


Temat przewodni wydania to �Walka po-
stu z karnawa³em�. Gdy zapyta³em w gronie
znajomych kiedy w Polsce zaczyna siê kar-
nawa³ - otrzyma³em wiele ró¿nych odpowie-
dzi, z których prawid³owa brzmi: - po Obja-
wieniu Pañskim, czyli po Trzech Królach.
W tym roku jest on bardzo krótki i trwa zaled-
wie do pó³nocy 8 lutego, ogó³em 32 dni.

Ale wróæmy do pocz¹tku tego co wyda-
rzy³o siê od poprzedniego wydania �Na
o�cie¿�. Najpierw minê³a fala spotkañ op³at-
kowych w ró¿nych wspólnotach, grupach, krê-
gach. Przysz³y �wiêta Bo¿ego Narodzenia.

�Ruszy³a� transmisja Mszy �w. z naszego
ko�cio³a parafialnego. Osoby maj¹ce dostêp
do internetu dowiedz¹ siê o wszystkim na
parafialnej stronie www. Pierwsze g³osy po-
p³ynê³y w �wiat internetu podczas �Pasterek�.
Nadawanie trwa. S¹ nastêpne plany, ale o tym
niebawem.

W pierwsze �wiêto Bo¿ego Narodzenia
minê³a II rocznica od �mierci naszego nieod¿a-
³owanego pierwszego proboszcza ks. Zyg-
munta Trybowskiego. I znów ¿ewliwie za-
brzmia³y parafialne dzwony, pop³ynê³y modli-
twy, zapali³y siê znicze. Msze �w. w Jego in-
tencji przypomina³y nam te smutne chwile, ale
by³y te¿ powodem do zamy�lenia nad up³y-
waj¹cym czasem.

Wiele rado�ci przynios³a XII - tradycyjna
asysta ̄ ywego ̄ ³óbka, który wnosi wiele prze-
¿yæ i daje rado�æ dzieciom du¿ym i ma³ym.

Nasta³ z wielkim hukiem Nowy Rok 2005
z kolêd¹ i koncertami. Gra³y tr¹by, koncerto-
wa³y zespo³y chóralne i �piewacze przypomi-
naj¹c piêkno polskich, i nie tylko polskich, ko-
lêd i pastora³ek.

Jak¿e niespodziewan¹ wizyt¹ zaskoczy³a
nas Matka Bo¿a �Stolica M¹dro�ci� przybywa-
j¹c do nas w d³ugiej trasie wêdrowania po
�wiecie. By³o przyjêcie i po¿egnanie. Zosta³y
wspomnienia i wra¿enia. Warto do nich zaj-
rzeæ.

Czym wiêc chc¹ autorzy niniejszego wy-
dania zainteresowaæ PT Czytelników? Z pew-
no�ci¹ rozmow¹ z dziadkiem Benedyktem,
który ju¿ 52 lata temu za³o¿y³ rodzinê. Bêd¹
to równie¿ opisy wydarzeñ w parafii i z udzia-
³em parafian. Warto po�wiêciæ trochê czasu
na to, o czym mówi w kolejnym odcinku �Tato,
który powiedzia³�. A mo¿e warto wzi¹æ udzia³
w nowym konkursie o Eucharystii?

Do zobaczenia za miesi¹c.
FRED

Mo¿na nie czytaæ

W tym roku 9 stycznia prze¿ywali�my Nie-
dzielê Chrztu Pañskiego. By³a to dla nas
szczególna okazja do przypomnienia sobie
prawd zwi¹zanych z przyjêciem sakramen-
tu chrztu, zw³aszcza do uprzytomnienia so-
bie, ¿e i my zostali�my przez Chrzest  w³¹-
czeni do wspólnoty Ko�cio³a i od tej pory za
tworzenie tej wspólnoty jeste�my wraz z in-
nymi wspó³odpowiedzialni. Przypomnia³ nam
to Ojciec �w. w Gnie�nie w czasie ostatniej
pielgrzymki do miasta Wojciechowego:

Tu, z tego miejsca, powtarzam wo³anie z
pocz¹tku mego pontyfikatu: otwórzcie drzwi
Chrystusowi! W imiê poszanowania praw
cz³owieka, w imiê wolno�ci, równo�ci, bra-
terstwa, w imiê miêdzyludzkiej solidarno�ci i
mi³o�ci wo³am! Nie lêkajcie siê! Otwórzcie
drzwi Chrystusowi! Cz³owieka nie mo¿na zro-
zumieæ bez Chrystusa.

 Niedziela Chrztu Pañskiego przypomina
nam tak¿e, ¿e chrze�cijañscy rodzice nadaj¹
swoim dzieciom imiona, które s¹ �wiête, aby
dziecko mia³o �wiêtego patrona w niebie.
Kierowanie siê w tym wzglêdzie tylko wymo-
gami mody, wp³ywami innych opcji �wiato-
pogl¹dowych  mo¿e byæ sygna³em s³abych
zwi¹zków z Ko�cio³em albo zaniku wiary ro-
dziców tych dzieci.

Styczeñ to w naszej tradycji religijnej czas
kolêdy - duszpasterskiego nawiedzenia ro-
dzin. Kap³ani przychodz¹ do domów na
wspóln¹ modlitwê i po to, by przynie�æ Bo¿e
b³ogos³awieñstwo dla nas i naszych rodzin.
Tak bardzo tego Bo¿ego b³ogos³awieñstwa
potrzeba wielu rodzinom naszej parafii,
zw³aszcza tym, które cierpi¹ z powodu alko-
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O³ówek w rêku Boga (12)

NAUCZYCIELKA WIEDZY ...
Nauczycielka wiedzy o Bogu i mi³o�ci dla

Niego. W roku 1973 Matka Teresa zosta³a
pierwsz¹ laureatk¹ Nagrody Templetona za
Postêp w Religii. Dziewiêciu jurorów wybra-
³o j¹ spo�ród 2000 zg³oszonych kandydatur
reprezentuj¹cych wszystkie wiêksze trady-
cje religijne �wiata. W uzasadnieniu napi-
sano: Przyczyni³a siê do szerzenia i pog³ê-
biania ludzkiej wiedzy o Bogu i mi³o�ci dla
Niego, a tym samym do upowszechnienia
d¹¿eñ do takiej jako�ci ¿ycia, jaka odzwier-
ciedla to, co Boskie. Ksi¹¿ê Filip, wrêczaj¹c
jej nagrodê w Londynie, powiedzia³: Matka
Teresa ca³ym swym ¿yciem wykaza³a, cze-
go mo¿e dokonaæ cz³owiek posiadaj¹cy siln¹
wiarê. To, co zrobi³a, jest dobre wed³ug ka¿-
dej miary, a dzisiejszy �wiat rozpaczliwie
potrzebuje tego rodzaju dobroci, tego rodza-
ju czynnego wspó³czucia.

By³a pierwsza nie tylko w tym przypadku.
W 1975 roku jako pierwszej przyznano jej
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Miêdzynarodow¹ Nagrodê Alberta Schweit-
zera w uznaniu za jej �szacunek dla ¿ycia�.
Ale najwa¿niejszym wyró¿nieniem, które
skupi³o uwagê ca³ego �wiata, by³a Pokojo-
wa Nagroda Nobla. Jej kandydaturê do na-
grody wysuwano ju¿ cztery lata wcze�niej,
ale wtedy przyznano j¹ Andriejowi Sacharo-
wowi. Jednak w 1979 roku, te z najbardziej
presti¿owych nagród mia³a odebraæ, w Auli
Magna Uniwersytetu w Oslo, Matka Teresa,
gdy¿, jak powiedziano: Pracuje w �wiecie
takim, jaki jest - w slumsach Kalkuty i innych
miast, du¿ych i ma³ych. Nie istnieje dla niej
podzia³ na ludzi biednych i bogatych, na kraje
biedne i bogate. Wszystkie te wyró¿nienia
Matka Teresa przyjmowa³a z g³êbok¹ pokor¹
i poka�na czê�æ zwi¹zanych z nimi fundu-
szy zosta³a przeznaczona na rozwój dzia³al-
no�ci zgromadzenia.  (cdn)

KS.  DARIUSZ WESO£EK

holizmu, rozwi¹z³o�ci, licznych zaniedbañ
religijnych, takich jak brak spowiedzi �w. wiel-
kanocnej, opuszczenia niedzielnych Mszy
�w., wzajemnych wa�ni, s¹siedzkich niechê-
ci i przykrej manifestowanej nawet wobec ob-
cych zazdro�ci. Zechciejmy duszpasterskie
spotkanie z kap³anem przygotowaæ tak aby
kolêda po³¹czona z modlitw¹ przynosi³a ³aski
i dary Bo¿e dla ca³ej rodziny i przez ca³y
Nowy Rok.

Ojciec �wiêty obecny rok ustanowi³ Ro-
kiem Eucharystii (pa�dziernik 2004 - pa�-
dziernik 2005). Czas ten daje nam donios³¹
okazjê duszpastersk¹, by uwra¿liwiæ ca³a ro-
dzinê parafialn¹ na czynienie tej przedziw-
nej Ofiary i Sakramentu sercem w³asnego
¿ycia. Zachêcam zatem wszystkich parafian,
by zw³aszcza niedzielna Msza �w. by³a dla
rodzin naszej parafii najwa¿niejszym wyda-
rzeniem religijnym ca³ego tygodnia, okazj¹
do umocnienia naszej wiary, serdecznej mo-
dlitwy.

W dzisiejszym, wspó³czesnym �wiecie
wielu z nas pyta: jak ¿yæ ze spokojnym su-
mieniem, jak prowadziæ ¿ycie rodzinne, jak
wychowywaæ dzieci i m³odzie¿, jak nie za³a-
mywaæ siê w cierpieniu i chorobie, jak ra-
dziæ sobie z rozlicznymi materialnymi trud-
no�ciami, jak�? Chrystus przypomina:
Przyjd�cie do Mnie wszyscy którzy utrudze-
ni i obci¹¿eni jeste�cie, a Ja was pokrzepiê.
(Mt 11.28). W tym roku Eucharystia  jest dla
ka¿dego z nas odpowiedzi¹ Chrystusa na
zadane pytania i serdeczn¹ zachêt¹ do zbli-
¿enia ku Bogu.

Oby oferta Mi³o�ci Boga zakotwiczy³a siê
w naszych sercach.

KS. PROBOSZCZ JAN



Rozmowa miesi¹ca

CO MAM, TO WIEM
z Benedyktem Szmytem - dziadkiem i d³ugoletnim ko�cielnym naszej parafii - rozmawia Agnieszka Libecka

¯ona pana Benedykta:
Tylko szybko!

Pan Benedykt:
Ciszej, bo ju¿ siê nagrywa.

Agnieszka: Pañstwo siê spodziewaj¹ go-
�ci?
Pan Benedykt: Dzi� kolêda. Ksi¹dz przycho-
dzi o czwartej.

Z Panem nie mo¿e siê porównywaæ ¿aden
ksi¹dz. Jak czêsto bywa³ Pan w ko�cie-
le?
By³em zawsze wieczorem w tygodniu, a w
niedzielê na zmiany - na trzech. W tygodniu
by³o nas dwóch.

A ile mszy �wiêtych Pan prze¿y³?
O jeju!!! (�miech) To by musia³ liczyæ i liczyæ.

I nie zliczy³by?
A ja nie wiem! By trzeba liczyæ. Chodzi³em
na tygodnie. W tygodniu sze�æ dni i siódma
niedziela.

Dziesiêæ mszy tygodniowo?
Oj bêdzie!

¯ona pana Benedykta: Wiêcej!
Czekaj! Jak rano - to siódma, ósma trzydzie-
�ci i o dziesi¹tej - trzy, a jak w obiadowej
porze - to dwie. Wieczorem by³a jedna, nie,
te¿ dwie. Bardzo du¿o tych mszy by³o.

¯ona pana Benedykta: Koñczcie ju¿.

Pan Benedykt: Czemu? O Jezu, trzeciej nie
ma. Kobieto nie gadaj! Te msze s¹ nie do
policzenia. By trzeba wzi¹æ tabliczkê mno-
¿enia i w tygodniu, i na miesi¹c, i by tak do-
szed³.

To w setkach i tysi¹cach mo¿na by liczyæ?
Ojej!

D³ugo Pan by³ ko�cielnym?
Prawie dziewiêtna�cie lat.

Jak ocenia Pan ludzi przychodz¹cych do
ko�cio³a?
Rozmaicie.

A Pan ile lat temu stan¹³ przed o³tarzem?
Piêædziesi¹t dwa. Teraz w kwietniu bêdzie
rocznica.

Jaka jest �recepta�, by tyle lat prze¿yæ
razem?
Toæ wiesz, ja ci powiem jeden kawa³. Gdy-
bym ja piêædziesi¹t dwa lata temu j¹ zabi³,
to bym dzi� na wolno�ci by³, a tak siedzê w
wiêzieniu dalej.

¯ona Pana Benedykta: Takie ¿arty on tu opo-
wiada, no ³adnie!

A co jest najwa¿niejsze w mi³o�ci?
Wiesz co, jak mówi taka ksi¹¿ka (proboszcz
nam sprezentowa³ na rocznicê) - Rado�æ i
³zy. I tak nieraz jest. Dobrze i �le. Trzeba wy-
trzymaæ.

Dzi� ludzie bardzo szybko decyduj¹ siê
na rozwód.
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To jest tak - rozwód! S³uchaj! Na moje,
chcesz i�æ do innej, siê wpierw zastanów.
Czy ty mo¿esz odej�æ? Czy ta druga bêdzie
lepsza? Bo jak ja przyjdê do ciebie tak na
godzinê, dwie, to jest s³odko, rozmawiasz,
ona ³adna, przyjemna � Ale czy wiesz jak w
¿yciu bêdzie dalej? Tego nikt nie wie. A co
mam, to wiem! Taka prawda jest. Bo jedna
s³odko gada, a pó�niej, jak to mówi¹, gwo�-
dzie wbija. Nawet jak z ¿on¹, kobiet¹ jest
ciê¿ko, to najbardziej dzieci ¿al. A wiesz, ¿e
ja dzieci lubiê.

Wnuka Pan zabiera³ do ko�cio³a ze sob¹?
Od ma³ego.

Ile mia³ lat?
Najpierw za ministranta by³. Trzy? Nie!

¯ona Pana Benedykta: Piêæ.

Pan Benedykt: Piêæ chyba. Nie dosiêga³
jeszcze. Ksi¹dz Andrzej Gierszyñski by³, to
mu tam podawa³.

A kim Pan chcia³ zostaæ, gdy by³ Pan
dzieckiem?
Jak ja mia³em jedena�cie lat, wojna wybu-
ch³a, a jak siê skoñczy³a -  czterna�cie. Pie-
ni¹dz potrzebny by³ i trzeba by³o pracowaæ.
Cz³owiek czy chcia³, czy nie, musia³ i�æ do
Niemców. Ciê¿ko by³o.

Czym Pan siê zajmowa³?
Tam u tego Niemca? Przy bydle. Trzeba by³o
gnój wywaliæ. Cz³owiek siê narobi³ od m³o-
dych lat.

Uda³o siê pó�niej wróciæ do szko³y?
Ju¿ zosta³a praca i praca. Dzieciñstwo zmar-
nowane.

Pamiêta Pan wojnê?
Co� pamiêtam. Chcia³em uciekaæ gdzie�, ale
nie wiadomo gdzie. Matka mnie musia³a za
rêkê trzymaæ.

Sk¹d takie my�li?
Z ognia.

¯ona pana Benedykta: I bomby.

Pan Benedykt: Wojna i okupacja to by³ ciê¿-
ki ¿ywot. Nie by³o lekko. Pó�niej pracowa-
³em w tartaku - przed wojskiem, po wojsku
na kolej siê da³em i do koñca na kolei by-
³em. Ca³y czas na kolei. Ta kochana kolej. I
na manewrach. Do dzi� mnie tu noga boli.
To wskakiwanie, zeskakiwanie. Nogi odczu³y

to bardzo. A to dwana�cie godzin. Tak, tak!
Pod koniec ju¿, poci¹gi by³y tak lepiej dopa-
sowane, ale wcze�niej z dzionki o zerowej
w domu dopierom by³ z roboty. Ciê¿ka pra-
ca. Ale ¿yjê do dzi� dnia. (�miech)

A w ci¹gu tych lat, które chwile by³y naj-
szczê�liwsze?
Zawsze mam dobre. Nie mogê mówiæ. Spo-
tka³em dobrych ludzi, to dobrze by³o.

¯ona pana Benedykta: Koñczcie ju¿!
Pan Benedykt: Oj, kobieto sied� cicho. Jesz-
cze masz ponad godzinê.

A gdy Pan ma woln¹ godzinê, co Pan lubi
robiæ?
W wolnym czasie - tak �klepsidrowaæ� co�,
tak co� sobie zrobiæ, ulepszyæ. Co� zrobiê,
sobie odpocznê. Ta chêæ najdzie, znowu co�
tam zrobiê. Rêce mam sprawne. Papie¿
patrz! Temu wspó³czujê. Ta jedna rêka: lewa
czy prawa, to tak siê rusza. A on wnet osiem-
dziesi¹t cztery, a ja siedemdziesi¹t sze�æ. On
osiem lat starszy, a jeszcze chce do Polski
przyjechaæ. Ciekawe, czy da radê, czy zd¹-
¿y. I co niedziela wystêpuje. I tam nie ma
zastêpstwa!

¯ona pana Benedykta: Koñczcie ju¿!

Pan Benedykt: Renia!!! Wyjd�! Nie bój siê.
Zd¹¿ysz.

¯ona pana Benedykta: Odkurzyæ trzeba!

Pan Benedykt: To odkurzaj! Rób swoje po-
ma³u. Ile on tych pielgrzymek mia³. Przesz³o
sto cztery.

¯ona pana Benedykta: Na szafie jeszcze
musisz sprz¹tn¹æ.

Pan Benedykt: Jak mnie to denerwuje. Ja
swoje zrobiê. Jak mam co� zrobiæ, to tak d³u-
go, a¿ zrobiê.

(¯ona pana Benedykta wchodzi z odkurza-
czem.)

Pan Benedykt: Zostaw! Ja odkurzê. Jest w
gor¹cej wodzie k¹pana.

Bardzo dziêkujê za rozmowê.

Od redakcji:
Starsi Czytelnicy pewnie pamiêtaj¹ poprzed-

nie nasze rozmowy z panem Benedyktem. Obec-
na jest ju¿ trzeci¹, ale jest te¿ ku niej specjalna
okazja.

Przede wszystkim to nasz wierny czytelnik.
Rozwi¹zuje wszystkie krzy¿owki i uzupe³nianki.
Udaje mu siê niejednokrotnie wylosowaæ nagro-
dê.

Pan Benedykt jest ju¿ na �ko�cielnej emery-
turze�. Do ko�cio³a chodzi teraz jak zwyk³y pa-
rafianin, a nie jak robotnik do pracy. Za te pra-
wie 20 lat pos³ugi w naszym kosciele serdecz-
nie dziêkujemy i ¿yczymy wielu rado�ci i wzru-
szeñ - tak osobistych, jak i w du¿ej spo³eczno-
�ci wienych naszej parafii.

Jest te¿ szczê�liwym ma³¿onkiem i dziadkiem,
a w³a�nie s¹ dni po�wiêcone babci i dziadkowi.

W imieniu autorki niniejszej rozmowy serdecz-
nie dziêkujemy panu Benedyktowi i jego ma³-
¿once za go�cinê i po�wiêcony czas.



Po spotkaniu

 SEDES SAPIENTIAE ORA PRO NOBIS!

Sedes sapientiae. Ora pro nobis! (�Stoli-
co M¹dro�ci. Módl siê za nami!�) To wezwa-
nie towarzyszy³o wszystkim, którzy spotkali
siê z Maryj¹ w wizerunku ikony Sedes Sa-
pientiae. Trwanie przy Maryi by³o czasem
pytania siê o tajemnice m¹dro�ci, czasem
proszenia o ten dar za wstawiennictwem Tej,
która jest nasz¹ Matk¹.

M¹dro�æ zbudowa³a sobie dom i wyciosa-
³a siedem kolumn, nabi³a zwierz¹t, namiesza-
³a wina i stó³ zastawi³a (Iz 9)

Nie mo¿na by³o pozostaæ obojêtnym wo-
bec tego zaproszenia. Dlatego 12. stycznia
2005 roku przed Aul¹ Audytorium Novum rze-
sza studentów ze �wiate³kami w rêkach ze-
bra³a siê by oczekiwaæ na Maryjê, na moment
osobistego staniêcia przed Matk¹. Skupienie
... i wreszcie jest ... przyby³a do nas ... Stoli-
ca M¹dro�ci ... MATKA , która prowadzi nas
prosto do Jezusa.

