


Jeste�my ju¿ w samym centrum Wielkie-
go Postu. Niniejsze wydanie redagowano pod
has³em �Rachunki krzywd�. Jak uda³o wywi¹-
zaæ siê z tego zamiaru, oceni¹ sami Czytelni-
cy. Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e jest wiele tek-
stów, które bezpo�rednio lub po�rednio nawi¹-
zuj¹ do tego tematu.

Wymieniê choæby: rozmowê miesi¹ca, ko-
lejny odcinek z cyklu �Tato powiedzia³�, czy spo-
ry tekst o nie¿yj¹cym ju¿ ks. Zygmuncie Try-
bowskim i jego wizjach na temat Doliny �mier-
ci. Znamy ju¿ terminy rekolekcji, a wiêc czas
obrachunków trwa. A tak na dobr¹ sprawê,
to dopóty, dopóki cz³owiek ¿yje, nie skoñczy
siê to rachowanie.

Niesamowite jest równie¿ to, ¿e schorowa-
ny tata, bêd¹cy w ciê¿kim stanie zdrowia i
przed operacj¹ nie chcia³ zrezygnowaæ z ko-
lejnego spotkania z czytelnikami. A mia³ rze-
czywi�cie co powiedzieæ. Warto przeczytaæ.

Szczególna jest rozmowa miesi¹ca - bez
wyra�nego wskazania rozmówcy. Zabieg ten
pokazuje delikatno�æ materii, o której mówi.
Powsta³a z inspiracji czytelników, którzy pro-
sili o inny ni¿ dot¹d typ rozmowy, tzw. monote-
matyczny - dotycz¹cy jednej sprawy. Po jej lek-
turze mo¿na bêdzie sobie wiele spraw ducho-
wych pouk³adaæ - jednym s³owem �rachmistrz�.

Skoñczy³a siê kolêda i ks. Proboszcz w
dorocznym, tzw. �pok³osiu�, (chwa³a Mu za to,
¿e nie zrezygnowa³ z tej formy rozmowy z pa-
rafianami) robi parafialny rachunek sumienia.
Pokazuje jaka jest kondycja parafii. Niesamo-
wite jest to, ¿e bêd¹c zaledwie kilka miesiêcy
z nami, tak trafnie postawi³ diagnozê. Nie cho-
dzi mi w tym miejscu o wystawianie cenzurek
PT Autorowi, ale o jak¿e przydatn¹ dla ka¿de-
go refleksjê o parafii, któr¹ tworzymy - lektura
obowi¹zkowa.

I jeszcze jedno wa¿ne wydarzenie. Nasz
rezydent - ks. emeryt Jan Mieczkowski obcho-
dzi³ niecodzienny jubileusz 55 lat kap³añstwa.
Podczas  tego �wiêtowania zaskoczy³a mnie
skromno�æ ks. Jubilata, który wszystkim za
wszystko dziêkowa³. Wiem, ¿e jego kap³añskie
¿ycie nie by³o ³atwe, bo zasadniczy jego ka-
wa³ek przypada³ na tzw. �Polskê Ludow¹� i wie-
le siê natrudzi³, by byæ wiernym powo³aniu.
My�lê, ¿e ten czas biblijnie mo¿na okre�liæ, jako
przej�cie przez �morze czerwone�. Warto wiêc
czasami odwiedziæ tak¹ osobê i pos³uchaæ
�wiadka niedawnej przecie¿ historii. Szczê�æ
Bo¿e ksiê¿e Janie.

Nastêpne wydanie ju¿ w Niedzielê Pal-
mow¹.

FRED

Mo¿na nie czytaæ

I tak po tegorocznym krótkim karnawale
rozpocz¹³ siê czas Wielkiego Postu. Jest on
dla nas chrze�cijan szczególn¹ okazj¹ do
g³êbokiego rachunku sumienia, który pozwo-
li³by spojrzeæ na tera�niejszo�æ i przysz³o�æ
w nowym Bo¿ym Duchu. Skoro Bóg prze-
baczy³ nam w Chrystusie, trzeba, aby wie-
rz¹cy umieli przebaczaæ sobie nawzajem do-
znane krzywdy i prosiæ Boga o przebacze-
nie w³asnych uchybieñ, i w ten sposób przy-
czyniaæ siê do budowania �wiata, w którym
respektuje siê ¿ycie, sprawiedliwo�æ, zgodê,
pokój i dobro. Ponadto chrze�cijanie, wie-
dz¹c, ¿e Bóg �dla nas grzechem uczyni³
Tego, który nie zna³ grzechu� (2 Kor 5, 21),
wezwani s¹, by uznaæ w³asne s³abo�ci, aby
obudziæ swoje sumienia wobec obecnych
kompromisów i otworzyæ serca na autentycz-
ne, trwa³e nawrócenie.

W NUMERZE M.IN.:
Pok³osie kolêdowe (str. 5)
Tato powiedzia³ �Bilans krzywd� (str. 6)
Ewangeliczna przestroga (str. 9)
Rado�æ przez ³zy (str. 12)
Mam rezerwacjê (str. 13)
Spe³nione wizje (str. 14)
W NASTÊPNYCH NUMERACH:
Program Triduum Paschalnego
Sta³e dzia³y
Na str. 1  Zwój ksiêgi - rekwizyt z Misterium Mêki Pañ-
skiej w Dolinie �mierci oraz fragment �Hymnu do Biblii�
Romana Brandstaettera z �Krêgu Biblijnego i Francisz-
kañskiego� IW PAX 1981, fot. Mietek

Proboszczowskie
zamyslenia

O³ówek w rêku Boga (13)

NAUCZYCIELKA WIEDZY ...
Wysi³ki Matki Teresy nadal, tak jak i przed-

tem, koncentrowa³y siê na wspomaganiu
ubogich, ale teraz �wiatowi przywódcy za-
biegali o spotkanie z ni¹, by z pierwszej rêki
dowiedzieæ siê o jej pracy. Prezydent USA
Ronald Reagan zaprosi³ Matkê Teresê na
lunch do Bia³ego Domu. W 1982 roku pa-
pie¿ Jan Pawe³ II poprosi³, by jako jego wy-
s³annik odwiedzi³a Liban. Uratowa³a tam 37
umys³owo chorych dzieci ze zbombardowa-
nego szpitala. Prezydent ZSRR Michai³ Gor-
baczow chêtnie przyj¹³ jej propozycje pomo-
cy i tak rozpoczê³a siê praca misjonarek mi-
³o�ci w Armenii, a potem w krajach Europy
Wschodniej.

W roku 1980 ksi¹¿ê Karol podczas pod-
ró¿y po Indiach specjalnie odwiedzi³ misjê
Matki Teresy w Kalkucie. Podczas nastêp-
nego pobytu rodziny królewskiej w Indiach
zaplanowana wcze�niej wizyta ksiê¿nej Dia-
ny w misji zosta³a odwo³ana z powodu cho-
roby Matki Teresy. Ksiê¿na Diana odby³a
potem specjalnie podró¿ do Rzymu, by spo-
tkaæ siê z dochodz¹c¹ do zdrowia Matk¹
Teres¹. Krucha zakonnica i czaruj¹ca ksiê¿-
na Diana spêdzi³y czas na wspólnej rozmo-
wie i modlitwie.

Spotykaj¹c siê z przywódcami polityczny-
mi, Matka Teresa nigdy nie ba³a siê poru-
szyæ trudnych tematów dotycz¹cych ich w³a-
snych krajów; z pani¹ premier Wielkiej Bry-
tanii, Margaret Thatcher, rozmawia³a o pro-
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blemie mieszkaniowym, a z prezydentem
Reganem - o broni nuklearnej. Jej sprzeciw
wobec aborcji by³ bezkompromisowy.

Matka Teresa mia³a swoich krytyków. Au-
stralijska pisarka Germaine Greer uwa¿a³a
j¹ za �religijn¹ imperialistkê�. W jej opinii nie-
sienie ulgi cierpi¹cym powinno byæ celem sa-
mym w sobie, a nie sposobem narzucenia
wiary ludziom, kiedy s¹ oni najbardziej bez-
bronni. W swym szczególnie krytycznym ar-
tykule pisa³a: �Matka Teresa jest dla mnie
uosobieniem >�lepej< dobroczynno�ci, z
której jeste�my dumni i za któr¹ oczekuje-
my nagrody na tym i tamtym �wiecie�.

U podstaw wszystkiego, co robi³a Matka
Teresa, le¿a³a jej wiara w Boga. Modlitwy,
pacierze by³y dla niej najwa¿niejsze. We
wszystkim polega³a wy³¹cznie na Panu. By³y
sekretarz arcybiskupa Westminsteru, kardy-
na³ Hume, wspomina, jak Matka Teresa cza-
sami zamyka³a siê w swym cichym i tajem-
niczym �wiecie w poszukiwaniu duchowej
odnowy. �Tak jak gdyby mia³a wewn¹trz
osobn¹ celê, w której mog³a siê ukryæ�.

W kwietniu 1990 roku Matka Teresa oznaj-
mi³a, i¿ ustêpuje z funkcji matki prze³o¿onej
Zgromadzenia Misjonarek Mi³o�ci z powo-
dów zdrowotnych, ale jej rezygnacja nie zo-
sta³a przyjêta. We wrze�niu wybrano j¹ po-
nownie i zgodzi³a siê kontynuowaæ sw¹ dzia-
³alno�æ.  (cdn)

KS.  DARIUSZ WESO£EK

Ko�ció³ proponuje nam duchowe pomoce,
które mog¹ w czasie Wielkiego Postu wes-
przeæ naszego ducha nawrócenia. S¹ w�ród
nich: Droga Krzy¿owa, Gorzkie ¯ale, Wiel-
kopostne Rekolekcje, Spowied� Wielkanoc-
na. Zapytajmy siebie samych: Jak prze¿y-
waæ bêdziemy tegoroczny Czas Postu? Jak
odnowimy nasze relacje miedzy sob¹ i Bo-
giem?  Czy bêdziemy w stanie nasz rachu-
nek krzywd wobec Boga i ludzi wynagrodziæ?
Czy w tym   czasie nawrócenia post¹pimy
naprzód w drodze ku Bogu?

 �Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê�
(Mk 1,15).

Jak¹ bêdzie odpowied� mego ¿ycia na tê
Bo¿¹ ofertê zbawienia?

KS. PROBOSZCZ JAN

Rekolekcje Wielkopostne
W naszym ko�ciele odbêd¹ siê Rekolekcje Wielkopostne wg nastêpuj¹cego porz¹dku:

* Szko³a Podstawowa Nr 66 - od 28. lutego do 2. marca,
* Gimnazjum Nr 5 - od 7. do 9. marca,
* Zespó³ Szkó³ Nr 5 (Gimnazjum Nr 53 i LO nr XV) - od 14. do 16. marca,
* Dla wszystkich parafian - - od 20. do 23. marca.



Rozmowa miesi¹ca

SUMIENNY �RACHMISTRZ�
z pewnym, przygodnie napotkanym sumieniem - rozmawia Mietek

Czy to prawda, ¿e ka¿dy cz³owiek ma su-
mienie?
Tak. Ka¿dy cz³owiek ma sumienie, choæ
mo¿e je inaczej nazywaæ. Sumienie to we-
wnêtrzne odczucie pozwalaj¹ce rozró¿niaæ
dobro i z³o, a tak¿e oceniaæ postêpowanie
w³asne i innych ludzi. S¹ tacy co mówi¹ te¿,
¿e to ja�ñ, inni ¿e �wiadomo�æ, a jeszcze
inni ¿e serce.

I tylko ono rozró¿nia nas od innych stwo-
rzeñ?
Sumienie odró¿nia nas od zwierz¹t. Zwie-
rzêta bowiem s¹ niewolnikami instynktu: gdy
s¹ g³odne - zabijaj¹, gdy s¹ syte - nie poluj¹.
Tak wiêc dzia³anie zwierz¹t motywuje in-
stynkt.

A wiêc sumienie to co� co ma tylko cz³o-
wiek. Co wynika z jego posiadania?
Je�li kto� jest wra¿liwy na g³os sumienia i
s³yszy co mu podpowiada, to wierzy w jego
istnienie i nie potrzebuje ju¿ dowodów logi-
ki, gdy¿ znajduje jego dostateczny znak we
w³asnym sercu. A cz³owiekiem takim nie musi
byæ wy³¹cznie wierz¹cy.

W Biblii teksty o sumieniu znajdujemy w
35 miejscach. Katechizm Ko�cio³a Kato-
lickiego wspomina o sumieniu 26 razy.
Czym jest sumienie dla cz³owieka wierz¹-
cego w Boga?
Sobór Watykañski II w Konstytucji �Gaudium
et Spes� zdefiniowa³ je tak: �Sumienie jest
najtajniejszym o�rodkiem i sanktuarium cz³o-
wieka, gdzie przebywa on  sam z Bogiem,
którego g³os w jego wnêtrzu rozbrzmiewa�
(KDK,16). I to jest jedna z najwa¿niejszych i
najtrafniejszych definicji.

Czym jeszcze jest sumienie?
Sumienie jest siedzib¹ Ducha �wiêtego i jest
jedn¹ z trzech funkcji ducha cz³owieka, obok
pod�wiadomo�ci i nad�wiadomo�ci. Te trzy
funkcje ducha s¹ znacznie bardziej aktyw-
ne ani¿eli cz³owiek zdaje sobie z tego spra-
wê. Cz³owiek nie zdaje sobie sprawy z tego,
¿e jest w nim duch, o ile¿ mniej zdaje sobie
sprawê co siê w jego duchu dzieje. To jest
najwiêksz¹ nêdz¹ cz³owieka, ¿e nie zdaje
sobie sprawy jakie moce w nim dzia³aj¹ i w
jakim celu. Sumienie jest �ród³em u�wiêce-
nia duszy. U�wiêcenie duszy jest owocem
¿ycia ascetycznego. U�wiêcenie dokonuje
siê w procesie poznawania i akceptowania
woli Bo¿ej poprzez �cis³e stosowanie siê do
nauk Pana Jezusa. Sumienie jest �ród³em
m¹dro�ci, ale nie przychodzi ona bezpo�red-
nio z sumienia do duszy, ani na pro�bê mo-
dlitewn¹. Modlitwa niew¹tpliwie pomaga i
jest konieczna, ale trzeba wspó³pracowaæ z
³ask¹ Bo¿¹, czyli przywo³ywaæ do �wiadomo-
�ci to, czego Duch �wiêty pragnie cz³owie-
ka nauczyæ.

Pracê sumienia kojarzê sobie z prac¹
s¹du. Czy tak jest w istocie?
Tak. Sumienie ma te¿ tak¹ w³a�ciwo�æ.

Jak¹ funkcjê pe³ni sumienie w tym �s¹-
dzie�: sêdziego, prokuratora, ³awnika,
bieg³ego, czy adwokata?
Bêdzie to z pewno�ci¹ wiele funkcji. Bo jak
kto� powiedzia³ �Sumienie to s¹d najwy¿szy
cz³owieka�. Raz bêdzie to prokurator - funk-
cja oskar¿yciela, innym razem bêdzie to sê-
dzia, który rozstrzyga o winie maj¹c na uwa-
dze ró¿ne zarzuty, raz funkcja ³awnika -
przedstawiciela spo³ecznego w s¹dzie, a raz
bieg³ego, który pomaga s¹dowi w klasyfiko-
waniu czynu. Znajdzie siê te¿ miejsce na
adwokata, który chce uniewinnienia oskar-
¿onego.

Czy sumienie mo¿e byæ �ksiêgowym�,
który robi bilans po stronie �winien� i po
stronie �ma� i podaje wynik tego bilan-
su?
Równie¿ i tak. Mówimy o rachunku sumie-
nia i wtedy bilans jest wa¿ny. Najlepszy wy-
nik jest wtedy, gdy mamy czyste sumienie.
Znany jest najlepszy wynik tego bilansu.
Mówi on o tym, ¿e kto� jest �z czystym su-
mieniem�.

Ale s¹ tacy co sobie ¿artuj¹ z sumienia.
Powiadaj¹, ¿e czyste sumienie - to sumie-
nie nieu¿ywane.
Mo¿na i tak i bywa, ¿e w ka¿dym ¿arcie jest
odrobina racji. Sumienie mo¿e byæ nieu¿y-
wane, ale niekoniecznie wtedy musi byæ czy-
ste.

Czy trafnym mo¿e byæ porównanie sumie-
nia do zegara?
Tak, ale zegar musi byæ dobry. A dobry jest
ten, który pokazuje dobr¹ godzinê. A zatem
dobre sumienie to sumienie dobrze nasta-
wione.

W stosunku do czego powinno byæ na-
stawione?
Jest taki wzorzec. S¹ to zasady prawa mo-
ralnego. Skoro jednak poruszamy siê w �wie-
cie wiary, mówimy o prawie Bo¿ym wpisa-
nym w serce cz³owieka. Sumienie prawid³o-
we to sumienie wra¿liwe, które potrafi do-
k³adnie odczytywaæ, co w danej sytuacji na-
prawdê jest dobre lub z³e, czyli okre�la, co
bêdzie wyrazem autentycznej mi³o�ci, a co -
egoizmu lub nienawi�ci. Jest wra¿liwe, tzn.
reaguje na najmniejsze nawet uchybienia
mi³o�ci do Boga i cz³owieka.

Rozumiem. Ale my�lê, ¿e za bardzo we-
szli�my w ró¿ne porównania. Wróæmy do
pocz¹tku rozmowy. Czym tak naprawdê
jest sumienie?
Jak powiada inna z definicji jest to �we-
wnêtrzny g³os sk³aniaj¹cy cz³owieka do czy-
nienia dobra i do unikania z³a�.

Sk¹d sumienie �wie�, co jest dobre a co
z³e?
Do poznania wielu zasad moralnych cz³o-
wiek mo¿e doj�æ samodzielnie, trzymaj¹c siê
dewizy: nie czyñ drugiemu, co tobie niemi³e,

np. mo¿e zrozumieæ, ¿e nie nale¿y innych
biæ, krzywdziæ, fa³szywie oskar¿aæ, poniewa¿
sam tego nie lubi.

A sumienie cz³owieka wierz¹cego?
Liczne normy moralne poznajemy z lektury
Pisma �w. Du¿¹ rolê w odkrywaniu dobra i
z³a spe³nia ³aska Bo¿a. Ona to o�wieca nas,
aby�my umieli w³a�ciwie oceniæ swoje czy-
ny.

Sumienie jednak poddawane jest ró¿nym
wp³ywom. Prawda to?
Oczywi�cie. Na przyk³ad jedni mówi¹ o ma-
nipulacji, jedni o skrzywianiu.

Czy s¹ inne rodzaje wp³ywów?
Tak. Wiele czynników wp³ywa na formowa-
nie sumienia. Dlatego zdarzaj¹ siê wypadki,
¿e ocena tego, co dobre i z³e, nie jest naj-
w³a�ciwsza. Cz³owiek powinien ci¹gle formo-
waæ swoje sumienie.

Czasami zdarza siê, ¿e pada podejrzenie
o jego brak.
Niestety tak. Znane jest przecie¿ powiedze-
nie - Czy ty nie masz sumienia?

Czêsto spotykamy siê z sumieniem z
przymiotnikiem, np. skrupulatne, skrzy-
wione, ociê¿a³e. Co decyduje o jako�ci
sumienia?
My�lê, ¿e przymiotniki o charakterze nega-
tywnym pojawiaj¹ siê wtedy, gdy sumienie
zaczyna dzia³aæ po swojemu.

Czyli odbiega od wzorca. Na jakie przy-
miotniki warto zwróciæ szczególn¹ uwa-
gê?
Mamy sumienia nadwra¿liwe i niewra¿liwe.
Osoby posiadaj¹ce sumienie przewra¿liwio-
ne to skrupulanci. Doszukuj¹ siê wielkiego
z³a w czynach, które obiektywnie nie s¹ bar-
dzo szkodliwe. Skrupulatom wydaje siê, ¿e
ci¹gle pope³niaj¹ grzechy ciê¿kie. Ludzie ci
potrafi¹ nieraz ca³ymi godzinami lub dniami
zastanawiaæ siê nad tym, czy ich uczynki by³y
grzechami ciê¿kimi, lekkimi, czy te¿ nie by³y
w ogóle ¿adnym z³em. Do�æ czêsto obawiaj¹
siê, czy siê dobrze spowiadaj¹, czy wyznali
dobrze swoje grzechy, czy szczerze ¿a³owali,
czy spowied� by³a dobra, czy nie nale¿y jej
jeszcze raz powtórzyæ itp.

