 2005; Kleina 5 (1- 30);
Kleina 3- Przedszkole; Kleina 5 (31-
69); Kleina 7 (1- 37); Kleina 7 (38-
79);
17 STYCZNIA 2005; Kleina 7 (114-
139); Akademik AM; Kleina 7 (80-
113); Kleina 11 (1-24); Lehmana 2 (1-
32); Lehmana 2 (33- 56); Nieduszyñ-
skiego - domki; Piechockiego; Dryga-
³owej;
18 STYCZNIA 2005; Szumana;
Wielicza; Akademik CM UMK; Niedu-
szyñskiego 11 (1-36); Nieduszyñskie-
go 20 (1-30); Nieduszyñskiego 18 (1-
16); Nieduszyñskiego 20 (31-40);
Wiszniewskiego 1 (1-30); Wiszniew-
skiego 2 (1-18); Gordona; Brzêcz-
kowskiego;
19 STYCZNIA 2005; Teski 1 (1-45);
Teski  2 (1-30); Teski 3 (51-60); Teski

3 (1-50); Tychoniewicza 1 (1- 40);
Tychoniewicza 2 (1-24); Licznerskie-
go -domki; Tychoniewicza 4 (1-40);
20 STYCZNIA 2005; Tychoniewicza 4
(41-80); Licznerskiego 2 (1-40);
Licznerskiego 4 (1-40); Licznerskiego
2 (41-50); Licznerskiego 6 (1-21);
Licznerskiego 8 (1-12); Bart. z Bydg 4
(1-60); Bart. z Bydg. 7 (1-42);
21 STYCZNIA 2005; Bart. 8 Byd-
goszczy 8 (1-50); Bart. z Bydg. 10 (1-
50); Bart. z Bydg. 13 (1-50); Paw³a z
£êczycy; Frydrycha; Nowickiego;
Wañkowicza 1 (1-38);
22 STYCZNIA 2005; Wañkowicza 2
(1-45); Wañkowicza 2 (46-55);
Wañkowicza 6 (1-30); Wañkowicza 4
(1-46);
23 STYCZNIA 2005; Ch³odziñskiego
1 (1-44); Ch³odziñskiego 3 (1-20);
Ch³odziñskiego -domki; Ch³odziñskie-
go- przedszkole; Albrychta 1 ( 1-35);
24 STYCZNIA 2005; Albrychta 1 (36-
51); Albrychta 2 (41-55); Albrychta 2
(1- 40); Bo³tucia 2 (1-59); Bo³tucia 2
(60- 119); Bo³tucia 4 (1-20); Bo³tucia
6 (1-20);
25 STYCZNIA 2005; Bo³tucia 8 (1-
20); Bo³tucia 10 (1-10); Bo³tucia 10
(11- 45); Bo³tucia 10 (46-80); Piwnika
P 4 (1-43); Piwnika Ponurego 4 (44-
76); Piwnika Ponurego 1c Sklep;
26 STYCZNIA 2005; X; Konf. Bar-
skich 3 (1-30); Konf. Barskich 3 (31-
73); Konf. Barskich  3 (74- 108);
Konf. Barskich 4 (1-20); Konf. Bar-
skich 7 (1-18);
27 STYCZNIA 2005; X; M. Cassino 1
(1-45); M. Cassino 1 (46- 90);
M. Cassino 2 (1- 40); M. Cassino 2
(41- 78);
28 STYCZNIA 2005; M. Cassino 3
(1-19); M. Cassino 4 (1-20);
M. Cassino 4 (21-60); M. Cassino 5
(1-40); M. Cassino 5 (41-80);
M. Cassino 6 (1- 51);
29 STYCZNIA 2005; M. Cassino 6
(52-91); Brzóski -domki; M. Cassino 6
(92-135); M. Cassino - domki;
30 STYCZNIA 2005;
Dodatkowe zg³oszenia;

GODZINY ROZPOCZÊCIA KOLÊDY:
poniedzia³ek-pi¹tek - 16.00;
sobota  - 14.00;
niedziela  - 15.00.



Wspomnienie NMP z Góry Karmel kojarzy
siê nam w polskiej religijno�ci z Zakonem kar-
melitów i Szkaplerzem i z nazw¹ jak wy¿ej. To
wszystko jest prawd¹, jednak kult czci Matki
Zbawiciela na tej Górze Karmel siêga dawnych
czasów. To miejsce wybra³ sam Bóg Ojciec, aby
z niego rozesz³o siê na ca³y �wiat nabo¿eñstwo
ku czci Niepokalanej Dziewicy - Matki Zbawi-
ciela �wiata.