Potem uroczysta Msza �wiêta pod prze-
wodnictwem ks. bp. Jana Tyrawy. Uczta m¹-
dro�ci, podczas której mogli�my nape³niaæ
nasze serca tym przedziwnym darem.
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Modlitwa przed Ikon¹
Matki Bo¿ej Stolicy M¹dro�ci

w Bydgoszczy

�B¹d� pozdrowiona,
£asko nieomylna...� 1)

Przez �wiat wêdruj¹ca
Ikono Matki Bo¿ej -
Stolico M¹dro�ci,
z Chrystusem b³ogos³awi¹cym
w mozaice z marmuru
i z³ota.

Przychodzisz do ka¿dego,
kto szuka i pragnie
nieomylnej Prawdy Bo¿ej
m¹dro�ci.

Maryjo - Matko Bo¿a -
wszelkiej chwa³y najgodniejsza,
nad wszystkich �wiêtych �wiêta:
�Sedes Sapientiae� - najwznio�lejsza!

�O Panno galilejska,
O Panno godowa,
Uczyñ, aby nasze chrze�cijañstwo
Przemieni³o siê w chrze�cijañstwo
Chwil powszednich,
Albowiem z chwil powszednich
Zbudowana jest wieczno�æ.� 2)

Maryjo - Matko Bo¿a -
Stolico M¹dro�ci.
Upro� nam dojrza³o�æ w wierze,
dojrza³o�æ naszych sumieñ,
dojrza³o�æ naszych codziennych
wyborów teraz i na jutro
nieznane.

Przed Tob¹ dzisiaj z g³êbi serca
wo³amy -
o umi³owanie �wiat³a,
zrodzonego z Mi³o�ci,
Ikono Matki Bo¿ej Stolicy M¹dro�ci
przez �wiat wêdruj¹ca z Synem
b³ogos³awi¹cym,
w mozaice z marmuru i z³ota.
B¹d� pozdrowiona!

Leszek Henryk £êgowski, Bydgoszcz, 15.01.2005 r.
------------------------

1). Hymn do Madonny atomu,
2). Hymn do Madonny dobrej przemiany
w: Roman Brandstaetter �Hymny Maryjne�

Po Eucharystii czas czuwania, osobiste-
go spotkania z Maryj¹, przewodniczk¹ nasze-
go ¿ycia, o której Ojciec �wiêty w swej Ency-
klice Fides et ratio napisa³:

Niech Stolica M¹dro�ci bêdzie bez-
piecznym portem dla tych, którzy uczyni-
li swoje ¿ycie poszukiwaniem m¹dro�ci.
Oby d¹¿enie do m¹dro�ci, ostatecznego i
w³a�ciwego celu ka¿dej prawdziwej wie-
dzy, nie napotyka³o ju¿ ¿adnych prze-
szkód dziêki wstawiennictwu Tej, która
rodz¹c Prawdê i zachowuj¹c j¹ w swoim
sercu, na zawsze obdarzy³a ni¹ ca³¹ ludz-
ko�æ.

Ca³a m¹dro�æ od Boga pochodzi
jest z Nim na wieki.

Poniewa¿ jest to dar od Boga samego
trzeba o niego prosiæ. S³u¿y³ temu czas czu-
wania jaki zosta³ nam ofiarowany po Mszy
�wiêtej. Nie by³o to tradycyjne czuwanie. Aula

podzieli³a siê na dwa sektory. Pierwszy to ten,
w którym trwano w modlitewnej zadumie. Tam
u stóp Maryi by³ czas na zawierzenie Jej dro-
gi swego ¿ycia. Chwila na staniêcie blisko i
popatrzenia w Jej mi³uj¹ce oczy.

Druga czê�æ auli to miejsce radosnego
�wiêtowania i dziêkczynienia za dar jaki otrzy-
mali�my. Wspólne �piewanie z zespo³ami
muzycznymi pomaga³o obudziæ w sobie ra-
do�æ. �piewanie poszczególnych artystów
przeplatane by³o wspóln¹ modlitw¹ ró¿añ-
cow¹, która ³¹czy³a oba sektory auli. To by³o
nasze wspólne wo³anie:

- Panie ze�lij deszcz ³aski Twej na spra-
gnion¹ ziemiê abym przyj¹³ Ciê.

Jedno mogê powiedzieæ - nie ma nic piêk-
niejszego ni¿ staniêcie przed Maryj¹ spojrze-
nie w Jej patrz¹ce z czu³o�ci¹ oczy.

Matka przecie¿ wszystko rozumie ...

WANIA, FOTO MA£A
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Stolica M¹dro�ci

OTO MATKA TWOJA ...
S³owa Jezusa, które uczyni³y ze mnie

dziecko. A z Niej Matkê dla ka¿dego ... dla
mnie.

Jak to siê sta³o, ¿e prosta dziewczyna z
Nazaretu wesz³a w przestrzeñ obecno�ci
Boga, ¿e przestrzeñ t¹ wype³ni³a swoim ludz-
kim �Tak� i jednocze�nie podda³a siê tej prze-
strzeni w pe³ni, bez zahamowañ, bez za-
strze¿eñ? Jak to siê sta³o, ¿e izraelska m³o-
da kobieta, ¿yj¹ca ca³e wieki temu, wzywa-
na jest w ka¿dym czasie i pod ka¿d¹ szero-
ko�ci¹? Jak to siê sta³o, ¿e nazywa siê J¹
Matk¹ Boga, Przybytkiem Najwy¿szego,
Matk¹ Ko�cio³a, Matk¹ Przeczyst¹, Stolic¹
M¹dro�ci?

Nie wiem. Wiem tylko, ¿e ka¿de spojrze-
nie w Jej stronê nape³nia spokojem i pew-
no�ci¹, ¿e w moim ludzkim zmaganiu z rze-
czywisto�ci¹ nie jestem sama - ¿e Ona, w
pe³ni ludzka, jest blisko i podtrzymuje moj¹
s³aba wolê.

Tym bardziej cieszy mnie fakt, ¿e w roku
2000 Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II podczas Ju-
bileuszu nauczycieli akademickich pob³ogo-
s³awi³ i przekaza³ �wiatu akademickiemu iko-
nê Matki Bo¿ej Stolicy M¹dro�ci.

Jest to mozaika wykonana z elementów
marmuru, ceramiki i metalu przez o. Marko
Ivana Rupnika. Ikona od 2000 roku wêdruje
po ca³ym �wiecie, odwiedzaj¹c miasta i uni-
wersytety, jako ta, która jest Nauczycielk¹
wiary, a jednocze�nie najpilniejsz¹ uczen-
nic¹ Chrystusa.

W grudniu 2004 roku Matka Bo¿a dotar-
³a do Polski. I dzieñ za dniem przybli¿a³a siê
do Bydgoszczy. 11 stycznia przyjecha³a ...
najpierw do Seminarium Duchownego w
Bydgoszczy. A wieczorem 12 stycznia trafi³a
do Duszpasterstwa Akademickiego. Przed
godzin¹ 20.00 studenci, g³ównie z ATR, trzy-
maj¹c zapalone �wiece, czekali cierpliwie
przed aul¹ Auditorium Novm na przyjazd Iko-
ny. Czeka³ z nami tak¿e ks. Bp Jan Tyrawa,
czekali duszpasterze akademiccy ... Klery-
cy zanie�li Ikonê na specjalnie przygotowa-
ne dla Niej miejsce, a o godz. 20.00 rozpo-
czê³a siê uroczysta Msza �w. Na koniec
Mszy by³ uroczysty Apel Jasnogórski, z za-
palonymi �wiecami, w ciemnej auli... uroczy-
ste piêkno Matki i uroczysta cisza serc...

Po Mszy �w. czuwanie ... d³ugo w noc m³o-
dzi ludzie klêkali przed Matk¹ i wpatrywali
siê w Jej piêkne oblicze, szepcz¹c cicho o
tym co boli, co raduje, co niesie niepokój,
strach, ukojenie ...

Czuwanie oparte by³o o tajemnice �wia-
t³a Ró¿añca �wiêtego. Ma³o by³o s³ów ludz-
kich... aulê o¿ywia³y kolejne �zdrowa�ki�. Po
ka¿dym rozwa¿aniu by³ czas na krótki kon-
cert. Z modlitwy s³ów wchodzili�my w modli-
twê muzyki, ruchu, tañca, rado�ci, obecno-
�ci... Zagrali i za�piewali w tê noc przepiêk-
nie i ca³ym sercem: Piotr Pawlicki ze swoim
chórem Gospel, zespó³ �Miasto�, zespó³ �To
nie my toniemy� oraz 40 synów i 30 wnuków
je¿d¿¹cych na 70 o�lêtach.

Ostatnie d�wiêki pop³ynê³y oko³o 2.00 w
nocy. Od godz. 3.00 rozpoczê³o siê czuwa-
nie przy Matce Bo¿ej w kaplicy naszej para-
fii. Trwa³o do 9.00. Potem Ikona trafi³a do Sa-
lezjanów, do Szko³y Katolickiej, potem do
�Stryszka�, �Farady� i �Arki�, by w niedzielê
wróciæ na fordoñsk¹ ziemiê.

Od 13.30 mo¿na by³o przy Niej czuwaæ.
Po¿egnali�my siê z Ni¹ po Mszy �w. o 18.30.
Chcia³oby siê J¹ zatrzymaæ... ale przecie¿
Jej miejsce jest przy dzieciach ca³ego �wia-
ta. Powêdrowa³a dalej.

Jak to siê sta³o, ¿e Ikona Stolicy M¹dro-
�ci by³a u nas? - Nie wiem. Wiem tylko, ¿e to
by³ i jest  nadal czas ³aski. Czas spotkania.
Czas nape³niania. Piêkno tej Ikony jest przy-
ci¹gaj¹ce ... spokojna twarz Matki trzymaj¹-
cej na kolanach Syna ... spokojny, a jedno-
cze�nie wymowny, wyraz oczu ... parzy na
mnie, na �wiat, na ciebie Matka, która ko-
cha m¹drze, poucza, prowadzi, wychowuje
... a jednocze�nie sama poddaje siê M¹dro-
�ci Odwiecznej. �wiatu nie potrzeba nauczy-

cieli, ale �wiadków ... Ona jest pierwsz¹, któ-
ra uczy nie tyle s³owem, co �wiadectwem
swego ¿ycia.

Ojciec �wiêty przekazuj¹c Ikonê powie-
dzia³:

macie czyniæ z uniwersytetu �rodowi-
sko, w którym kultywuje siê wiedzê, miej-
sce w którym cz³owiek znajduje wizjê
przysz³o�ci, m¹dro�æ, bodziec do kompe-
tentnej s³u¿by spo³eczeñstwu. Tê wasz¹
drogê zawierzam Maryi (...). Niech Ta, któ-
ra swoj¹ modlitw¹ wspiera³a aposto³ów
na pocz¹tku ewangelizacji, pomaga tak-
¿e wam przenikaæ �rodowisko uniwersy-
teckie duchem chrze�cijañskim.

To jest zadanie ... to jest zaproszenie. I
na tej drodze nie jestem sama - jest ze mn¹
Mama, zwana Stolic¹ M¹dro�ci ... jestem
dzieckiem, a Ona jest matk¹. I tak jest do-
brze! Dziêki, ¿e ¿yjê tu i teraz!

RY�KA, FOTO MA£A

Maryjo, Stolico M¹dro�ci, Tobie zawierzamy!
�Matko cywilizacji m¹dro�ci, naucz nas tworzenia takiej kultury i cywilizacji, która opiera-

j¹c siê na prawach Bo¿ych, s³u¿yæ bêdzie æz³owiekowi. naucz nas pojednania i przebacze-
nia. Spraw by�my nie lêkali siê nowych zadañ.�

(z Aktu zawierzenia �rodowiska akademickiego Bydgoszczy Matce Bo¿ej Stolicy M¹dro�ci)
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Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II w niedzielê
Chrztu Pañskiego powiedzia³, ¿e prze¿ycie
na nowo, w wieku doros³ym, swojego chrztu
pozwala na nowo odrodziæ siê w Chrystu-
sie. Biskup Jan Tyrawa w Przewodniku Ka-
tolickim Nr 2 z 9.01.2005 r. w artykule �Chry-
stus zbawia dzi�� napisa³, ¿e nasz chrzest
nie mo¿e byæ dla nas jedynie histori¹, lecz
ci¹gle o¿ywiaj¹c¹ nas moc¹. Chrzest bo-
wiem jest pocz¹tkiem drogi, która prowadzi
cz³owieka do nieustannego wzrostu. Je�li
chrzest jest znakiem nadchodz¹cego króle-
stwa Bo¿ego, to warunkiem jego przyjêcia
jest nawrócenie, nie jako jednorazowy akt
dokonany �na pocz¹tku� lecz ci¹g³y proces
do koñca ludzkiego ¿ycia.

Na chrzcie �wiêtym otrzyma³am imiê: Ire-
na. Kiedy� mój kolega z liceum, obecnie
kap³an, powiedzia³ mi: �Wiesz, ¿e twoje imiê
oznacza boginiê pokoju?� Moje imiê okre-
�la³o mnie ca³kowicie. Kto mnie zna³, wie-
dzia³, ¿e zrobiê wszystko aby z lud�mi ¿yæ w
pokoju. Nie rozumia³am jak mo¿na siê k³ó-
ciæ, upieraæ przy swoim. Ja zawsze ustêpo-
wa³am, byleby zgoda by³a. Kiedy� czyta³am
wypowied� kardyna³a Ratzingera na temat
zjednoczenia chrze�cijan, z której wynika³o,
¿e proces ten bêdzie powolny, nie za cenê
irenizmów. Dowiedzia³am siê wówczas, ¿e
moje imiê okre�la kierunek w teologii chrze-
�cijañskiej d¹¿¹cy do zgody miêdzy wyzna-
niami za cenê wzajemnych ustêpstw doktry-
nalnych.

Ko�ció³ stoi na stanowisku, ¿e nie mo¿na
budowaæ zgody za cenê odstêpstwa od roz-
poznanej prawdy, za cenê jej zagubienia.
Zgoda musi byæ budowana z poszanowa-
niem prawdy. Budowana na schlebianiu,
nadskakiwaniu i nadmiernych ustêpstwach
budzi niesmak i pogardê. �miaæ siê bêd¹ z
niego: �Oto cz³owiek, który z Boga nie uczy-
ni³ swej twierdzy" (Ps 52,9). Mimo, ¿e tego
�miechu nikt by tak nie sformu³owa³, to jed-
nak cz³owiek jest bardzo wra¿liwy na praw-
dê i j¹ rozpoznaje, ale nie zawsze ma odwa-
gê stan¹æ po jej stronie. Cz³owiek, który stoi
po stronie prawdy nie zgubi drogi do Boga,
bo Bóg jest Prawd¹. Jezus powiedzia³ o so-
bie: Ja jestem drog¹ i prawd¹, i ¿yciem. Nikt
nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko prze-
ze Mnie (J 14,6).

Gdy patrzê na swoje ¿ycie, widzê drogê,
któr¹ prowadzi mnie Bóg. Zaczynam rozu-
mieæ, ¿e pokój jest darem Bo¿ym i Jego b³o-
gos³awieñstwem. Pan ze�le pokój swojemu
ludowi - to refren do psalmu z niedzieli Chrztu
Pañskiego, który us³ysza³am na Mszy �wiê-
tej podczas chrztu mojej wnuczki. Ile pokory
i czekania, a jednocze�nie wiary i nadziei
oznaczaj¹ dla nas te s³owa. Co nas wiecz-
nie dzieli? Grzech. Chrystus przyszed³, aby
rozproszony lud zgromadziæ w jedno. Dzi-
siaj cz³owiek oderwa³ siê od Boga i szuka
prawdy w sobie samym. Nie uznaje obiek-
tywnego jej istnienia. Konsekwencj¹ wyzwo-
lenia cz³owieka z wiary w Boga, z szacunku
dla ¿ycia, jest jego wielkie zagubienie i za-
nik wiêzi spo³ecznych. Cz³owiek czuje siê wy-
obcowany, nie umie przebaczyæ, a brak mi-

Chrzest babci i wnuczki

KU BO¯EMU POKOJOWI

³o�ci skutkuje wzrostem chorób psychicz-
nych. Cz³owiek jest obola³y, grzech go rani,
a w swej pysze nie zwraca siê do Boga, któ-
ry ma nad grzechem w³adzê. Kto mówi: prze-
stañ piæ, przestañ paliæ, my�li, ¿e w³adzê nad
grzechem ma cz³owiek. S³aba osoba frustru-
je siê tym gadaniem i widz¹c sw¹ niemoc
wobec swego grzechu tym bardziej go po-
pe³nia. Zna³am cz³owieka, który po ka¿dym
�zapiciu� szed³ w pokorze do kratek konfe-
sjona³u. Pod koniec ¿ycia by³ wzorem dla
innych i w pokoju serca prze¿y³ ponad dzie-
wiêædziesi¹t lat.

W czasie chrztu �wiêtego wyrzekamy siê
grzechu, aby ¿yæ w wolno�ci dzieci Bo¿ych i
wyrzekamy siê wszystkiego co prowadzi do
z³a, aby nas grzech nie opanowa³. Nawet w
przypadku na³ogu trzeba nie mieæ przywi¹-

Post i karnawa³

�WIÊTOWANIE £¥CZY
W ostatni dzieñ roku kalendarzowego sta-

li�my w gabinecie dyrektora z lampk¹ wina
w rêce. Dyrektor ¿yczy³ nam �Do siego roku�
i pyta³ jak spêdzamy Sylwestra. Tylko jedna
osoba sz³a do NOT-u, ale jak siê potem oka-
za³o by³o to Nocne Ogl¹danie Telewizji.
Wszyscy wiêc, spêdzali ten wieczór w domu.
Dzisiaj ju¿ druga po³owa stycznia, o zaba-
wach jako� cicho, tylko m³odzie¿ w klubach
�wiêtuje swoje �osiemnastki�. Czy, w takiej
sytuacji, w �rodê Popielcow¹, pochylaj¹c
g³owy do posypania popio³em, bêdziemy wie-
dzieli, ¿e skoñczy³ siê czas zabaw, a zaczy-
na post? Czym nasz karnawa³ ró¿ni siê od
okresu Wielkiego Postu, prócz tego, ¿e bêd¹
Gorzkie ¯ale i Droga Krzy¿owa? Czy umie-
my siê jeszcze bawiæ i cieszyæ?

Jezus pierwszy cud uczyni³ na weselu,
aby by³o wiêcej rado�ci. Zamieni³ wodê w
dobre wino. Dobrym winem i smacznym ja-
d³em mo¿na siê delektowaæ przy nastrojo-
wej muzyce, w ¿yczliwej atmosferze. �wiê-
towanie ³¹czy, cieszy. Wspólny posi³ek otwie-
ra serca, muzyka i wino rozweselaj¹ dusze,
a tañce dobrze robi¹ na reumatyzm, jak ma-
wia³ dziadek mojego mê¿a. Poniewa¿ nie

zania do grzechu i z uporem maniaka zano-
siæ go do konfesjona³u, a¿ ostatni �lad po
nim zaginie. Cz³owiek nie jest  idea³em, od
czasu Adama i Ewy wszyscy jeste�my
grzeszni i wszyscy potrzebujemy wybacze-
nia. Nasze nieustanne zwracanie siê do
Serca Jezusa z pro�b¹ by obmy³ nas z na-
szej winy i oczy�ci³ z grzechu, jest szans¹
ludzko�ci. Siostra Faustyna zapisa³a w swo-
im Dzienniczku takie s³owa Pana Jezusa:
Powiedz zbola³ej ludzko�ci, niech siê przy-
tuli do mi³osiernego Serca Mojego, a Ja ich
nape³niê pokojem. (Dz. nr 1074) Nie znaj-
dzie ludzko�æ uspokojenia, dopok¹d siê nie
zwróci z ufno�ci¹ do Mi³osierdzia Mojego.
(Dz. nr 300)

Mo¿emy sobie za�piewaæ piosenkê, któ-
rej nauczy³ nas ks. Zdzis³aw Pa³ubicki:

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

A teraz powiedz mi Ty, jak brzmi Twoje
imiê i jak¹ drog¹ prowadzi Ciê Bóg?

IRENA JADWIGA

mogê zaserwowaæ Wam ani muzyki, ani
dobrej potrawy, zaproponujê Wam ¿arty ks.
Jana Kracika.