Mo¿na co�  tym ludziom poradziæ?
Skrupulaci powinni pamiêtaæ, ¿e rodz¹ce siê
w nich w¹tpliwo�ci co do ciê¿aru grzechu,
s¹ znakiem, ¿e grzech �miertelny nie zosta³
pope³niony. Warto przypomnieæ, ¿e grzech
ciê¿ki - �miertelny pope³nia siê wtedy, gdy
nie ma ¿adnych w¹tpliwo�ci co do �wiado-
mo�ci i dobrowolno�ci wyboru wielkiego z³a.
W¹tpliwo�æ w ocenie czynu, czy pope³nili-
�my bardzo wielkie lub te¿ mniejsze z³o, albo
te¿ czy dzia³ali�my rzeczywi�cie ca³kiem
dobrowolnie i ca³kiem �wiadomie oznacza,
¿e grzech ciê¿ki nie zosta³ przez nas pope³-
niony.
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No tak. Ale lista grzechów dla skrupulan-
ta jest d³uga.
Skrupulanci powinni przyj¹æ jako fakt, ¿e -
podobnie jak wielu innych ludzi - pope³nia
wiele grzechów lekkich, za które powinien
Bogu wynagradzaæ modlitw¹, dobroci¹,
udzielaniem innym pomocy.

A kim s¹ ci co maj¹ niewra¿liwe sumie-
nia?
Osoby o niewra¿liwym sumieniu to ci, którzy
zawsze maj¹ racjê, ¿e nikogo nie krzywdz¹,
choæ otoczeniu trudno z nimi ¿yæ, gdy¿ s¹
bezkrytyczne w stosunku do siebie i nie do-
strzegaj¹, ile bólu sprawiaj¹ innym.

¯eby jednak tak nie by³o zwrócê uwagê
na jeszcze jeden problem. Cz³owiek, jako
obywatel musi przestrzegaæ prawa. Praw-
da?
Tak, ale zaraz dodam. Gdy w³adza og³asza
prawa niegodne z porz¹dkiem moralnym to

takie prawo w sumieniu nie obowi¹zuje. Bo
wtedy jest bezprawie i nieporz¹dek moral-
ny.

Wspó³cze�ni powiedzieliby, ¿e potrzebne
s¹ pewne standardy moralne.
Tak i to bez wzglêdu na wyznawan¹ wiarê
lub niewiarê. Mówi siê wtedy o prawie natu-
ralnym.

Jest jeszcze inny problem. Inne sumie-
nie ma dziecko, a inne dojrza³y cz³owiek.
Intuicyjnie czujê, ¿e mo¿na mówiæ wrêcz
o dojrzewaniu sumienia. Prawda to?
Tak. Dojrzewanie sumienia postêpuje z wie-
kiem cz³owieka, choæ nie musi byæ to regu³¹.
Dojrzewanie jest wtedy, gdy cz³owiek czê-
sto rozwa¿a Ewangeliê, zastanawia siê nad
swoim ¿yciem, nad tym, jak nale¿y postêpo-
waæ. Ten doskonali swoje sumienie i w kon-
kretnych sytuacjach ¿yciowych, wymagaj¹-
cych szybkiej decyzji, podejmie siê w³a�ci-
wego dzia³ania. Równie¿ korzystanie z do-
�wiadczenia innych osób w³a�ciwie formuje
sumienie. Sumienie mo¿na wiêc porównaæ
do zegarka, o czym ju¿ mówili�my. Zegarek
jest tym lepszy, im dok³adniejszy pokazuje
czas. S¹ zegarki, które �piesz¹ siê lub spó�-
niaj¹. Wymagaj¹ one uregulowania wed³ug
jakiego� zegara wzorcowego, np. wed³ug
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czasu podawanego przez radio. Je�li chce-
my w³a�ciwie formowaæ nasze sumienie,
powinni�my poznaæ przede wszystkim zasa-
dy postêpowania g³oszone przez Jezusa
Chrystusa.

Konieczna jest  pielêgnacja sumienia.
Oczywi�cie. Do najwa¿niejszych czynno�ci
�pielêgnacyjnych�, o czym ju¿ mówili�my, a
co jeszcze raz powtórzê nale¿¹: systema-
tyczny kontakt ze S³owem Bo¿ym (osobista
lektura, s³uchanie i rozwa¿anie w Ko�ciele);
�wiadectwa i rady innych ludzi; prowadze-
nie ¿ycia zgodnego z nauczaniem Ko�cio³a,
przekazywanym przez Jego Magisterium;
systematyczne korzystanie z sakramentu
pokuty, a w miarê mo¿liwo�ci i kierownictwa
duchowego. Wa¿ny jest równie¿ codzienny
rachunek sumienia.

My�lê, ¿e nie tylko w okresie Wielkiego
Postu, choæ w tym czasie jest szczegól-
nie wa¿ne, aby pobudziæ, naprawiæ i wy-
regulowaæ sumienie.
Tak i tego wszystkim ludziom ¿yczê.

Dziêkujê za rozmowê.
Od redakcji: Tê nietypow¹ rozmowê, z nie-
typowym rozmówc¹ przeprowadzono
13. lutego 2005 roku w Bydgoszczy.

Na Wielki Post

JAK PRZE¯YÆ?
Jest czas Wielkiego Postu. Dla jednych

jest to okres przybli¿aj¹cy do �wi¹t wielka-
nocnych, dla innych czas umartwieñ, a jesz-
cze dla innych mo¿e - okazja do odchudza-
nia siê. Wielu nie docenia jego znaczenia w
¿yciu religijnym, albo po prostu siê go boi.

Istot¹ postu jest zwrócenie siê ku Bogu -
nawrócenie, o ile w dotychczasowym na-
szym ¿yciu nie mia³ on nale¿ytego miejsca.
Postu nie mo¿na wiêc ³¹czyæ jedynie z po-
wstrzymywaniem siê od pewnych pokarmów,
ani tym bardziej wi¹zaæ z odchudzaniem.
Kiedy� znana aktorka Anna Nehrebecka po-
wiedzia³a, ¿e ³atwo nam wyrzec siê czego�
w s³owach, ale bardzo trudno zrealizowaæ
to postanowienie. To prawda.

Zwykle na pocz¹tku Wielkiego Postu
mamy wiele dobrych chêci, postanowieñ, po-
mys³ów. Znacznie gorzej jest z ich pó�niejsz¹
realizacj¹. Bywa, ¿e w miarê up³ywu czasu
zaczynamy �rozmiêkczaæ� i redukowaæ si³ê
æwiczeñ i postanowieñ, �odpuszczaj¹c� so-
bie ze zobowi¹zañ wielkopostnych �to i owo�
przy ró¿nych okazjach. Sposobno�ci jak wie-
my jest wiele.

Czas Wielkiego Postu to te¿ okazja, by-
�my popatrzyli na siebie. Ka¿dy z nas na
wady i pope³nia b³êdy. Nikt nie jest od nich
wolny. Wa¿ne jest, aby w tym czasie staraæ
siê chocia¿, nad nimi trochê zapanowaæ, sta-
raæ siê byæ lepszym.

Znany naszym parafianom dominikanin,
o. Jacek Salij mówi³: �Post ma dwa skrzy-
d³a, wstrzemiê�liwo�æ i modlitwê, oraz czy-
ny mi³osierne w stosunku do bli�niego. W
tym towarzystwie staje siê wielkim �rodkiem
na drodze do zbawienia, ale pozbawiony
chocia¿by jednego skrzyd³a, znaczy niewie-
le�. Dzisiaj, w dobie liberalizacji i wolno�ci
trzeba ponownie odkryæ znaczenie postu.

Wiadomo, ¿e praktykowana szczególnie
w Wielkim Po�cie wstrzemiê�liwo�æ - odma-
wianie sobie czego�, lub ograniczenia wielu
rzeczy, na przyk³ad: palacze tytoniu ograni-
czaj¹ siê do wypalania mniejszej liczby pa-
pierosów, zjadacze s³odyczy zmniejszaj¹
dzienn¹ porcjê, smakosze kawy postana-
wiaj¹ picie jej o jedn¹ fili¿ankê dziennie
mniej, a ogl¹dacze telewizyjnych programów
do zmniejszenia ilo�ci czasu po�wiêconego
ogl¹daniu nawet najbardziej ulubionych pro-
gramów. Ka¿de z tych, a tak¿e innych wy-
rzeczeñ przypomina, ¿e jest Wielki Post, ¿e
nasze ¿ycie to pod¹¿anie za Chrystusem ku
zmartwychwstaniu.

W czasie Wielkiego Postu Ko�ció³ pro-
ponuje nabo¿eñstwa i praktyki pokutne, ja-
kimi s¹ Droga Krzy¿owa, Gorzkie ¯ale, re-
kolekcje czy wystawiane w naszej parafii Mi-
sterium Mêki Pañskiej. Chc¹c dobrze prze-
¿yæ czas postu winni�my tak¿e znale�æ chwi-
lê wolnego czasu na oderwanie siê na kilka

dni, godzin, czy kilkadziesi¹t minut od co-
dzienno�ci. To oderwanie pomo¿e nam we
ws³uchaniu siê w melodie Gorzkich ̄ ali, roz-
wa¿aniu Drogi Krzy¿owej, czy na wys³ucha-
nie nauk rekolekcyjnych. Warto zapamiêtaæ
tak¹ uwagê, ¿e rekolekcje wielkopostne s¹
nie tylko dla �wieckich, ale równie¿ dla ka-
p³anów, biskupów. Prze¿ywa je tak¿e Ojciec
�wiêty.

Ukoronowaniem tych wszystkich praktyk
pokutnych niech bêdzie sakrament pokuty i
pojednania. Tak przygotowani przez Wielki
Post przyst¹pimy do kratek konfesjona³u,
nawet, albo szczególnie wtedy, gdy nie byli-
�my ju¿ d³ugi czas. Jako s³owo szczególne-
go pocieszenia przypomnê to co mówi przy
okazji rekolekcji ojciec Leon Knabit, ¿e pod-
czas nauk nie zachêca nikogo do spowie-
dzi, bo zdaje sobie sprawê z tego, ¿e ju¿
samo dobrowolne przyj�cie jest przejawem
chêci uporz¹dkowania ¿ycia.

Niech wiêc ten bogaty w ró¿norodne po-
stanowienia i æwiczenia duchowe okres
Wielkiego Postu bêdzie dla ka¿dego z nas
czasem prze¿ytym blisko Boga, czasem od-
rzucenia urazów i przebaczenia win, czasem
przemiany serc, umys³ów i dusz, niech przy-
gotuje on nas do prze¿ycia wielkiej tajemni-
cy - Zmartwychwstania i ¯ycia Wiecznego
w Panu.

KFAD

Rachunek sumienia
Samo pojêcie �rachunek�, choæ klasyczne, jest myl¹ce. Kojarzy nam
siê z wyliczaniem, sumowaniem. Rachunek sumienia nie ma nic
wspólnego z niebiesk¹ matematyk¹. Jest rozmow¹ grzesznika z
przebaczaj¹cym Ojcem o zranionej mi³o�ci.
(Józef Augustyn, Go�æ Niedzielny, nr 7 /13_02_2005)

Sumienny rachmistrz



Pok³osie kolêdowe

DUSZPASTERSKIE NAWIEDZENIE
Jak co roku - wszyscy kap³ani pracuj¹-

cy przy naszej parafii udali siê na kolêdê,
któr¹ dzisiaj nazywamy duszpasterskim na-
wiedzeniem rodzin.

LICZBY
Na podstawie sprawozdania kolêdowe-

go 2004/5 parafia nasza liczy 19.200 osób
i nale¿y do grupy najwiêkszych w nowo-
powsta³ej Diecezji Bydgoskiej. W zesz³ym
roku by³o w naszej parafii: 150 chrztów, 101
�lubów, 76 pogrzebów. Do I Komunii �wiê-
tej przyst¹pi³o 135 dzieci, a do Bierzmo-
wania przygotowali�my 265 m³odych ludzi.

STATYSTYKA I STANDARD
Ponad 70% parafian przyjmuje ksiêdza

na kolêdzie. Ponad 60% rodzin, które nas
przyjmuj¹ to rodziny katolickie, chrze�cijañ-
skie, które tworz¹ ludzie ciê¿ko pracuj¹cy,
którzy troszcz¹ siê o standard ¿ycia swojej
rodzinnej wspólnoty. To ludzie szlachetnie
wychowuj¹cy swoje dzieci i przekazuj¹cy
tym dzieciom charyzmat wiary �wiêtej jak
potrafi¹ najlepiej.

Trzon spo³eczeñstwa to zdrowi moralnie
- normalni ludzie, którzy pracuj¹, po�wiê-
caj¹ siê, którzy czasami maj¹ rozmaite pro-
blemy, ale ich nastawienie jest od pokoleñ
takie samo - jeste�my chrze�cijanami.
Chrze�cijañstwo jest nasz¹ filozofi¹ ¿ycia,
jest naszym dniem powszednim, znamy
Bo¿e przykazania, chcemy je realizowaæ w
swoim ¿yciu i chcemy ten charyzmat wiary
przekazaæ nastêpnemu pokoleniu.

Wiêkszo�æ parafian wyznaje tak¹ Chry-
stusow¹ filozofiê ¿ycia - to cieszy. Cieszy
dlatego, ¿e w�ród tych ludzi widaæ zainte-
resowanie i troskê ¿yciem Ko�cio³a w oj-
czy�nie i �wiecie. Ci ludzie interesuj¹ siê
tym wszystkim co dzieje siê w Ko�ciele, w
Ko�ciele polskim. Interesuj¹ siê naucza-
niem i ¿yciem Ojca �wiêtego. To tak¿e nas
mobilizuje, ¿eby ta oferta, któr¹ sk³adamy
naszym parafianom w naszej parafii, by³a
jak najszersza, dobrze przygotowana, aby
ka¿dy mia³ ¿ywy, serdeczny kontakt z Bo-
giem.

TRUDNO�CI
Jest du¿a grupa rodzin, wspólnot ma³-

¿eñskich, które prze¿ywaj¹ trudno�ci, k³o-
poty. S¹ to rodziny rozbite, rodziny niepe³-
ne, wolne zwi¹zki. Ale Bogu dziêki procent
tych wspólnot nie jest jeszcze tak wielki.

Zauwa¿amy, ¿e i w nasze �rodowisko,
zw³aszcza m³ode pokolenie, wkrada siê se-
kularyzacja, ze�wiecczenie, ¿e wielu m³o-
dych ludzi jakby nie do koñca identyfikuje
siê ze swoj¹ wiar¹. Dzia³aj¹ tak, ¿eby im w
¿yciu by³o wygodnie, dobrze. Nie zawsze
potrafi¹ powiedzieæ z³u kategoryczne: - nie!

Oczywi�cie jest te¿ znaczna grupa pa-
rafian prze¿ywaj¹ca k³opoty bytowe, ma-
terialne, gdzie nie starcza od pocz¹tku do
koñca miesi¹ca na to, by standard domu

by³ na odpowiednim poziomie. Wielu ludzi
jest po prostu biednych, wielu jest bez pra-
cy. To s¹ wyzwania spo³eczne, które dzi-
siaj w ojczy�nie naszej doskonale znamy,
patrzymy na nie, obserwujemy je.

DZIA£ANIE
Wychodz¹c naprzeciw problemom ludzi

najbiedniejszych, od ostatnich Misji �wiê-
tych wprowadzili�my w parafii zwyczaj, ¿e
zawsze w pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca
zbieramy ofiary na cele charytatywne pa-
rafii. Te cele charytatywne, to przede
wszystkim fundowanie przez nasz¹ para-
fiê obiadów dla kilkudziesiêciu dzieci, m³o-
dych ludzi, kiedy chodz¹ do szko³y. Dzieci
same sobie pomóc nie mog¹ i dlatego wy-
daje siê, ¿e ten zakres dzia³ania Ko�cio³a
jest szalenie wa¿ny i zasadniczy. Ko�ció³ z
pos³ugi charytatywnej nigdy nie mo¿e i nie
chce wycofywaæ siê. Dzisiaj jest okazja
abym podziêkowa³ naszym parafianom za
tak hojne w³¹czanie siê w tê charytatywn¹
akcjê.

AKTYWNIEJSI
Podczas kolêdy zauwa¿yli�my tak¿e, ¿e

jest pewna grupa parafian, której nie wy-
starcza uczestnictwo w coniedzielnej Mszy
�wiêtej, a nawet Mszy �wiêtej w ci¹gu ty-
godnia. Pragn¹ czego� wiêcej. Cieszy, ¿e
rozwija siê w parafii naszej wiele grup apo-
stolskich. Wymieniê niektóre: ¯ywy Ró¿a-
niec, Ko�ció³ Domowy, Neokatechumenat,
Stowarzyszenie Wspierania Powo³añ Ka-
p³añskich, harcerze, Chór parafialny, mu-
zyczne zespo³y m³odzie¿owe, Stra¿ Mar-
sza³kowska, grupa modlitewna �D¥B�, ze-
spó³ charytatywny �Caritas�, Wspólnota
Anonimowych Alkoholików, Poradnictwo
Rodzinne, Oaza M³odzie¿y, duszpasterstwo
pielgrzymkowe, lektorzy, ministrantóci.
Du¿a grupa osób pragnie w³¹czaæ siê jesz-
cze bardziej aktywnie w ¿ycie Ko�cio³a i w
te apostolskie grupy, z których ka¿da ma
swój w³asny charyzmat. S¹ one wielk¹ po-
moc¹ i cieszymy siê, ¿e du¿y procent pa-
rafian w³¹cza siê tak¿e w te dzia³ania.

PODZIÊKOWANIA
Niech mi wolno bêdzie dzisiaj, z okazji

tego pobie¿nego i z konieczno�ci krótkie-
go sprawozdania z kolêdy z³o¿yæ serdecz-

ne podziêkowania moim wspó³pracowni-
kom Kap³anom - Ksiê¿om Wikariuszom, za
ich pos³ugê i dynamizm apostolski.

Osobne miejsce w parafii nale¿y do Cen-
trum Kultury Katolickiej �Wiatrak�, do Dusz-
pasterstwa Akademickiego �Martyria�. Dziê-
kujê Ksiêdzu Krzysztofowi i jego Za³odze
za liczne inicjatywy, które jeszcze bardziej
jednocz¹ nas z Chrystusem i Jego Ko�cio-
³em.

TROSKA
Kolêda wskazuje, ¿e wiele jest wa¿nych

odcinków pracy duszpasterskiej i apostol-
skiej. Czasami na kolêdzie pytali�my: �Co
pañstwo chcieliby zmieniæ w naszej para-
fii?�; �Czy maj¹ pañstwo jakie� propozycje
dotycz¹ce duszpasterskiego pos³ugiwa-
nia?� Pada³o wiele odpowiedzi g³êbokich i
piêknych, oznaczaj¹cych siê serdeczn¹
trosk¹ o to, by to wszystko co czynimy w
naszym ko�ciele parafialnym czyniæ odpo-
wiedzialnie, piêknie i tak, by umacnia³o to
nasz¹ wiê� z Bogiem. Za te wszystkie do-
bre rady i g³osy szlachetne, których zna-
kiem by³a trosko o dobro parafii serdecz-
nie dzisiaj dziêkujemy.

ZAKOÑCZENIE
Na zakoñczenie pragnê powiedzieæ, ¿e

rozpoczêty czas Wielkiego Postu jest cza-
sem szczególnego wezwania do nawróce-
nia, do pokuty, do przemiany ¿ycia. Chry-
stus czeka na ka¿dego z nas. Wielki Post
to czas Drogi Krzy¿owej, Gorzkich ¯ali. To
czas rekolekcji �wiêtych dla dzieci, dla m³o-
dzie¿y, dla doros³ych i dla studentów. Wielki
Post, to czas spowiedzi wielkanocnej do-
brze przygotowanej, a wszystko po to, aby
umocniæ nasz¹ mi³o�æ z Chrystusem, aby
pog³êbiæ nasz¹ wiarê. Czy ta zbawcza ofer-
ta Syna Bo¿ego Jezusa Chrystusa znajdzie
godn¹ odpowied� w naszych duszach, w
naszych sercach? Módlmy siê o to.

Amen.

5 Na o�cie¿ (2/2005)

Od redakcji:
Tre�æ dorocznego �pok³osia kolêdowego�
ks. proboszcza Jana Andrzejczaka przyta-
czamy na podstawie zapisu magnetofonowe-
go. �Pok³osia� mogli�my wys³uchaæ w nie-
dzielê 13. lutego na ka¿dej Mszy �w.

W dniach od 27. lutego do 2. marca 2005
r. w parafii Naj�wiêtszego Serca Pana Je-
zusa w Bydgoszczy  (Pl. Piastowski 5) od-
bêd¹ siê tradycyjne Rekolekcje wielko-
postne dla �rodowisk: akademickich,
nauczycielskich, lekarskich, in¿ynier-
skich i twórczych. Tegoroczne rekolekcje
poprowadzi  ks. bp Jan Tyrawa.

Msza �w. i konferencja ka¿dego dnia
o 18.30. Okazja do spowiedzi (w poniedzia-
³ek, wtorek i �rodê o 18.00).



Tato powiedzia³

BILANS KRZYWD
�S¹ w Ojczy�nie rachunki krzywd. Obca

d³oñ ich te¿ nie przekre�li�. Tak piêædziesi¹t
z gór¹ lat temu pisa³ poeta (W³adys³aw Bro-
niewski w wierszu �Bagnet na broñ�, przyp.
red). S³owa te dotyczy³y konkretnych spraw
i ludzi. Zwraca jednak uwagê fakt, ¿e s³owa
te maj¹ charakter ponadczasowy.