MATKA I OZDOBA KARMELU
Karmel to jedna z gór na wybrze¿u palestyñ-

skim. W tym miejscu, przesz³o 900 lat przed
narodzeniem Jezusa Prorok Eliasz sk³ada³ ofia-
ry Bogu i po tym obrzêdzie udawa³ siê na mo-
dlitwê.

W pewnej chwili zauwa¿y³ wydobywaj¹cy siê
z wody ob³oczek, który przypomina³ kszta³tem
ludzk¹ stopê. By³a to wielka zapowied� desz-
czu, który mia³ spa�æ na, od dawna wysuszon¹,
ziemiê. Ob³oczek przybra³ kszta³t wynurzaj¹-
cej siê z wody osoby. Eliasz, przygl¹daj¹c siê
tej chmurce, zosta³ natchniony Duchem Bo¿ym
i zrozumia³, ¿e ob³oczek symbolizuje Niewia-
stê. Z Jej ³ona wyjdzie Ten, który obmyje Sw¹
Krwi¹, wysuszon¹ przez grzech, ziemiê i otwo-
rzy ludzko�ci bramy ³aski. Poznaj¹c pos³annic-
two tej Niewiasty sta³ siê Jej gor¹cym czcicie-
lem i wielbicielem. T¹ cze�æ i mi³o�æ wszcze-
pia³ w serca swych uczniów i na�ladowców za-
k³adaj¹c na górze Karmel zgromadzenie pustel-
nicze i urz¹dzaj¹c tam dom modlitwy. Po la-
tach wprowadzono w tym miejscu zwyczaj
wspólnych mod³ów i �piewów z udzia³em po-
bliskiego ludu w ka¿d¹ sobotê po nowiu. Mo¿-
na zatem powiedzieæ, ¿e by³ to pierwowzór dzi-
siejszych I sobót miesi¹ca.

INNE OBJAWIENIA KARMELU
Pustelnicy z Góry Karmel otrzymywali wiele

znaków od Boga dotycz¹cych spraw zwi¹za-
nych z Bo¿ym planem Objawienia. �wiêci pu-
stelnicy pomagali te¿ duchowo modl¹c siê z
tymi, którzy przyszli prosiæ ich o radê. Jedn¹ z

�wiêta ku czci Matki Bo¿ej (21)
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przebywaj¹cych tam osób by³a, ¿yj¹ca oko³o
80 lat przed Narodzeniem Jezusa, dziewczy-
na z rodu Dawida imieniem Emerencjanna.
To przysz³a matka El¿biety - matki Jana
Chrzciciela i Anny - matki Maryi. Czêstym
go�ciem na modlitwach sobotnich Karmelu
by³a te¿ m³oda dziewczyna z Nazaretu imie-
niem Miriam, choæ nikt jej jeszcze nie potrafi³
rozpoznaæ.

KULT MATKI BO¯EJ NA KARMELU
�mia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e pustelnicy

wywodz¹cy siê od Eliasza dali pocz¹tek Zako-
nowi Karmelitów. Jednym z pustelników Kar-
melu by³ pó�niejszy Aposto³ i uczeñ Jezusa -
Jakub. Prawdopodobnie te¿, na �swoim� miej-
scu czêsto z uczniami Jezusa przebywa³a Ma-
ryja po Wniebowst¹pieniu Syna. Faktem jest
jednak, ¿e na Górze Karmel powsta³ pierwszy
w historii chrze�cijañstwa ko�ció³ po�wiêcony
czci Matki Bo¿ej. Stan¹³ on w tym samym miej-
scu, w którym Eliasz mia³ widzenie ob³oku.
Faktem te¿ jest, ¿e to karmelici zanie�li na ca³y
�wiat wielki kult Maryi, oraz to, ¿e przybyli do
Anglii, sk¹d wywodzi³ siê inny cz³owiek zwi¹za-
ny z Maryj¹ - �w. Szymon Stock.

SZKAPLERZ MARYJNY
Szymon Stock urodzi³ siê 1165 roku w hrab-

stwie Kent w Anglii. Matka jeszcze przed uro-
dzeniem po�wiêci³a go Naj�wiêtszej Maryi Pan-
nie, a w czasie swej I Komunii odda³ siê dobro-
wolnie w Jej niewolê. By³ wybitnie uzdolnionym
cz³owiekiem, o czym �wiadczy fakt, ¿e studiu-
j¹c jako ch³opiec na Oksfordzie sw¹ wiedz¹
przewy¿sza³ profesorów. Pó�niejsze jego ¿ycie
to usuniêcie siê w samotno�æ, do le�nej pustel-
ni, gdzie otrzyma³ polecenie Matki Bo¿ej, by
przy³¹czy³ siê do karmelitów, którzy przybêd¹
do Anglii. Po ukoñczeniu teologii i uzyskaniu
�wiêceñ kap³añskich uczyni³ jak mu Maryja
kaza³a, a po kilku latach Genera³ zakonu Bro-
kard mianowa³ go Generalnym Wikariuszem
prowincji w Europie. Na tym stanowisku mu-
sia³ walczyæ z zelotami, którzy stali siê najwiêk-
szymi wrogami Zakonu i Maryi.