*** Proboszcz do prosz¹cego:
- Masz tu trochê pieniêdzy. Ale ¿eby�

mi za to wódki nie nakupi³!
 - Ksiêdzu? Na pewno nie!
*** - Mamo, czy to prawda, ¿e cz³owiek

po �mierci w proch siê obróci?
- Tak, El¿bietko.
- To u mnie pod ³ó¿kiem kto� umar³.
*** - Gdy was widzê w waszych eleganc-

kich ubraniach - ci¹gnie proboszcz - my�lê
sobie, gdzie s¹ moi ubodzy. A kiedy patrzê
na tacê zastanawiam siê, gdzie s¹ moi bo-
gaci.

Zakoñczê ju¿ tylko refrenem z benefisu
Jana Pietrzaka, który ostatnio widzia³am
w telewizji:

Z niepewnym skutkiem
�piewajmy sobie tak,
¿ycie jest za krótkie
by ¿yæ byle jak.

JANINA

Od autorki:
Rysunek, autorstwa pana Macieja Rybickie-
go pochodzi z ksi¹¿ki ks. Jana Kracika pt.
�¯arty niepo�wiêcone�, Wydawnictwo M,
Apostolicum, Kraków-Z¹bki, 1993,
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Trwa Rok Eucharystii og³oszony przez
papie¿a Jana Paw³a II. Id¹c �ladami s³ów
Ojca �wiêtego og³aszamy �Test o Euchary-
stii�.

W ka¿dym wydaniu �Na o�cie¿� podawaæ
bêdziemy 3 pytania dotycz¹ce Mszy �w. su-
geruj¹c trzy podpowiedzi, z których tylko jed-
na bêdzie w³a�ciw¹.

Dla autorów poprawnych odpowiedzi
z bie¿¹cego wydania przewidziano nagrody
- dyplomy udzia³u w konkursie. Dla wytrwa-
³ych, tj. tych którzy (zbior¹ wszystkie dyplo-
my udzia³u (we wszystkich czê�ciach testu)
i przy�l¹ poprawne odpowiedzi, jest przewi-
dziana nagroda g³ówna - niespodzianka.
Dzi� pierwsza jego czê�æ. Termin nadsy³a-
nia odpowiedzi - 13 lutego br. Powodzenia.

W niedzielê, 16. stycznia 2005 roku, w sie-
dzibie Kurii Diecezji Bydgoskiej odby³o siê
pierwsze w historii Diecezji spotkanie redak-
torów pism parafialnych Diecezji Bydgoskiej.
Zebranie zorganizowa³ Rzecznik Biskupa
Bydgoskiego ks. dr Mariusz Kuciñski we
wspó³pracy z Redakcj¹ Przewodnika Kato-
lickiego Diecezji Bydgoskiej.

W spotkaniu, licz¹c organizatorów, wziê-
³o udzia³ 36 osób reprezentuj¹cych 11 tytu-
³ów pism parafialnych. Na spotkanie przyje-
cha³y osoby z Bydgoszczy, Sadek, Solca
Kujawskiego i Z³otowa. Byli to g³ównie re-
daktorzy pism parafialnych, jak równie¿ ci,
którzy niebawem zamierzaj¹ uruchomiæ wy-
dawanie swojego pisma.

W spotkaniu uczestniczy³a osoba przygo-
towuj¹ca rozprawê doktorsk¹ na Uniwersy-
tecie Gdañskim z zakresu tre�ci pism lokal-
nych, tj. g³ównie �wieckich i parafialnych.

G³ównym celem spotkania by³o wzajem-
ne poznanie siê, przedstawienie  poszcze-

gólnych redakcji i wymiana pierwszych do-
�wiadczeñ. Istnieje konieczno�æ informacji
o wydarzeniach maj¹cych miejsce w po-
szczególnych parafiach i to zarówno uprze-
dzaj¹cych - planowanych, jak i maj¹cych
charakter dokumentacyjny i sprawozdawczy.
Spotkanie spe³ni³o oczekiwany cel. Jako �za-
danie domowe� uczestnicy spotkania otrzy-
mali wyartyku³owanie problemów i tematów,
które mog³yby staæ siê zaczynem programu
nastêpnych spotkañ.

Na zakoñczenie poinformowano, ¿e na-
stêpne spotkanie odbêdzie siê w V Niedzie-
lê Wielkiego Postu (13. marca br.) na tere-
nie parafii �wiêtej Trójcy w Bydgoszczy. Po-
cz¹tek spotkania o 15.00. W programie prze-
widziano Mszê, �w., chwilê refleksji wielko-
postnej i sprawy organizacyjne.

FRED

W Roku Eucharystii

£ASKA ODPUSTU
Jan Pawe³ II przyzna³ specjalne odpusty

na Rok Eucharystii, który rozpocz¹³ siê w
pa�dzierniku 2004 r.

Dekret w tej sprawie �Miraculorum Maxi-
mum� z dat¹ 25 grudnia 2004 r. og³osi³a
14 stycznia br. Penitencjaria Apostolska.

Obowi¹zuje on przez ca³y Rok Euchary-
stii, pocz¹wszy od og³oszenia tekstu doku-
mentu w �L'Osservatore Romano�.

Dokument stwierdza na wstêpie, ¿e Eu-
charystia jako �najwiêkszy z cudów i naj-
wspanialsza pami¹tka odkupienia, dokona-
nego przez Pana Naszego Jezusa Chrystu-
sa za po�rednictwem Jego krwi�, jako ofiara
i jako sakrament �tworzy w sposób nieomyl-
ny jedno�æ Ko�cio³a, wspiera go si³¹ ³aski
nadprzyrodzonej, przepe³nia go niewypowie-
dzian¹ rado�ci¹ i stanowi dlañ nadprzyro-
dzon¹ pomoc, aby o¿ywiaæ pobo¿no�æ wier-
nych i pobudzaæ ich do wzrostu i doskona-
lenia ich ¿ycia chrze�cijañskiego�.

Uwzglêdniaj¹c to wszystko dekret og³a-
sza, i¿ �udziela siê odpustu zupe³nego pod
zwyk³ymi warunkami (spowied� sakramen-
talna, komunia eucharystyczna i modlitwa w
intencjach Ojca �wiêtego z dusz¹ ca³kowi-
cie pozbawion¹ przywi¹zania do jakiegokol-
wiek grzechu) za ka¿dym razem, gdy wierni
uczestnicz¹ z powag¹ i pobo¿nie w �wiêtym
obrzêdzie lub nabo¿eñstwie ku czci Naj-
�wiêtszego Sakramentu, wystawionego uro-
czy�cie lub przechowywanego w tabernaku-
lum�.

Odpust ten przys³uguje tak¿e duchowieñ-
stwu, cz³onkom instytutów ¿ycia konsekro-
wanego i stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego
i innym wiernym, maj¹cym prawny obowi¹-
zek odmawiania Liturgii Godzin, jak równie¿
tym, którzy s¹ przyzwyczajeni do odmawia-
nia Officium Divinum (modlitwa brewiarzo-
wa) z czystej pobo¿no�ci, za ka¿dym razem,
gdy u schy³ku dnia, przed Panem obecnym
w Naj�wiêtszym Sakramencie, wspólnie lub
indywidualnie, odmówi¹ Nieszpory i Komple-
tê.

Wierni, którzy ze wzglêdu na chorobê lub
z innych s³usznych powodów nie mog¹ na-
wiedziæ Naj�wiêtszego Sakramentu eucha-
rystii w ko�ciele lub oratorium, bêd¹ mogli
uzyskaæ odpust zupe³ny w swoim domu lub
w jakimkolwiek miejscu, w którym znajduj¹
siê z powodu trudno�ci. W takim wypadku
musz¹, zachowuj¹c trzy warunki zwyczajne,
duchowo nawiedziæ Naj�wiêtszy Sakrament
pragnieniem serca oraz odmówiæ Modlitwê
Pañsk¹ i Wierzê, dodaj¹c jedno wezwanie
do Jezusa Sakramentalnego.

A je�li nie bêd¹ mogli uczyniæ nawet tego,
bêd¹ mogli uzyskaæ odpust zupe³ny, jedno-
cz¹c siê pragnieniem wewnêtrznym z tymi,
którzy praktykuj¹ w formie zwyczajnej dzia-
³anie przepisane dla uzyskania odpustu i
ofiaruj¹ Bogu Mi³osiernemu chorobê i pro-
blemy swego ¿ycia.

Na zakoñczenie dekret Penitencjarii pro-
si ksiê¿y, zw³aszcza proboszczów, aby po-
informowali wiernych �w najbardziej stosow-
nej formie� o tych rozporz¹dzeniach i aby

Pierwsze spotkanie

PRASOWA INTEGRACJA

1) Jaki gest wykonuje celebrans wraz z
s³u¿b¹ liturgiczn¹ przed rozpoczêciem Eu-
charystii?
A ca³uje o³tarz; B ¿egna siê; C przyklêka
przed tabernakulum

2) Jakim dokumentem papie¿ Jan Pawe³ II
og³osi³ Rok Eucharystii
A Listem Apostolskim �Zostañ z nami Pa-
nie�, B Bull¹ papiesk¹ �Rok Eucharystii�;
C Encyklik¹ �Itte Missa�

3) Czy w czasie sprawowania Eucharystii
nad tabernakulum pali siê wieczna lamp-
ka?
A Tak, pali siê zawsze; B Tylko w niedzie-
le i �wiêta; C Nie, tylko wtedy, gdy spra-
wuje j¹ biskup.

ADALBERT

Test o Eucharystii (1)

POZNAÆ LEPIEJ

przygotowali siê �w duchu gotowo�ci i szla-
chetno�ci do spowiadania i przewodnicze-
nia uroczystym publicznym mod³om wiernych
przed Jezusem sakramentalnym�. Zachêca
tak¿e wiernych do �otwartego i czêstego
�wiadectwa wiary i czci Naj�wiêtszego Sa-
kramentu zarówno w czasie procesji i ado-
racji eucharystycznych, jak i we wspólnocie
duchowej i eucharystycznej�.

Katechizm Ko�cio³a Katolickiego uczy, ¿e
odpust jest to darowanie przed Bogiem kary
doczesnej za grzechy, zg³adzonej ju¿ co do
winy. Dostêpuje go chrze�cijanin odpowied-
nio usposobiony i pod pewnymi, okre�lony-
mi warunkami, za po�rednictwem Ko�cio³a,
który jako �szafarz owoców odkupienia roz-
daje i prawomocnie przydziela zado�æuczy-

nienie ze skarbca zas³ug Chrystusa i �wiê-
tych. Odpust jest cz¹stkowy albo zupe³ny
zale¿nie od tego, czy od kary doczesnej na-
le¿nej za grzechy uwalnia w czê�ci czy w
ca³o�ci� (n 1471). Odpusty towarzysz¹ nie-
którym wa¿nym wydarzeniom w ¿yciu Ko-
�cio³a (np. �wiêto patronalne parafii czy uro-
czysto�æ Wszystkich �wiêtych - mo¿na wte-
dy uzyskaæ odpust za zmar³ych) i wi¹¿¹ siê
zawsze z wype³nieniem pewnych warunków,
maj¹cych na celu pog³êbienie ¿ycia religij-
nego i uwolnienie siê od przywi¹zania do
grzechów.

Watykan, 15.01.2005
�ród³o: KAI (KG//IM)
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Od 28 grudnia 2004 do 1 stycznia 2005 r. by³a
�Pielgrzymka zaufania przez ziemiê� - tegorocz-
ne Europejskie Spotkanie M³odych w Lizbonie

Od 30. grudnia 2004 do 2. stycznia 2005 syl-
westrowali�my w Rusinowie (nad morzem).

Od 10. do 11. stycznia trwa³a Kolêda w Akade-
mikach ATR.

12. stycznia zosta³a odprawiona Msza �w. na
zakoñczenie kolêdy oraz odby³o siê czuwanie
po³¹czone z koncertami (m. in. 40 i 30 na 70)
przy ikonie Sedes Sapientiae (�Stolicy M¹dro-
�ci�, przyp. red).

Od 11. do 16. stycznia trwa³a w Bydgoszczy
peregrynacja ikony Sedes Sapientiae.

Od 17. do 18. stycznia odyb³a siê kolêda w Aka-
demikach Colegium Medicum UMK.

19. stycznia odprawiono Mszê �w. na zakoñ-
czenie kolêdy u medyków oraz w intencji sesji.

Powstaje CHÓR GOSPEL - prowadz¹cy  - dyry-
gent Piotr Pawlicki. Spotkanie organizacyjne 30
stycznia, 19.30 w Sali DA Martyria.

V Misterium Mêki Pañskiej  - je�li chcesz spró-
bowaæ swoich si³ jako aktor lub pomóc nam tech-
nicznie to przyjd� zapraszamy. Spotkanie orga-
nizacyjne 23 stycznia 2005, godz. 15.30, kapli-
ca Parafia Matki Bo¿ej Królowej Mêczenników

Serdecznie zapraszamy na wspólny wyjazd na
�wiatowy Dzieñ M³odzie¿y do Kolonii. Zg³osze-
nia w Biurze CKK �Wiatrak�.

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

BY£O
BÊDZIE

PONADTO

Tegoroczne postaci ¯ywego ¯³óbka:
�W. RODZINA
Magda i Wojtek oraz ich córeczka Maja
�wiêcichowscy
ANIO£Y
Anna Kowal, Edyta Kowal, Iwona Pozorska,
Joanna Bielawska, Sylwia £uczkowska,
Magda Wi�niewska, Paulina Korzañska,
Justyna Skowroñska, Alicja Sikorska
 TRZEJ KRÓLOWIE
Marcin Szczur, Tomasz Ciesielski, Marcin
Ogrodowczyk
PASTERZE
Ewa Sztupecka, Damian Kaczmarek, Kuba
Brzeziñski, Karol Nawrocki, Aga Libecka
Emilia Wojtal, Ela Keczmerska, Paulina Bir-
kholz, Zosia Paw³owska, Marta Kowal, Mag-
da, Kasia Bielawska, Ola Ja�wiñska, Ola
Kajdasz,  Monika Hartyniuk, Ania Wrzesiñ-
ska, Krzysiek Grochowski, Kuba Suty, Ma-
riola Drapiewska

Zwierzêta wypo¿yczyli:
Ogród Fauny Polskiej My�lêcinek:
osio³ki - Erê i maleñstwo, 2 owce, kozê,
Leonard Gwit: konia - Gajê, kucyki Irysa i
Isia, kozy - Bolek i Misia;
Stanis³aw Rak: królika.
G³ówny oborowy:
ks. Krzysztof Buchholz i pomocnicy -
Agnieszka Wo�na i Agnieszka Bielawska

Drodzy Ambasadorzy Lednicy!!!
Czasami przychodzi taki czas, ¿e to co siê

robi trzeba przekazaæ innym. Wiem, ¿e do-
tychczasowym Animatorkom nie by³o wcale
³atwo oddaæ w nasze rêce pracy nad Ruchem
Lednickim. Bardzo siê z Wami przez ten czas
z¿y³y i bêdzie im brakowaæ tak czêstego kon-
taktu jak to mia³o miejsce dotychczas.

Mam nadziejê, ¿e podo³amy temu zada-
niu. Wiem, ¿e czeka nas du¿o pracy, ale rów-
nie¿ wiele rado�ci wynikaj¹cej z pracy i z kon-
taktu z Wami. Bardzo siê cieszê, ¿e bêdê móg³
razem z Anet¹, Kasi¹, Sar¹ i Marcinem koor-
dynowaæ Ruch Lednicki. Jednocze�nie gor¹-
co dziêkujê Alicji, Emilii i Agacie za zaufanie
nam i przekazanie tak wielkiego i wspania³e-
go Dzie³a.

Bardzo chcia³bym Was wszystkich poznaæ
osobi�cie i porozmawiaæ z Wami choæby przez
chwilê. Pragnê tego, poniewa¿ bardzo du¿o
wspania³ych rzeczy s³ysza³em o Was od do-
tychczasowych Animatorek. Mam nadziejê, ¿e
bêdzie to mo¿liwe podczas Spotkania Amba-
sadorów Lednicy na Jamnej, no i przede
wszystkim na Lednicy. Wierzê, ¿e bedziemy
mogli siê wtedy bardzo dobrze poznaæ. Teraz
podam takie ogólne informacje o mnie, ¿eby
Wasz kontakt ze mn¹ nie by³ tylko wirtualny i
bezosobowy, ale ¿eby�cie mieli chocia¿ jakie�
szcz¹tkowe wiadomo�ci o mojej osobie ;).

Jestem nowy w Poznaniu i dopiero teraz
go tak naprawdê poznajê. Przyby³em do nie-
go, ¿eby studiuowaæ na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza psychologiê. By³o to
moim marzeniem ostatnich lat i bardzo siê
cieszê, ¿e mogê studiowaæ w³a�nie ten kieru-
nek. Mam wiele w moim ¿yciu zainteresowañ,

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

jednak nic nie przebije siedzenia w wygod-
nym fotelu, w ciemnej sali i ogladania filmów
na ogromnym ekranie w kinie i uczucia, ¿e z
ka¿dej stony dochodz¹ do mnie d�wiêki i prze-
piêkna muzyka. Potafiê ogl¹daæ filmy bez
koñca (oczywi�cie tylko te, które nios¹ ze
sob¹ jakie� warto�ci i daj¹ do my�lenia, bo
nie przepadam za filmami komercyjnymi ;)).

 Chcia³bym wykorzystaæ nadej�cie nowe-
go roku i jednocze�nie wraz moim pierwszym
listem do Was, zaproponowaæ Wam niesa-
mowit¹ rzecz. W naszym codziennym ¿yciu
powinni�my wybieraæ Jezusa, mo¿na tego
dokonaæ w przeró¿ny sposób (pomagaj¹c in-
nym, sprzeciwiaj¹c siê ró¿nym trendom prze-
ciwnym nauce Chrystusa, itp. itd.), mo¿na
równie¿ ( jak to robili�my juz dos³ownie na
Lednicy) karmiæ siê S³owem Bo¿ym codzien-
nie, dlatego w za³¹czniku przesy³am Wam co�
co pomo¿e Wam tego dokonaæ. Zachêcam
Was do skorzystania z tego harmonogramu
czytania Pisma �wiêtego, sprawcie aby ta
czynno�æ stawa³a siê Wasz¹ modlitw¹, zag³ê-
biajcie siê w s³owa, które kieruje do nas Bóg,
bêdziecie mogli siê sami przekonaæ, ¿e to
S³owo ¿yje i potrafi przemawiaæ równie¿ do
Was. Liczê na to, ¿e nie zostawicie tego tylko
i wy³¹cznie dla siebie, ale bêdziecie siê tym
dzieliæ.  ̄ yczê Wam wytrwa³o�ci w przysz³ym
roku i dalszej pracy na chwa³ê Jezusa przez
prowadzenie Ambasady Lednickiej.  Pozdra-
wiam, z pamiêci¹ w modlitwie,

PIOTREK KIELAR

Zmiana warty

LEDNICKA  AMBASADALEDNICKA  AMBASADALEDNICKA  AMBASADALEDNICKA  AMBASADALEDNICKA  AMBASADA
Koordynatorzy ambasad lednickich
poczta:  pkielar@lednica2000.pl
internet: http://www.lednica2000.pl
lista dyskusyjna: http://www.ambasador.lednica2000.pl

¯ywy ¯³óbek 2004-5

NA ̄ YWO

¯ywy ¯óbek 2005 - w Trzech Króli, fot. Mietek



Post i karnawa³

TAK ... ALE
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Trwa karnawa³. Bêdzie on do�æ krótki
tego roku. Zapyta³em tatê, czy widzi w ogóle
zwi¹zek pomiêdzy wydawa³oby siê dwoma
biegunowo ró¿nymi okresami w roku ko�ciel-
nym. Karnawa³ - Post.