Taki temat mia³a mieæ rozmowa z tat¹.
¯ycie jednak skorygowa³o zamiary i forma,
a g³ównie sposób rozmowy przebieg³ zupe³-
nie inaczej, ¿eby nie powiedzieæ bardziej
dramatycznie.

Spieszê wiêc z wyja�nieniem, ¿e jak ju¿
wcze�niej wspomina³em, tato zosta³ przyjê-
ty do Kliniki Uniwersyteckiej (tak¹ nazwê
obecnie nosi szpital im. Dr. Jurasza przy ul.
Sk³odowskiej-Curie) w Bydgoszczy). Ca³a
sprawa mia³a zakoñczyæ siê operacj¹ ser-
ca. Nast¹pi³o jednak za³amanie zdrowia i
trzeba tatê by³o przenie�æ na oddzia³ inten-
sywnej opieki medycznej.

Planowana rozmowa by³a wiêc radykal-
nie utrudniona, gdy¿ tato mo¿e odpowiadaæ
pisz¹c i w ten sposób omin¹æ rurê tkwi¹c¹
w ustach i inne rurki doprowadzaj¹ce do or-
ganizmu po¿ywienie i lekarstwa.

W tym niesamowitym otoczeniu odby³a
siê, nazwijmy to umownie �rozmowa�. Tato
nie chcia³ zrezygnowaæ z �rozmowy� za
¿adne skarby!

Ze zrozumia³ych wiêc wzglêdów nie bê-
dzie ona tak p³ynna i spójna jak wszystkie
poprzednie. Spróbujê powi¹zaæ w ca³o�æ to,
co tato mi przekaza³. I tu proszê PT Czytel-
ników o wyrozumia³o�æ.

To prawda, ¿e bilans krzywd musimy spo-
rz¹dziæ wszyscy, a u kresu swej ¿yciowej
wêdrówki nabiera on jeszcze g³êbszego wy-
miaru. Ma on, jak zdarza siê w ka¿dej ksiê-
gowo�ci, dwie strony, stronê �winien� i stro-
nê �ma�. Wa¿ne jest, aby obie strony zrów-
nowa¿y³y siê, czyli jak w ka¿dym solidnym
bilansie, by �wysz³o na zero�.

W moim, bez ma³a osiemdziesiêcioletnim,
¿yciu zdarza³o siê, ¿e kto� bezpo�rednio lub
po�rednio by³ sprawc¹ krzywd mi wyrz¹dzo-
nych. Mam tutaj na my�li g³ównie krzywdy
wyrz¹dzone mnie i memu narodowi przez
okupanta hitlerowskiego.

Maj¹c 14 lat (w chwili wybuchu wojny,
przyp. Wojciech) odczu³em tragizm wojny ju¿
u jej pocz¹tku, szczególnie po stracie ojca.
Potem by³a wywózka za Ko³o Polarne i po-
byt m³odego ch³opaka w obozie. Moim zda-
niem, ka¿da wojna pozbawiona jest jakiego-
kolwiek sensu, a metody eksterminacji ca-
³ych nacji w szczególno�ci. Moja nie ¿yj¹ca
ju¿ ma³¿onka  prze¿y³a Stuthoff - maj¹c lat
tyle samo co ja, dobrze pozna³a okrucieñ-
stwa wojny. Powie kto�, ¿e baga¿ prze¿yæ i
do�wiadczeñ ¿yciowych wystarczy do tego
by nosiæ w sercu nieusuwaln¹ zadrê. Mo¿e?
Ja jednak przebaczy³em w swym sercu prze-
�ladowcom, a co pozostaje - to zapamiêta-
ne prze¿ycia, których usun¹æ siê nie da.

Do�æ liczne i karko³omne �zakrêty dziejo-
we� naszej Ojczyzny mog¹ wiele osób upo-
wa¿niæ do noszenia poczucia krzywdy wy-
rz¹dzonej przez w³asne w³adze. W sercach
chrze�cijañskich nie powinno byæ miejsca na
pielêgnowanie wspomnieñ o nieprawo-
�ciach, uczuæ nienawi�ci, choæ we wspó³cze-
snym �wiecie jest wiele tego przyk³adów. Czy
wiêc �nakrêcanie spirali� niezgody i nienawi-
�ci ma jakiekolwiek podstawy i racjonalny
sens? Na pewno nie!

S¹ jednak tacy, którzy nie potrafi¹ my�leæ
inaczej i pielêgnuj¹ w sobie poczucie krzyw-
dy, patrz¹c przez pryzmat rozdmuchanych,
czêsto bez uzasadnienia, animozji i niena-
wi�ci. Jaki bowiem sens ma nienawi�æ, u
podstaw której le¿¹ na przyk³ad niechêci ki-
biców dru¿yn sportowych?

Uwa¿am, ¿e najlepszym przyk³adem prze-
baczania ludziom wyrz¹dzaj¹cym krzywdê
jest sam Jezus! To w³a�nie On, dokonuj¹c
swego ¿ywota na drzewie krzy¿a, nie tylko
nie z³orzeczy³ swym oprawcom, ale modli³ siê
za nich - �Ojcze przebacz im, bo nie wiedz¹
co czyni¹�. A czy my ludzie potrafimy przy-
j¹æ tak¹ postawê wobec tych, którzy s¹
sprawcami naszych krzywd?

Pomy�lmy przez chwilê. Zdarza siê, ¿e
pomiêdzy krajami czy miastami istniej¹ ani-
mozje, które nie maj¹ podstaw. Bo co spra-
wia, ¿e Salwador z Hondurasem, Kraków z
Warszaw¹, czy Toruñ z Bydgoszcz¹, Gorzów
z Zielon¹ Gór¹ itd., itp pielêgnuj¹ urazy?
Powróæmy wiêc do pytania - czy takie wspó³-
istnienie ma sens? NIE! I jeszcze raz NIE!

Mam tu w szpitalu wiele czasu i pomy�la-
³em sobie, ¿e my Polacy nie bardzo potrafi-
my ze sob¹ rozmawiaæ i wspó³pracowaæ w
czasie pokoju. Za� niejednokrotnie, pamiê-
tamy to z historii, dowodzili�my, ¿e potrafi-
my wznie�æ siê ponad wszystkie podzia³y.
Choæ pewnie zaraz odezw¹ siê g³osy: �Tak,
ale ...�. I w³a�nie o to �ale� rozbija siê ca³a
sprawa. Niewielu jest takich, którzy potrafi¹
�wyzerowaæ licznik krzywd�.

Wspominaj¹c o tym pragn¹³em, by moje
my�li tu zawarte da³y impuls czytaj¹cemu do
zastanowienia siê nad sob¹ i postaw¹ wo-
bec bli�nich w kontek�cie doznanych krzywd.
Jest ku temu szczególny czas - Wielki Post.

Koñcz¹c tê rozmowê chcê ¿yczyæ wszyst-
kim nabycia takiej umiejêtno�ci.

WOJCIECH

TROCHE HISTORII
Pi¹ty raz bêdziemy prze¿ywali w Fordoñ-

skiej Dolinie �mierci Misterium Mêki Pañ-
skiej. Cecha charakterystyczn¹ �naszego�
Misterium jest corocznie inny scenariusz. To
je wyró¿nia z innych tego typu przedstawieñ
i jest ewenementem w skali kraju.

Ka¿de dotychczasowe Misterium mia³o
te¿ swoje has³o przewodnie. W ubieg³ym
roku by³o nim: �Historia zdrajców�.

CO TO JEST PRAWDA?
 Tegorocznym has³em bêdzie pytanie �Co

to jest prawda?� Prze¿ywaj¹c poszczegól-
ne sceny Misterium bêdziemy mogli zoba-
czyæ, jak trudno by³o mieszkañcom Jerozo-
limy uwierzyæ i przyj¹æ prawdê, ¿e Jezus jest
rzeczywi�cie Mesjaszem. Poszczególne
sceny tegorocznego Misterium poka¿¹ nam,
jak dochodzono w tych czasach do ujawnie-
nia prawdy i Prawdy - dwóch prawd, tej z
ma³ej i tej z du¿ej litery.

Ogl¹daj¹c widowisko bêdzie mo¿na so-
bie uzmys³owiæ jak my dzi� siê ró¿nimy od
ludzi tamtych czasów, jak my przyjmujemy
prawdê, oraz czym ona jest dla nas. Pozwo-
li to z pewno�ci¹ zastanowiæ siê nad naszym
postêpowaniem i wiar¹ w prawdê, jak i w
Prawdê, bo miêdzy prawd¹ uznawan¹ i po-
wtarzan¹ przez ludzi, a Prawd¹ g³oszon¹
przez Jezusa, istnieje spora ró¿nica. Przyjd�-
my wiêc i zobaczmy sceny sporu o Prawdê.

Misterium, to wydarzenie, w które zaan-
ga¿owanych jest wiele osób z ró¿nych
wspólnot dzia³aj¹cych w parafii, ale nie tyl-
ko. W tym dziele bierze udzia³ coraz wiêcej
osób tak zwanych �nie zrzeszonych�, a tak-
¿e nie tylko naszych parafian. Nic dziwne-
go, bo Misterium to nie tylko aktorzy, ale tak-
¿e wielu tych, którzy to dzie³o przygotowuj¹.

Kto czuje siê na si³ach i chcia³by wspo-
móc to dzie³o, czy to jako statysta, aktor, czy
te¿ przy obs³udze technicznej - zapraszamy.
Zg³oszenia osób w ka¿dym wieku przyjmuje
Biuro �Wiatraka�. Tam te¿ mo¿na bêdzie uzy-
skaæ wiêcej informacji. Do zobaczenia na
V Misterium w Dolinie �mierci.

Realizacja Misterium kosztuje, bo za wiele
spraw zwi¹zanych z jego przygotowaniem
trzeba po prostu zap³aciæ. Jak co roku s¹
zbierane datki na te potrzeby.

Zapraszam gor¹co do przybycia na to
chrze�cijañskie widowisko ca³ymi rodzinami,
ze znajomymi i krewnymi. Niech to bêdzie
dla ka¿dego osobiste przygotowanie do bar-
dziej g³êbokiego prze¿ycia Wielkiego Tygo-
dnia i rado�ci Poranka Wielkanocnego.

WASZ OBS-ERWATOR
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Misterium w Dolinie

DWIE PRAWDY

V Misterium Mêki Pañskiej
V MISTERIUM MÊKI PAÑSKIEJ w Fordoñskiej Dolinie �mierci w Bydgoszczy

odbêdzie siê w Niedzielê Palmow¹ 20 marca br. Bêdziemy mogli zobaczyæ je dwa
razy. Pierwszy spektakl bêdzie mia³ miejsce o 16.00, drugi za� o 19.30.

Zachêcamy do przybycia w drugim terminie, gdy¿ zapowiada siê ono bardziej
�atrakcyjne�. Pora dnia pozwoli na pe³ne ujrzenie scen dzie³a wspomaganych efek-
tami �wietlnymi. Do zobaczenia

ORGANIZATORZY



�Test o Eucharystii�. W ka¿dym najbli¿-
szym wydaniu �Na o�cie¿� podawaæ bêdzie-
my 3 pytania dotycz¹ce Mszy �w. sugeruj¹c
trzy podpowiedzi, z których tylko jedna bê-
dzie 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 -
przy�l¹ poprawne odpowiedzi, jest przewi-
dziana nagroda g³ówna - niespodzianka.

Dzi� czê�æ druga:
1) Jak nazywa siê pierwsza wspólna modli-

twa kap³ana i wiernych odmawiana pod-
czas Mszy �wiêtej?
A - Spowied� Powszechna, B - Modlitwa
wiernych, C - Pro�ba o b³ogos³awieñstwo.

2) Sk¹d pochodz¹ s³owa wspólnie odmawia-
nej, lub �piewanej modlitwy �Ojcze nasz�?
A  - Nauczy³ nas jej Jezus Chrystus,
B - By³a to stara modlitwa Abrahama,
C - Modlitwa u³o¿ona przez Aposto³ów.

3) Kiedy w czasie Mszy �wiêtej wspomina siê
narodzenie Pana Jezusa?
A - Podczas hymnu �Chwa³a na wysoko-
�ci Bogu�, B - W czasie Prefacji,  C - W
modlitwie zwanej Kolekt¹.

Poprawne odpowiedzi z pierwszej czêsci
trestu brzmia³y: 1C, 2A, 3A.

Dyplomy za poprawne rozwi¹zanie testu
otrzymuj¹: Zbigniew Bielawski (ul. Kleina
7), Patrycja Kulczewska (Bart³omieja z Byd-
goszczy 13), Magdalena Wi�niewska
(ul. Kleina 5), Magdalena Wilk (ul. Albrych-
ta 2), Joanna Wójcik (ul.Jasiniecka 3a),
Anna Sieñska (Thomme 1) i Bernadeta
Kruczkowska (ul. Sucharskiego 4).
Dyplomy czekaj¹ w zakrystii.

Termin nadsy³ania odpowiedzi - 13 marca
2005 r. Powodzenia.

ADALBERT

55 lat kap³añstwa

£ASKA  POS£UGI
Test o Eucharystii (2)

POZNAÆ LEPIEJ
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minarzysty - kleryka z Bydgoskiego Semi-
narium Duchownego, który powiedzia³:

Wspólnota Powo³añ Kap³añskich i Zakon-
nych ... modlimy siê w tych intencjach, tak
jak umiemy, tak jak to czujemy. Wyra¿amy
dzisiaj wielk¹ rado�æ i wdziêczno�æ wobec
Boga, ¿e Ksiêdza wybra³, ustanowi³ i pos³a³,
¿e jeste� z nami tu i teraz. Dziêkujemy za
piêkne �wiadectwo ¿ycia kap³añskiego, za
pos³ugê zwyczajn¹, cich¹, pokorn¹ i wielk¹
jednocze�nie - Alter Christi. Dziêkujemy tym,
którzy od kilkudziesiêciu lat stanowi¹ najbli¿-
sze otoczenie Ksiêdza, za s³u¿bê cierpliw¹,
ofiarn¹, pracowit¹ - wspieraj¹c¹ to powo³a-
nie. Niech Dobry Bóg darzy swym �wiat³em
i moc¹ na d³ugie jeszcze dni, lata, jubileusze.
Staropolskie - Bóg zap³aæ! Szczê�æ Bo¿e.

Ksi¹dz Proboszcz  przywo³a³ s³owa
ks. Jana Twardowskiego o wielko�ci kap³añ-
stwa:  (...) �Swego kap³añstwa siê bojê, swe-
go kap³añstwa siê lêkam, przed mym kap³añ-
stwem stojê, przed mym kap³añstwem klê-
kam�. A my, Drogi Jubilacie, dziêkujemy dzia-
siaj Bogu za Tw¹ pos³ugê o³tarza, za Twoje
ró¿añce, za spowiedzi �wiête i rozdane ko-
munie. Dziêkujemy Ci za to, ¿e jeste� z nami
ze swoim u�miechem i swoim pogodnym
usposobieniem. (...)

Wszyscy zebrani w ko�ciele  na pro�bê
ks. Proboszcza powstali i za�piewali grom-
ko - Sto lat!

Przemówi³ te¿ ks. Jan Mieczkowski:
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie

Gdzie dwaj lub trzej s¹ zgromadzeni w
imiê Moje, tam i Ja jestem po�ród nich.

W dniu wczorajszym (29.01.1950 r.-
przyp. redakcji) minê³o 55 lat od moich �wiê-
ceñ kap³añskich.

Cieszê siê, ¿e mogê w tak wielkim gronie
wspólnie uwielbiaæ Boga i dziêkowaæ za ode-
brane ³aski, za 55 lat kap³añstwa.

Dobry Wszechmog¹cy Bóg od dwóch lat
do�wiadcza mnie niedow³adem, ale je�li jest
taka wola Bo¿a, z ni¹ siê zawsze zgadzaæ
trzeba. Bardzo serdecznie dziêkujê za
wszelk¹ pamiêæ, za modlitwy w mojej inten-
cji, za pomoc. I módlcie siê o cierpliwo�æ
i wytrwa³o�æ moj¹ do koñca. Proszê Was o
cierpliwo�æ i znoszenie mnie, bo jestem nie-
do³ê¿ny.

By³o nas wy�wiêconych dwunastu, a dzi�
jest czterech: jeden w Berlinie, dwóch w To-
runiu i ja. Niech zmarli koledzy ciesz¹ siê
wieczn¹ rado�ci¹ w niebieskiej chwale.

Wam wszystkim za wszystko serdecznie
dziêkujê. Chcê byæ wdziêczny wszystkim.
Modlê siê za ¿yj¹cych i zmar³ych parafian,
za zmar³ego Ksiêdza Proboszcza Zygmun-
ta Trybowskiego, aby cieszy³ siê wiecznym
szczê�ciem u Boga w niebie, aby dla nasze-
go ksiêdza Proboszcza Jana, dla nas kap³a-
nów, by³ dobrym orêdownikiem w niebie we
wszystkich naszych ziemskich potrzebach.

Serdecznie dziêkujê, a Pana Boga pro-
szê o wieczn¹ zap³atê dla nas wszystkich.

IRENA JADWIGA, FOTO MIETEK

11 lutego 2005 roku - w dniu wspomnie-
nia NMP z Lourdes przypada³ XIII ju¿ �wia-
towy Dzieñ Chorych. W naszej parafii odby-
³y siê tego dnia dwie uroczyste celebracje.
Jedna mia³a miejsce w parafialnym ko�ciele
na Mszy �w. o 8.30, a druga o 15.00 w szpi-
tlanej kaplicy Centrum Onkologii, po³o¿one-
go rownie¿ na terenie naszej parafii.

Podczas Mszy �wiêtej w ko�ciele parafial-
nym , któr¹ odprawi³  ks. Proboszcz, modlo-
no siê wspólnie z licznie zgromadzonymi
chorymi, w ich intencji. Kap³ani udzielili im
sakramentu namaszczenia.

Dzisiaj chorzy t³umnie podchodz¹ do tego
sakramentu, widz¹c w nim umocnienie Bo¿¹
³ask¹ w bolesnym do�wiadczeniu choroby.

Po Mszy �wiêtej by³o jeszcze nabo¿eñ-
stwo Drogi Krzy¿owej, poniewa¿ by³ pi¹tek.

Kiedy po Mszy �w. ks. Proboszcz zachê-
ca³, aby kto mo¿e pozosta³ jeszcze na tym

XIII �wiatowy

DZIEÑ CHORYCH

Kap³añstwo... 55 lat pos³ugi serdecznej,
dla parafian w ró¿nych parafiach. Dzi� ju¿
jest na przystanku rezydenta w naszej para-
fii.

Jeszcze niedawno odprawia³ codziennie
Msze �wiête (w okresie kolêdowym - wie-
czorne). Dzi� modli siê w domu za parafian
¿ywych i umar³ych i ofiaruje Bogu swe cier-
pienie. Na niedzieln¹ Eucharystiê pomagaj¹
mu przyjechaæ do ko�cio³a dobrzy ludzie.

Ksi¹dz Jan Mieczkowski 30 stycznia 2005
roku dziêkowa³ Bogu wraz z parafianami
obecnymi na Mszy �w. o 8.30 za 55 lat po-
s³ugi kap³añskiej.

Z tej okazji, podczas dziêkczynnej Mszy
�wiêtej  przy o³tarzu stanêli wszyscy obecni
w parafii kap³ani  z ks. proboszczem Janem
Andrzejczakiem na czele. Widaæ by³o ojcow-
ski przekaz duchowy, to kap³añstwo, które
trwa i które idzie dalej, a¿ do rodzin, w któ-
rych mo¿e kie³kuj¹ nowe powo³ania.

Na zakoñczenie Mszy �wiêtej stan¹³
przed ksiêdzem Janem ojciec m³odego se-

nabo¿eñstwie - zostali  prawie wszyscy.
Rozwa¿anie Drogi Krzy¿owej, z³¹czenie z

Jezusem swego cierpienia wzmacnia ducha,
a to jest najbardziej potrzebne ka¿demu.

Potem by³o jeszcze spotkanie towarzyskie.
W salce. przy cie�cie i herbacie czeka³a na
przybyszów, z serdecznie otwartymi ramio-
nami, siostra Ula.

Mo¿e niektórzy ju¿ nie mieli si³, a mo¿e
nie pasowa³o, ¿e to Wielki Post i pi¹tek, a tu
ciasto. Przyby³o jednak sporo osób, szcze-
gólnie samotnych.

Mówili, ¿e chêtnie spotykaliby siê czê�ciej,
¿e przyda³aby siê jaka� parafialna kawiar-
nia, bo w domu siedz¹ sami i nie maj¹ do
kogo ust otworzyæ, a tu zawsze mogliby
przyj�æ i mo¿e spotkaliby ¿yczliwego cz³o-
wieka.