Gdy mianowano go Generalnym Przeorem
Karmelitów, nie maj¹c si³ toczyæ walk o istnie-
nie Zakonu i szerzenie kultu NMP, poprosi³ J¹
o pomoc. Podczas nocnej modlitwy w dniu 16
lipca 1251 roku ukaza³a mu siê Matka Bo¿a, z
habitem zakonu w rêkach, mówi¹c: We�, Naj-
ukochañszy Synu, ten Szkaplerz twego zako-
nu. Jest to znak zbawienia, ratunek po�ród
niebezpieczeñstw, przymierze pokoju i
wszechwieczna ochrona. Kto w nim umrze nie
zazna ognia piekielnego.

PRZYWILEJ SOBOTNI
SZKAPLERZA �WIÊTEGO

W nastêpnym stuleciu, w dniu 3 marca
1322 roku Matka Bo¿a z Szkaplerzem uka-
za³a siê papie¿owi Janowi XXII. Powiedzia³a
mu,: Kto w chwili �mierci bêdzie mia³ ten znak
na sobie, nie zazna ognia piekielnego. Ja,
wasza Matka, zejdê w cudowny sposób do
czy�æca w nastêpn¹ sobotê po waszej �mier-
ci obmyjê was z win i zabiorê na �wiêt¹ górê
wiecznego zbawienia.

ZNACZENIE WSPOMNIENIA NMP
SZKAPLERZNEJ DLA NAS

Dzieñ wspomnienia NMP Szkaplerznej
ustanowi³ dla ca³ego Ko�cio³a papie¿ Bene-
dykt XIII. Zosta³ on ustanowiony jako pami¹t-
ka ofiarowania nam przez NMP cennego daru,
jakim jest Jej Szkaplerz. Oby wspomnienie
tego dnia przypomina³o nam zawsze, ¿e Ma-
ryja opiekuje siê nami i daje nam szansê do-
prowadzenia nas na �wiêt¹ Górê wiecznego
zbawienia, tylko my musimy z tej szansy
umieæ skorzystaæ. Umieæ, czyli wyci¹gn¹æ
rêkê po jej pomoc. Warto wiedzieæ, ¿e Maryja
da³a ludzko�ci dwa takie narzêdzia potrzeb-
ne do zbawienia: Ró¿aniec �wiêty i Szkaplerz
�wiêty. Aby zatem skorzystaæ z przywilejów
Szkaplerza �wiêtego i Przywileju Sobotniego
nale¿y nosiæ Szkaplerz i zachowaæ czysto�æ
od grzechu �miertelnego, oraz codziennie od-
mawiaæ wybran¹ wcze�niej modlitwê, na przy-
k³ad �Pod Twoj¹ obronê�.

 KFAD

Materia³y �ród³owe:
Skiba S.: Szkaplerz Karmelitañski, �Przymierze
z Maryj¹�, Nr 5/2002 r.; Maciak M.: Zbiór ³ask i
przywilejów NMP z Góry Karmel, Lwów 1916 r.

Wszystkim, którzy kochaj¹ Maryjê Leszek
H. £êgowski zadedykowa³ zbiorek swojej po-
ezji zatytu³owany �Madonnie najpiêkniej-
szej�.

Jest w tym zbiorku Jutrzenka Adwentu
zwiastuj¹ca blisko�æ narodzin Pana, Naj�wiêt-
sza Panna z Dzieci¹tkiem ko³ysanym wzru-
szeniem, w modlitw zadumaniu i z Matki spoj-
rzeniem. Jest bydgoska Pieta spotkana w
nawie �wi¹tyni Królowej Mêczenników na
Fordonie i Jasnogórska �wiêta Brama, Na-
dzieja Narodu, która uczy nas Prawdy Ewan-
gelii i wierno�ci Bogu.

Gdy wejdziemy do wnêtrza ko�cio³a i znaj-
dziemy siê przed obliczem Maryi, autor mo¿e
byæ naszym mistycznym przewodnikiem, roz-
kochanym w Matce Bo¿ej. Serdecznie zachê-
cam, by podumaæ na kanwie tych wierszy, z
których emanuje piêkno, rado�æ i ca³a têsk-
nota duszy za mi³o�ci¹ Bo¿¹.

IRENA JADWIGA