To rzeczywi�cie prawda, ¿e �niby nic a
jednak!�. Pamiêtam jak bawili siê w karna-
wale moi rodzice. Przed wojn¹, je¿eli moja
pamiêæ jest na tyle jeszcze sprawna, to dzi-
siaj jeszcze widzê te staranne zabiegi pañ
�duftuj¹cych siê� przed lustrem i tapiruj¹ce
swe w³osy �na glanc�. Po tych wszystkich
�krygowaniach� nadchodzi³ w koñcu dzieñ
balu. Je�li kto ma ochotê, mo¿e sobie po-
czytaæ poemat J. Tuwima pt. «Bal w operze�.
Spotkaæ tam mo¿na ducha dawnych wy-
kwintnych bali. Wyobra�cie sobie, Moi Ko-
chani, te suknie d³ugie i z ró¿nymi �dzyndz-
lami� te pantofelki, które im cia�niejsze tym
bardziej eleganckie. Rzuæmy okiem wy-
obra�ni na �nie¿nobia³e gorsy panów �wbi-
tych� we fraki i smokingi. A te �fiku�nie� za-
wi¹zane pod szyj¹ fulary! A ca³o�ci dope³-
nia³y �wybonerowane na hohe glanc� lakier-
ki otulone stosownymi getrami zapinanymi z
boku na zatrzaski. To¿ to szczyt elegancji i
�fasonu�! Nie ujmuje on w ca³o�ci moich od-
czuæ. Ale po czê�ci daje obraz tych dawnych
i wspania³ych imprez. Ja jednak chcê zwró-
ciæ uwagê Szanownych Czytelników, na pe-
wien, w porównaniu z rozmachem i form¹,
niewielki fakt. Jest on mo¿e dzi� nic nie zna-
cz¹cy, ale dla mnie ma zasadnicze znacze-
nie. Otó¿ chodzi mi o to, ¿e w tamtych cza-
sach poza tymi wielkimi i �bogatymi balami�,
organizowane by³y mniejsze i w bardziej ka-
meralnym gronie zabawy i �rauty�. Znamien-
nym jest to, ¿e wtedy bardziej przyk³adano
wagê do samego bycia razem ze sob¹, ni¿
do blichtru i ca³ego przerostu formy nad tre-
�ci¹.

Nast¹pi³ prze³om lat 80-tych i co� chyba
zmieni³o siê, bo ��wiat pracy� potrzebuje bar-
dziej �pracy�, a je¿eli bezrobocie puka do
drzwi, jako� mniej my�li siê o zabawie i we-
so³o�ci.

Tradycj¹ nowych elit biznesu sta³y siê tzw.
bale charytatywne. Potentaci finansowi i
�fundacyjni� organizuj¹ bale, w czasie któ-
rych zbiera siê �rodki finansowe dla potrze-
buj¹cych wsparcia. Nêka mnie jednak na-
trêtna my�l. Mo¿e jestem nie doinformowa-
ny, ale tak mi siê jako� wydaje, ¿e owe im-
prezy z frakami, smokingami i eleganckimi
toaletami, nie do koñca s¹ charytatywne i nie
do koñca s¹ bezinteresowne. Zgadza siê,
¿e datki z wieloma zerami za jedynk¹ docie-
raj¹ do tych, którzy tego wypatruj¹, ale moim
ma³ym i subiektywnym zdaniem organizato-
rzy tych¿e imprez czerpi¹ równie¿ profity i to
�dobr¹ z³otówk¹ brzêcz¹ce�.

Nie znam siê na zawi³o�ciach prawno-
podatkowych, ale wiem, ¿e istniej¹ odpisy
podatkowe i ulgi w p³aceniu tych¿e, p³yn¹ce
z darowizn i wspomagania ró¿nych fundacji
i stowarzyszeñ.

 Ale, ale!!! Mia³o byæ o zwi¹zku karnawa-
³u z postem! Wróæmy wiêc do przerwanego
w¹tku.

Dobry Bóg da³ nam karnawa³ po to, ¿eby
radowaæ siê i cieszyæ w sposób widoczny,
ale równie¿.... i tu zaczynaj¹ siê �schody�,
zgodny z wiar¹ przez nas wyznawan¹ i
zgodny z ogólnie przyjêtymi zasadami ¿ycia.
Có¿ to mo¿e oznaczaæ? Ano, jako chrze�ci-
janie, nie mo¿emy pozwoliæ sobie na zapo-
mnienie o hamulcach, które zabezpieczaj¹
nas przed zbyt swobodn¹ i zbyt szybk¹
�jazd¹� przez ten okres zabaw i weso³o�ci.
�wiêty Pawe³, w pierwszym li�cie do Koryn-
tian, powiedzia³: �czy jecie, czy pijecie, czy
cokolwiek czynicie, na chwa³ê Bo¿¹ czyñ-
cie�. Ten cytat zamyka w³a�ciwie ca³¹ dys-
kusjê. W tych s³owach tkwi przes³anie, któ-
re pozwala trzymaæ �na wodzy� swoje zapê-
dy i pozwala korzystaæ z wszelkich uciech w
sposób Bo¿y.

Bo pomy�lmy! Czy mi³e bêd¹ Bogu harce
prowadz¹ce do niszczenia, pijañstwa, czy,
co jest coraz bardziej powszechne, �og³upia-
nia siê� ró¿nymi �katalizatorami� narkotycz-
nymi.

I tutaj, widzê zwi¹zek pomiêdzy karnawa-
³em a postem. Bawi¹c siê i raduj¹c, musimy
pamiêtaæ o naszych obowi¹zkach wzglêdem
wiary, i nie wolno nam zapomnieæ o przyka-
zaniach. Ot, jeszcze jedna sprawa. W kar-
nawale, czy tego chcemy czy nie, wystêpuj¹
pi¹tki. Spyta kto� �i co z tego?� Odpowia-
dam: I nic!!! Jednak czas karnawa³u nie daje
wierz¹cemu ¿adnej dyspensy od pi¹tkowe-
go postu i basta!

Czy nie nazbyt czêsto �popuszczamy� so-
bie i traktujemy posty nakazane w piêciu
Przykazaniach Ko�cielnych jako zachowy-
wane czasami, bo ciocia ma imieniny, a grza-
na kie³basa jest taka smaczna, i po prostu,
nie wypada nie zje�æ. Oj, nakazy wiary nie
s¹ jednak tak elastyczne, ¿eby naginaæ je
do w³asnych potrzeb! A mo¿e, przystêpuj¹c
do Sakramentu Pojednania, nie uwa¿amy
nie zachowania postu w pi¹tki karnawa³owe
za grzech, i po prostu, nie spowiadamy siê z
tego? B£¥D!!! Jest to grzech i jakby go nie
nazywaæ, grzechem pozostanie i koniec!

Na zakoñczenie Chcê powiedzieæ, ¿e
zabawa i rado�æ wpisane s¹ w kanony na-
szej wiary, a bytno�æ Jezusa na weselu w
Kanie Galilejskiej jest tego najlepszym przy-
k³adem.

Bawmy siê wiêc i weselmy, ale pamiêtaj-
my równie¿ o obowi¹zkach cz³owieka wie-
rz¹cego, a wtedy nie wejdziemy w konflikt z
Bogiem!

 Czy te przemy�lenia to tylko moralizowa-
nie? Chyba nie! We�my sobie do serca kil-
ka powy¿szych my�li, a karnawa³ bêdzie
mo¿e weselszy, a i mo¿e �bezpieczniejszy�
w naszej wierze?

WOJCIECH

Od autora:
Trudniejsze wyrazy: duftowanie - przygo-
towywanie z u¿yciem wody koloñskiej; kry-
gowanie - robienie min przed lustrem; na
glanc - z po³yskiem; dzyndzle - treny, wi-
siory; wbitych - ubranych; fiku�nie - z fan-
tazj¹; fular - rodzaj krawata.

�wi¹teczne porz¹dki

SZOPA
DEKORACJE
Kolejne �wiêta Bo¿ego Narodzenia i ko-

lejne, jak co roku przygotowania. Tak jest w
ka¿dym naszym domu, tak jest równie¿ w
naszej parafii, w ko�ciele. Tak by³o i przed
tegorocznymi �wiêtami.

Prace porz¹dkowe rozpoczê³y siê ju¿ 16
grudnia, bowiem w tym dniu grupa osób z
wspólnot Neokatechumenatu, pod okiem
marsza³ka - pana Stefana, oczyszcza³a gór-
ne partie ko�cio³a i kaplicy z kurzu, z pajê-
czyn, a cz³onkowie Chóru �Fordonia� na cze-
le z panem Józefem - prezesem, generalnie
sprz¹tnêli ko�cielny chór. W kilka dni pó�-
niej, nasze parafianki pod przewodnictwem
pañ: Zosi i El¿biety umy³y ca³y ko�ció³.

Jak co roku, grupa Stra¿y Marsza³kow-
skiej, przy pomocy kilku parafian, stawia³a
szopê, uzupe³nia³a kojce dla zwierz¹t w za-
improwizowanej oborze (w piwnicach domu
jubileuszowego) i oprawia³a choinki.

Wszystko wygl¹da³o na zewn¹trz tak
samo, bo przecie¿ to ju¿ 12 raz ̄ ywy ̄ ³óbek
go�ci³ w parafii. Wszystko, ale by³a jednak
pewna nowo�æ, bowiem ca³a szopa pierw-
szy raz zosta³a wykonana z elementów skrê-
conych �rubami (pomys³ jednego z naszych
marsza³ków zda³ egzamin).

Po ustawieniu szopy i zagrody w ko�cie-
le i kaplicy nadszed³ czas na dekorowanie
ca³o�ci. Uk³adanie kwiatów przy o³tarzach i
w ca³ym ko�ciele, to dzie³o naszych pañ de-
koratorek: Oli i Marioli, ustawianie choinek
to dzie³o Oazy M³odzie¿y, a szopkê w kapli-
cy wykona³ pan Roman.

Dekoracje lewostronne w ko�ciele, dla
niektórych kontrowersyjne, to dzie³o m³odzie-
¿y z Duszpasterstwa Akademickiego �Mar-
tyria�.

Tyle o przygotowaniach, a ju¿ Wigilia,
�wiêta i Trzech Króli to czas wytê¿onej �s³u¿-
by� dla ca³ej obsady ¯ywego ¯³óbka z �na-
czelnym oborowym� ks. Krzysztofem jak i dla
Stra¿y Marsza³kowskiej.

I na zakoñczenie refleksja. Przyznam, ¿e
autorzy dekoracji potrafili ukazaæ nasz¹ co-
dzienn¹ rzeczywisto�æ, która jak zwykle ma
dwa oblicza. Ile¿ to czasu wielu z nas po-
�wiêci³o lekturze ulotek ró¿nych marketów?
Ile czasu i pieniêdzy po�wiêci³o na ich �od-
wiedziny�, bo gdzie� tam by³a promocja, tak
jak na dekoracji po lewej stronie o³tarza?

Mo¿e niejednemu zabrak³o miejsca i cza-
su na to, aby przemy�leæ to, co wydarzy³o
siê w szopie, któr¹ w symbolicznej, jak i w
�o¿ywionej� dziêki ¯ywemu ¯³óbkowi posta-
ci widzieli�my po prawej stronie?

Je�li dekoracje pobudzi³y nas do zasta-
nowienia - chwa³a pomys³odawcom. Wszyst-
kim za�, w³¹czaj¹cym siê w dzie³o przygoto-
wañ przed�wi¹tecznych i s³u¿by wspólnocie
parafialnej nale¿¹ siê serdeczne s³owa po-
dziêkowania za pracê i pomoc.

OBSERWATOR

Czasem pokuty w Ko�ciele s¹ poszczególne
pi¹tki ca³ego roku i czas Wielkiego Postu.
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Na budowie Domu Jubileuszowego

P£YTY, PAPA ...

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 murarskie. Na drewnianej ³uko-
watej konstrukcji dachowej dekarze zakoñ-
czyli monta¿ p³yt OSB i pokryli je pap¹. Roz-
poczn¹ siê prace zwi¹zane z pokryciem da-
chu p³askiego.

Od �wi¹t Bo¿ego Narodzenia do 17.
stycznia na Fundusz Budowy Domu Jubile-
uszowego wp³ynê³o 71 wp³at, w tym 40 pod-
czas kolêdy. Za pomoc modlitewn¹ i mate-
rialn¹ sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ.

Dziêkujemy firmom i instytucjom, które
w ostatnim czasie zaanga¿owa³y siê w dzie-
³o budowy:

BY£O
Od 24 do 26 grudnia 2004 oraz od 6 do 7
stycznia 2005 by³  w naszej parafii ¯ywy
¯³óbek.
7 stycznia w ko�ciele o 19.15 odby³ siê kon-
cert kolêd dedykowany �p. Ksiêdzu Probosz-
czowi Zygmuntowi Trybowskiemu. Po koncer-
cie na plebanii spotkali siê wykonawcy Kon-
certu i dobrodzieje �Wiatraka�

BÊDZIE
Od 28 stycznia do 6 lutego 2005 - zimowi-
sko w Murzasihle, koszt 340 z³otych. Zapew-
niamy: zakwaterowanie w góralskim domu,
dojazd autokarem, pe³ne wy¿ywienie, nauka
jazdy na nartach, spacery po tatrzañskich
dolinach, zabawy na �niegu, zajêcia artystycz-
ne, niespodzianki. Zapisy w biurze Wiatraka
od poniedzia³ku do pi¹tku od 10.00 do 18.00.
Od 31. stycznia do 4. lutego 2005 bêd¹ pó³-
kolonie zimowe, które organizuje i przyjmuje
zapisy Fundacja Wiatrak.
Wszystkie sprawy dotycz¹ce 1% proszê kie-
rowaæ na adres Monika Kalisz, Fundacja Wia-
trak ul. Bo³tucia 5, 85-791 Bydgoszcz tel./fax:
(052) 346 31 90 tel. kom.: 505 418 892 pro-
cent@wiatrak.lo.pl
CKK Wiatrak ul. Bo³tucia 5, 85-791 Bydgoszcz
tel. (052) 346-31-90 www.wiatrak.lo.pl
ckk@wiatrak.lo.pl

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Od-
dzia³ Kujawsko-Pomorski, Firma �GO-
TOWSKI� - Budownictwo Komunikacyj-
ne i Przemys³owe Sp. z o.o.; B-Act Sp. z
o.o.; Konsbud; Budopol; Thermservice;
Wirbud; �Ebud� - Przemys³ówka Sp. z
o.o.; Geoter; Ortis; Transchem; Fabwel;
�Eximol� Olczy - Wiatrowski s.c.; Atlas;
Rethmann; Borg; Rekpol; Przedsiêbior-
stwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Kobylarnia.

Bardzo prosimy o duchowe i materialne
wsparcie dzie³a budowy.

KAMA

W pi¹tkowy wieczór 7. stycznia 2005
roku w parafialnym ko�ciele Centrum Kultu-
ry Katolickiej Wiatrak zorganizowa³o drugi ju¿
koncert po�wiêcony pamiêci za³o¿yciela na-
szej parafii i pierwszego proboszcza �p. ks.
pra³ata Zygmunta Trybowskiego. Nawê ko-
�cio³a po brzegi wype³nili s³uchacze i uczest-
nicy koncertu.

Ca³y koncert utrzymany by³ w konwencji
uczty - w nawi¹zaniu do og³oszonego przez
Ojca �wiêtego Jana Paw³a II �Roku Eucha-
rystii�. Mogli�my obejrzeæ pantomimê w wy-
konaniu studentów DA �Martyria�, którzy po-
kazali destrukcyjne zastosowanie sto³u,
jak i pó�niejsz¹ jego przemianê w miejsce
narodzin mi³o�ci i dzielenia siê chlebem. W
finale opowiadania o uczcie nasz ks. pro-
boszcz Jan Andrzejczak prze³ama³ siê chle-
bem, którym nastêpnie dzielili siê uczestni-
cy koncertu.

Na koncercie gra³ zespól �To nie My To-
niemy� oraz �piewa³a m³odzie¿ i dzieci z Wia-
traka. Pomagali studenci Akademii Muzycz-
nej z Bydgoszczy.

Koncert pamiêci

CHELBEM, D�WIÊKIEM I OBRAZEM
Koncertowi towarzyszy³ ¯ywy ¯³óbek.

By³a wiêc ¿ywa rodzina, pasterze, anio³y,
zwierzêta.

W czasie koncertu na du¿ym ekranie, jak
w kalejdoskopie, przesuwa³y siê obrazy z nie
¿yj¹cym ju¿ ks. Zygmuntem, pokazuj¹ce jego
trud duszpasterski i okazywan¹ mi³o�æ wier-
nym wg motta umieszczonego przez niego
na prymicyjnym obrazku �Mi³ujmy czynem i
prawd¹�.

Zmar³y proboszcz - ks. Zygmunt Trybow-
ski zawsze nosi³ w sutannie cukierki, który-
mi obdarowywa³ napotkane dzieci. I tym ra-
zem, m³odzie¿ - przed³u¿aj¹c ten zwyczaj -
czêstowa³a cukierkami uczestników koncer-
tu opuszczaj¹cych �wi¹tyniê.

Po koncercie, przy wyj�ciu z ko�cio³a
by³a te¿ okazja do z³o¿enia datku na pomoc
ofiarom tragicznego trzêsienia ziemi w Azji.

Na fotografii mo¿emy zobaczyæ chwilê
uchwycon¹ okiem fotoreportera.

TEKST I FOTO MIETEK

Na koncercie, fot. Mietek

Prace na dachu, fot. Ma³a



Min¹³ rok pos³ugi kap³añskiej w Centrum
Onkologii

W Roku Pañskim 2004 kapelan Centrum
Onkologii, ks. Arkadiusz D¹browski, rozda³
oko³o 44 tys. komunii �w., odprawi³ 278 mszy
�wiêtych, udzieli³ 783 sakramenty namasz-
czenia chorych, s³u¿y³ sakramentem pojed-
nania, udzielaj¹c go ogromnej ilo�ci chorym,
w kaplicy i na salach. Przeprowadzi³ wiele
rozmów z chorymi, czêsto ze ³zami w oczach,
ale i z rado�ci¹, zakoñczon¹ Sakramentem
Pojednania. Wielk¹ rado�ci¹ w sercu, za co
Bogu dziêkuje, dla kapelana by³o to, ¿e ka¿-

Duszpasterski rok w Centrum Onkologii

POS£UGIWANIE W CHOROBIE
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da msza �w. by³a animowana �piewem czy
muzyk¹ osób zaproszonych, czy to pojedyn-
czo, czy to w wieloosobowych zespo³ach,
³¹cznie na chwa³ê Pana �piewa³o i gra³o
ponad 400 osób.

Ksi¹dz Arkadiusz wdziêczny jest wszyst-
kim za troskê o kaplicê, na ka¿d¹ niedzielê
s¹ ¿ywe kwiaty. Paniom Urszuli, Krystynie,
Marioli wyra¿a wdziêczno�æ za troskê o czy-
sto�æ kaplicy, która jest sprz¹tana parê razy
w tygodniu. Kapelan troszczy siê, aby dla
chorych i ich rodzin odbywa³y siê w ci¹gu
roku koncerty muzyczne. Ostatnio, 29 grud-

nia, wyst¹pi³ w sali konferencyjnej Katedral-
ny Zespó³ Wokalny pod dyrekcj¹ pana Ma-
riana Koñczala. Wystêp zespo³u by³ wielk¹
duchow¹ uczt¹ dla s³uchaj¹cych oraz rado-
�ci¹, która zago�ci³a na wielu zatroskanych
twarzach. Wspólnota Odnowy w Duchu �w.
�Nios¹ca Ducha� z parafii �w. Mateusza
wspiera pos³ug¹ ks. Arkadiusza, w sposób
szczególny trwa na modlitwie w kaplicy w
pierwsze �rody miesi¹ca przy udzielaniu
sakramentu namaszczenia chorych.

Troszcz¹c siê o rozwój duchowy chorych,
kapelan rozprowadzi³ 1200 egzemplarzy
�Apostolstwa chorych�. W pa�dzierniku, mie-
si¹cu po�wiêconym Matce Bo¿ej Ró¿añco-
wej rozprowadzi³ oko³o 500 dziesi¹tek ró¿añ-
ca. Co tydzieñ wymieniana jest na tablicy
og³oszeñ w �nawie pielgrzyma� gazetka Ka-
tolickiej Agencji Informacyjnej.

W kaplicy Mi³osierdzia Bo¿ego na bie¿¹-
co jest wymieniana dekoracja zgodnie z ka-
lendarzem liturgicznym i uroczysto�ciami
ko�cielnymi. Piêkny by³ wystrój grobu Pañ-
skiego i starannie przygotowany ¿³óbek. Uro-
czy�cie jest obchodzony dzieñ chorego 11
lutego, odpust Mi³osierdzia Bo¿ego w
pierwsz¹ niedzielê po Wielkanocy, �wiêto
patrona ksiê¿y salezjanów 31 stycznia. Rok
zakoñczony jest uroczystym �piewem hym-
nu �Te Deum� -Ciebie Boga wys³awiamy. W
maju i pa�dzierniku nie mo¿e zabrakn¹æ
modlitw - litanii loretañskiej i ró¿añca, a w
ka¿d¹ �rodê nowenny do Matki Bo¿ej Nie-
ustaj¹cej Pomocy.