PARAFIANKA



BY£O

20-23. lutego, 18.30 (w niedzielê) oraz 20.00
(w dni powszednie) Rekolekcje wielkopostne
(kaplica)

BÊDZIE
27. lutego, 18.30 Sacronowela - (ko�ció³)

2. marca, 20.00 - Msza �w. dziêkczynna za czas
sesji (ko�ció³)

4. marca, 21.00 - Czuwanie Wielkopostne

6. marca, 18.30 - Sacronowela (ko�ció³)

11-13. marca - Dni Skupienia w Lubostroniu.
Tegoroczny temat: �Moja Góra Przemienienia�;
prowadz¹cy: ks. Jacek Rogalski Diecezjalny
Duszpasterz Akademicki z Poznania

20. marca, 16.00 i 19.30 Misterium Mêki Pañ-
skiej w Dolinie �mierci

W WIELKIM PO�CIE

PI¥TEK, 20.00 - Droga Krzy¿owa dla studen-
tów i m³odzie¿y (kaplica)

NIEDZIELA, 21.00 - Gorzkie ¯ale (kaplica)

V Misterium Mêki Pañskiej  - je�li chcesz spró-
bowaæ swoich si³ jako aktor lub pomóc nam tech-
nicznie to przyjd� zapraszamy.

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

BY£O
BÊDZIE

PONADTO

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
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Kochani
Ambasadorzy Lednicy
Bycie Ambasadorem tak powa¿nego

przedsiêwziêcia jak Lednica to zaszczyt i
honor, ale to równie¿ zobowi¹zanie i odpo-
wiedzialno�æ.

Ambasador Lednicy to tak naprawdê Am-
basador Chrystusa w swoim �rodowisku, w
szkole, w rodzinie � to zobowi¹zuje; zobo-
wi¹zuje przede wszystkim do sta³ej pracy
nad sob¹, do rozwoju, do tego aby godnie i
powa¿nie traktowaæ osobê Chrystusa i Jego
Dzie³o. Dlatego zwracam siê do Was z
pro�b¹ aby�cie nie zaniechali pracy nad
sob¹, nad wype³nieniem w³asnych obowi¹z-
ków oraz tego by stale ¿yæ w ³asce u�wiêca-
j¹cej, aby zawsze móc przyj¹æ Chrystusa w
Eucharystii.

Ambasador w ³asce Chrystusa powinien
siê rozwijaæ, dlatego proszê o przestudiowa-
nie (a nie tylko przeczytanie) artyku³u o. prof.
Edwarda Kaczyñskiego o obliczu Chrystu-
sa, o przygotowanie jego streszczenia na pi-
�mie i ustnie.

Pisemne streszczenie oraz egzamin ze
znajomo�ci tego artyku³u bêd¹ kart¹ wstê-
pu na Spotkanie Ambasadorów Lednickich
na wiosnê tego roku  (16-17 kwietnia). Nie
mo¿emy staæ w miejscu i mlaskaæ zachwyty
na swój temat, ale musimy byæ pierwsi w po-
s³udze, lepsi w �wiadomo�ci i gorêtsi w dzia-
³aniu.

Niech Wasz duch nie s³abnie.
Nie bójcie siê wymagañ.
Zawsze wybierajmy Chrystusa.
Do zobaczenia nad Lednic¹.

O. JAN GÓRA,
DUSZPASTERZ AKADEMICKI Spotkajmy siê u �róde³

W porozumieniu i za aprobat¹ gospoda-
rza miejsca, abp Henryka Muszyñskiego z
ogromn¹ rado�ci¹ podajemy do publicznej
wiadomo�ci datê Lednickiego Spotkania.

Bêdzie ono mia³o miejsce w sobotê,
4 czerwca 2005 r przy Bramie - Rybie,
nad jeziorem Lednica, u �róde³ chrzciel-
nych Polski.

Czuwanie rozpocznie siê o godzinie
17.00. Przybywajcie od wczesnych godzin
rannych, aby o godzinie 15.00 uczestniczyæ
w Koronce do Bo¿ego Mi³osierdzia, a na-
stêpnie w próbie tañca i �piewu.

Tematem tegorocznego spotkania bêdzie
odnowienie przymierza Chrztu �wiêtego,
jako fundamentu bycia chrze�cijaninem i
przynale¿no�ci do Chrystusa. Jak zawsze
bêdzie z nami Ojciec �wiêty ze swoim s³o-
wem i b³ogos³awieñstwem.

W tym roku Spotkanie Lednickie odbê-
dzie siê w pierwsz¹ sobotê czerwca, aby
nie kolidowa³o z lokalnymi czuwaniami w
wigiliê Zes³ania Ducha �wiêtego oraz by
nie nara¿aæ uczestników na spêdzanie
ch³odnej, majowej nocy pod go³ym niebem.

Telegram lednicki
Pragniemy zaprosiæ do uczestnictwa

szczególnie tych, którzy ze wzglêdu na
przynale¿no�æ i przywi¹zanie do lokalnych
wspólnot modlitewnych, nie mogli dotych-
czas wzi¹æ udzia³u w spotkaniu lednickim.
Ponadto 4 czerwca umo¿liwi przybycie rów-
nie¿ studentom, dla których rozpoczynaj¹-
ca siê sesja i egzaminy by³y niekiedy prze-
szkod¹.

Zapraszamy wszystkich na nabo¿eñstwo
lednickie: m³odzie¿, rodziców, nauczycieli,
wychowawców, duszpasterzy i katechetów.
Wspólnie przejdziemy szlakiem zwyciêstwa
Chrystusa w dziejach naszego narodu oraz
w sercach rodaków.

W celu przygotowania siê do spotkania
odwiedzajcie na bie¿¹co nasz¹ stronê in-
ternetow¹: www.lednica2000.pl, korzystaj-
cie z zamieszczanych tam materia³ów i ra-
zem z nami i z Waszymi wspólnotami doj-
rzewajcie do spotkania.

Przeka¿cie tê wiadomo�æ dalej!
JAN GÓRA OP

DUSZPASTERZ AKADEMICKI

SZTAB LEDNICA 2000

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

 Przesy³am Wam adres strony, gdzie znaj-
duje siê artyku³, o którym w swoim li�cie
wspomina o. Jan Góra. Oto on:

http://www.lednica2000.pl/lhj/lednica-
ng2.nsf/viewDOCS/PLWA-693LF7?Open-
Document.

¯yczê Wam owocnej pracy. Pozdrawiam
i do zobaczenia na SAL-u.

PIOTR KIELAR i Centrala Lednicy 2000

W dniu 14 lutego, w dzieñ �w. Walente-
go, w³a�ciciel firmy �Ludwik Styl�, pan Ja-
cek Twaróg, przedsiêbiorca, podarowa³ ojcu
Janowi Górze oraz m³odzie¿y lednickiej trzy-
metrowej wysoko�ci figurê Chrystusa Fra-
sobliwego, wykonan¹ z jednego pnia dêbu
o wadze ponad trzech ton. Figura Chrystu-
sa Frasobliwego podarowana zosta³a z prze-
znaczeniem na kolejne lednickie spotkanie,
które odbêdzie siê 4 czerwca br. Autorem
rze�by jest pan W³adys³aw Gêbiak z miej-
scowo�ci Wapno ko³o Rogo�na.

Podczas tegorocznego lednickiego spo-
tkania rze�ba umieszczona bêdzie na wo-
zie, ci¹gniêtym przez wszystkich uczestni-
ków nabo¿eñstwa. Zobrazuje to obecno�æ i
zwyciêstwo Chrystusa w dziejach naszej oj-
czyzny i ¿yciu ka¿dego cz³owieka. Ci¹gn¹-
cy Chrystusa ludzie zyskaj¹ �wiadomo�æ, ¿e
tak naprawdê to Chrystus ci¹gnie ich.

Po niezbêdnej konserwacji figura zosta-
nie przewieziona na Pola Lednickie, gdzie
obok Bramy - Ryby stanie siê sta³ym elemen-
tem pó³, na których co roku spotyka siê po-

Frasobliwy

nad 150 000 m³odych na modlitewnych spo-
tkaniach.

PIOTR KIELAR



WALKA O CZ£OWIEKA
W dzisiejszym wspó³czesnym �wiecie

rozgrywa siê wielki dramat. Ten dramat, to
walka o cz³owieka. Ojciec �wiêty Jan Pawe³
II czêsto powtarza³ i powtarza, ¿e w dzisiej-
szym �wiecie toczy siê bezpardonowa wal-
ka o cz³owieka. O cz³owieka walcz¹ wszy-
scy, partie polityczne, sekty, zleceniodawcy
reklam. Ka¿dy chcia³by przykuæ uwagê cz³o-
wieka do swoich problemów, swoich spraw.
Po co? Jedni po to by mieæ swoich wybor-
ców, inni swoich wyznawców i cz³onków, a
inni, ¿eby mieæ zleceniodawców tych dzia-
³añ, które podejmuj¹.

WALKA Z CZ£OWIEKIEM
We wspó³czesnym �wiecie dzieje siê tak-

¿e walka z cz³owiekiem. Liczne wojny na-
stawione s¹ na to by zlikwidowaæ wielu. Dzi-
siejsza Ewangelia, z pierwszej niedzieli Wiel-
kiego Postu przypomina, ¿e w tej walce u¿y-
wa siê ró¿nych argumentów, równie¿ grze-
chu, równie¿ z³a, nieuczciwo�ci. Ojcem tych
wszystkich grzechów jest diabe³.

Niedzielne S³owo Wielkopostne

EWANGELICZNA PRZESTROGA
NIECZYSTE ZAGRANIA

Czêsto zapominamy, ¿e w tej walce o
cz³owieka, wiele zagrañ jest nieuczciwych,
nieczystych, poni¿aj¹cych godno�æ cz³owie-
ka. Chrystus sam tego do�wiadczy³. By³ ku-
szony przez diab³a, przez szatana, który  w
kuszeniu swoim pos³ugiwa³ siê nawet cyta-
tami z biblii. Dlatego musimy mieæ �wiado-
mo�æ, ¿e je¿eli by³ kuszony Chrystus, my
tak¿e bêdziemy poddawani pokusie. Zreszt¹
tym pokusom poddawani jeste�my ka¿dego
dnia.

POKUSY WOLNO�CI
Ka¿dy cz³owiek zosta³ obdarzony wolno-

�ci¹. Ka¿dy te¿ musi wybieraæ i to wybieraæ
dobrze, a czasami wybieramy w³a�nie od-
wrotnie. Przed ka¿dym staje kusiciel z po-
kus¹.

Pierwsza pokusa to g³ód, cielesne po¿¹-
danie: - �Powiedz, ¿eby te kamienie sta³y siê
chlebem�.

Drug¹ jest chêæ podporz¹dkowanie so-
bie Boga, a przynajmniej ca³ego �wiata du-
chów: - �Rzuæ siê w dó³, a anio³owie na rê-
kach bêd¹ ciê nosiæ.�

I trzecia, najstraszniejsza, gdzie szatan
staje na miejscu Boga: - �Oddaj pok³on mnie,
szatanowi.�

Kusiciel stan¹³ na miejscu Chrystusa. Nie
³ud�my siê, ¿e w naszym ¿yciu nie spotka-
my siê z jego zakusami.

WARUNKI ZWYCIÊSTWA
Ale w walce z pokusami mo¿emy byæ spo-

kojni, gdy naszym Mistrzem i Nauczycielem
jest Chrystus Pan.

Pierwszym warunkiem zwyciêstwa nad
pokus¹ jest post.

Post nie tylko w znaczeniu ograniczania
spo¿ywania pokarmów. Post jest umiejêtno-
�ci¹ narzucania sobie dyscypliny wszelkim
cielesnym potrzebom. One nie s¹ z³e - s¹
darem Boga, ale nie powinny braæ góry nad
cz³owiekiem.

Dlatego potrzebny jest trening panowa-
nia ducha nad cia³em, dlatego w Wielkim
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Po�cie czynimy sobie mocne postanowienia,
¿eby trwaæ przy Chrystusie.

Dlatego postanawiamy sobie w pi¹tek nie
je�æ pokarmów miêsnych, z mi³o�ci do Chry-
stusa. Grzechem nie jest spo¿ycie w pi¹tek
pokarmu miêsnego, przynajmniej nie jest
grzechem ciê¿kim. Ale jest treningiem na-
szym z mi³o�ci ku Bogu. Nie zjem, poniewa¿
takie mam zasady, poniewa¿ tak¹ mam filo-
zofiê ¿ycia. W niedzielê przyjdê do ko�cio³a,
poniewa¿ taki jest mój chrze�cijañski obo-
wi¹zek. Bóg pewno na s¹dzie ostatecznym
nie bêdzie pyta³ ile niedziel opu�ci³a�, opu-
�ci³e�, ale bêdzie pyta³, jaka by³a twoja po-
stawa wzglêdem mi³o�ci Bo¿ej. Trening du-
cha nad cia³em.

Drugim warunkiem zwyciê¿ania pokus
jest modlitwa. Dzieje siê tak wtedy, gdy ludzki
duch siêga Bo¿ego, aby wzmocniæ siê Jego
energi¹.

Trzecim warunkiem jest energia i si³a po-
stêpowania. Jest to wa¿ne  zw³aszcza wte-
dy, kiedy przychodzi pokusa. Natychmiasto-
wa musi byæ odpowied�. Nie mo¿e byæ ¿ad-
nego, najmniejszego nawet kompromisu ze
z³em. Stanowcze - nie - musi zawsze zna-
czyæ nie.

I czwarty warunek - wielka ostro¿no�æ.
Kusiciel przemawia³ do Jezusa s³owami Pi-
sma �wiêtego. Z³o potrafi siêgaæ po argu-
menty dobra. Wtedy nie wolno daæ siê oma-
miæ, oszukaæ. Nie wolno daæ siê wprowadziæ
w b³¹d.

Dzisiejsza Ewangelia to przestroga dla
ka¿dego z nas. - Uwa¿aj, trwaj przy Bogu,
b¹d� silny, mê¿ny, aby swojej wiary nie za-
gubiæ, aby Wielki Post wykorzystaæ dla
umocnienia w mi³o�ci ku Bogu, aby pój�æ
dalej drog¹ ku Chrystusowi.  Amen

Up³ywa³y lata sze�cdziesi¹te XX wieku.
By³ szefem kuchni na statkach handlowych.
W kuchni okrêtowej panowa³ upa³ do piêæ-
dziesi¹t stopni Celsjusza. Na �niadania i ko-
lacje, oprócz �wie¿ego chleba (pieczonego
na miejscu), wêdlin i serów obowi¹zywa³o da-
nie na gor¹co. Obiadów by³y trzy zestawy, do
wyboru. Dania nie mog³y siê powtórzyæ przez
dwa miesi¹ce. W pi¹tki jeden zestaw by³ po-
stny.

¯ycie marynarzy toczy³o siê miêdzy bur-
tami statku. Wachta, odpoczynek, posi³ek,
wachta, odpoczynek, posi³ek i tak w kó³ko.
Ca³a za³oga pracowa³a i odpoczywa³a p³yn¹c
od portu do portu. Wydawaæ by siê mog³o -
sielanka. Ale by³y to dziwne czasy. Oprócz
za³ogi na ka¿dy statek zamustrowany by³ �pa-
sa¿er�. Mia³ on prawo ingerowaæ we wszyst-
ko, co uzna³, ¿e ma charakter ideologiczny.

Szczególn¹ aktywno�æ wykazywa³ przed
Wigili¹, �rod¹ Popielcow¹, Wielkim Pi¹tkiem.
W tych dniach szef kuchni stawa³ siê zwy-
k³ym kuchcikiem. Menu na te dni ustala³ ów
�pasa¿er�. Nie mog³o byæ zestawu postnego.

Ale solidarno�æ za³ogi by³a zadziwiaj¹ca,
mimo, ¿e nie wszyscy na co dzieñ byli �ko-
�ció³kowi�. Odpowiedzi¹ za³ogi by³ post �ci-
s³y. Nikt nie jad³ �niadania, obiadu ani kola-
cji. Wszystkie te posi³ki, przygotowane z ta-
kim trudem, w niezno�nie gor¹cej kuchni, l¹-
dowa³y w morzu.

Ryb post nie obowi¹zywa³, wiêc mia³y
ucztê. Nic nie mo¿na by³o zostawiaæ �na ju-
tro�. Jutro musia³o byæ wszystko �wie¿e.

Wspomnienia wys³ucha³ i je spisa³
MARS

Wspomnienie marynarza

POSTNA
WACHTA

Od redakcji:
Kazanie ks. proboszcza Jana Andrzejcza-

ka wyg³oszone w Pierwsz¹ Niedzielê Wielkie-
go Postu. Jego tre�æ przytoczono na podsta-
wie zapisu magnetofonowego z transmisji in-
ternetowej Katolickiego Radia Fordon dnia
13.02.2005  - spisa³a Irena Jadwiga.

W dniach od 29 stycznia br. do 6 lutego
grupa fantastycznych dzieciaków i wycho-
wawców z Fundacji �Wiatrak� spêdzi³a swój
czas na poznawaniu i udoskonalaniu, w pol-
skich górach jazdy na nartach. By³y to od-
miany jazdy szybkiej, ciut wolniejszej i oczy-
wi�cie amatorskiego slalomu giganta.

Zapewne ci, którzy po raz pierwszy ubrali
na swe nogi d³ugie deski i podtrzymuj¹c siê
tylko kijkami, na d³ugo bêd¹ mieli w pamiêci
wspólnie spêdzony czas na stokach Ma³ego
Cichego zasypanego �niegiem ,miejscami a¿
po pas.

Na d³ugo w pamiêci wszystkich uczestni-
ków Zimowiska pozostan¹ wspólnie spêdzo-

ne chwile przed skoczni¹ w Zakopanem.
�piew hymnu narodowego przez 48 bydgo-
skich garde³ zosta³ wch³oniêty przez 60 tys.
wiernych kibiców Adama Ma³ysza.

Wspólnie spêdzony czas na stoku, dys-
kotece, kuligu, lepieniu ba³wana i ......wielu
innych super zajêciach zaowocowa³ nowymi
znajomo�ciami i kontaktami.

Có¿ tu wiêcej pisaæ? Tam trzeba by³oby
byæ i wszystko prze¿yæ. Wiem, ¿e niektórzy,
gdyby by³o to tylko mo¿liwe, zapisaliby siê
zaraz na nastêpne organizowane przez nas
zimowisko.

A wiêc ... do zobaczenia za rok.
RAFA£

Zimowisko z �Wiartakiem�

�NIEGU PO PAS



Na budowie Domu Jubileuszowego

WE£NA NA DACH

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 informacja nt. sekt). Rejestracja: 346-71-78,
346-31-90

CKK �WIATRAK� nr konta:
PKO BP II O/Bydgoszcz
22 1020 1475 0000 8002 0065 8161

DOM JUBILEUSZOWY (konto budowy)
Bank Pocztowy I/O Bydgoszcz
79 1320 1117 2033 4776 2000 0001

FUNDACJA  �WIATRAK� (konto Fundacji -
tu wp³acamy 1%) BG¯ SA
05 2030 0045 1110 0000 0056 1160

Na budowie Domu Jubileuszowego trwaj¹
przygotowania do pokrycia dachu p³askiego
nad sal¹ widowiskow¹. Zakupiono potrzeb-
ne materia³y, m.in. we³nê mineraln¹ i papê
termozgrzewaln¹.

W styczniu na Fundusz Budowy Domu
Jubileuszowego wp³ynê³o 81 wp³at. £¹cznie
podczas kolêdy zosta³o przekazanych 56
wp³at, które da³y sumê 3 620 z³otych i 50 do-
larów. Za pomoc modlitewn¹ i materialn¹
sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ.

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

WIATRAKOWE INFORMACJE
Od 28 stycznia do 6 lutego 2005 - zimowisko
w Ma³ym Cichym zorganizowane przez Funda-
cjê WIATRAK, przy wsparciu Unii Europejskiej
w ramach Programu �M£ODZIE¯�.
Od 31. stycznia do 4. lutego 2005 - Pó³kolo-
nie Zimowe (patrz tekst obok), które zorgani-
zowane zosta³y przez Fundacjê WIATRAK, przy
wsparciu Unii Europejskiej w ramach Progra-
mu M£ODZIE¯.

Wszystkie sprawy dotycz¹ce 1% proszê kiero-
waæ na adres Monika Kalisz, Fundacja Wiatrak
ul. Bo³tucia 5, 85-791 Bydgoszcz tel./fax: (052)
346 31 90 tel. kom.: 505 418 892 procent@wia-
trak.lo.pl
CKK Wiatrak ul. Bo³tucia 5, 85-791 Bydgoszcz
tel. (052) 346-31-90 www.wiatrak.lo.pl
ckk@wiatrak.lo.pl

Przedsiêbiorstwo Budowy Dróg i Mostów
Sp. z o.o. z Kobylarni, Polskie Stowarzy-
szenie Dekarzy Oddzia³ Kujawsko-Pomor-
ski, Firma �GOTOWSKI� - Budownictwo
Komunikacyjne i Przemys³owe Sp. z o.o.,
B-Act Sp. z o.o., Konsbud, Budopol,
Thermservice, Wirbud, �Ebud� - Przemy-
s³ówka Sp. z o.o., Geoter, Ortis, Trans-
chem, Fabwel, �Eximol� Olczyk, Wiatrow-
ski s. c., Atlas, Rethmann, Borg, Rekpol.

Bardzo prosimy o duchowe i materialne
wsparcie dzie³a budowy.