Wielokrotnie pacjenci koñcz¹cy leczenie,
odje¿d¿aj¹cy do domów, w s³owach po¿e-
gnania mówi¹, ¿e brak tych nabo¿eñstw i
ciep³a kaplicy i tej serdeczno�ci ze strony
kapelana, zabieraj¹ to wszystko ze sob¹,
umieszczaj¹c w g³êbi swoich serc. Codzien-
na koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego przed
msz¹ �w. o godz. 15.00, wtorkowe nabo¿eñ-
stwo ku czci �w. O.Pio, z uca³owaniem �wiê-
tych relikwii, jest wielkim umocnieniem dla
chorych i �ród³em si³y do d�wigania krzy¿a
codziennego.

W ostatnim czasie by³o modlitewne spo-
tkanie z ojcem Peterem Rookey oraz spo-
tkanie op³atkowe z ordynariuszem diecezji
bydgoskiej ks. bp. Janem Tyraw¹.

Ks. Arkadiusz wk³ada ca³e serce w swoj¹
pos³ugê i s³u¿bê chorym, zawsze ³agodnie
zaprasza chorych na modlitwê do kaplicy, by
to z jego ust wyp³ywa³y s³owa, które znajdu-
jemy w Ewangelii �w. Mateusza: Przyjd�cie
do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obci¹-
¿eni jeste�cie, a Ja was pokrzepiê (Mt 11,28).
Kaplica szpitalna przez ca³y rok jest wype³-
niona duchem modlitwy. Niech Pan bêdzie
uwielbiony przez wszystkich, którzy wchodz¹
do niej.

ADAM BAREJ

W Wiatraku

1% KRÊCI WIATRAKIEM
22 marca 2004 roku Fundacja �Wiatrak�

uzyska³a status Organizacji Po¿ytku Publicz-
nego, jako pierwszy podmiot w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim (wpis w KRS pod
numerem 0000175233). Dziêki temu poja-
wi³y siê dla nas nowe mo¿liwo�ci pozyska-
nia �rodków na nasz¹ dzia³alno�æ.

Od ubieg³ego roku zgodnie z art. 27d Usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350) ka¿dy spo-
rz¹dzaj¹cy zeznanie podatkowe mo¿e prze-
kazaæ 1% nale¿nego podatku na dzia³alno�æ
Organizacji Po¿ytku Publicznego - Fundacji
�Wiatrak�.

Wygl¹da to tak: 99% podatku kierowane
jest do Urzêdu Skarbowego, a 1% dla �Wia-
traka�.

1% nie jest ani darowizn¹, ani ulg¹. Dziê-
ki tzw. �mechanizmowi 1%� podatnik sam
decyduje, co stanie siê z 1% odprowadza-
nego przez niego podatku.

Od stycznia do kwietnia trwa kampania in-
formacyjno - edukacyjna maj¹ca za zadanie
dostarczenie wiedzy bydgoszczanom na te-
mat 1%. Bêd¹ na ten temat ulotki, plakaty,
informacje w mediach, ale od lat wiadomo,
¿e najlepsz¹ reklam¹ jest dobre s³owo, dla-

tego prosimy naszych Drogich Parafian o po-
moc w rozpropagowaniu tej akcji. Im wiêcej
osób wp³aci nam swój 1%, tym wiêcej z
zamierzonych przedsiêwziêæ zostanie
zrealizowanych i wiêcej osób skorzysta
z naszej pomocy.

1% zamienimy na: kreowanie ¿ycia kul-
turalnego; organizowanie zajêæ pozalekcyj-
nych i wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y;
prowadzenie dzia³alno�ci profilaktycznej;
rehabilitacjê spo³eczn¹ i zdrowotn¹ osób nie-
pe³nosprawnych; akcjê do¿ywiania dzieci;
wsparcie budowy Domu Jubileuszowego.

W marcu i kwietniu zapraszamy wszyst-
kich chêtnych, nie tylko Parafian, do Klubu
Integracji Spo³ecznej �Wiatrak� przy ul.
Kleeberga 2 (budynek Fordoñskiej Spó³-
dzielni Mieszkaniowej). Tam od poniedzia³-
ku do pi¹tku w godzinach od 17.00 do
19.00 bêdziemy pomagaæ wype³niaæ PITy
y. Oferowana pomoc bêdzie bezp³atna.

Za ka¿dy przekazany 1% i za wielolet-
nie zaufanie bardzo dziêkujemy!

Szczegó³y: www.wiatrak.lo.pl
MONIKA KALISZ;

Specjalista ds. reklamy i marketingu;
Fundacja �Wiatrak�

Wstrzemiê�liwo�æ obowi¹zuje wszystkich, którzy ukoñczyli 14 rok ¿ycia we wszystkie pi¹tki i �rodê Popielcow¹.
 Post obowi¹zuje w �rodê Popielcow¹ i w Wielki Pi¹tek wszystkich miêdzy 18 a 60 rokiem ¿ycia.
Uzasadniona niemo¿liwo�æ zachowania wstrzemiê�liwo�ci w pi¹tek domaga siê od chrze�cijanina podjêcia innych form pokuty.
Powstrzymywanie siê od zabaw obowi¹zuje we wszystkie pi¹tki i w czasie Wielkiego Postu.



Pro�ba
Kapelani - ks. Arkadiusz i ks. Wojciech
oczekuj¹ pomocy - wolontariuszy i po-
mocników - dla chorych i pos³ugi przy
o³tarzu.
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Spiewna pos³uga

RADO�Æ PRZEZ £ZY

Niedziela to dzieñ wspominania i prze¿y-
wania Zmartwychwstania. Przypomina o tym
choæby s³ownik jêzyka rosyjskiego, nazywa-
j¹c ten dzieñ dos³ownie �woskresienie�
(zmartwychwstanie).

Tegoroczne niedziele to dni szczególne,
bowiem Jan Pawe³ II og³osi³ ten rok �Rokiem
Eucharystii�. Zatem powinny to byæ dni dla
nas szczególne, dobrze zaplanowane i prze-
¿yte. Jak to mo¿na zrobiæ, aby tak siê sta³o?

Niedziela 9. stycznia 2005 r. by³a kolej-
nym dniem pos³ugi ks. kapelana Arkadiusza
D¹browskiego w szpitalu Centrum Onkolo-
gii. Jednak, jak to zwykle bywa, ks. Kapelan
potrafi³ ten dzieñ dobrze zaplanowaæ i cho-
rym znale�æ chwilê rado�ci, bo wiadomo, ¿e
choremu w szpitalu, a szczególnie w tym
szpitalu trudno wykrzesaæ odrobinê rado�ci.

Powodem do radowania siê by³a obec-
no�æ w szpitalu Zespo³u Pie�ni Dawnej �Fre-
sca voce� z M³odzie¿owego Domu Kultury
Nr 5 w Bydgoszczy - Fordonie kierowanego
przez pani¹ Michalinê Spychalsk¹.

Zespó³ u�wietni³ Mszê �w., a po niej da³
jeszcze koncert dla chorych i ich go�ci w
szpitalnej sali konferencyjnej. Kilkadziesi¹t
schorowanych osób i ich najbli¿szych, mimo
cierpienia i ró¿nych okaleczeñ s³ucha³o z
zainteresowaniem i oklaskiwa³o piêkne ko-
lêdy, pastora³ki i pie�ni wykonywane przez
grupê kilkunastu m³odych panien. Tyle fak-
tów.

S³owo refleksji na zakoñczenie tej notat-
ki wydaje siê jednak konieczne. Otó¿, ks.
Arkadiusz potrafi³ zmobilizowaæ kolejn¹ gru-
pê, aby w niedzielne przedpo³udnie przyby-
³a do szpitala, aby tu �wiêtowaæ Dzieñ Pañ-
ski. M³ode osoby nie powiedzia³y nie. Mo¿-
na by powiedzieæ, ¿e odpowiedzia³y czynem
na ten fragment s³ów Jezusa �By³em w szpi-
talu, a odwiedzili�cie mnie�. I nie by³o ju¿ ko-
nieczne nastêpne pytanie, �Kiedy Panie
by³e�, chory�?

Rok ma 52 niedziele i jeszcze kilkana�cie
innych wa¿nych dni - uroczysto�ci i �wi¹t.
Tyle jest szans i mo¿e uda mi siê kiedy� zro-
biæ co� podobnego, jak ci m³odzi ludzie?

ARKANT

Koncert Zespolu Pie�ni Dawnej �Fresca  voce� w Centrum Onkologii, fot. Mietek

CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy

(kaplica pw. Chrystusa Mi³osiernego
otwarta od 8.30 do 16.30)

MSZE �W.: 11.00 (w soboty, niedziele, �wiê-
ta); 15.00 (od wtorku do pi¹tku) * WIZYTA na
oddzia³ach: w soboty, niedziele i �wiêta - 8.30
do 10.30; od wtorku do pi¹tku od 9.30 do 12.30
* SPOWIED�: od 13.30 w kaplicy i po Mszach
�w.  na oddzia³ach (na ka¿de ¿yczenie) * SA-
KRAMENT CHORYCH (I �roda miesi¹ca w ka-
plicy i na ka¿de ¿yczenie) NABO¯EÑSTWA:
Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego - 14.55; No-
wenna do MB Nieustaj¹cej Pomocy - w �rodê;
RÓ¯ANIEC 19.00 - (codziennie odmawiany
przez pacjentów); inne okresowe.

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 cho-
rych, rozmowy z pacjentami i ich bliskimi itp.)
trwa ka¿dego dnia od 9.00 do 15.00  i na
ka¿de wezwanie.
 Msza �w. sprawowana jest kaplicy �w. Al-
berta w ka¿d¹ niedzielê o 14.00.

Telefon kontaktowy do ks. Wojciecha Ret-
mana 348-56-42 (centrala RZOP-DSR) oraz
343-19-39.

Regionalny Zespó³
Opieki Paliatywnej

DOM SUE RYDER
w Bydgoszczy

Pi¹tek 10 grudnia 2004 r. by³ szczegól-
nym dniem dla szpitala Centrum Onkologii,
a by³o nim osobiste spotkanie z ojcem Pete-
rem Mary Rookey OSMB.

Pobudzi³o mnie ono do kilku refleksji i
przemy�leñ.
1. Po�wiêcenie wod¹ �wiêcon¹ u�wiadomi-

³o mi, ¿e ten znak jest dla mnie ku obro-
nie i ochronie przed dzia³aniem z³ych
mocy.

2. �Modlitwa o cud� - przemawia³a do mnie
tym, ¿e:
- mam stan¹æ w pokorze przed Bogiem,

zdaj¹c sobie sprawê ze swej ma³o�ci i
marno�ci,

- przepraszam Pana za grzechy i proszê
o przebaczenie,

- przebaczam wszystkim, którzy mnie
skrzywdzili,

- zrywam wiêzy z mocami z³a,
- ca³kowicie oddajê siê Panu Bogu, za-

praszam Go do mojego ¿ycia,
- przez Najdro¿sz¹ Krew Jezusa, b³agam

Boga Ojca o moje uzdrowienie - cia³a,
duszy, zmys³ów,

- wyznajê, ¿e kocham Pana Jezusa, dziê-
kujê za wszystko i wyra¿am pragnienie
kroczenia za Jezusem,

- proszê o pomoc Matkê Bo¿¹, moich pa-
tronów i Anio³ów.

2. S³owa ojca Petera odnosz¹ce siê do s³ów
Pana Jezusa, jakie skierowa³ do swoich
uczniów zgromadzonych na górze przed
wniebowst¹pieniem (Mk 16, 13-18).
- kap³ani id¹ na ca³y �wiat g³osz¹c Ewan-

geliê i udzielaj¹ chrztu - a wiêc, je¿eli
jestem ochrzczony i przyjmujê z wiar¹
Chrystusa w g³oszonym s³owie, to otwie-
ra siê dla mnie droga do zbawienia,

- tym, którzy wierz¹ ró¿ne znaki towarzy-
szyæ bêd¹, m.in. �na chorych rêce k³a�æ
bêd¹ i ci odzyskaj¹ zdrowie� - czy ja wie-
rzê w to, ¿e Pan uzdalnia do s³u¿by ka-
p³anów i czyni ich swoimi narzêdziami,
co podkre�la³ ojciec Peter, ¿e jest na-
rzêdziem w rêku Pana.

4. S³owa ojca Petera odnosz¹ce siê do s³ów
z Listu �w. Jakuba Aposto³a (Jk 5,14-15):
�Choruje kto� w�ród was? Niech sprowa-
dzi kap³anów Ko�cio³a , by siê modlili nad
nim i nama�cili go olejem w imiê Pana. A
modlitwa pe³na wiary bêdzie dla chorego
ratunkiem i Pan go pod�wignie, a je�liby
pope³ni³ grzechy, bêd¹ mu odpuszczone.�
- wzbudzaj¹ refleksjê, aby Bogu ca³kowi-

cie zaufaæ,
- aby postawiæ na Jezusa i ca³kowicie Mu

zawierzyæ,
- w chwilach choroby i cierpienia na mo-

dlitwie szukaæ umocnienia, bo Jezus jest
najlepszym lekarzem cia³a i duszy,

- modlitwa ojca Petera, namaszczenie
olejem, b³ogos³awieñstwo, pobudzi³o
mnie do refleksji i kierowa³o my�li do s³o-
wa Bo¿ego.

5. Postawa ojca Petera, mimo sêdziwego
wieku, pe³na pokory, spokoju, ³agodno�ci
i pe³ne mi³o�ci oczy dawa³y do my�lenia,
¿e jest on obrazem Chrystusa.

ADAM BAREJ

U progu Wielkiego Postu

PO SPOTKANIU



Uwieñczeniem boja�ni Pañskiej jest m¹-
dro�æ (...) Je�li rozumny cz³owiek us³yszy s³o-
wo m¹dre, pochwali je i dorzuci do niego swoje
(Syr 21, 11b.15a)

Kogo mo¿na nazwaæ samolubem? W do-
s³ownym t³umaczeniu: tego, który lubi tylko
sam siebie.

Po g³êbszym zastanowieniu mo¿na dodaæ:
tylko dla siebie zachowuje wszelkie informa-
cje, pomys³y, a nawet uczucia. W czysto ludz-
kich relacjach, taka osoba musi byæ chyba
samotna i nieszczê�liwa, bo trudno przeby-
waæ z kim�, kto w odpowiedzi na jakikolwiek
gest, co najwy¿ej wzrusza ramionami...

Wspólnota, to nie tylko spotkanie i Eucha-
rystia, ale tak¿e ró¿ne inne duchowe przed-
siêwziêcia - one te¿ powinny byæ wspólne.
Przed dzia³aniem musi jednak powstaæ jaki�
plan, choæby ogólny zamys³ tego, co przed
nami.

Nie dziel siê z grup¹ ¿adnym nowym po-
mys³em. Zachowuj wszystko wy³¹cznie dla
siebie. Tylko zastanów siê, czy w takiej po-
stawie mie�ci siê jeszcze Wspólnota?

PAT

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

Jak mo¿esz rozbiæ wspólnotê (8)

B¥D� SAMOLUBEM!

O Eucharystii (3)

�WIE¯O MALOWANE ...
UWA¯AJ, PANIE JEZU
Kto� mo¿e pomy�leæ, ¿e chyba co� mi siê

pomyli³o, ale nie tym razem. Chcia³abym po-
ruszyæ temat, dla mnie wa¿ny, choæ pewnie
czasami kontrowersyjny.

Chodzi o... zanim przejdê do sedna spra-
wy, zastanów siê, proszê, Drogi Czytelniku,
co obejmowa³oby Twoje przygotowanie do
spotkania z jak¹� znacz¹c¹ dla Ciebie osob¹,
z kim� dla Ciebie wa¿nym...? Z Papie¿em,
szefem firmy...? Pewnie Twoje my�li kr¹¿y³y-
by wokó³: miejsca spotkania, innych zapro-
szonych go�ci, sposobu zachowania (wyma-
ganego w trakcie spotkania), odpowiedniego
ubioru, mo¿e jedzenia... i pewnie jeszcze wie-
lu innych spraw.

No w³a�nie, a przecie¿ id¹c na KA¯D¥
Mszê �wiêt¹, idê na spotkanie z Królem, Bo-
giem Wszechmog¹cym, idê na Ucztê Mi³o�ci.
Czy zastanawiam siê nad tymi wszystkimi
sprawami, przygotowuj¹c siê do tego spotka-
nia? Pewnie nie, bo to dla wielu przecie¿ tyl-
ko (RATUNKU!!!) kolejna Msza �wiêta.

Pisa³am ju¿ o przygotowaniu wewnêtrznym,
tak bardzo mnie osobi�cie dotycz¹cym (mo-
dlitwa, intencja Mszy �w. itp.), a teraz chcê
napisaæ o tym, co mo¿e wydawaæ siê bardzo
przyziemne i pozornie ma³o wa¿ne.

Chodzi o ubiór. Szykuj¹c siê na jakie� wa¿-
ne spotkanie, staramy siê, aby ³adnie, czysto
i elegancko wygl¹daæ. Dlaczego tak czêsto
zapominamy o tym, ¿e Msza �w. jest równie¿
wa¿nym spotkaniem? Czasem w ko�ciele
mo¿na zobaczyæ osoby, które chyba zab³¹-
dzi³y, albo pomyli³y miejsce. Dotyczy to za-
równo Panów jak i Pañ. Z ca³ym szacunkiem
do ka¿dego cz³owieka, który przychodzi do
Domu Bo¿ego. Tak jak przygotowujemy wnê-
trze - mogliby�my równie¿ zadbaæ o nasze
ubranie. Chocia¿ o to, aby by³o czyste, schlud-
ne. W wielu wypadkach jest odwrotnie: ubran-
ko czy�ciutkie i od najlepszego krawca, a w
�rodku �mietnik albo bagienko (ale to inna
historia).

Kiedy� posz³am na Mszê �w., niedzieln¹,
w ma³ym miasteczku. Tam od razu widaæ, ¿e
jest to dzieñ �wi¹teczny, czas wyj¹tkowy, jak-
¿e inny od codziennej �szarówki�. Od�wiêtne
ubrania, jaki� zewnêtrzny i wewnêtrzny blask,
rado�æ. Niestety brakuje mi tego w miastach,
gdzie niedzielne Msze �w. traktuje siê jak obo-
wi¹zek, chwilkê odpoczynku �w biegu� tygo-
dnia. A mo¿e warto na to nasze niedzielne
spotkanie z Bogiem w Eucharystii potrakto-
waæ jako okazjê do odkrycia piêkna tego �wi¹-
tecznego dnia? Równie¿ poprzez piêkny i
skromny strój...

W³a�nie, skromny... Tutaj napiszê trochê o
tym co widaæ, a czego raczej nie powinno byæ
widaæ. Drogie Panie, kochane Dziewczyny.
Wiem, ¿e dla wielu z Was jest to okazja do
zaprezentowania nowego ciuszka, nowej gar-
soneczki, sukienki, spódniczki czy co tam
nowego sobie sprawi³y�cie. I cudownie, ¿e
chcecie ukazaæ Wasze piêkno w czym� rów-
nie piêknym. Ale wybaczcie... Ko�ció³ to nie
miejsce, w którym przychodzi siê w kawa³ku
czego� w okolicy bioder i jakiej� szmatki, któ-
ra czasami ledwie trzyma siê na biu�cie, albo
w czym�, czego w³a�ciwie nie trzeba by³o za-

W Oazie
M³odzie¿y
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k³adaæ, bo i tak wszystko widaæ. Trochê sza-
cunku dla samego Boga i dla miejsca �wiête-
go. On wie, jak piêknie ka¿dego stworzy³ i
chwa³a Mu za to! Inna sprawa, ¿e przycho-
dz¹c nieodpowiednio ubranym, rozpraszamy
innych i przeszkadzamy w pe³nym prze¿yciu
Mszy �wiêtej. Tak, Drogie Panie, odpowiada-
my w tym momencie za Panów, za czysto�æ
ich my�li i spojrzeñ i niestety wiele piêknych
kobiet przyczynia siê do grzechu tych, którzy
na nie patrz¹. Teraz pewnie powiecie: prze-
cie¿ mogli nie patrzeæ, zamkn¹æ oczy itp., ale
s¹ sprawy, które dotycz¹ naszej seksualno-
�ci, o których w tym miejscu teraz nie bêdê
pisaæ, a które nie zawsze potrafimy zawierzyæ
Panu Bogu, aby On pomóg³ je nam opano-
waæ. A z drugiej strony jak¿e wiele osób my-
�li, ¿e w³a�nie w Ko�ciele znajdzie mê¿a -
¿onê i tym bardziej podkre�la swoje wdziêki.
Wiem, ¿e mo¿e piszê zbyt ostro, bo przecie¿
nie ka¿dy tak siê ubiera. Wiem, i z ca³ego ser-
ca dziêkujê tym wszystkim, którzy dbaj¹ o
piêkno i skromno�æ swojego stroju. Kochane
Panie, to ¿e spódniczka trochê d³u¿sza, blu-
zeczka mniej prze�wituj¹ca, nie znaczy, ¿e nie
wygl¹dacie piêknie i kobieco. �Wdziêk nad
wdziêkami skromna kobieta� (Syr 26,15a).
Panowie, wy tak¿e piêknie wygl¹dacie w gar-
niturach, wyprasowanych koszulach, wy-
czyszczonych butach.  A¿ mi³o patrzeæ na ele-
ganckich mê¿czyzn.