KAMA
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W czasie zimowych ferii

SZYFROLANDIA
Zapewne by³y dzieci, które niestety siê

nudzi³y, ale nie wszystkie. Te, które uczestni-
czy³y w Zimowych Pó³koloniach zorganizowa-
nych przez Fundacjê �Wiatrak� nie narzeka-
³y na brak zajêæ i nudê.

Ca³y tydzieñ by³ wype³niony ró¿norodny-
mi atrakcjami. Wszystko zaczê³o siê w po-
niedzia³ek 31 stycznia br. Ju¿ o 8.00 rano
roze�miana gromada dzieciaków rozpoczê-
³a swoj¹ przygodê w SZYFROLANDII.

Pierwszego dnia by³ czas na zapoznanie
siê i ustalenie zasad, które mia³y pomóc
wszystkim dobrze wykorzystaæ czas. Pomo-
g³y w tym ró¿ne zabawy oraz wspólne two-
rzenie zaszyfrowanych nazw grup i regula-
minów.

Podczas tego radosnego tygodnia obej-
rzeli�my w Multikinie film �Mój brat nie-
d�wied��, odwiedzili�my siedzibê Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej, bawili�my siê na Balu
Przebierañców. Nie by³ to jednak zwyk³y bal,

bowiem sami przygotowali�my sobie stroje z
prostych materia³ów - worków i papieru. Odro-
bina fantazji wystarczy³a do tego by wycza-
rowaæ niezwyk³e kreacje.

Ostatni dzieñ Pó³kolonii by³ szczególny.
Rano, po Mszy �wiêtej, podobnie jak to by³o
ka¿dego dnia, spotkali�my siê na zajêciach
sportowych. Uczyli�my siê podstaw gry w
golfa. Ka¿dy móg³ spróbowaæ swoich si³. Ale
by³o weso³o! ...

Pi¹tkowe zajêcia nie skoñczy³y siê jed-
nak, jak w dniach poprzednich, o 15.00. Tego
dnia spotkali�my siê jeszcze raz wieczorem,
by udaæ siê na koncert do Filharmonii Pomor-
skiej. Wys³uchali�my piêknego koncertu, pod-
czas którego orkiestr¹ dyrygowa³ wspania³y
dyrygent Jerzy Maksymiuk.

Pe³ni wra¿eñ wrócili�my do Fordonu, by
oficjalnie zakoñczyæ czas wspólnej zabawy
w SZYFROLANDII

WANIA

22 marca 2004 roku Fundacja �Wiatrak� uzy-
ska³a status Organizacji Po¿ytku Publiczne-
go, jako pierwszy podmiot w województwie ku-
jawsko-pomorskim (wpis w KRS pod nume-
rem 0000175233). Dziêki temu pojawi³y siê dla
nas nowe mo¿liwo�ci pozyskania �rodków na
nasz¹ dzia³alno�æ. Zatem dd ubieg³ego roku
zgodnie z art. 27d Ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80
poz. 350), ka¿dy sporz¹dzaj¹cy zeznanie po-
datkowe mo¿e przekazaæ 1% nale¿nego po-
datku na dzia³alno�æ Organizacji Po¿ytku Pu-
blicznego - Fundacji �Wiatrak�.

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

1% nie jest ani darowizn¹, ani ulg¹. Dziêki
tzw. �mechanizmowi 1%� podatnik sam decy-
duje, co stanie siê z 1% odprowadzanego
przez niego podatku.

Od stycznia do kwietnia trwa kampania in-
formacyjno-edukacyjna maj¹ca za zadanie do-
starczenie wiedzy bydgoszczanom na temat
1%. Bêd¹ na ten temat ulotki, plakaty, infor-
macje w mediach, ale od lat wiadomo, ¿e naj-
lepsz¹ reklam¹ jest dobre s³owo, dlatego pro-
simy naszych Drogich Parafian o pomoc w roz-
propagowaniu 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 kultu-
ralnego; organizowanie zajêæ pozalekcyjnych
i wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y; prowa-
dzenie dzia³alno�ci profilaktycznej; rehabilita-
cjê spo³eczn¹ i zdrowotn¹ osób niepe³no-
sprawnych; 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. Kle-
eberga 2 (budynek Fordoñskiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej). Tam od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach od 17.00 do 19.00 bê-
dziemy pomagaæ wype³niaæ PITy. Oferowa-
na pomoc bêdzie bezp³atna.

Za ka¿dy przekazany 1% i za wieloletnie
zaufanie bardzo dziêkujemy!

Szczegó³y: www.wiatrak.lo.pl
MONIKA KALISZ;SPECJALISTA DS. REKLAMY

I MARKETINGU;FUNDACJA �WIATRAK�

1% a krêci
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Pomys³ Fundacji �Wiatrak�

KLUB INTEGRACJI SPO£ECZNEJ
Z inicjatywy Fundacji �Wiatrak�, przy

wspó³pracy z Fordoñsk¹ Spó³dzielni¹ Miesz-
kaniow¹, Powiatowym Urzêdem Pracy i Miej-
skim O�rodkiem Pomocy Spo³ecznej zosta³
powo³any w Bydgoszczy KLUB INTEGRA-
CJI SPO£ECZNEJ �WIATRAK�.

Celem naszego dzia³ania jest:
- pomoc w przezwyciê¿eniu trudno�ci

wynikaj¹cych z utraty pracy,
- pomoc w aktywnym poszukiwaniu za-

trudnienia,
- przygotowanie m³odych ludzi do wej-

�cia na rynek pracy,
- tworzenie mo¿liwo�ci do zdobywania

ró¿norodnych do�wiadczeñ zawodo-
wych.

Proponujemy miedzy innymi:
- poradnictwo indywidualne,
- warsztaty z zakresu sporz¹dzania do-

kumentów aplikacyjnych, przygotowa-
nia do rozmowy kwalifikacyjnej, aser-

tywno�ci, komunikacji, zarz¹dzania
czasem i bud¿etem domowym,

- mo¿liwo�æ wyjazdu na Wolontariat Eu-
ropejski.
Dy¿ury w Klubie Integracji Spo³ecznej

od 10.00 do 13.00 pe³ni¹:
- poniedzia³ek - pedagog,
- wtorek -psycholog,
- �roda - prawnik,
- czwartek - socjolog,
- pi¹tek - doradca zawodowy.

Punkt Wolontariatu Europejskiego czyn-
ny bêdzie w czwartek od 17.00 do 19.00.

ROZPOCZYNAMY W MARCU!
Ponadto w marcu i kwietniu pomagamy

bezp³atnie wype³niaæ PIT-y (od poniedzia³-
ku do pi¹tku od 17.00 do 19.00).

STWÓRZMY SOBIE SZANSÊ...

Klub Integracji Spo³ecznej �Wiatrak�
ul. gen. F. Kleeberga 2
85-791 Bydgoszcz-Fordon

MARTA

NA PALMÊ WIELKANOCN¥
Konkurs ma charakter otwarty i zostanie

przeprowadzony w dwóch kategoriach:
I - najd³u¿sza palma,
II - najpiêkniejsza palma.
Gotowe palmy nale¿y przynosiæ do 14.

marca br. (termin nieprzekraczalny) do Fun-
dacji �Wiatrak�, ul. Bo³tucia 5.

Og³oszenie wyników nast¹pi w Niedzielê
Palmow¹ - 20. marca br. podczas Mszy
�wiêtej o 11.30 w ko�ciele Matki Bo¿ej Kró-
lowej Mêczenników, za� wrêczenie nagród
- po Mszy �wiêtej.

 NA NAJCIEKAWSZ¥ PISANKÊ
Konkurs ma charakter otwarty, a pisanki

nale¿y przynosiæ do dnia 18 marca br. (ter-
min nieprzekraczalny) do Fundacji �Wiatrak�,
ul. Bo³tucia 5.

Og³oszenie wyników i wrêczenie nagród
odbêdzie siê w 26 marca (Wielka Sobota) o
10.00 w kaplicy parafii Matki Bo¿ej Królowej
Mêczenników, ul. Bo³tucia 5. (AB)

W Wiatraku

KONKURSY

Min¹³ rok w parafii

150, 101, 78 - dwa ³yki statystyki
CHRZTY W ROKU 2004
W ubieg³ym roku zosta³o ochrzczonych

150 dzieci z naszej parafii. W�ród nich by³o
84 ch³opców i 66 dziewczynek. Po raz pierw-
szy od roku 2000 by³o wiêcej ch³opców od
dziewcz¹t.

Najpopularniejsze imiona w�ród ch³opców
to: Mateusz, Kacper i Szymon, a w�ród
dziewcz¹t: Julia, Weronika i Natalia.

W poszczególnych miesi¹cach udzielono
tego sakramentu:   Styczeñ-7, Luty- 7, Ma-
rzec-13, Kwiecieñ- 9, Maj- 8, Czerwiec-13,
Lipiec- 13, Sierpieñ- 14, Wrzesieñ-16, Pa�-
dziernik-14, Listopad- 9, Grudzieñ- 16.

�LUBY W ROKU 2004
W roku 2004 na �lubnym kobiercu stanê-

³o w nasze parafii 101 par, co stanowi wzrost
w porównaniu z rokiem 2003 o 5 par.

Liczba �lubów w poszczególnych miesi¹-
cach: Styczeñ- 3, Luty- 1, Marzec- 2, Kwie-
cieñ- 7, Maj-  3, Czerwiec- 20, Lipiec- 13,
Sierpieñ- 22, Wrzesieñ- 14, Pa�dziernik- 12,
Listopad- 2, Grudzieñ- 2, razem 101.

Najpopularniejsze imiona dla wybranek to
Anna, Joanna i Agnieszka, za� dla wybrañ-
ców Marcin, Tomasz i Rafa³.

Warto zauwa¿yæ, ¿e imiê Marcin w�ród
wybrañców zajmuje pierwsze miejsce nie-
przerwanie od 2000 roku, a dla wybranek
imiê Agnieszka.

ZMARLI W ROKU 2004
W 2004 roku odesz³o do Pana z naszej

parafii 78 osób, czyli o 7 osób mniej ni¿ w
2003 roku. W tej liczbie znajduj¹ siê: 34 ko-
biety (o 6 mniej) i 44 mê¿czyzn (o 1mniej).

�rednia wieku osoby zmar³ej wynios³a 64,6
lat, z czego wynika, ¿e statystycznie skróci-
³o siê o 0,75 roku w stosunku do roku 2003?
�rednia dla kobiet wynios³a 63,6 roku, a dla
mê¿czyzn 65,4 roku.

Najstarsza parafianka, �p. Marianna zmar-
³a 19 marca maj¹c 85 lat i 5 m-cy.  Najstar-
szy parafianin �p. Robert zmar³ 26 wrze�nia
maj¹c 95 lat, 3 m-cy, 13 dni.

Najm³odsza parafianka �p. Aurelia zmar³a
31 grudnia maj¹c 23 lata, 2 m-ce, 6 dni, za�
najm³odszy parafianin �p. Artur zmar³ 15
maja i mia³ 21 lat i 9 miesiêcy.

W 2004 roku, 23 kwietnia,  zmar³o te¿ jed-
no niemowlê, �p. Zuzanna Ewa, ¿yj¹c 2 dni.

KFAD

yzczsogdyBwwókinnezcêMjewolórKjeiksoBiktaMiifarapwilramZ
4002-0002hcatalw

pL eineinlógezczsyW 0002 1002 2002 3002 4002 4002 4002 4002 4002

1 ukorwme³ógowónogzabzciL 28 08 88 58 6767676767

2 teibokhcy³ramzabzciL 54 44 93 04 3333333333

3 nzyzc¿êmhcy³ramzabzciL 73 63 94 54 3434343434

4 )tal(bósohcy³ramzainder� 22,76 62,56 22,07 53,56 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46

5 )tal(teibokhcy³ramzainder� 59,47 24,08 21,57 3,76 36,36 36,36 36,36 36,36 36,36

6 )tal(oge³ramzukeiwainder� 94,95 1,05 23,56 1,75 43,56 43,56 43,56 43,56 43,56

7 )tal(je³ramzjezsratsjankeiW 2,19 33,101 5,69 52,49 64,58 64,58 64,58 64,58 64,58

8 )tal(oge³ramzogezsratsjankeiW 09 52,19 6,69 51,09 92,59 92,59 92,59 92,59 92,59

9 )tal(je³ramzjezsdo³mjankeiW 27,21 ind8 7,41 0,51 81,32 81,32 81,32 81,32 81,32

01 )tal(oge³ramzogezsdo³mjankeiW 1,04 52,61 1,94 1,22 67,12 67,12 67,12 67,12 67,12

Mój Mistrzu, przede mn¹ droga, któr¹ przebyæ muszê tak, jak Ty.
Mój Mistrzu, woko³o ludzie, których kochaæ trzeba, tak jak Ty.

Mój Mistrzu, nie³atwo cudzy ciê¿ar wzi¹æ w ramiona, tak jak Ty.
Mój Mistrzu, poniosê wszystko, je�li bêdziesz ze mn¹ zawsze Ty

Mój Mistrzu



Dzieñ Chorego w Centrum Onkologii

RADO�Æ PRZEZ £ZY

�wiatowy Dzieñ Chorego w Ko�ciele Po-
wszechnym obchodzony by³ 11 lutego i w bie-
¿¹cym roku prze¿ywali�my go po raz trzyna-
sty.

Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II ustanawiaj¹c
Dzieñ Chorych zachêca³, aby ten dzieñ soli-
darno�ci ze wszystkimi lud�mi chorymi by³
obchodzony we wspomnienie Naj�wiêtszej
Maryi Panny z Lourdes, gdzie w 1858 roku
objawi³a siê Matka Bo¿a.

Dzi� Papie¿ prowadzi chorych do Matki
Bo¿ej Uzdrowienie Chorych, sam d�wigaj¹c
krzy¿ choroby i cierpienia, aby przez Jej wsta-
wiennictwo otrzymali ³askê zdrowia i uczyli
siê przyjmowaæ cierpienie.

Ten dzieñ by³ uroczy�cie prze¿ywany w
szpitalu Centrum Onkologii, znajduj¹cym siê
na terenie parafii Matki Bo¿ej Królowej Mê-
czenników. Przed po³udniem rozpoczê³a siê
Adoracja Naj�wiêtszego Sakramentu zakoñ-
czona Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego.

Nastêpnie w wype³nionej przez chorych
kaplicy, sprawowana by³a Eucharystia przez
kapelana ks. Arkadiusza i ks. Andrzeja pod
przewodnictwem ks. dziekana Jana Andrzej-
czaka.

W s³owie do chorych ks. Dziekan powie-
dzia³, ¿e Pan Bóg do�wiadcza, ale nigdy nie
przestaje kochaæ nas chorych, potrzebuj¹-
cych uzdrowienia fizycznego czy duchowe-
go. W czas Wielkiego Postu, ³¹czmy wiêc
swoje cierpienie z cierpieniem Chrystusa, ale
te¿ z wiar¹ wo³ajmy o zdrowie, pamiêtaj¹c o
s³owach, które wypowiedzia³ Jezus �Nie po-
trzebuj¹ lekarza zdrowi, ale ci, którzy �le siê

maj¹.� (£k 5,31). Wpatrujmy siê w Krzy¿ Chry-
stusa, znak cierpienia i zwyciêstwa. Ofiaruj-
my czas, adoruj¹c naszego Pana i Zbawicie-
la, czekaj¹cego na nas w tabernakulum, któ-
ry pochyla siê z mi³o�ci¹ nad ka¿dym z nas.
Ogarnijmy mi³o�ci¹ Matkê Naj�wiêtsz¹, nasz¹
Orêdowniczkê i Po�redniczkê, przez któr¹
Bóg Ojciec zes³a³ Syna na �wiat. Przez Ni¹
wiedzie droga do Syna.

Animacjê muzyczn¹ Mszy �w. prowadzili
cz³onkowie wspólnoty Odnowy w Duchu
�wiêtym �Nios¹cej Ducha�. Harcerze ubrani
w mundury z organizacji ZHR, s³u¿yli pomoc¹
chorym na Mszy �w. oraz odwiedzili chorych
w salach szpitalnych, wrêczaj¹c wszystkim
ponad 280 sztuk upominków.

Chorych na salach odwiedzili te¿ m³odzi
ludzie, �piewaj¹c dla nich pie�ni. Piêkne g³o-
sy: Piotra, Ani, Alicji, Macieja, Krystiana spra-
wi³y wiele rado�ci chorym i by³y mi³¹ niespo-
dziank¹.

Mszê �w. za-
koñczy³o uroczy-
ste b³ogos³awieñ-
stwo Naj�wiêt-
szym Sakramen-
tem udzielone
wszystkim cho-
rym.

N a s t ê p n i e
wszyscy zostali
zaproszeni na
koncert do sali
konferencyjnej, w
czasie którego

wyst¹pi³y w/w. osoby oraz Marta, piêknie gra-
j¹ca na skrzypcach. Wszyscy �piewacy ra-
zem z chorymi za�piewali �Barkê� i �Czarn¹
Madonnê�, potem ¿ywo uczestniczyli w kon-
cercie oraz s³uchali �piewu innych radosnych
piosenek.

Smutek cierpienia zosta³ os³odzony tym ra-
dosnym prze¿yciem na koncercie. Pomoc¹
w s³odkim poczêstunku s³u¿y³y Jolanta i Ba-
sia. Natomiast Ma³gosia, tym razem jako fo-
tograf, utrwala³a na filmie czas spotkania.
Ma³gosia czêsto s³u¿y chorym swym �piewem
i gr¹ na gitarze.

Panie Jezu, Ty powiedzia³e�:  �Je�li kto

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
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Pro�ba
Ks. Arkadiusz prosi o pomocników - przy
o³tarzu w czasie nabo¿eñstw i Mszy �w.

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) * SAKRAMENT CHORYCH
(I �roda miesi¹ca w kaplicy i na ka¿de ¿ycze-
nie) NABO¯EÑSTWA: Koronka do Mi³o-
sierdzia Bo¿ego - 14.55; Nowenna do
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy - w
ka¿d¹ sobotê przed Msz¹ �w. o 11.00;  RÓ-
¯ANIEC 19.00 - (codziennie odmawiany
przez pacjentów); inne okresowe.
W WIELKIM PO�CIE
Droga Krzy¿owa
w pi¹tki przed Msz¹ �w o 15.00.
Gorzkie ¯ale
w niedziele przed Msz¹ �w. o 11.00

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�

chce i�æ za Mn¹, niech siê zaprze samego
siebie, niech co dnia bierze krzy¿ swój i niech
Mnie na�laduje� (£k 9,24). To jest warunkiem
na�ladowania Ciebie.

Panie, Ty wiesz o tym, ¿e tylko przez krzy¿
wiedzie droga do Ciebie, dopomó¿ mi przy-
j¹æ ten krzy¿, który z³o¿y³e� na moje ramio-
na, dopomó¿ mi zrozumieæ, ¿e ten krzy¿ jest
dla mnie, wspomó¿ ³askami gdy jest mi ciê¿-
ko.

Dziêkujê Ci, Panie, za to, ¿e posy³asz lu-
dzi na moj¹ drogê, którzy s³u¿¹ mi pomoc¹,
jak Szymon z Cyreny pomaga³ Tobie w d�wi-
ganiu krzy¿a. Matko Bo¿a - Uzdrowienie Cho-
rych, Pocieszycielko Strapionych, Wspomo-
¿enie Wiernych, Ucieczko grzesznych - módl
siê za nami.

Adam Barej,
foto Ma³gorzata Bonna



Nie odpowiadaj, dopóki nie wys³uchasz (...)
nie bierz na siebie zbyt wielu spraw, bo je�li
bêdziesz je mno¿y³, nie bêdziesz bez winy (Syr
11, 8a.10a)

Przestrogê takiej tre�ci odnajdziemy w Sta-
rym Testamencie. To jednak nie znaczy, ¿e
dzi� jest ona ju¿ nieaktualna. Czasami przed-
stawiona w niej sytuacja bywa przykr¹ ko-
nieczno�ci¹, bowiem brak chêtnych do pod-
jêcia dzia³ania powoduje, ¿e wiele spraw spa-
da na g³owê jednej osoby. W tym ujêciu
Wspólnotê tworzy zaledwie kilka osób.

Wielu okre�la siê mianem cz³onka Wspól-
noty, a tak naprawdê... nie ma ich wtedy, kie-
dy s¹ potrzebni i nie chodzi tu tylko o sytu-
acje, gdy nale¿y siê zaanga¿owaæ, daæ co� z
siebie. Przecie¿ Wspólnota nie nak³ada tylko
obowi¹zków - umo¿liwia duchowy wzrost cz³o-
wieka, prowadzi do �ród³a - a jej �cz³onko-
wie� nawet wtedy wykrêcaj¹ siê przys³owio-
wym sianem. Czy to tylko brak motywacji, zro-
zumienia, czy mo¿e lenistwo?

Z ca³ych si³ bojkotuj wszystko to, co propo-
nuj¹ ci inni. ̄ yj¹c t¹ �prawd¹� nie nazywaj siê
cz³onkiem Wspólnoty, bo wówczas nie chcesz
mieæ (i tak naprawdê: nie masz) z ni¹ nic
wspólnego.