W tytule napisa³am zdanie, które wypowie-
dzia³ pewien kap³an udzielaj¹c Komunii �wiê-
tej pewnej �wymalowanej panience�, po s³o-
wach �Cia³o Chrystusa� i po spojrzeniu na tê
m³od¹ dziewczynê szepn¹³ w³a�nie te s³owa:
�uwa¿aj, Panie Jezu, �wie¿o malowane...�
Mo¿na siê z tego �miaæ, ale jest to ¿a³osne,
kiedy kobieta, czasem bez wzglêdu na wiek,
nak³ada na swoj¹ twarz (piêkn¹, bo przecie¿
stworzon¹ na obraz i podobieñstwo samego
Boga) �kilka ton� tapety. To ju¿ przestaje byæ
makija¿, który mo¿e podkre�liæ piêkno, ale to
w³a�nie popularnie zwana �tapeta�, zakrywa-
j¹ca prawdziw¹ twarz, a ukazuj¹ca maskê.
Tylko przed czym - Kim - chcê siê schowaæ...?

Jeszcze jedno, co dotyczy równie¿ nasze-
go zewnêtrznego przygotowania.... i obejmu-
je zarówno kobiety jak i mê¿czyzn...

Nawet najlepsze perfumy czy woda koloñ-
ska nie zast¹pi¹ czystej wody, myd³a i rêczni-
ka... Bardzo lubiê, jak mê¿czy�ni ³adnie
pachn¹, (i pewnie nie tylko ja), ale czasem
nie mo¿na oddychaæ, kiedy kto� wyleje na sie-
bie ca³¹ butelkê jakiego� cudu z drogerii.
Bywa, ¿e Panie te¿ w tej kwestii trochê prze-
sadzaj¹. Cieszê siê, ¿e chcecie piêknie pach-
nieæ, ale umiar bywa w tej kwestii wskazany. I
bardzo proszê siê nie obra¿aæ. Nie piszê o
wszystkich, ale o tych, których za mocno wi-
daæ albo czuæ... W³a�nie takie osoby najszyb-
ciej s¹ zauwa¿one...

MAGDA

Uwaga:
Artyku³ ten w postaci elektronicznej znajdziecie
równie¿ na naszej stronie: www.bydgoszcz.oa-
za.pl/mbkrm. Zachêcamy do jej odwiedzenia i
do dyskusji na poruszony przez Autorkê temat.
Najciekawsze wypowiedzi opublikujemy w ko-
lejnym numerze �Na o�cie¿�.

BY£O
17. grudnia wigilia oazowa

19.grudnia szko³a animatora

9. stycznia uroczysto�æ patronalna modera-
torów Ruchu �wiat³o- ̄ ycie, moderatorzy die-
cezji bydgoskiej spotkali siê w ko�ciele o.o.
jezuitów

15. stycznia czuwanie Ruchu �wiat³o-¯ycie
w ko�ciele o.o. jezuitów przed obrazem Mat-
ki Bo¿ej Stolicy M¹dro�ci przekazanym przez
Jana Paw³a II �rodowisku akademickiemu

16. stycznia czuwanie przed ikon¹ Sedes
Sapientiae w naszej parafialnej kaplicy

BÊDZIE
23.stycznia szko³a animatora

29.stycznia -1. lutego rekolekcje dla anima-
torów diecezji bydgoskiej w Janikowie

4-7. lutego rekolekcje dla gimnazjalistów w
Janikowie prowadzone przez animatorów die-
cezji bydgoskiej

18-20. lutego wyjazd naszej wspólnoty na
wielkopostne dni skupienia

TRWA
W styczniu uczestniczymy w pi¹tkowych
mszach parafialnych o 18.30, po nich s¹  spo-
tkania w auli.

Podczas Wielkiego Postu (czyli ju¿ od dru-
giego pi¹tku lutego) nie bêdzie naszej oazo-
wej mszy w pi¹tek o 19.30. O godz. 20.00
bêd¹ siê odbywa³y Drogi Krzy¿owe.

 Piszcie: dmyszko@bydgoszcz.oaza.pl
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BYDGOSKA KRWAWA NIEDZIELA (3)

�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
trzeci¹ i ostatni¹. Tekst refleksji nie jest au-
toryzowany.

Mamy wieczór, 3. wrze�nia. W³adz po-
rz¹dku administracyjnego nie ma. Prezydent
Barciszewski wyjecha³, Julian Suski miasto
opu�ci³. Opu�ci³ miasto tak¿e dowódca Zdzi-
s³aw Przyja³kowski i Wojciech Albrycht, by
trzymaæ siê tylko nazwisk najwa¿niejszych.
I tu wychodzi mi piêkna sprawa - reakcja byd-
goszczan. Oczywi�cie s¹ niezadowoleni, bo
uwa¿aj¹, ¿e w³adze zbyt wcze�nie opu�ci³y
miasto. To prawda. Ja te¿ mogê spekulowaæ,
czy nie by³oby lepiej prezydentowi, gdyby na
miejscu zosta³. Mój pogl¹d jest tego typu -
ojciec miasta powinien ze swoimi dzieæmi
byæ do koñca. Ale zastrzegam siê, to jest mój
pogl¹d. Mo¿na by ró¿ne argumenty przyta-
czaæ.

Ale popatrzmy na reakcje bydgoszczan.
W po³udnie, 4 wrze�nia bydgoszczanie s¹
na wiecu, który ma miejsce na Starym Ryn-
ku. Powo³ana zostaje Stra¿ Obywatelska.
Wy³oniony zostaje Zarz¹d tej Stra¿y. W niej
czo³ow¹ rolê odgrywali: Stanis³aw Pa³aszew-
ski, popularna osoba w Bydgoszczy - Hal-
lerczyk, przywódca Zwi¹zku Hallerczyków w
Bydgoszczy, cz³owiek znaj¹cy siê na rzemio-
�le wojskowym. S³u¿y³ jako oficer Armii B³ê-
kitnej Józefa Hallera we Francji, a pó�niej
przyby³ do Polski i mieszka³ w Bydgoszczy.
Jest wiceprezydent miasta, który Bydgosz-
czy nie opu�ci³, dr in¿. Mieczys³aw Nawrow-
ski, jest w tym gremium kap³an, proboszcz
ko�cio³a farnego, ks. Józef Szulc, s¹ ³awni-
cy, a wiêc urzêdnicy etatowi Urzêdu Miasta,
by wymieniæ tutaj zw³aszcza Konrada Hib-
nera. Ci ludzie wchodz¹ w sk³ad Zarz¹du
Stra¿y Obywatelskiej. Zarz¹d obradowa³ w
Ratuszu, w pokoju, który dot¹d by³ pokojem
prezydenta. Rejestruje siê osoby wstêpuj¹-
ce do Stra¿y Obywatelskiej, wyposa¿a siê
je w legitymacje i opaski z pieczêci¹ miasta.

To jest szalenie wa¿ne, ¿e nie jest to ruch
niezorganizowany, bo pó�niej Niemcy, któ-
rzy 5 wrze�nia zajêli Bydgoszcz, chc¹c do-
prowadziæ do pacyfikacji miasta powiadaj¹
tak:  �Cz³onkom Stra¿y Obywatelskiej przy-
znajemy status jeñców wojennych.�, a wiêc
uznali ich za ludzi, którzy mieli obowi¹zek
broniæ swojego miasta. ¯e siê z niego nie
wywi¹zali to ju¿ rzecz druga, bo ca³y Zarz¹d
Obywatelski zosta³ wkrótce ujêty i wymordo-
wany - bezpo�rednio jesieni¹ 1939 roku, albo
w pó�niejszym okresie.

To co siê dzia³o po 5 wrze�nia - to ju¿
wkraczamy w to, co siê nazywa ekstermi-
nacj¹ polskich mieszkañców Bydgoszczy. A
to wydarzenie, którego byli sprawcami po-
s³u¿y³o im do propagandowego rozwiniêcia
ca³ej sprawy. No przecie¿ je�li gdzie� w Pol-
sce z³apali Niemcy bydgoszczanina, to ju¿
mia³ prawie wyrok �mierci gotowy, bo od razu
przywo³ywano co ci bydgoszczanie polscy
wyprawiali. Wystarczy przypomnieæ tylko jeñ-
ców polskich, których rozstrzelano w Bory-
szewie - 50 ¿o³nierzy polskich z Batalionu
Obrony Narodowej �Bydgoszcz�. W tym¿e
Boryszewie 50 osób rozstrzelanych zosta³o
tylko dlatego, ¿e byli z Bydgoszczy, bo prze-
cie¿ walczyli na froncie i 3 i 4 wrze�nia niko-
go z nich w Bydgoszczy nie by³o.

Bolesne to niew¹tpliwie sprawy, które
bulwersuj¹ wielu bydgoszczan po dzieñ dzi-
siejszy i siê wcale nie dziwiê, ¿e ostro re-
aguj¹ na wyst¹pienia tych wszystkich, któ-
rzy powiadaj¹: nic takiego jak dywersja w
Bydgoszczy nie mia³o miejsca. Ale s¹ i te tra-
giczne wydarzenia, które wskazuj¹ mi, jak
w ci¹gu dwudziestu lat istnienia Rzeczypo-
spolitej, najja�niejszej Rzeczypospolitej, naj-
ja�niejszej - warto�æ najwy¿sza i ca³y ten
w¹tek, zwi¹zany z zachowaniem siê byd-
goszczan w czasie tych najtragiczniejszych
wydarzeñ, i po nich. Zbigniew Raszewski
wielki mi³o�nik Bydgoszczy, urodzony w tym
mie�cie zwraca uwagê na ten ogromny pa-
triotyzm bydgoszczan, którzy, powiada, mieli
�wiêty obowi¹zek broniæ swojego miasta i
tego miasta bronili, od m³odzie¿y szkolnej,
od gimnazjalistów, po ludzi ró¿nych stanów.

Powiecie, ¿e idealizujê. Pewnie idealizu-
jê, bo byli i tacy, którzy wkrótce uznali siê
tak¿e za Niemców, ale to ju¿ jest druga stro-
na zagadnienia zwi¹zana z polityk¹ ekster-
minacji, której celem by³o, zwa¿cie - u�mier-
cenie polskiego miasta - to przy�wieca³o oku-
pantowi przez bez ma³a sze�æ lat okupacji -
uczyniæ z Bydgoszczy Bromberg, w którym
nie bêdzie Polaków, bêdzie to miasto nie-
mieckie.

Nic z tych planów nie wysz³o, bo wyj�æ
nie mog³o, bo bydgoszczanie trwali tu w ró¿-
nych trudnych okoliczno�ciach. Nie zapie-
rali siê polsko�ci, uto¿samiali siê, uczestni-
czyli w ruchu oporu i s¹ to wydarzenia, o któ-
rych mówiê, wa¿ne na karcie dziejów mia-
sta, które ma ponad 650 lat. Bydgoszcz mia-
³a w swoich dziejach okresy piêkne, kiedy
nale¿a³a do najpiêkniejszych miast Rzeczy-
pospolitej i mia³a tak¿e wydarzenia trudne,
tragiczne, które poci¹ga³y za sob¹ ogrom
ofiar, jak te z lat 1939-1945.

Jest problemem tak¿e - ilu tych bydgosz-
czan zginê³o. Liczbê ofiar dzisiaj trudno usta-

liæ. Zbigniew Raszewski, na którego siê tu
powo³ujê, i który napisa³ jedyny w Polsce
tego rodzaju �Pamiêtnik gapia�, powiada, ¿e
szanuj¹cy siê historyk nie bêdzie stara³ siê
ustaliæ liczby, bo jest to nie mo¿liwe. Ale
mo¿na ustalaæ tak¿e dok³adne liczby. Ja
ustali³em z nazwiskami, ¿e zginê³o 40 % pro-
fesorów szkó³ �rednich - Bydgoszcz wtedy
szkó³ wy¿szych nie mia³a; ¿e zginê³o 38%
kap³anów; ¿e zginê³o 24 % prawników,
przede wszystkim adwokatów; ¿e zginê³o
15% nauczycieli szkó³ powszechnych. To s¹
�cis³e dane z nazwiskami.

Globalna liczba. Po wojnie ustalono te
wielkie liczby, bo to przemawia. Naliczono
36500 wszystkich bydgoszczan, którzy zgi-
nêli w czasie okupacji niemieckiej. Je�li Byd-
goszcz mia³a 143 tysi¹ce w przededniu II
wojny �wiatowej, jest to liczba nie do utrzy-
mania. Z moich wyliczeñ wynika, ¿e liczba
bydgoszczan, którzy zginêli na froncie, któ-
rzy zginêli w obozach, na robotach przymu-
sowych, w Katyniu, na Syberii i gdzie indziej,
bo i tam siê bydgoszczanie w tej tragedii
znale�li, mog³a wynosiæ dwana�cie do trzy-
nastu tysiêcy. A i tak, przyznacie, ¿e liczba
to potworna. Bo gdyby nawet jeden cz³owiek
zgin¹³ to i tak by³by problem i by³oby o czym
mówiæ.

Z³o¿one s¹ dzieje naszego miasta - war-
to je zg³êbiaæ, nie tylko pod k¹tem tragedii,
która mia³a miejsce, ale tak¿e psychiki byd-
goszczan, ich przywi¹zania do rodzinnej zie-
mi, do tej ma³ej ojczyzny, jak siê to mocno
podkre�la. Bo to s¹ piêkne karty, to jest
wk³ad bydgoszczan  do tego co dzisiaj piêk-
nie obchodzimy jako �wiêto Niepodleg³o�ci.

Maj¹ tu bydgoszczanie, ma tu Bydgoszcz
swoj¹ piêkn¹ kartê, z której powinni�my byæ
dumni i chyliæ czo³a przed tymi, którzy tej
polsko�ci w najtragiczniejszych wydarze-
niach siê nie zaparli.

Z zapisu magnetofonowego spisa³a
I-J

Od redakcji:
Spotkanie zakoñczy³y liczne pytania do

prelegenta. Po ich róznorodno�ci mo¿na by³o
wnioskowaæ, ¿e wydarzenia sprzed 60-laty
dalej ciesz¹ siê ¿ywym zainteresowaniem
bydgoszczan.

W jednej z odpowiedzi us³yszeli�my, ¿e da-
lej trwaj¹ intensywne prace nad jeszcze pe³-
niejszym wyja�nieniem tego, co w Bydgosz-
czy dzia³o siê w pierwszych dniach II wojny
�wiatowej i co zosta³o nazwane �Bydgosk¹
Krwaw¹ Niedziel¹�.
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Czynami pokutnymi s¹: modlitwa, ja³mu¿na, uczynki pobo¿no�ci
i mi³o�ci, umartwienie przez wierniejsze pe³nienie obowi¹zków,

wstrzemiê�liwo�æ od pokarmów miêsnych i post.



Dla (nie tylko starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
STYCZNIOWA

(opracowa³ KfAD)

ZNACZENIE WYRAZÓW

Noworoczny koncert

NA URODZINY

Druga niedziela po Narodzeniu Pañskim
przypada³a w tym roku drugiego stycznia.
Trwa³a astronomiczna zima z wczesnowio-
senn¹ pogod¹, z dodatnimi temperaturami za
oknem i zieleniej¹cymi siê trawnikami. By³ jed-
nak zapach choinek, Maleñstwo z Rodzicami
w ¯ywym ¯³óbku i kolêdy.

Tego dnia o 16:30 rozpocz¹³ siê w ko�cie-
le pw. Matki Bo¿ej Królowej Mêczenników w
Bydgoszczy - Fordonie �Koncert kolêd� po-
�wiêcony �p. ks. pra³atowi Zygmuntowi Try-
bowskiemu w rocznicê Jego urodzin. Uk³ad
koncertu opracowali dyrygenci: pan Marian
Wi�niewski i pani Michalina Spychalska.

Wystêpowa³o Stowarzyszenie Muzyczne
�Fordonia� pod dyr. pana Mariana Wi�niew-
skiego, Zespó³ Pie�ni Dawnej �Fresca voce�
pod batut¹ pani Michaliny Spychalskiej z

Domu Kultury nr 5 w Fordonie i go�cinnie Or-
kiestra Dêta z Che³miñskiego Domu Kultury
z Che³mna pod dyrekcj¹ pana Józefa Licy.

Koncert sk³ada³ siê z trzech czê�ci:
Przed Msz¹ �wiêt¹ o godz. 17.00 by³a I

czê�æ Koncertu. Z³o¿y³y siê na ni¹ trzy pasto-
ra³ki: �Tryumfy�, �Gdy siê Chrystus rodzi�,
�Ach, Ty wspania³a� w wykonaniu orkiestry
dêtej Che³miñskiego Domu Kultury; cztery
utwory w wykonaniu chóru �Fordonia�: �W dzi-
siejsz¹ noc �wiêt¹�, �Anio³ pasterzom mówi³�,
�W ¿³obie le¿y�, �W�ród nocnej ciszy� -  oraz
cztery utwory w wykonaniu zespo³u �Fresca
Voce�: �Przylecieli anio³kowie�, �Zap³onê³a
gwiazda na wschodzie�, �Pok³on Jezusowi�,
�Adeste fiedeles�.

Czê�æ II Koncertu to u�wietnienie liturgii
Mszy �wiêtej o 17:00, celebrowanej przez  ks.

proboszcza Jana Andrzejczaka .Na wej�cie
orkiestra zagra³a �Bóg siê rodzi�. W dalszych
czê�ciach liturgii, u�wietniaj¹c Euchary-
styczn¹ powagê modlitwy orkiestra zagra³a
�W ¿³obie le¿y�, a zespó³ �Fresca voce� wy-
kona³ �Noc cicha we �nie� i chór �Fordonia�
�Do szopy�.

Na III czê�æ Koncertu zespó³ �Fresca Voce�
i chór �Fordonia� stanê³y przy o³tarzu, orkie-
stra dalej koncertowa³a z chóru. Us³yszeli�my
kolejno: �White Christmas� i �Lulaj¿e Jezuniu�,
�Jingle bells�, �Jemio³a i wino� w wykonaniu
Orkiestry, �Perspnent Hodie� i �Rejvice ye
Christian� w wykonaniu zespo³u �Fresca Voce�
i kolejne kolêdy w wykonaniu chóru �Fordo-
nia�. Koncert ten piêknie wpisa³ siê w kolêdo-
wanie u ¿³óbka z Dziecin¹, w zapachy �wier-
ków, siana i dym kadzid³a.

Gdy podczas koncertu �wieci³o siê �wia-
te³ko w konfesjonale, gdzie zwykle dy¿urowa³
�p. ks. Zygmunt, zdawa³o siê, ¿e by³ z nami.
Tam spocz¹³ na chwilê obecny w³odarz para-
fii  - ks. Jan Andrzejczak, który s³ucha³ z nami
muzyki i �piewu, �piewa³ ze wszystkimi i
wspomnia³ serdecznym s³owem swego Po-
przednika.

Na zakoñczenie wszyscy zgromadzeni
za�piewali kolêdê �Cicha noc�. W krótkich s³o-
wach o tradycji koncertu wspomnia³ dyr. Ma-
rian Wi�niewski.

A kiedy ucich³y radosne melodie kolêd i
pastora³ek, zgromadzeni ze zniczami i kwia-
tami udali siê do grobu �p. ks. Pra³ata Zyg-
mutna Trybowskiego i modlitw¹ zakoñczyli
spotkanie.