PAT

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

Jak mo¿esz rozbiæ wspólnotê (9)

JESTE� CZY NIE?

O Eucharystii (4)

MAM REZERWACJÊ�
Nawi¹zuj¹c do poprzednich tekstów, chcê

zwróciæ uwagê na jeszcze jedn¹ sprawê.
Wydaje mi siê, ¿e wielu z nas do�wiadczy-

³o stoj¹cych nad g³ow¹, czêsto spó�nionych,
sapi¹cych wiernych. Wchodz¹ do ko�cio³a
równo z ksiêdzem i staj¹ bardzo blisko ³awki,
opieraj¹c siê o ni¹ (nie tylko ³okciem). Daj¹ w
ten sposób bardzo wyra�nie do zrozumienia,
¿e chc¹ usi¹�æ chocia¿ widz¹, ¿e nie ma miej-
sca.

Rozumiem, ¿e nie ka¿dy mo¿e staæ w trak-
cie ca³ej Mszy �w. S¹ ludzie chorzy, starsi,
m³odzi z ró¿nymi problemami zdrowotnymi ...
i nie chcê tu nikogo usprawiedliwiaæ. Wydaje
mi siê jednak, ¿e takie osoby powinny przyj�æ
wcze�niej i zaj¹æ sobie miejsce (a przy okazji
wykorzystaæ te parê minut wiêcej na osobiste
spotkanie z Bogiem w modlitwie).

Mam te¿ inn¹ propozycjê: czasem warto po
prostu grzecznie przeprosiæ i poprosiæ o zro-
bienie miejsca. Niekiedy uprzejmo�æ i w³a�ci-
we s³owo potrafi¹ czyniæ cuda! Kto� mo¿e siê
w tym momencie oburzyæ, ¿e przecie¿ to ci,
którzy siedz¹ powinni okazaæ mi³o�æ i troskê
o bli�niego i ust¹piæ miejsca. To prawda, ale
w�ród siedz¹cych s¹ czêsto w³a�nie ci, któ-
rzy przyszli wcze�niej, bo wiedz¹, ¿e nie mog¹
staæ. Zreszt¹ jako siostry i bracia w Chrystu-
sie powinni�my dbaæ o siebie nawzajem.

I w tym miejscu mam ogromn¹ pro�bê do
eleganckich Pañ, które korzystaj¹ z mo¿liwo-
�ci i równie¿ swoim strojem pokazuj¹, ¿e Eu-
charystia to wyj¹tkowe spotkanie, a które
przychodz¹ na ostatni¹ chwilê, bo musia³y siê
do koñca �wyszykowaæ�. Nie ubierajcie butów,
w których nie mo¿ecie trochê d³u¿ej wytrzy-
maæ, albo pó�niej nie narzekajcie, ¿e nie da-
jecie rady wystaæ (je�li akurat nie ma miej-
sca). To nie wina siedz¹cych, ¿e macie na
nogach niewygodne obuwie a tym bardziej,
¿e przysz³y�cie tak pó�no.

W Oazie
M³odzie¿y

Spotka³am siê z ró¿nymi opiniami na ten
temat a jedna z nich brzmia³a mniej wiêcej
tak: - �Skoro mia³a czas na to, ¿eby siê wy-
malowaæ i ubraæ ³adnie, to niech teraz siê
mêczy ... Nikt jej nie kaza³ ... Jak ju¿ siê spó�-
ni³a, to niech teraz postoi...� Nie jest to zbyt
mi³e, bior¹c pod uwagê zaproszenie Chrystu-
sa do wzajemnej mi³o�ci i braterstwa.

Z dzieciñstwa wspominam przykr¹ dla mnie
sytuacjê, która mia³a miejsce jeszcze w sta-
rej kaplicy. Siedzia³am na brzegu ³awki, kiedy
podesz³a do mnie jedna z sióstr zakonnych i
wyci¹gnê³a mnie si³¹, za rêkê z miejsca i po-
sadzi³a tam jak¹� pani¹. Nie mia³am pretensji
do tej pani, która mo¿liwe, ¿e naprawdê nie
mog³a staæ, ale pojawi³ siê ¿al do siostry, któ-
ra potraktowa³a mnie jak dzieciaka, który nie
ma prawa siedzieæ w ³awce, tylko dlatego, ¿e
jest dzieckiem.

A przecie¿ Ko�ció³ tworzymy wszyscy: mali
i duzi, zdrowi i chorzy, ka¿dy z nas jest Jego
czê�ci¹. Z tym wi¹¿e siê jeszcze jedna spra-
wa. Je�li s¹ Msze �w. z udzia³em dzieci, cho-
rych itp., jest to czas w³a�nie dla tych szcze-
gólnych grup, chocia¿ wiadomo, ¿e nie tylko
� dzieci nie przyjd¹ bez rodziców. Ale zadbaj-
my o to, ¿eby miejsca zarezerwowane w³a-
�nie dla nich, nie by³y miejscami przetargo-
wymi, bo ta pani, ten pan, musi siedzieæ. Lu-
dzie doro�li mog¹ przecie¿ spotkaæ siê z Pa-
nem równie¿ na innej Mszy �wiêtej.

 Bóg jest Jeden dla wszystkich. A czy my,
narzekaj¹c i k³óc¹c siê o miejsce w Jego
Domu jeste�my dla Niego jedno�ci¹?

MAG

Uwaga: Artyku³ ten w postaci elektronicznej znaj-
dziecie równie¿ na naszej stronie: www.byd-
goszcz.oaza.pl/mbkrm. Zachêcamy do jej odwie-
dzenia i do dyskusji na poruszony przez Autor-
kê temat. Najciekawsze wypowiedzi opubliku-
jemy w kolejnym numerze �Na o�cie¿�.

BY£O
29.01-1.02 Oaza rekolekcyjna dla Animato-
rów w Janikowie

4.02.-7.02 Rekolekcje dla gimnazjalistów w
Janikowie poprowadzone przez animatorów
z naszej diecezji i parafii

9.02 Msza �w. KWC i spotkanie odpowiedzial-
nych Ruchu �wiat³o-¯ycie naszej diecezji
(o.o. jezuici)

18-20.02 Rekolekcje naszej parafialnej wspól-
noty w Suchej na Pomorzu

25-27.02 Kongregacja odpowiedzialnych Ru-
chu �wiat³o-¯ycie w Czêstochowie

BÊDZIE
9.03 Msza �w. KWC godz. 18.00
13.03 Droga Krzy¿owa poprowadzona przez
Ko�ció³ Domowy w Dolinie �mierci

19.03 Dzieñ wspólnoty w parafii pw. Opatrz-
no�ci Bo¿ej...

TRWA
W czasie Wielkiego Postu cotygodniowe spo-
tkania w pi¹tki o godz. 18.00, po nich Droga
Krzy¿owa o godz. 20.00 w kaplicy

 Piszcie: dmyszko@bydgoszcz.oaza.pl
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W poprzednim numerze �Na o�cie¿� uka-
za³ siê artyku³ naszej oazowej kole¿anki Mag-
dy pod tytu³em ��wie¿o malowane�. Autorka
zdecydowa³a siê poruszyæ w nim trudny te-
mat w³a�ciwego, zewnêtrznego przygotowa-
nia siê do Mszy �w. Dzisiaj publikujemy wy-
brane odpowiedzi jakie pojawi³y siê na naszej
stronie www w odpowiedzi na ten tekst.

Tapeta
Dobre z t¹ tapet¹ :) Niestety tak ju¿ jest, ¿e

niektórzy ludzie nie znaj¹ umiaru, najczê�ciej
wychodzi tak ¿e zamiast upiêkszaæ taki ma-
kija¿ po prostu szpeci. Przed wyj�ciem do
ko�cio³a rzeczywi�cie pewne osoby najpierw
mog³yby spojrzeæ w lustro, zastanowiæ siê po
co naprawdê id¹ do ko�cio³a?! (&)

Uroczy�ciej
Te¿ zauwa¿y³am, ¿e na wioskach, czy w

ma³ych miasteczkach niedziela jest uroczy-
�ciej �wiêtowana ni¿ w miastach. Ludzie wy-
ci¹gaj¹ ³adne, skromne ubrania... Z daleka
widaæ, ¿e id¹ do ko�cio³a a nie na dyskotekê.
Osobi�cie nie �rzucaj¹� mi siê w oczy w na-

szym ko�ciele osoby jako� nieodpowiednio
ubrane. Mo¿e dlatego, ¿e siê nie rozgl¹dam
:), chocia¿ oczywi�cie nie zaprzeczam, ¿e ta-
kowe siê pojawiaj¹ (�). Co do perfum to naj-
bardziej czuæ ich nadmiar od ksiê¿y :) ale mi
to nie przeszkadza! (*)

My�lê, ¿e wa¿ne aby to doro�li przez w³a-
sny ubiór ukazywali m³odym osobom jak po-
winno siê wygl¹daæ w ko�ciele, (...) dlaczego
mimo wszystko wygl¹d zewnêtrzny jest te¿
wa¿ny... ( ~:) )

Trafiony
Bardzo  trafiony  temat. Sama prawda... tym

bardziej, ¿e piêkno cz³owieka bije z serca, a
nie z ubrania� (Aga)

Maska
Szkoda, ¿e niektóre kobiety próbuj¹ ukryæ

swoje prawdziwe piêkno pod grub¹ mask¹
makija¿u... Ciekawe, kto Wam powiedzia³
Drogie Panie, ¿e tak wygl¹dacie lepiej? Za-
pewne ¿aden m¹dry i naprawdê kochaj¹cy
mê¿czyzna... (x)

�WIE¯O MALOWANE - DYSKUSJA

�Rachmistrz� pyta:
- Czy umartwiam swoj¹ pychê?



Ma³o znane fakty

SPE£NIONE WIZJE
Sporo jest osób, dla których Dolina �mier-

ci jest miejscem szczególnie bliskim. ¯yj¹
jeszcze ci, którzy tu stracili swych bliskich,
choæ ma³o jest tych, których rodzice tu le¿¹, a
wiêcej tych, dla których jest to miejsce spo-
czynku brata, siostry, dziadka czy babci. Miej-
sce to ukocha³ równie¿ cz³owiek, który nie
straci³ tu nikogo z rodziny. By³ nim nasz bu-
downiczy parafii, �p. ks. Zygmunt Trybowski.

WIZJA DROGI KRZY¯OWEJ
By³o to ju¿ po po�wiêceniu placu przysz³ej

budowy, gdzie� w drugiej po³owie pa�dzierni-
ka 1983 roku. W poprzednim miejscu za-
mieszkania mia³em zgromadzon¹ do�æ du¿¹
ilo�æ gwo�dzi, bo mia³em zamiar remontowaæ
szopkê na opa³. Po przydziale mieszkania
szybko doszed³em do wniosku, ¿e w �bloku�
takie gwo�dzie do niczego nie bêd¹ potrzeb-
ne. W naszej m³odej parafii trwa³a rozbudo-
wa �betlejemki�. Postanowi³em zanie�æ tam
ten materia³, aby go wykorzystano.

Na miejscu pracowali robotnicy, a z nimi
spotka³em ks. Zygmunta. Ucieszy³ siê z tego
co da³em i rozpoczêli�my rozmowê. By³a to
moja pierwsza z Nim rozmowa. Kre�li³ mi wi-
zjê przysz³ej budowy, a po pewnym czasie,
wed³ug jego zwyczaju, który spotka³ zapew-
ne niejednego z parafian powiedzia³ co� w ro-
dzaju: �A mo¿e przeszed³by siê brat ze mn¹,
by odmówiæ Ró¿aniec? Wprawdzie dzi� ch³od-
no, ale to nic.�

Udali�my siê do Doliny �mierci. Mniej wiê-
cej w po³owie w¹wozu Doliny przerwa³ modli-
twê i zaczêli�my rozmawiaæ. Nie jestem w sta-
nie przytoczyæ dok³adnie Jego s³ów, ale mówi³
mniej wiêcej tak: �Dziwn¹ parafiê da³ mi Bóg
we w³adanie. Nie ma budynków. Proboszcz
nie ma gdzie mieszkaæ. Jest grupa parafian
¿yj¹cych i du¿y cmentarz ze zmar³ymi para-
fianami. Za kilka dni bêdzie têdy sz³a Droga
Krzy¿owa. Chcia³bym, aby parafia przejê³a tê
tradycjê pod swoj¹ opiekê duszpastersk¹.�

Tak te¿ siê sta³o. Dok³adnie w miesi¹c po
po�wiêceniu placu wyruszy³a pierwsza Para-
fialna Droga Krzy¿owa, któr¹ prowadzi³ ks.
Zygmunt. I tak jest do dzi�.

Po odmówieniu kolejnej dziesi¹tki Ró¿añ-
ca ks. Zygmunt wznowi³ przerwan¹ rozmowê,
mówi¹c, ¿e marzy mu siê w tym miejscu taka
prawdziwa droga krzy¿owa, ze stacjami. Nie
wie jeszcze jaka, ale taka prawdziwa. Odpo-
wiedzia³em na to, ¿e to za szybko na takie
co�, bo najpierw wa¿niejsza jest budowa ko-
�cio³a i plebani. Us³ysza³em wówczas: �Bra-
cie, ale to wszystko trzeba sobie wymodliæ, a
na modlitwê nigdy <za szybko>.�

Wymodli³ to sobie i nam. Tej Jego modli-
twy w Dolinie �mierci by³o naprawdê wiele.
Anga¿owa³ w ni¹ nas, parafian i ka¿dego kogo
spotka³. Trudno by³o mu odmówiæ. Nawet po-
wiedzenie �nie mam przy sobie ró¿añca� nie
by³o przeszkod¹. Zaraz mówi³ - �Ja mam, to
bêdê <Zdrowa�ki> odlicza³�. Anga¿owa³ w te
wêdrówki z ró¿añcem równie¿ pracuj¹cych tu
wikariuszy. Wielu z nich uwa¿a³o to za co-
dzienny obowi¹zek.

Ksiêdza Zygmunta cieszy³o autentycznie
wszystko, co w tym miejscu dzia³o siê dobre-
go. Cieszy³y go te symboliczne mogi³y z krzy-

¿ami, cieszy³a budowa schodów do du¿ego
pomnika, ka¿de uprz¹tniêcie terenu, skosze-
nie trawy, zawieszenie krzy¿a na pomniku, czy
w 1999 roku flagi narodowej, która jedyny raz
tak wysoko wisia³a i to a¿ do odpustu itp.

Smuci³o go te¿ ca³e dokonywane tu z³o:
zwyk³y wandalizm i brak poszanowania tego
miejsca. Jednak nie okazywa³ zdenerwowa-
nia i nic szczególnego nie mówi³. Jego troskê
sygnalizowa³o jedynie powiedzenie �Za nich
te¿ potrzeba siê modliæ�.

Wymodli³ swój zamiar. Doczeka³ siê po-
wstania Spo³ecznego Komitetu Budowy Gol-
goty i otrzyma³ zezwolenie na budowê drogi
krzy¿owej w tym miejscu. To wszystko, prócz
modlitwy wymaga³o wiele starañ i za³atwia-
nia spraw urzêdowych. Nie doczeka³ wpraw-
dzie momentu spe³nienia fizycznego tych pla-
nów. Bowiem pierwsza stacja Golgoty XX wie-
ku w Dolinie zosta³a zbudowana ju¿ po jego
�mierci, ale wierzê g³êboko, ¿e na jej po�wiê-
ceniu by³ z nami. Okaza³o siê, ¿e to On przy-
gotowa³ nam grunt, a kontynuowane dzi� pra-
ce to realizacja Jego wymodlonego i przemy-
�lanego testamentu. Dzie³o to musimy wype³-
niæ do koñca.

WIZJA MISTERIUM
Fordon, a z nim parafia rozwija³a siê dyna-

micznie. By³a to jednak ca³kowita �pustynia
kulturalna�. Dlatego te¿ pewnie obrano sobie
to miejsce do urz¹dzania pikników muzyki co-
untry. Pocz¹tkowo by³y one organizowane na
³¹czce za star¹ kaplic¹, ale rych³o okaza³o siê,
¿e nie wystarcza miejsca.

Organizatorzy znale�li wiêc przestrzeñ w
pobli¿u pomnika Doliny �mierci od strony
osiedli. Na platformie przed pomnikiem bu-
dowana by³a scena, a na dole znalaz³o siê
miejsce dla bawi¹cej siê widowni. Warunki
by³y, zdaniem organizatorów, wymarzone, ale
do czasu.

Podczas kolejnego pikniku w 1994 roku,
w gronie bawi¹cych siê, �mieræ poniós³ 18
letni ch³opak. Nie miejsce tu doszukiwaæ siê
winnych, ale zgin¹³ niewinny cz³owiek. Po wie-
lu �za i przeciw� zapad³a decyzja, ¿e takiej
imprezy w Fordonie ju¿ nie bêdzie.

W tym samym roku, ale ju¿ po wspomnia-
nej tragedii kolejny raz udali�my siê na mo-
dlitwê w Dolinê i rozmowê na ró¿ne tematy.
Doszli�my pod pomnik w pobli¿e miejsca tra-
gedii. Ks. Zygmunt bacznie obserwowa³ te-
ren komentuj¹c, jak tu wspaniale.

Po chwili namówi³ mnie, aby�my weszli na
pobliskie wzniesienie. Gdy wspiêli�my siê po-
patrzy³ dooko³a podziwiaj¹c widok osiedla. Po
chwili stwierdzi³, ¿e tu by³aby wspania³a Gol-

gota. Zapyta³em zdziwiony jaka i do czego?
Wówczas us³ysza³em odpowied� - �W tym
miejscu la³a siê niewinna krew, a mnie marzy
siê krew symboliczna. Przecie¿ to wymarzo-
ne miejsce na Misterium w Wielkim Po�cie.�
Musia³em mieæ okropnie zdziwion¹ minê, bo
zapyta³: - �Co tak brat na mnie patrzy? Nie
poznaje mnie brat?� Dla mnie by³ to pomys³,
który dzi� nazwa³bym �marzeniem �ciêtej g³o-
wy�.

W dwa lata pó�niej wybra³em siê do Górki
Klasztornej na Misterium Mêki Pañskiej. Po
powrocie porównywa³em teren tam i tu. Do-
szed³em do wniosku, ¿e teren mamy wspa-
nia³y. Zasiana my�l ks. Trybowskiego zaczê-
³a powoli kie³kowaæ, a gdy mu o tym powie-
dzia³em odpowied� by³a krótka: - �Ducha nie
gasiæ i modliæ siê.�

O tym dziele rozmawiali ze sob¹ marsza³-
kowie. W 2000 roku by³a tam na Misterium w
komplecie Parafialna Stra¿ Marsza³kowska i
po powrocie do domu doszli�my do wniosku,
¿e trzeba by³oby spróbowaæ.

Poinformowany zosta³ ks. Krzysztof Buch-
holz, m³odzie¿ z DA �Martyria�, choæ byli�my
jeszcze trochê bez wiary. Zapali³ siê jednak
do dzie³a ówczesny prezes Katolickiego Sto-
warzyszenia M³odzie¿y Akademickiej �Poko-
lenie� Tomasz Schmidt i w Niedzielê Palmow¹
2001 roku odby³o siê I Misterium. Zi�ci³o siê
marzenie ks. Pra³ata.

Potrzeba wiêc by³o czasu, modlitwy i ludz-
kiego trudu, tak jak mówi³ ks. Zygmunt. Do
dzi� pamiêtam, jak po I Misterium powiedzia³
do mnie: - �No i co? Piêknie wysz³o. A mówi-
³em, ¿e to wspania³y teren�. Wprawdzie inne
sceny s¹ nie w miejscach pierwotnie obmy-
�lanych, ale Golgota jest na tym wzniesieniu,
które wskaza³ ks. Pra³at.

MI£O�Æ DOCENIONA
Wielkie oddanie i mi³o�æ do miejsca stra-

ceñ i niecodziennego �cmentarza� zosta³a do-
ceniona. 10. pa�dziernika 1995 roku ks. Zyg-
munt Trybowski zosta³ uhonorowany przez
Radê Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa
Srebrnym Medalem za opiekê nad miejscem
pamiêci narodowej (leg. nr 10524).

Cichy, pokorny, nie ¿¹daj¹cy wyró¿nieñ,
sta³ siê posiadaczem Medalu - zap³aty za sw¹
nieugiêt¹ postawê wobec Doliny �mierci.
Odznaczono cz³owieka, który z rado�ci¹ obj¹³
to miejsce opiek¹ duszpastersk¹ i modlitewn¹.
Medal jest nagrod¹ od ludzi, ale wierzê, ¿e
za spraw¹ Bo¿ej Opatrzno�ci i naszej Patronki
- Królowej Mêczenników.

Zamieszczon¹ obok kopiê legitymacji, któ-
rej orygina³ razem z innymi pami¹tkami,otrzy-
ma³em od ks. Zygmunta latem 2002 roku.
Powiedzia³ wtedy: - �Brat opisuje Dolinê
�mierci, to niech brat to trzyma u siebie. Mo¿e
kiedy�, ale po mojej �mierci, bêdzie mo¿na
co� z tego wykorzystaæ? Niech to przyniesie
jaki� po¿ytek innym.�

Nie wiem kiedy ks. Zygmunt znalaz³ siê
pierwszy raz w Dolinie. Przypuszczam jednak,
¿e wtedy, kiedy po raz pierwszy przyby³ na
teren swojej parafii i plac przysz³ej budowy
ko�cio³a. Jeszcze nic tu nie by³o wybudowa-
ne, a jemu marzy³o siê zagospodarowanie
Doliny �mierci. Marzy³o mu siê to, co obec-
nie zaczyna siê spe³niaæ. Dzi� uwa¿am te¿,
¿e nadesz³a stosowna chwila, by te nieznane
fakty ujrza³y �wiat³o dzienne.

KFAD
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Dla (nie tylko starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA LUTOWA
(opracowa³ KfAD)

ZNACZENIE WYRAZÓW

Na koncertowej trasie

HEJ, KOLÊDA KULIGIEM ...
Gdyby tradycji miar¹, aurê naszego pol-

skiego stycznia wspomnieæ, to powinien
mróz siarczysty iskrzyæ �niegiem i skrzypieæ
pod stopami kolêdników siadaj¹cych do wy-
moszczonych sañ, by kuligiem nie�æ kolêdê
z brzêkiem dzwoneczków wszêdzie po oko-
licy, zostawiaj¹c w zimowym puchu �lady sañ
i kopyt rumaków, a w przestrzeni cichn¹c¹
melodiê kolêdy. Styczeñ by³, jak zawsze, ale
pogoda kapry�na, przedwiosenna, bardziej
szaro- zielona, budz¹ca naturê, ni¿ tul¹ca w
mro�nej po�cieli �wiat dooko³a. Nie s³ychaæ
by³o te¿ dzwoneczków sañ. Pozosta³o w swej
�wiêtej tajemniczo�ci Bo¿e Narodzenie,
szopki i kolêdy. To z tej tajemnicy, potrzeb¹
siln¹ jak prawa natury, chór nasz Fordonia,
niczym pastuszkowie, skrzykn¹wszy innych
nie g³osem tr¹b, a dzia³aniem dyrygenta na-
szego, pana Mariana Wi�niewskiego, ruszy³
kuligiem by kolêdy �piewaæ.

5 stycznia - Grudzi¹dz. Na deskach sce-
ny miejscowego teatru, wraz z �Fresca
Voce�, kaszubskim zespo³em �Krebane�,
kujawskim zespo³em �£ochowianie� i gru-
dzi¹dzkim chórem mêskim �Echo� - koncert
�Kolêdarium Polskie�. Choæ to teatr, by³a
szopka ze �wiêt¹ Rodzin¹. �piewali�my
Dziecinie i wszystkim zebranym kolêdy pa-
triotyczne, te dawne, powstañcze i te wspó³-
czesne.

15 stycznia - Bia³e B³ota - w miejscowym
ko�ciele u ks. kanonika Franciszka So³tysia-
ka koncert �Kolêdarium Polskie�. Kolêdnicy,
ci co przedtem, lecz spo³eczno�æ inna, choæ

1 - Przezorno�æ, roztropno�æ w dzia³aniu;
2  - Drobna notatka na marginesie; 3 - Wrogo
nastawiony naje�d�ca; 4 - Tatrzañski wodospad;
5 - Ca³a infrastruktura napêdu tramwaju; 6 -
Gor¹czka z majaczeniem; 7 - Ustêpy w tek�cie;
8 -Jedno z narzêdzi �lusarza; 9 - Rami¹czko w
szafie; 10 - Czêsto robi psikusy; 11 - Utwór for-
tepianowy; 12 - Wypowied� jednej osoby; 13 -
Trafny pomys³ do zastosowania; 14 - P³at mate-
ria³u u¿ywany do k¹pieli; 15 - Ro�lina bagienna
znana jako ajer; 16 - Kawa³eczek karteczki; 17 -
Kilka elementów tworz¹cych ca³o�æ; 18 - Biegi
z ogarami; 19 - Umowa miêdzynarodowa; 20 -
Jest w szkole i na kolei; 21 - Zas³ania scenê; 22
- Lubi zadawaæ cierpienia.

Wpisz brakuj¹ce litery do diagramu. Te z wy-
ró¿nionych pól dadz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y
nadsy³aæ na adres redakcji lub w³o¿yæ do skrzyn-
ki �Poczty parafialnej� do 13 MARCA 2005 r. Lo-
sujemy nagrodê niespodziankê. Has³o uzupe³-
nianki z poprzedniego wydania brzmia³o: �WIÊ-
TO SYNA I MATKI.

Nagrodê otrzymuje  Maria Bielawska zam.
w Bydgoszcz, przy ul. Kleina 7. Gratulujemy.
Nagrodê mo¿na odebraæ w zakrystii.
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tak samo ¿yczliwa, szczera w odbiorze i go-
�cinie.

16 stycznia - ko�ció³ w Brusach. Kaszu-
by, Krebane - tam jechali�my jak do rodziny
z koncertem �Kolêdarium Polskie�  i rodzin-
nie zostali�my przyjêci.

19 stycznia - ko�ció³ w £ochowie. Gmina
Bia³e B³ota nak³adem niema³ej pracy nauczy-
cieli przygotowa³a bardzo starannie, bardzo
liczne grono dzieciêcych kolêdników. �pie-
wali�my z nimi.

22 stycznia - ko�ció³ Garnizonowy - Byd-
goszcz. Kolejny to ju¿ raz przed w³asn¹ pu-
bliczno�ci¹ wystêpowali�my z koncertem
�Kolêdarium Polskie�, w gronie zaproszo-
nych kolêdników - jak poprzednio.

22 stycznia - ko�ció³ p.w. Polskich �wiê-
tych Braci Mêczenników - koncert kolêd.
Wraz z nami19 chórów. Wype³ni³o siê ¿ycze-
nie Ordynariusza bydgoskiego, ks. bp. Jana
Tyrawy, by odby³ siê taki koncert. Orkiestra
dêta z Che³mna pod dyrekcj¹ pana Józefa
Licy przydawa³a koncertowi blasku i swym
brzmieniem powodowa³a szybsze kr¹¿enie
krwi w ¿y³ach.

Tak w styczniu tego roku, nie saniami, a
autokarami wozili�my kolêdy po bli¿szej i dal-
szej okolicy, niektóre przybrane w kokardki
bia³o czerwone, ale wszystkie w darze �wiê-
tej Dziecineczce - o czym mam zaszczyt tym
telegraficznym opisem powiadomiæ Probosz-
cza naszej parafii ks. Jana Andrzejczaka i
naszego opiekuna ks. Zbigniewa Zimniewi-
cza oraz ca³¹ nasz¹ Parafialn¹ Wspólnotê.

MAREK

Listy, listy, listy ...   Listy, listy, listy ...

W rannej mgle, w s³oñcu dnia
i w noc ciemn¹, jeste� Panie ze mn¹.

PO PRZEPROWADZCE
Wiele razy zaczyna³am pisaæ do Was, Prze-

mi³a Redakcjo i nie mia³am odwagi, ale dzi� po-
stanowi³am i piszê.

Przepraszam za moje niepoprawne zdania i
pismo, ale mam ju¿ sporo lat (18 do 100) i rêce
mi siê trzês¹. Podziwiam prê¿no�æ
i rozmach ró¿nych dzie³ tak m³odej Parafii.

Parê miesiêcy temu przeprowadzi³am siê z
ca³¹ rodzin¹ (6 osób) do tej parafii i jak to po
przeprowadzce, odnalaz³o siê parê rzeczy za-
pomnianych.

Mam parê wierszy przepisanych z ksi¹¿ki
wydanej w 1908 roku. Napisa³ j¹ Jacek Obroch-
ta z dedykacj¹ dla arcybiskupa Lwowa i hono-
rowego obywatela miasta Brze¿an Ks. Józefa
Teodorowicza. S¹ tam wiersze religijne i patrio-
tyczne. Jeden przepisa³am i posy³am Pañstwu
dla zorientowania siê w stylu, bo to ju¿ prawie
sto lat temu pisane.

Mam te¿ sporo pocztówek czarno-bia³ych,
czystych, te¿ z okolic Lwowa. Mo¿e by siê komu�
przyda³y, a mo¿e pole¿a³yby w archiwum, chêt-
nie oddam.

Z ró¿añcowym pozdrowieniem
BABCIA DANKA

Od redakcji: Babciu Danko - stokrotne dziêki.
Skontaktujemy siê i zaradzimy co dalej.

 �Jacek Obrochta�, prawdziwe nazwisko Roman
Emanuel Andrusikiewicz, wnuk g³ównego wspó³-

organizatora Powstania Chocho³owskiego Jana
Kantego Andrusikiewicza (informacja z Tygodni-
ka Podhalañskiego nr 6, 12.02.2001 r.).

KOCHANA REDAKCJO
Z wielk¹ rado�ci¹ i podziêkowaniem zwracam

siê do Was, Kochani. Jestem szczê�liwa, ¿e
mieszkam i ¿yjê w naszej Parafii. Nale¿a³am do
ró¿nych parafii, ale tutaj czujê siê bardzo do-
brze - jak w Rodzinie. Staram siê pog³êbiaæ moj¹
Wiarê. Ufam z ca³ego serca �Mi³osierdziu Bo¿e-
mu�.

Znalaz³am siê w ró¿nych sytuacjach ¿ycio-
wych, z którymi nie upora³abym siê, ale Ufno�æ
- Naszemu Panu pomog³a mi przetrwaæ i ¿yjê.
By³am w podobnej sytuacji jak Mama �p. Jana
Nowaka-Jeziorañskiego(*). Tylko modlitwa i g³ê-
boka Wiara w Jezusa Chrystusa pomog³a nam
prze¿yæ razem z córk¹. Jako Rodzina g³êboko
wierzymy i ufamy Naszemu Panu, aby prze¿yæ
dalsze lata w szczê�ciu i zdrowiu.

�Bóg zap³aæ� Naszemu Bogu za to, ¿e prze¿y-
li�my 40 lat w sakramencie ma³¿eñstwa. Spe³-
niaj¹ nam siê skromne, ale ludzkie marzenia.

Chcia³am nadmieniæ, ¿e by³ Konkurs Kalen-
darza parafialnego. Wylosowano mê¿a - otrzy-
ma³ radio (piêkne) w nagrodê. Z tej racji mamy
tak¿e prezent jubileuszowy, który ucieszy³ nas
bardzo i by³ mi³¹ niespodziank¹. Serdecznie dziê-
kujemy Redakcji za wspania³e pismo, jakim jest
�Na o�cie¿� - �Bóg zap³aæ�

SZCZÊ�LIWA PARAFIANKA
z rodzin¹

(*) - W jednym z kazañ ks. Krzysztof Buchholz wspo-
mnia³ o tym, jak matka Jana Nowaka-Jeziorañskiego
zachorowa³a podczas ci¹¿y i wyst¹pi³o zagro¿enie ¿ycia.
Mimo nalegañ lekarzy, nie usunê³a ci¹¿y i odda³a wszyst-
ko pod Bo¿¹ opiekê. Tym cz³owiekiem, którego wów-
czas urodzi³a okaza³ siê Jan Nowak-Jeziorañski, który
do¿y³ prawie 92 lat, podobnie jak jego Matka.
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Ludzie z pomnika (83)

Stefan Zalejski urodzi³ siê w dniu 27 sierp-
nia 1895 roku w Radomsku. By³ synem miej-
scowego stolarza Antoniego i Marianny z
domu Szwinarska. Wychowywa³ siê w Ra-
domsku i tam ukoñczy³ z wyró¿nieniem Szko-
³ê Powszechn¹.

Ju¿ w czasie nauki w tej szkole da³ siê
poznaæ jako bardzo utalentowany m³ody ch³o-
pak, pomagaj¹cy w nauce swoim rówie�ni-
kom. Charakterystyczne w tej pomocy by³o
prawie profesjonalne wyt³umaczenie innym
trudnego tematu. Równie¿ po ukoñczeniu
Szko³y Powszechnej udziela³ wielu korepe-
tycji m³odzie¿y w Radomsku. W tych okolicz-
no�ciach, pomimo braku kwalifikacji, zatrud-
niony zosta³ jako pomocnicza si³a nauczyciel-
ska w Prywatnej Szkole Powszechnej w Jan-
kowicach powiat Radomsko. Zaocznie koñ-
czy³ w Radomsku Gimnazjum i z wynikiem
celuj¹cym w 1916 roku zda³ maturê.

Wyukonywana praca bardzo mu odpowia-
da³a, jednak w miejscowym Radomsku nie
mia³ mo¿liwo�ci dalszego kszta³cenia. Dlate-
go te¿ w 1920 roku zapisa³ siê na roczny
Pañstwowy Kurs Seminaryjny w Bydgoszczy.
Dziêki rekomendacji w³a�cicielki Szko³y Po-
wszechnej w Janowicach znalaz³ te¿ zatrud-
nienie jako nauczyciel pomocniczy w Szkole
Powszechnej w Przeborowie powiat Inowro-
c³aw. Kurs ukoñczy³ zdaniem egzaminu w
dniu 22 grudnia 1921 roku, a od wrze�nia
1923 roku podj¹³ pracê jako nauczyciel tym-
czasowy w Publicznej Szkole Powszechnej
w Murowañcu powiat Bydgoszcz. Pracuj¹c
dokszta³ca³ siê w dalszym ci¹gu i zdawa³ ko-

STEFAN
ZALEJSKI

W dniu 2 pa�dziernika 1983 roku przy-
sz³o na teren budowy kilku robotników, ale
ju¿ nastêpnego dnia praca ruszy³a pe³n¹
par¹. Rozpoczêto budowê tymczasowej ka-
plicy. Zbli¿a³a siê wizyta ks. biskupa w para-
fii, tote¿ budowano polowy o³tarz i czê�æ pre-
zbiterium. Pierwszymi budowniczymi byli
panowie: Edward Kozio³, Edmund Kubasiak,
Jan £awski, Henryk Strug i Jan Witt.

Do dnia przyjazdu biskupa, czyli 7 pa�-
dziernika obudowano i zadaszono czê�cio-
wo prezbiterium, wykonano o³tarz polowy i
na podmurowanej podstawie miêdzy dwo-
ma brzozami ustawiono Pietê.

W dalszych dniach �betlejemka� by³a roz-
budowywana o nawê dla wiernych. Wyko-
nana by³a ca³kowicie z drewna, ze zgroma-
dzonych wcze�niej okr¹g³ych ¿erdzi sosno-
wych. W takie ��ciany� wmontowano u¿ywa-
ne okna i u¿ywane drzwi.

Kaplica z dachem z drewna i papy, a w
czê�ci z plandeki, nie mia³a ¿adnej posadz-
ki, tote¿ by³ to ma³o spotykany �ko�ció³ek�,
do którego zamiatania s³u¿y³y grabie.

Budowê �betlejemki� ukoñczono 21 grud-
nia, by by³a gotowa na 24 grudnia, kiedy w
niej odprawiona zosta³a pierwsza w parafii
Pasterka. Pewnie od tego wydarzenia wziê-
³a siê nazwa �betlejemka�. Kaplica ta s³u¿y-
³a parafianom przez jeden rok, a rozebrana
zosta³a na wiosnê 1985 roku.

Po rozebraniu przeniesiono j¹ do s¹sied-
niej parafii - �w. Mateusza, gdzie przez d³ugi
czas wykorzystywano j¹ do tego samego
celu co u nas. Ostatnie jej elementy, które w
koñcowej fazie s³u¿y³y tam jako pomieszcze-
nia gospodarcze zniknê³y z krajobrazu �w.
Mateusza dopiero w 2003 roku.

Czy pamiêtamy gdzie by³a nasza �betle-
jemka�? Jej prezbiterium rozpoczyna³o siê
obok lasku przy plebanii, a zajmowa³a
znaczn¹ czê�æ dzisiejszego domu kateche-
tycznego i wjazdu obok ko�cio³a. Do dzi�
zachowa³a siê przy parkanie przy lasku jed-
na z brzóz, miêdzy którymi by³a Pieta, a pó�-
niej tabernakulum. (cdn)

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

O mojej parafii (9)

BETLEJEMKA
lejne egzaminy nauczycielskie. Ostatni z nich
zda³ w dniu 16 maja 1925 roku, co pozwoli³o
mu uzyskaæ stabilizacjê zawodow¹.

W takich okoliczno�ciach od wrze�nia
1925 roku rozpocz¹³ pracê w szko³ach byd-
goskich. Najpierw jako nauczyciel kontrakto-
wy pracowa³ w Publicznej Szkole Specjalnej
imienia dr Joteyko przy ulicy Dworcowej 78,
nastêpnie w Publicznej Szkole Powszechnej
na Wilczaku (ulica Nakielska), a od 1929 roku
w Publicznej Szkole Powszechnej imienia
Stanis³awa Staszica przy ul Dworcowej 82.
W miêdzyczasie, pracuj¹c w szkole na Wil-
czaku, pozna³ siostrê swego starszego kole-
gi Czes³awa Lorkowskiego - Helenê. Znajo-
mo�æ ta zakoñczy³a siê ma³¿eñstwem zawar-
tym w 1928 roku w ko�ciele �wiêtej Trójcy.

W 1931 roku bydgoski Inspektor Szkolny,
widz¹c obni¿aj¹ce siê wyniki pracy w Publicz-
nej Szkole Podstawowej imienia Leszczyñ-
skiego, powierzy³ mu obowi¹zki kierownika
tej szko³y. Po roku pracy na nowym stanowi-
sku, ten sam inspektor, Karol £apiñski, pisa³
w protokole powizytacyjnym: �Pan Zalejski
znacznie usun¹³ dawniejsz¹ niezaradno�æ.
Potrafi³ znakomicie zintegrowaæ klasy. Wi-
doczna jest g³êbsza wnikliwo�æ w psychikê
dzieci, rozumie ich i potrafi na nich oddzia³y-
waæ, oraz wymaga tego samego od podw³ad-
nych, jednocze�nie pomagaj¹c im osi¹gn¹æ
pozytywne wyniki w tym zakresie. Odrodzi³
aktywnie samopomoc uczniowsk¹ i komitety
rodziców. Osi¹gn¹³ wyniki daleko lepsze, ni¿
jego poprzednik. Wnoszê o sta³e zatrudnie-
nie go na stanowisku kierowniczym.�

Zalejski pozosta³ tej szkole i na tym sta-
nowisku do wybuchu II wojny �wiatowej. Jako
kierownik placówki przej¹³ te¿ kierownictwo
nad odradzaj¹cymi siê w szkole dru¿ynami
harcerskimi, a tak¿e uczy³ historii Polski.
Uczy³ te¿ m³ode pokolenie umi³owania kraju
i wielkiego patriotyzmu.

Aresztowany zosta³ w mieszkaniu w szkole
przy ulicy Leszczyñskiego w dniu 15 pa�-
dziernika 1939 roku i doprowadzony do ko-
szar 15 PAL-u przy ulicy Gdañskiej. Rozstrze-
lany w Dolinie �mierci w Fordonie w du¿ej
grupie nauczycieli w dniu 1 listopada 1939
roku. Osieroci³ ¿onê Helenê i dwóch synów:
Serwacego (1930) i Seweryna (1935).

opracowa³   KFAD

Materia³y �ród³owe:
Kronika bydgoska Tom XV - TMMB Byd-
goszcz 1993, Jastrzêbski W.: Martyrologia
nauczycieli bydgoskich w czasie II wojny,
Muzeum Pami¹tek Nauczycielskich Byd-
goszcz.

Od autora: Rodzina Lorkowskich rozpozna-
³a podczas ekshumacji zw³oki Zalejskiego po
resztkach przedmiotów osobistych i obr¹cz-
ce �lubnej z monogramem. Zw³oki Zalejskie-
go le¿a³y w tym samym rowie - grobie co Lor-
kowskiego, tylko kilkana�cie metrów dalej.
Lorkowski zamordowany zosta³ bowiem dzieñ
wcze�niej, 31 pa�dziernika (szczegó³y o Lor-
kowskim - �Na o�cie¿� 1/1998 - nr cyklu (6).

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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Dialog
Dialog Papie¿a z pewnym profesorem:

- Co robisz?
- Du¿o pracujê. Codziennie kilka godzin czy-

tam i piszê.
- A ile siê modlisz?
- Z godzinê dziennie.
- �le, módl siê kilka godzin, a godzinê czy-

taj i pisz.