MAREK, FOTO MIETEK
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11111 WWWWW EEEEE IIIII EEEEE

22222 PPPPP RRRRR CCCCC AAAAA

33333 ZZZZZ AAAAA ZZZZZ AAAAA

44444 PPPPP OOOOO ZZZZZ EEEEE

55555 WWWWW IIIII OOOOO ZZZZZ

66666 SSSSS ZZZZZ UUUUU £££££

77777 PPPPP AAAAA WWWWW OOOOO

88888 PPPPP OOOOO KKKKK AAAAA

99999 KKKKK RRRRR KKKKK AAAAA

0101010101 PPPPP AAAAA OOOOO NNNNN

1111111111 KKKKK OOOOO EEEEE KKKKK

2121212121 PPPPP OOOOO OOOOO TTTTT

3131313131 DDDDD UUUUU EEEEE CCCCC

4141414141 KKKKK OOOOO JJJJJ LLLLL

5151515151 PPPPP OOOOO WWWWW AAAAA

6161616161 LLLLL IIIII NNNNN AAAAA

1 - Drzwi g³ówne do budynku; 2 - Mówiono
tak o prawej d³oni; 3 - Czarny rycerz z Gra-
bowa; 4 - Uchwyty dla r¹k montowane przy
schodach; 5 - Wybitny muzyk; 6 - Trudny do
pokonania w dzia³aniu; 7 - Ka¿de ma swoj¹
stolicê; 8 - Agar dla bakterii; 9 - Zapis wyda-
rzeñ; 10 - Kwit otrzymany z kasy;  11 - P³o-
nie w salonie; 12 - Czê�æ zdania; 13 - Rze-
ka p³yn¹ca przez Nowy S¹cz; 14 - Zmikso-
wany napój; 15 - Podobno szczê�cie przy-
nosi; 16 - Imiê ¿eñskie.

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 13 LUTEGO
2005 r. Losujemy nagrodê niespodziankê. Ha-
s³o uzupe³nianki z poprzedniego wydania
brzmia³o: PODNIE� RÊKÊ BO¯E DZIECIÊ.

Nagrodê otrzymuje  Maria Paw³owska zam.
w Czarnymlesie, 63-421 Przygodzice.
Gratulujemy. Nagrodê wy�lemy poczt¹.

IV PRZYKAZANIE
KO�CIELNE

Wszyscy wierni zobowi¹zani s¹ czyniæ
pokutê. Dla wyra¿enia tej pokutnej formy
pobo¿no�ci chrze�cijañskiej Ko�ció³ usta-
nowi³ dni i okresy pokuty.

W tym czasie chrze�cijanin powinien
szczególnie praktykowaæ czyny pokutne
s³u¿¹ce nawróceniu serca, co jest istot¹
pokuty w Ko�ciele.

Powstrzymywanie siê od zabaw poma-
ga w opanowaniu instynktów  i sprzyja
wolno�ci serca.



Ludzie z pomnika (82)

Urodzi³ siê w dniu 21 wrze�nia 1901 roku
w £opiennie w powiecie w¹growieckim
(obecnie woj. wielkopolskie). By³ synem
przedsiêbiorcy budowlanego W³adys³awa i
Teresy z domy Rogowska.

W swej rodzinnej miejscowo�ci uczêsz-
cza³ do Szko³y Powszechnej, a po jej ukoñ-
czeniu przez pewien czas pracowa³ w przed-
siêbiorstwie ojca, najpierw jako pomocnik
brygady remontowej, pó�niej jako biurowa
si³a pomocnicza. Nie posiada³ jednak przy-
gotowania do pracy biurowej, tote¿ ojciec
namówi³ go by ukoñczy³ odpowiedni kurs.

Wobec takiej alternatywy w okresie od 13
kwietnia 1917 roku do 28 wrze�nia 1918 roku
uczêszcza³ na kurs handlowo-przemys³owy
w Gnie�nie.

Po jego ukoñczeniu  podj¹³ sw¹ pierwsz¹
samodzieln¹ pracê jako pomoc biurowa w
magistracie w Gnie�nie. Pracuj¹c zapisa³ siê
te¿ do Preparandy Nauczycielskiej w tym sa-
mym mie�cie. We wrze�niu 1919 roku jako
absolwent Preparandy zosta³ przyjêty do
Pañstwowego Seminarium Nauczycielskie-
go w Gnie�nie, które ukoñczy³ zdaniem eg-
zaminu dojrza³o�ci w czerwcu 1923 roku.

Pierwsz¹ sw¹ pracê nauczycielsk¹ podj¹³
we wrze�niu 1923 roku w Publicznej Szkole
Powszechnej w Mnichowie w powiecie
gnie�nieñskim, w której pracowa³ do marca
1926 roku.

Ju¿ w styczniu 1926 roku  zaliczy³ prak-
tyczny egzamin nauczycielski i zacz¹³ sta-
raæ siê o pracê w innej szkole. W miêdzy-

SEWERYN
SOBECKI

Ju¿ w pierwszych dniach, gdy ks. Zyg-
munt Trybowski zamieszka³ na plebanii w
Starym Fordonie, �wpad³a� mu w oko stoj¹-
ca na werandzie rze�ba Matki Bo¿ej Bole-
snej. Zwróci³ siê do gospodarza, ks. Stani-
s³awa Grunta o mo¿liwo�æ jej zabrania do
nowej parafii, bo przecie¿ patronowaæ jej
bêdzie Królowa Mêczenników. Zapewne nie
od razu go przekona³, bo jak sam mówi³
musia³ zagadywaæ go kilka razy. Jednak ar-
gumenty by³y na tyle skuteczne, ¿e Pietê do-
sta³. Da³ j¹ do konserwacji i renowacji i po
na³o¿eniu bia³ej emalii w ostatnich dniach
wrze�nia 1983 roku przywióz³ j¹ do tymcza-
sowej salki.

Pieta kamienna by³a ju¿ ustawiona na
podmurowanym �tronie� w czasie wizyty ks.
biskupa Mariana Przykuckiego i po�wiêce-
nia placu budowy. By³a z parafianami w �be-
tlejemce� - starej kaplicy i jest do dzi� w pa-
rafialnej kaplicy przy wyj�ciu z zakrystii.

Bardzo szybko ze wzglêdu na swój kolor
otrzyma³a miano �Bia³ej Piety�. Jest te¿ sym-
bolem naszej parafii na okr¹g³ej pieczêci, jak
i na by³ych drukach parafialnych. Coraz czê-
�ciej te¿ przynosimy do niej ró¿ne wota.

Pieta ta pochodzi z II po³owy XVIII wieku,
na co wskazuje wyryta u do³u data "A.D.
1779". Napis �Królowo Mêczenników módl
siê za nami� zosta³ umieszczony, na polece-
nie ks. Zygmunta, podczas renowacji figury.
Nie znamy niestety jej wykonawcy, a by³a
prawdopodobnie figur¹ nagrobn¹ na starym
fordoñskim cmentarzu. Z opisów parafii �w.
Miko³aja wynika, ¿e by³y na grobach w tym
czasie 3 podobne figury.

W taki sposób parafia w nieca³e 2 tygo-
dnie od wej�cia w ¿ycie dekretu eryguj¹ce-
go �dosta³a� ponad 200-letni zabytek, choæ
dzi� ju¿ nie jedyny, ale nie o wszystkim na-
raz. Kolejne opisy w nastêpnych  odcinkach

KFAD

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

O mojej parafii (8)

BIA£A PIETA
czasie, w dniu 15 sierpnia 1925 roku, zawar³
w Katedrze w Gnie�nie zwi¹zek ma³¿eñski
z mieszkank¹ tego miasta Mart¹ Thierling.

Z dniem 1 kwietnia 1926 roku  przeniós³
siê na etat nauczyciela sta³ego do Publicz-
nej Szko³y Powszechnej im. Henryka D¹-
browskiego w Bydgoszczy. Szkole tej
pozosta³ wierny do wybuchu II wojny �wia-
towej.

Pracuj¹c we wspomnianej szkole korzy-
sta³ w p³atnego urlopu, bowiem skierowano
go na roczne studium na Wy¿szy Kurs Na-
uczycielski w Poznaniu, który z wyró¿nie-
niem ukoñczy³ 31 sierpnia 1932 roku. W tym
samym dniu ¿ona urodzi³a mu syna W³odzi-
mierza Antoniego.

O jego dobrej pracy �wiadczy fragment
opinii kierownika szko³y, w której pracowa³
wystawionej przed skierowaniem go na Stu-
dium. W opinii czytamy: (...) Nauczyciel bar-
dzo sumienny, obowi¹zkowy i pracowity. Sto-
suje w pracy wychowawczej i dydaktycznej
metody w³a�ciwe i osi¹ga bardzo dobre wy-
niki. Stosunek do uczniów odpowiedni, do
rodziców i kolegów poprawny. Do swych
prze³o¿onych odnosi siê zawsze taktownie i
grzecznie wykonuj¹c dok³adnie zarz¹dzenia
i polecenia w³adz szkolnych. (...) Wykazuje
wiele w³asnych zdolno�ci organizacyjnych i
wzorowo prowadzi w szkole dru¿ynê har-
cersk¹, której po�wiêca du¿o swego wolne-
go czasu. Pan Sobecki jest typem pracow-
nika energicznego, ruchliwego i samodziel-
nego, z du¿ym poczuciem patriotyzmu i od-
powiedzialno�ci religijnej i s³u¿bowej. (...)

Sobecki w bydgoskiej szkole uczy³ histo-
rii Polski oraz wychowania fizycznego. By³
te¿ opiekunem dru¿yny harcerskiej i dyrygen-
tem chóru szkolnego. Za³o¿y³ równie¿ Osie-
dlowe Ko³o Przyjació³ Harcerstwa skupiaj¹-
ce wiele wybitnych wychowanków - by³ych
harcerzy z tej, i nie tylko tej, szko³y. Na uwa-
gê zas³uguje fakt, ¿e Sobecki ka¿d¹ sw¹
czynno�æ, czy spotkanie rozpoczyna³ i koñ-
czy³ wspóln¹ modlitw¹ wplataj¹c w ni¹ we-
zwanie za Ojczyznê do Królowej Polski z
Jasnej Góry.

Aresztowany w dniu 14 pa�dziernika 1939
roku w swym mieszkaniu przy ulicy Poznañ-
skiej zosta³ doprowadzony do koszar 15
PAL-u przy ulicy Gdañskiej. Rozstrzelano go
w du¿ej grupie zamordowanych nauczycieli
w Dolinie �mierci w Fordonie w dniu 1 listo-
pada 1939 roku. Osieroci³ ¿onê Martê i syna
W³odzimierza. Ta niepe³na rodzina wyjecha³a
w 1940 roku do Generalnej Guberni.

¯ona Seweryna zmar³a w 1947 roku, a
syn, dzi� emeryt, by³y listonosz, mieszka w
Tarnobrzegu, któremu dziêkujê za uzupe³nia-
j¹ce informacje.

opracowa³   KFAD
Materia³y �ród³owe:
- Kronika Bydgoska Tom XV - TMMB Byd-

goszcz 1993
- Relacja syna

Od autora:
Dnia 6 czerwca br. CKK �Wiatrak� otworzy³o
ksiêgê �Martyrologium Bydgoszczan XX wie-
ku�. Kartki ksiêgi s¹ ju¿ powoli zapisywane.
Mo¿e to ty zape³nisz je wspomnieniem, �wia-
dectwem?
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Dobroczynne zio³a (22)

BO¯E DRZEWKO
Z KANCELARII PARAFIALNEJ

6 grudnia 2004
Hubert Czaja

ur. 22.09.2004
18 grudnia 2004
Agata D¹browska

ur. 5.03.1980
25 grudnia 2004

Miko³aj Bucki
ur. 17.09.2004

Weronika Maria Wojtynowska
ur. 04.08.2004

Damian Marek Pilarski
ur. 2.10.2004

Aniela £ucja Cholewczyñska
ur. 7.11.2004

Weronika Palpuchowska
ur. 16.07.2004

Weronika Machowska
ur. 1.11.2004

Natalia Anna Kwa�ny
ur. 25.10.2004

Natalia Anna Murawska
ur. 28.10.2004

Sebastian Jakoby
ur. 14.11.2004

Milan Adrian Bilicki
ur. 5.11.2004

Bogusz Dominik Paradowski
ur. 1.12.2004

Robert Bartczak
ur. 27.05.2004

INFORMACJE
SAKRAMENT CHRZTU �W.
Sakrament sprawowany jest przy
udziale wspólnoty parafialnej w
czasie 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 sakramental-
ny). Zg³aszaj¹c do Chrztu �w. trze-
ba przedstawiæ odpis skrócony
aktu urodzenia dziecka z USC.
Katecheza odbywa siê zawsze
przed Chrztem �w. w sobotê po
Mszy �w. o 18.30. Najbli¿sze ter-
miny Chrztu �w.: 13 i 27 lutego
2005 r.

SAKRAMENT MA£¯EÑSTWA
Osoby pragn¹ce zawrzeæ zwi¹zek
ma³¿eñski powinny zg³osiæ siê do
Biura Parafialnego celem ustale-
nia terminu �lubu i spisania pro-
toko³u na  3 miesi¹ce przed �lu-
bem.

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

25 grudnia 2004
Leszek Mrugalski

Magdalena Hanna Jordan
Grzegorz Kazimierz Przeperski

Iwona K³os

�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,

wierno�æ
i uczciwo�æ
ma³¿eñsk¹

Bylica (Artemisia Abrotanum) -
Bo¿e drzewko - to ro�lina nale¿¹-
ca do rodziny z³o¿onych. Jej na-
zwê czê�æ naukowców wyprowa-
dza od rzymskiego �artemis�, co
oznacza zdrowie, za� inni wi¹¿¹
j¹ z Artemid¹, greck¹ bogini¹
³owów i wydawania potomstwa.
Znanych jest oko³o 400 gatunków
tej ro�liny. Wszystkie wyró¿niaj¹
siê w�ród innych ro�lin delikatn¹
elegancj¹ i urod¹ przyci¹gaj¹c¹
wzrok, bo s¹ to niskie pó³ krzewy
ze zdrewnia³ym korzeniem, filco-
wate lub pajêczynowatowe³niaste
w okresie kwietnia okryte maleñ-
kimi kwiatami zebranymi w ma³e
koszyczki lub grona. Wygl¹daj¹
wtedy jak przyprószone z³otym
py³em. Spo�ród tej mnogo�ci ga-
tunków bylicy miejsce wyró¿niaj¹-
ce ze wzglêdu na walory uzdra-
wiaj¹ce ma Bylica Bo¿e drzewko.
Co by kto nie pomy�la³ co do jej
nazwy, jej moc i wygl¹d pochodzi
od Boga, bo to On tak chcia³ j¹
stworzyæ. Moc lecznicza bylic zna-
na by³a od dawien dawna. Zale-
cano piæ odwar z tych ro�lin pod-
czas prac polowych by unikn¹æ
udaru s³onecznego, odymiano po-
mieszczenia podczas epidemii
morowego powietrza, czarnej
ospy, cholery itp. Leczono nalew-
kami bylicy niestrawno�ci pokar-
mowe, choroby kobiece. Stosowa-
no jako �rodek przeciw robaczy i
¿ó³ciopêdny. Dla poprawy trawie-
nia aromatyzowano bylic¹ wódki,
nalewki, wermut. Suchymi li�æmi i
pêdami przyprawiano pieczone
lub duszone t³uste miêsiwa, a
zw³aszcza kaczki i gêsi. Ga³¹zki
stosowano przeciw pch³om, plu-
skwom, karaczanom i dla aroma-
tu. Bylica Bo¿e drzewko pochodzi
z Azji Mniejszej, w Europie wystê-
puje jako zdzicza³a. Surowcem
leczniczym s¹ kwitn¹ce szczyty
pêdów. Osi¹ga wysoko�æ do 80

Bronis³aw Ma³mygo
ur. 29.08.1920  zm. 7.12.2004

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu

Z ksi¹g parafialnych wybra³ Krzysztof D.
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cm. G³ówne zwi¹zki to hydroksy-
kumaryny, flawonidy, garbniki pi-
rokatechinowe do 6%, kwasy or-
ganiczne, zwi¹zek goryczowy, ole-
jek eteryczny do 2,25%, sole mi-
neralne 8,53%. Surowiec pobudza
czynno�æ ¿ó³ciotwórcz¹ w¹troby
oraz zwiêksza przep³yw ¿ó³ci do
dwunastnicy. Goryczka wzmaga
wydzielanie soku ¿o³¹dkowe-
go(wska�nik goryczy 216). Po-
nadto dzia³a przeciwzapalnie i nie-
znacznie �ci¹gaj¹co w obrêbie
przewodu pokarmowego oraz tru-
je robaki ob³e u dzieci (owsiki, gli-
sty jelitowe). Esencjê stosuje siê
w homeoterapii przy niedokrwisto-
�ci i skazie limfatycznej. K³¹cza
u¿ywane s¹ do leczenia padaczki
i gru�liczego zapalenia opon mó-
zgowych. Leczy siê te¿ zielem
uporczywe zapalenia jelita grube-
go, odmro¿enia I i II stopnia, I
okres tr¹dzika ró¿owatego. Spek-
trum dzia³ania tego maleñkiego
ro�linnego skarbu z ogrodu Pana
jest przeogromne i moc ma po-
tê¿n¹ dlatego nale¿y stosowaæ ta-
kie proporcje tego ziela jakie po-
dane s¹ w recepturach.

RECEPTURY:
Recepty: 1 -11/2 ³y¿ki ziela na

1 -11/2 szklanki wody naparzaæ
15-20 min pod przykryciem, odsta-
wiæ na 10 min, przecedziæ.

Piæ 1/4 - 1/3 szklanki 2 - 3 razy
dziennie jako �rodek ¿ó³ciotwór-
czy, równie¿ zewnêtrznie do p³u-
kania gard³a i ok³adów.

Bardzo skuteczna nalewka
(Finct. Abrotani): 50 gramów
sproszkowanego ziela zalaæ 250
ml alkoholu 70%, pozostawiæ na
14 dni czêsto mieszaj¹c, przece-
dziæ. Piæ 15 do 20 kropli w kielisz-
ku wody przed jedzeniem.

Ziele bylicy jest sk³adnikiem ¿ó³-
ciopêdnym i ¿ó³ciotwórczym mie-
szanek zio³owych.

MAREK

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

poradnik dla lekarzy - Warsza-
wa PZWL 1980r.;

- Czikow P.; £aptiew J.: Ro�liny
lecznicze i bogate w witaminy
Warszawa PWRiL 1982r.;

- Mowszowicz J.: Przewodnik do
oznaczania krajowych ro�lin zie-
larskich Warszawa
PWRiL1985r.

Od autora: Surowiec ro�linny na-
le¿y zbieraæ ze stanowisk oddalo-
nych od szos, dróg, wysypisk
�mieci, zak³adów przemys³owych
i tym podobnych miejsc. Ma on nas
leczyæ, a nie truæ.

Anna Magdalena Kozulak
ur. 7.03.1956  zm. 8.12.2004

Maria Michalska
ur. 24.08.1929  zm. 22.12.2004

Eugeniusz Edward Maruniak
ur. 21.04.1938  zm. 31.12.2004

Aurelia Wêsierska
ur. 25.10.1981 zm. 31.12.2004
Grzegorz Andrzej Czajkowski

ur. 23.01.1957  zm. 02.01.2005
Józef Wasilewski

ur. 2.05.1947  zm. 2.01.2005
Zygmunt Spycha³a

ur. 6.02.1947  zm. 3.01.2005
Henryka Skowroñska

ur. 22.09.1946  zm. 3.01.2005
Genowefa Maria Garbowska

ur. 25.12.2931  zm. 5.01.2005

Zbli¿aj¹cy siê Dzieñ ̄ ycia Kon-
sekrowanego, przypadaj¹cy za-
wsze 2 lutego w �wiêto Ofiaro-
wania Pañskiego, w Polsce tra-
dycyjnie prze¿ywane jako �wiê-
to Matki Bo¿ej Gromnicznej,
niech stanie siê dla nas wszyst-
kich nie tylko okazj¹ do modlitwy
w intencji osób ¿ycia konsekrowa-
nego oraz nowych powo³añ do tej
formy ¿ycia w Ko�ciele.

Niech stanie siê tak¿e dla ka¿-
dego z nas okazj¹ do osobistej
refleksji nad naszym chrze�cijañ-
skim prze¿ywaniem Chrystusowej

rady czysto�ci, ubóstwa i pos³u-
szeñstwa. Niech te¿ bêdzie
umocnieniem naszego szacunku
dla wszystkich sióstr i braci,
szczególnie dla osób konsekro-
wanych, oraz okazj¹ do podzie-
lenia siê darem materialnym, ofia-
rowanym na potrzeby klasztorów
klauzurowych.

Z Listu Pasterskiego Episkopatu Pol-
ski �O radzie i �lubie ewangelicznego
ubóstwa� na niedzielê przed IX �wia-
towym Dniem ¯ycia Konsekrowanego
(30 stycznia 2005 r.).

Okazja do osobistej refleksji



20 grudnia o 20.00 na plebani odby³o siê spotkanie op³atkowe grup i
wspolnot naszej parafii - Sejmiku Parafialnego.
22 grudnia w parafii by³a spowied� adwentowa dla wszystkich para-
fian, z udzia³em zaproszonych kap³anów.
24 grudnia o 15.00 odprawiono tradycyjn¹ Koronkê do Mi³osierdzia Bo-
¿ego z wystawieniem Naj�wiêtszego Sakramentu. O 16.00 odprawio-
no Mszê �w. wigilijn¹  dla samotnych, chorych i bezdomnych, a po niej
ksiê¿a podzielili siê z obecnymi op³atkiem. * Msze �w. �Pasterki� z udzia-
³em ¯ywego ¯³óbka odprawiono o 22.00 i 24.00. Obie liturgie transmi-
towano bezpo�rednio do internetu. Ofiary zbierane na Pasterkach prze-
znaczono s¹ na Fundusz Obrony ¯ycia.
25 i 26 grudnia Mszom �w. o 13.00 asystowa³ ¯ywy ¯³óbek.
26 grudnia ofiary z kolekty by³y przeznaczone na KUL.
27 grudnia rozpoczê³a siê kolêda parafialna. Odwiedziny rozpoczynaj¹
siê w dni powszednie (pn-pt) o 16.00, w soboty o 14.00, a w niedziele
o 15.00. Kolêda potrwa do 30 stycznia br.
2 stycznia o 16.30 odby³ siê koncert kolêd Chóru Parafialnego z udzia-
³em Orkiestry z Domu Kultury z Che³mna Pomorskiego i Zespo³u Pie-
�ni Dawnej �Fresca voce� z Domu Kultury Nr 5 w Bydgoszczy.
6 stycznia w Uroczysto�æ Objawienia Pañskiego - �Trzech Króli� pod-
czas Mszy �w. o 18.30  asystowa³ ¯ywy ¯³óbek. Z darami do ¯³óbka
przybyli Trzej Królowie. Po Mszy �w. odby³o siê spotkanie �bohaterów�
tegorocznego ̄ ywego ̄ lóbka w sali DA �Martyria�. Ka¿dy otrzyma³ drob-
ny upominek.
7 stycznia o 19.15 odby³ siê w ko�ciele parafialnym koncert po�wiêco-
ny pamiêci ks. Zygmunta Trybowskiego z udzia³em ¯ywego ¯³óbka.
Pantomimê wystawi³o DA �Martyria�, za�  w �piewaniu pomaga³ zespó³
�To Nie My Toniemy�.
12 stycznia wieczorem powitano w auli Audytoriumm Novum ATR przy
ul. Kaliskiego ikonê Matki Bo¿ej Stolicy M¹dro�ci. Mszê �w. o 20.00
odprawi³ ks. bp Jan Tyrawa. W uroczysto�ci uczestniczyli rektorzy  i
pracownicy ATR oraz studenci  (wiêcej na str. 4-5)
16 stycznia o 16.30 odby³o siê spotkanie redakcji pism parafialnych w
Kurii Diecezjalnej przy ul. ks. J. Malczewskiego 1 (str. 7).
20 stycznia przypada³o wspomnienie �w. Sebastiana - parona naszej
Parafialnej Stra¿y Marsza³kowskiej. Marsza³kowie na Mszy �w. dziêko-
wali za bezpieczn¹ i owocn¹ pracê. Dzielnym panom Marsza³kom dziê-
kujemy za trud s³u¿by w naszej parafii.
30 stycznia po Mszy �w. o 11.30 nast¹pi rozwi¹zanie �Konkursu kalen-
darzowego� i wrêczenie nagród.
2. lutego przypada �wiêto Ofiarowania Pañskiego Matki Bo¿ej Grom-
nicznej. Po�wiêcenie gromnic na ka¿dej Mszy �w. Po�wiêcenie �wiec
dla dzieci przygotowuj¹cych siê do I Komunii �w. na Mszy �w. o 17.00.
9 lutego przypada �roda Popielcowa i rozpoczyna siê Wielki Post. Msze
�w. z posypaniem g³ów popio³em jak w niedzielê oraz dodatkowa Msza
�w. o 15.30. Obowi¹zuje post �cis³y.
W ka¿dy pi¹tek Wielkiego Postu Droga Krzy¿owa dla doros³ych o 9.00
(w kaplicy) i 18.00 (w ko�ciele); dla dzieci o 17.00 (w ko�ciele), dla
m³odzie¿y i studentów o 20.00 w kaplicy.
Gorzkie ¯ale z kazaniem pasyjnym dla wszystkich w ka¿d¹ niedzielê
Wielkiego Postu o 16.00 (w ko�ciele ) o 21.00 (bez kazania) dla m³o-
dzie¿y i studentów (w kaplicy).
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 Po-
dwórkowe Kó³ka Ró¿añcowe Dzieci.
W ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca prowadzona jest przez ró¿ne wspól-
noty 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:
1G Rzeka i pañstwo w Afryce; 2A Mi³o�nik bryd¿a i pokera; 3G Cenna
staroæ; 4A Nauczanie i szkolenie; 5A Osad na dnie stawu; 5G Wêglo-
wodór w benzynie; 6D Siedziba Anio³ów; 7A Propagator ideologii ate-
izmu; 8D P³yn w ka³amarzu; 9A Konflikt zbrojny.
PIONOWO:
A1 Pewien odcinek czasu; B4 Mniejsza armata; C1 Styl p³ywacki; D4
Paryski taniec kabaretowy; E1 Podwójnie siê o¿eni³; G1 Widok ota-
czaj¹cej nas okolicy; H1 Symptomy; J5 Barwnik do kserografu; K1
Z³o�liwe skrzywienie twarzy; L5 Deski dla sportów zimowych.

ZNACZENIE WYRAZÓW

KRZY¯ÓWKA STYCZNIOWA
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. Po-
szczególne wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasami.  W rozwi¹zaniu
wystarczy podaæ samo has³o.

Oto szyfr: [(G-1, B-7, K-2, D-9, L-6, A-9, D-8, B-8) (H-3, E-2, A-4)
(E-8, C-2, A-9, G-8) (D-2, B-2, B-8, L-9) (G-7, L-1,H-5) (.) (D-4, B-9,
K-8, B-6, J-8, F-4) (G-9, E-4, G-6, E-9, A-9) (C-9, F-6, E-7, J-5) (E-1,
C-5, H-6, A-5, D-7, E-6)].

Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki
�Poczty parafialnej� do 13 lutego 2005 roku.

Rozwi¹zanie krzy¿ówki  z poprzedniego wydania brzmia³o: �MA£A
DZIECINO B£OGOS£AW M£ODEJ DIECEZJI W BYDGOSZCZY�.
Nagrodê otrzymuje Jan Szczepaniak, zam. w   Bydgoszczy przy ul.
Igrzyskowej 3. 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  21. stycznia 2005 r.
Nastêpne wydanie �Na o�cie¿� planowane jest  20. lutego 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. Krzysztof
Buchholz (asystent ko�cielny) * Adres: ul. Bo³tucia 5,  85-791 Bydgoszcz;
naosc@logonet.com.pl * http://www.naosc.lo.pl  (równie¿ na stronie
parafialnej: www.mbkm.gniezno.opoka.org.pl) * Materia³ów nie zamó-
wionych redakcja nie zwraca. Zastrzega siê równie¿ prawo do zmiany
tytu³ów, skrótów i redakcji materia³ów * Wydawca: Rzymskokatolicka Pa-
rafia Matki Boskiej Królowej Mêczenników.
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Dniami pokuty w ca³ym Ko�ciele s¹ pi¹tki i �roda Popielcowa.
W ka¿dy pi¹tek, je�li nie wypada wtedy uroczysto�æ ko�cielna, trzeba
zachowaæ wstrzemiê�liwo�æ od pokarmów miêsnych (post jako�cio-
wy). Natomiast w �rodê Popielcow¹ i Wielki Pi¹tek obowi¹zuje post
jako�ciowy i post ilo�ciowy (jeden posi³ek do syta), którego powinny
przestrzegaæ osoby od 18 do 60 roku ¿ycia, natomiast prawo do po-
stu jako�ciowego obowi¹zuje od 14 roku ¿ycia.



MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ
 �wiêto Matki Bo¿ej Fatimskiej siêga ko-

rzeniami do wydarzeñ z dnia 13. maja 1917
roku. W interesuj¹cym nas dniu wydarzy³o
siê kilka wa¿nych spraw dla �wiata. Przyby-
³y z Zurychu do Rosji Lenin rozpocz¹³ w tym
dniu przygotowania do rewolucji doprowa-
dzaj¹cej do zwyciêstwa komunizmu w Ro-
sji. Pierwszym efektem przygotowañ by³a
profanacja ko�cio³a katolickiego w Moskwie.

W tym samym dniu, w Rzymie, ks. Euge-
niusz Pacelli, pó�niejszy papie¿ Pius XII
otrzyma³ sakrê biskupi¹. W nieznanej za�
prawie nikomu Fatimie, w Portugalii, miejsco-
wy proboszcz ks. Manuel Marques wyg³osi³
kazanie na temat Listu Pasterskiego papie-
¿a Benedykta XV nawi¹zuj¹cego do modli-
twy o pokój za wstawiennictwem Matki Bo-
¿ej.

W takich okoliczno�ciach nic nie wiedz¹-
ca o wydarzeniach na �wiecie trójka ubogich
dzieci z Fatimy, £ucja, Hiacynta i Franek,
udali siê jak zwykle z owcami na pobliskie
wzgórza. By³a piêkna wiosenna niedziela. Po
napojeniu trzódki w sadzawce Berreiro uda-
li siê do Cova da Iria, co znaczy Dolina Po-
koju, oddalonej oko³o 3 kilometry od wioski
Fatima. W godzinach po³udniowych dzieci
zajête zabaw¹ zauwa¿y³y b³yskawicê i us³y-
sza³y dziwny grzmot. W pewnej chwili naj-
starsza z nich, £ucja wskaza³a na pobliski
d¹b, gdzie z ob³oku wynurzy³a siê postaæ
piêknej niewiasty. Jak siê pó�niej okaza³o
by³a to Matka Bo¿a.

OBJAWIENIA MATKI BO¯EJ
Pani, która ukaza³a siê dzieciom, powie-

dzia³a, by siê nie bali, bo Ona jest �Pani¹ z
nieba�. Z pó�niejszych wspomnieñ £ucji wy-
nika, ¿e owa �Pani� ubrana by³a w bia³¹ suk-
niê, a od Niej promieniowa³o jasne �wiat³o.
Trójka dzieci w chwili widzenia przebywa³a
w otoczeniu tego �wiat³a. £ucja rozmawia³a
z przyby³a postaci¹, a �Piêkna Pani� odpo-
wiada³a na jej pytania. Na zakoñczenie tego
widzenia �Pani� powiedzia³a dzieciom, by
codziennie odmawia³y Ró¿aniec, a w ten
sposób uzyskaj¹ zakoñczenie wojny i zba-
wienie dla wielu grzeszników.

Poleci³a im te¿ przybywaæ na miejsce spo-
tkania ka¿dego 13. dnia miesi¹ca przez 6
miesiêcy. Dzieci pyta³y kim jest �Pani z nie-
ba�, ale Ona odpowiedzia³a, ¿e powie im w
stosownej chwili. Tak jak im poleci³a, dzieci
pomimo ró¿nych trudno�ci przychodzi³y ka¿-
dego wyznaczonego dnia. �Piêkna Pani� roz-
mawia³a z nimi, kaza³a modliæ siê i dawa³a
coraz wiêcej wskazówek.

W czasie III objawienia ukaza³a im ogrom
nieszczê�cia w piekle, uczy³a nowych mo-
dlitw i przekazywa³a coraz to nowe orêdzie
dla �wiata i dla nich samych.

POCZ¥TEK KULTU FATIMY
Dzieci zaraz powiedzia³y rodzicom o tak

dziwnym zdarzeniu, jakie mia³o miejsce.
Doro�li pocz¹tkowo nie bardzo wierzyli w
jego prawdziwo�æ, jednak kolejno udawali

�wiêta ku czci Matki Bo¿ej (22)

MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ(1)

siê w wskazane miejsce w wyznaczonych
dniach. Choæ doro�li nie widzieli postaci, to
po zachowaniu dzieci zrozumieli, ¿e dziej¹
siê w tym czasie dziwne rzeczy.

Z miesi¹ca na miesi¹c ludzi przybywa³o.
Oczywi�cie, jedni wierzyli i wielu z nich gor-
liwie siê modli³o, a inni przychodzili z cieka-
wo�ci. Czekano jednak na ostatni dzieñ ob-
jawieñ w pa�dzierniku.

�Piêkna Pani� powiedzia³a dzieciom, ¿e
wtedy wyjawi im kim jest i uczyni cud, by inni
uwierzyli. Sta³o siê zgodnie z obietnic¹.

W pa�dzierniku, pomimo z³ej, deszczowej
pogody, w dolinie zebra³o siê oko³o 70 tysiê-
cy ludzi. Gdy ukaza³a siê dzieciom ich �Piêk-
na Pani� zebrani wyczuli, ¿e dzieje siê co�
niezwyk³ego. �Pani� powiedzia³a dzieciom, ¿e
jest Matk¹ Bo¿¹ Ró¿añcow¹ i pragnie, by
biskupi z ludem po�wiêcili �wiat i Rosjê Jej
Niepokalanemu Sercu.

Zebrani ujrzeli te¿ dziwne zjawisko. Po-
mimo deszczu zza chmur wysz³o s³oñce, a
jego tarcza zaczê³a wirowaæ dooko³a w³asnej
osi. Wiruj¹ca tak kula zni¿a³a siê ku ziemi,
jakby mia³a upa�æ. Zebranych ogarnê³o prze-
ra¿enie. Jak pisze o tym £ucja: jedni krzy-
czeli, inni siê modlili. Po chwili wszystko wró-
ci³o do normy. Wielu uwierzy³o w cudowne
wydarzenie, a wielu chorych i kalekich tam
przebywaj¹cych w tym czasie zosta³o fizycz-
nie uzdrowionych. By³o te¿ bardzo wielu
uzdrowionych duchowo.

W chwili tak zwanego �tañca s³oñca� dzie-
ci widzia³y nie tylko Maryjê, ale tak¿e ca³¹
�wiêt¹ Rodzinê, czyli Józefa i Dzieciê, a �w.
Józef znakiem krzy¿a b³ogos³awi³ �wiat.

STANOWISKO KO�CIO£A
Ko�ció³ w przypadku Fatimy, jak zwykle

zreszt¹ w takich wypadkach, z pocz¹tku nie
wypowiada³ swego stanowiska. Jednak bar-
dzo szybko, bo ju¿ w styczniu 1918 roku pa-
pie¿ Benedykt XV przyst¹pi³ do utworzenia
Diecezji Leiria, która obejmowa³aby Fatimê.
Biskupem jej mianowany zosta³ profesor teo-
logii ks. dr Josef Alves Correio da Silva. Bi-
skup jednak móg³ obj¹æ diecezjê dopiero w
1920 roku.

W tych okoliczno�ciach 3 listopada 1918
roku wikariusz generalny Lizbony ks. abp
Lima Vidal zarz¹dzi³ pierwsze badania zja-
wisk Fatimy, a biskup Leirii potwierdzi³ ten
stan badañ dekretem 3 maja 1922 roku. Ba-
danie autentyczno�ci objawieñ trwa³o do
kwietnia 1929 roku, kiedy to odpowiedni ra-
port z³o¿ono Stolicy Apostolskiej.

Jednak w miêdzyczasie, w 1921 roku,
ten¿e biskup Leirii naby³ na w³asno�æ Ko-
�cio³a ca³y teren doliny Iria wydaj¹c pozwo-
lenie na budowê prowizorycznej kapliczki, a
13. pa�dziernika tego¿ roku zezwoli³ na od-
prawienie tam pierwszej Mszy �w. Sam za�
uczestniczy³ oficjalnie w ceremonii w dolinie
Iria w dniu 26 czerwca 1927 roku po�wiêca-
j¹c stacje Drogi Krzy¿owej.

Na wniosek Stolicy Apostolskiej. kieruj¹-
cej siê raportem z badañ objawieñ w dniu
13 maja 1930 roku biskup diecezji og³osi³

dekret zezwalaj¹cy oficjalnie na kult Matki
Boskiej Fatimskiej.

W wydanym po 13 latach, od chwili pierw-
szego objawienia, dekrecie czytamy: Uwa-
¿amy za wskazane zatwierdziæ wiarygodno�æ
objawieñ, którymi by³y zaszczycone dzieci z
Cova da Iria, parafii Fatima, diecezji Leiria -
trzynastego dnia ka¿dego miesi¹ca od maja
do pa�dziernika 1917 roku jako te¿ urzêdo-
wo popieramy i og³aszamy kult Matki Boskiej
Fatimskiej wyznaczaj¹c jego wspomnienie
dla Ko�cio³a na dzieñ 13 maja.

Od tego czasu kult Matki Bo¿ej Fatimskiej
rozwija³ siê szybko na �wiecie. W 1931 roku
pod przewodnictwem Episkopatu Portugalii
odby³a siê wielka pielgrzymka ca³ego naro-
du, podczas której Niepokalanemu Sercu
Maryi po�wiêcono Portugaliê.

Przekazane przez Maryjê dzieciom zja-
wisko �wietlne zapowiadaj¹ce wojnê ukaza³o
siê w 1938 roku. By³a to ³una zwana �zorz¹
polarn¹� widoczna w ca³ej Europie. Zatrwo-
¿y³o to papie¿a Piusa XII który w obliczu
wojennej rzeczywisto�ci w 1942 roku po-
�wiêci³ ca³y Ko�ció³ i �wiat Niepokalanemu
Sercu Maryi.

To po�wiêcenie zosta³o powtórzone na
Placu �w. Piotra w Rzymie w dniu 8 grudnia
tego¿ roku z poleceniem dokonania tego
aktu przez wszystkie ko�cio³y lokalne �wia-
ta. Ten sam papie¿ og³osi³ w dniu 4. maja
1944 roku dekret ustanawiaj¹cy �wiêto Nie-
pokalanego Serca NMP, za� 11 pa�dzierni-
ka 1954 roku �wiêto Maryi Królowej �wiata.

W Fatimie osobi�cie z pielgrzymk¹ jako
pierwszy papie¿ w dziejach Ko�cio³a by³ na
obchodach 50-lecia Objawieñ Pawe³ VI. Jed-
nak nie zosta³o wykonane orêdzie Maryi po-
�wiêcenia Jej Sercu Rosji. Dokona³ tego
obecny papie¿ Jan Pawe³ II udaj¹c siê z
dziêkczynn¹ pielgrzymk¹ do Fatimy w I rocz-
nicê zamachu na jego ¿ycie. Mia³o to miej-
sce w dniu 13 maja 1982 roku, jednak...

Zapytana siostra £ucja, jedyny ¿yj¹cy
�wiadek Objawieñ, o wa¿no�æ aktu stwier-
dzi³a: Bóg nie przyj¹³ aktu, poniewa¿ nie zo-
sta³ on dokonany w zjednoczeniu z biskupa-
mi ca³ego �wiata. Musimy jeszcze poczekaæ.
Faktycznie, nie wszyscy biskupi �wiata otrzy-
mali w porê zaproszenie Ojca �wiêtego na
uroczysto�æ. Wydawa³o siê wtedy, ¿e komu-
nistyczne imperium ZSRR nie da siê ruszyæ,
jednak Jan Pawe³ II zaplanowa³ ponowienie
po�wiêcenia Rosji i �wiata Matce Bo¿ej.
Postanowiono uczyniæ to 25 marca 1984
roku - w uroczysto�æ Zwiastowania NMP.
Wszyscy biskupi �wiata zostali znacznie
wcze�niej poinformowani, a g³ówn¹ uroczy-
sto�æ zaplanowano na Placu �w. Piotra
przed sprowadzon¹ z Fatimy cudown¹ figur¹
Matki Bo¿ej.

Przed tym aktem w podró¿ po Azji zosta³
wys³any biskup Hnilica, któremu tak zapla-
nowano podró¿, by w dniu 25 marca by³ w
Moskwie. W momencie uroczysto�ci po�wiê-
cenia w Rzymie biskup Hnilica czyni³ to samo
w samym sercu ateizmu w jedynym z ko�cio-
³ów Moskwy. W ten sposób wype³nione zo-
sta³o polecenie Matki Bo¿ej przekazane troj-
gu pastuszkom w Cova da Iria.
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