Dobroczynne zio³a (23)

MALWA - PRAWO�LAZ LEKARSKI

Z KANCELARII PARAFIALNEJ

9 stycznia 2005
Daria Patynek
ur. 14.09.2004

Dominika Karolina Janowiak
ur. 14.06.2004
Jakub Bojnicki
ur. 19.07.2004

15 stycznia 2005
Piotr £êgocki
ur. 14.11.2004

23 stycznia 2005
Wojciech Gettka
ur. 24.11.2004

Wiktoria Julia Skierkiewicz
ur. 25.11.2004

Szymon Urbanowski
ur. 02.12.2004

Zofia Magdalena Kowalska
ur. 16.12.2004
5 lutego 2005

Gracjan Nowakowski
ur. 11.02.2003

13 lutego 2005
Oliwia Katarzyna Gawrysiak

ur. 29.11.2004
Mateusz Jankowski

ur. 06.04.2004

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 terminy Chrztu �w.:
13 i 27 marca 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

�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,

wierno�æ
i uczciwo�æ
ma³¿eñsk¹

 Prawo�laz lekarski (Althaea
officinalis L.) - malwa, bo tak po-
tocznie nazywa siê tê ro�linê, jest
tak wpisana w nasz rodzinny kra-
jobraz jak wierzby przydro¿ne czy
grusze osiad³e na miedzach.

Oba te drzewa w swej naturze,
wol¹ przestrzenie i samotno�æ, za
to malwa tuli siê do ludzkich do-
mostw. Niejeden dba³y ogrodnik
pielêgnuj¹c swe uprawy bezlito-
�nie wyrywa chwasty, wstrzymu-
j¹c sw¹ rêkê nad malw¹, choæ
czêsto pojawia siê na zagonach
nieproszona. Czyni to dla wynio-

15 stycznia  2005
Krzysztof Pudlich

Iwona Rokicka
29 stycznia 2005
Jacek Zaremba

Maeika Paulina Herman
Andrzej Marcin Rygielski

Magdalena Wi¹cek
4 luty 2005

Marek Marcin Rutkowski
Anna Krystyna M¹czka

5 luty 2005
Sebastian Makowski
Paulina Jakubowska

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu

Z ksi¹g parafialnych wybra³ Krzysztof D.

krótki, gruby. £odyga wzniesiona,
szaro, filcowato ow³osiona. Li�cie
klapowate, szaro zielone z obu
stron jedwabisto ow³osione, za-
ostrzone, brzegiem karbowano-
pi³kowane. Kwiaty bladoró¿owe o
koronie dwa razy d³u¿szej od kie-
licha. Kwitnie lipiec - sierpieñ.
Roz³upnia z licznymi s³abo marsz-
czonymi roz³upkami. Surowiec
leczniczy stanowi okorowany ko-
rzeñ prawo�lazu i li�cie.

Zawarte w nich zwi¹zki to w ko-
rzeniach mieszanina �luzu i pek-
tyn w ilo�ci do 28%, sacharoza,
skrobia, asparagina, betaina i sole
mineralne. W li�ciach zawarte jest
oko³o 10% �luzu, flawonidy, kwa-
sy organiczne. W kwiatach wystê-
puje barwnik malwidyna. W³a�ci-
wo�ci lecznicze tych substancji
znane by³y z dawien dawna. Le-

czono �lazem od czasów antycz-
nych rany, oparzenia, ropnie, u¿¹-
dlenia, bóle zêbów, choroby dróg
moczowych, kamienie, biegunkê.
Natomiast w �Farmakopei z
Lorsch�, najstarszym dziele klasz-
tornego lecznictwa odgrywa³ w
zastosowaniu rolê podrzêdn¹.

W �redniowieczu w dziele �Ma-
cer floridus� przywraca mu nale¿-
ne miejsce, rozszerzaj¹c pozna-
ne dot¹d w³a�ciwo�ci lecznicze o
leczenie kaszlu. Prawo�laz, obok
pewnej ilo�ci pektyn, nale¿y do
licznej grupy zawieraj¹cej �luz.
Zwi¹zki te ³atwo pêczniej¹ w wo-
dzie, tworz¹c roztwory znacznej
lepko�ci, maj¹ce charakter roz-
tworów os³onowych. Nie rozpusz-
cza siê po podaniu doustnym, a
przeciwnie, w zetkniêciu z sokiem
¿o³¹dkowym zwiêksza sw¹ lep-
ko�æ. Pokrywa ochronn¹ warstw¹
gard³o, prze³yk, ¿o³¹dek, chroni¹c
b³ony �luzowe przed dra¿ni¹cym
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Józef Wasilewski
ur. 02.06.1947  zm. 08.01.2005

Janusz Bucki
ur. 17.02.1953  zm. 17.01.2005

Jerzy Marek Wasio³ek
ur. 02.09.1951  zm. 20.01.2005

Maria Pietrzakowska
ur. 01.07.1930  zm. 25.01.2005

Eugeniusz Jarzembski
ur. 29.03.1957  zm. 29.01.2005

s³ego wdziêku tej ro�liny, dla jej
niezwyk³ych kwiatów, czêsto my-
�l¹c, ¿e ma ona w³a�ciwo�ci lecz-
nicze. Jedni twierdz¹, ¿e do góry
ro�nie (£ac. in altum), inni (Dio-
skuriades), ¿e nazwa �althaia� po-
chodzi od �althäeis� - leczniczy,
poniewa¿ leczy. Jaka by jednak
zwada co do nazwy tej ro�liny nie
by³a w�ród ludzkich mêdrców,
Stwórca stworzy³ j¹ tak¹, jaka jest,
szlachetna wygl¹dem i ukrytymi
walorami i to On uzna³, ¿e jest do-
bra. Malwa, to ro�lina wieloletnia,
60 - 120 cm wysoka. Korzeñ ma

dzia³aniem kwasów, ostrych przy-
praw, napojów alkoholowych, sa-
licylanów i trucizn bakteryjnych.

Wodne wyci¹gi os³aniaj¹ b³ony
�luzowe jamy ustnej i gard³a,
zmniejszaj¹c stan podra¿nienia i
bólu oraz czêstotliwo�æ kaszlu,
u³atwiaj¹ odksztuszanie. Ze-
wnêtrznie �luz dzia³a na skórê
zmiêkczaj¹co, ³agodz¹co i os³a-
niaj¹co. Li�cie zio³a maj¹ takie
samo dzia³anie lecznicze jak ko-
rzenie, zawieraj¹ jednak po³owê
mniej zwi¹zków �luzowych.

ZASTOSOWANIE: doustnie w
zapaleniu b³on �luzowych prze³y-
ku i ¿o³¹dka, uszkodzeniach sub-
stancjami ¿r¹cymi, w pocz¹tko-
wym okresie choroby wrzodowej,
wspomagaj¹co w nadkwa�no�ci.
W zaparciach podaje siê sprosz-
kowany korzeñ. Doustnie pomoc-
niczo w anginie, suchym kaszlu,
zapaleniu gard³a i krtani.

Zewnêtrznie: w zapaleniu i swê-
dzeniu skóry, na wrzody i czyraki,
oparzenia pierwszego stopnia,
uszkodzenia substancjami ¿r¹cy-
mi i niszcz¹cymi naskórek.

RECEPTURA: do przyrz¹dza-
nia naparu nale¿y koniecznie li-
�cie, kwiaty i korzeñ namoczyæ w
zimnej wodzie, poniewa¿ �luzy
przy silnym podgrzaniu uleg³yby
zniszczeniu. Dawka dzienna li�ci
i kwiatów wynosi 5g, korzenia 6g.

Jedn¹ ³y¿eczkê rozdrobnionego
korzenia prawo�lazu wsypaæ do 1
fili¿anki zimnej wody, odstawiæ na
1-2 godz. mieszaj¹c, przecedziæ i
lekko podgrzaæ.

Na kaszel piæ 3-4 razy dziennie
jedn¹ fili¿ankê naparu, ³yk po ³yku,
d³ugo przetrzymuj¹c go w ustach.

Podobnie przygotowany napar
stosowaæ w innych schorzeniach
doustnie i zewnêtrznie.

Uwaga: Stosowanie wyci¹gu
prawo�lazu przez d³ugi czas mo¿e
spowodowaæ niedobór witamin,
soli mineralnych lub innych zwi¹z-
ków, wskutek zahamowania przez
�luz wch³aniania w przewodzie
pokarmowym. Mo¿e te¿ opó�niaæ
dzia³anie niektórych leków.

 MAREK

�ród³a:
- J.G.Mayer; B. Uchleke; O.K. Saun

- Zio³a ojców benedyktynów - mie-
szanki i leczenie. �K Warszawa
2004 r.

- J.Mowszowicz Przewodnik do
oznaczania krajowych ro�lin zie-
larskich, PWRiL Warszawa 1985r.

- O¿arowski A.: Zio³olecznictwo -
poradnik dla lekarzy - Warszawa
PZWL 1980r.;

Od autora:
Surowiec ro�linny nale¿y zbieraæ ze
stanowisk oddalonych od szos, dróg,
wysypisk �mieci, zak³adów przemy-
s³owych i tym podobnych miejsc. Ma
on nas leczyæ, a nie truæ.



23 stycznia odby³ sie w ko�ciele koncert kolêd i pastora³ek ��piewajmy i
grajmy MU� w wykonaniu  parafialnego zespo³u �Samemu Bogu�.
29 stycznia na terenie naszej parafii, w kaplicy Centrum Onkologii w
Bydgoszczy mia³a miejsce ca³odzienna Adoracja Naj�wiêtszego Sakra-
mentu. Jest to sta³y, nieprzerwany i ca³oroczny �dy¿ur diecezjan� przed
Naj�wiêtszym Sakramentem.
30 stycznia na Mszy �w. o 8.30 ks. Jan Mieczkowski �wiêtowa³ jubileusz
55 lat kap³añstwa. Mszy �w. której przewodniczy³ ks. Proboszcz, wspó³-
koncelebrowali z Jubilatem wszyscy ksiê¿a wikariusze. By³y okoliczno-
�ciowe przemówienia, kwiaty. Gromkie Sto lat! zakoñczy³o uroczyst¹
celebracjê. * Po Mszy �w. o 11.30 nast¹pi³o rozwi¹zanie �Konkursu ka-
lendarzowego� i wrêczenie nagród. Nagrod¹ by³ zestaw: radio, odtwa-
rzacz CD i magnetofon firmy Sony. W losowaniu szczê�cie u�miechnê³o
siê do naszego parafianina pana Zenona Witnika. Gratulujemy. * Zakoñ-
czono kolêdê - doroczne odwiedziny duszpasterskie. Ofiary z³o¿one w
czasie kolêdy by³y w tym roku przeznaczone na renowacjê instalacji elek-
trycznej w ko�ciele parafialnym.
2. lutego przypada³o �wiêto Ofiarowania Pañskiego zwane �wiêtem Matki
Bo¿ej Gromnicznej. Na Mszy �w. o 17.00 nast¹pi³o po�wiêcenie �wiec
dla dzieci przygotowuj¹cych siê do I Komunii �w.
3. lutego po Mszy �w. o 8.30 i 18.30 udzielano specjalnego b³ogos³a-
wieñstwa �w. B³a¿eja - patrona osób chorych na gard³o.
9 lutego przypada³a �roda Popielcowa i rozpocz¹³ siê Wielki Post. Na
Msze �w. z posypaniem g³ów popio³em przybyli liczne nasi parafianie.
11 lutego przypada³ obchodzony w Ko�ciele katolickim XIII �wiatowy
Dzieñ Chorego. O celebracji tego dnia w parafii piszemy na str. 12
15 lutego o 19.00 odby³o siê spotkanie Sejmiku Parafialnego.
20 lutego - w II niedzielê Wielkiego Postu, we wszystkich ko�cio³ach w
Polsce zbierano ofiary do puszek na pomoc misjom. Fundusze te prze-
znaczone s¹ na realizacjê projektów sk³adanych przez polskich misjo-
narzy i misjonarki do Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. * Rozpoczê³y
siê Rekolekcje akademickie. Rekolekcje prowadzi³ ks. Jacek Rogalski -
duszpasterz akademicki z Poznania.
27 lutego rozpoczynaj¹ siê Rekolekcje dla �rodowisk twórczych Byd-
goszczy, które poprowadzi ks. bp Jan Tyrawa (patrz str. 5).
13 marca o 15.00 w ko�ciele pw. �wiêtej Trójcy w Bydgoszczy odbêdzie
siê Dzieñ Skupienia dla dziennikarzy. W programie: Msza �w, refleksja
wielkopostna i sprawy organizacyjne.
Plan rekolekcji wielkopostnych dla ró¿nych grup podajemy na str. 2.
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 m³o-
dzie¿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 m³odzie-
¿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 oraz Msza
�w. o 15.30 od pn. do pt. Godzinki o Mi³osierdziu Bo¿ym w ka¿dy czwar-
tek o 8.00 w kaplicy.
Adoracja Naj�wiêtszego Sakramentu w kaplicy w pi¹tki od 9.00 do 18.00.
W pierwszy pi¹tek miesi¹ca po Ró¿añcu o 16.30 spotykaj¹ siê Podwór-
kowe 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 (w tym transmisja nabo¿eñstw
z ko�cio³a parafialnego w niedzielê i �wiêta) znajduj¹ siê w internecie
na stronie: www.mbkm.gniezno.opoka.org.pl.

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY

POZIOMO:
1A Muzyk graj¹cy na kontrabasie; 2G  Sztuczna - na pewno potrzebna
do dializy; 3A Fotel z dr¹¿kami do noszenia; 4G S³u¿¹ do kierowania
koniem; 5A  Twoje w³asne oblicze; 6F Okazja, której nie nale¿y przega-
piæ; 7D Rezerwa, czyli co na pó�niej; 8A Manewr na ringu; 8H Narzêdzie
do skrawania metalu lub drewna 9D Miasto we W³oszech; 10A Kiedy�
nazywany by³ kajetem; 11G Obcy fragment w tek�cie; 12A Na grzbiecie
fali; 13E Alkohol metylowy; 14A Nogi zaj¹ca; 15E  W parze ze strategi¹.

PIONOWO:
A1 Zespó³ tancerek, A10 Towary zmagazynowane na pó�niej; B5 Owoce
jak szklanki; C1 Od³am religijny; C10 Jazda na nartach miêdzy bramka-
mi; D5 Polecenie dla mundurowego; E1 Przypinana do obro¿y; E9 Mate-
ria³ wybuchowy; F6 Uprawiany dla poprawy zdrowia; G1 Badanie sk³adu
substancji; G11 Przeplata siê z osnow¹; H6 Czarna masa na jezdni; J1
Jeden z cesarzy rzymskich; J11 Uk³adany na noszach; K6 Nasienie lnu;
L1 Sprzêt operatora  telewizyjnego; L11 Zestaw kart do gry.

ZNACZENIE WYRAZÓW

KRZY¯ÓWKA LUTOWA
OPRACOWA£ RASKE WIDIP

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

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

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

Oto szyfr: [(G-11 D-1 F-13 H-10 L-1 B-12) (F-7 D-6 C-1 E-15) (J-1 F-8)
(E-4 A-10 G-3 K-6) (G-11 E-3 A-1 J-12 K-4 G-6 C-12 B-8 K-10 L-2) (B-6)
(A-12 J-11 D-10 K-8 A-1 H-13 E-4 E-5 F-15 J-6 L-14 G-1)].

Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub wrzucaæ do skrzyn-
ki �Poczty parafialnej� do 13 marca 2005 roku.

Rozwi¹zanie krzy¿ówki  z poprzedniego wydania brzmia³o: �KARNA-
WA£ NIE TRWA CA£Y ROK. KONIEC ZABAW JEST BLISKI�. Nagrodê
otrzymuje Agnieszka Sprada, zam. w Osiu, przy ul. Dolnej 11. Gratuluje-
my. Nagrodê wysy³amy poczt¹.

Dziêkujemy  korespondentom i autorom tekstów, oraz za nades³ane listy, za ¿ycze-
nia �wi¹teczne i noworoczne. Sk³ad ukoñczono i oddano do druku  25. lutego 2005 r.
Nastêpne wydanie �Na o�cie¿� planowane jest  20. marca 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
Parafia Matki Boskiej Królowej Mêczenników w Bydgoszczy.
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ORÊDZIE FATIMSKIE
Mówi¹c o Orêdziu fatimskim mo¿na je

skwitowaæ krótko: �Nawracajcie siê, uwierz-
cie w Ewangeliê, czyñcie pokutê i módlcie
siê Ró¿añcem za grzechy �wiata�. Wype³-
niaj¹c te obietnice Matki Bo¿ej mo¿emy po-
wstrzymaæ gniew Bo¿y przeciwko grzeszni-
kom i zapewniæ pokój ca³emu �wiatu. Po-
moc¹ ku temu bêdzie po�wiêcenie �wiata,
a szczególnie ateistycznej Rosji przez ca³y
Ko�ció³ Jej Naj�wiêtszemu Sercu, oraz wy-
nagradzaj¹ca Komunia �wiêta w pierwsze
soboty miesi¹ca.

TAJEMNICE FATIMSKIE
Podczas objawieñ w Fatimie dzieciom zo-

sta³y te¿ powierzone pewne rzeczy, których
z woli Bo¿ej nie mia³y od razu wyjawiæ ludz-
ko�ci. Pierwsze dwie tajemnice to wizja pie-
k³a pokazana dzieciom w lipcu, oraz wizja
Naj�wiêtszego Serca Maryi okolonego cier-
niow¹ koron¹ i Jego moc w zapewnieniu po-
koju �wiatu, oraz zapowied� ukazania zna-
ku dotycz¹cego strasznej wojny (chodzi³o o
tak zwan¹ �zorzê polarn¹� z 1938 roku wi-
dzian¹ w ca³ej Europie.

Te tajemnice zosta³y spisane przez £ucjê
i z³o¿one Ojcu �wiêtemu do Watykanu. Na
jednej z kopert, dotycz¹cej III czê�ci tajem-
nicy by³ zapis, ¿e wolno j¹ otworzyæ dopiero
po 1960 roku. Pierwszym papie¿em który
pozna³ tre�æ tej tajemnicy by³ Jan XXIII, lecz
nie zdecydowa³ siê og³osiæ przes³ania. Po-
dobnie uczynili Pawe³ VI i Jan Pawe³ I.

Dopiero w 2000 roku ujawni³ jej tre�æ pa-
pie¿ Jan Pawe³ II. By³a to przepowiednia jego
w³asnego losu mówi¹ca o zamachu na nie-
go w dniu 13 maja 1981 roku, czyli w dniu,
oraz o dok³adnej godzinie zakoñczenia
pierwszego objawienia w Fatimie w 1917
roku.

�WIATOWY KULT
MATKI BO¯EJ FATIMSKIEJ DZI�

Spe³ni³y siê wszystkie rzeczy przepowia-
dane przez Matkê Bo¿¹ na dêbie fatimskim
dzieciom. One by³y tylko narzêdziami w rê-
kach Matki Bo¿ej, aby upominaæ innych.
Wydaje siê, ¿e dzi�, w XXI wieku, nie ma ju¿
co spe³niaæ siê z tego, co w Fatimie by³o
przekazane. Prawdziwo�æ przekazanych
przez £ucjê pró�b Matki Bo¿ej uznawana jest
nawet w�ród ma³o wierz¹cych. Pokazuj¹ to
ostatnie lata XX wieku.

Portugalia po�wiêcona Jej opiece mimo
takich zawirowañ wokó³ uratowa³a siê zarów-
no od wojny domowej, jak i utrzyma³a neu-
tralno�æ przez ca³¹ II wojnê �wiatow¹. Hitle-
rowskie Niemcy wraz z koalicjantami od
chwili po�wiêcenia �wiata Jej Niepokalane-
mu Sercu zaczêli ponosiæ pora¿ki, a najwa¿-
niejsze klêski odbywa³y siê w �wiêta maryj-
ne. Ojciec �wiêty nie zgin¹³ w zamachu,
choæ to nieprawdopodobne, by taki strzelec
jak Ali Agca, maj¹c taki sprzêt nie strzela³
skutecznie.

Po�wiêcenie Rosji i �wiata w 1984 roku
spowodowa³o tak szybki upadek imperium

�wiêta ku czci Matki Bo¿ej (22)

MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ(2)

z³a i potêgi ZSRR, ¿e najwiêksze têgie g³o-
wy do dzi� siê dziwi¹, jak siê to mog³o staæ.
Jednak to nie koniec kultu Fatimy, nie ko-
niec potrzeby zwracania siê do Maryi o po-
moc. Z³o kr¹¿y po �wiecie w dalszym ci¹gu.
Ono atakuje wierz¹cych w Boga, tylko inny-
mi sposobami i pod innymi nazwami. Pew-
nie dlatego �wiat widz¹c potrzebê ratunku i
opieki NMP pielgrzymuje do Fatimy.

Co roku rzesze wiernych nawiedzaj¹ to
u�wiêcone objawieniami Maryi miejsce.
Przynosz¹ Fatimskiej Pani swe modlitwy i
pro�by, dziêkuj¹ za otrzymane ³aski . Orszak
ludzi zjednoczonych w cierpieniu i troskach,
w rado�ciach i smutkach, szuka pociesze-
nia i pokrzepienia u Chrystusa przez Jego
Matkê. W Fatimie czeka Maryja na ka¿dego
w tym budz¹cym zachwyt sanktuarium Kró-
lowej Ró¿añca.

KULT MATKI BO¯EJ FATIMSKIEJ
W POLSCE

W naszym kraju mamy coraz wiêcej ko-
�cio³ów po�wiêconych Matce Bo¿ej Fatim-
skiej. Mo¿na �mia³o powiedzieæ, ¿e ten zwy-
czaj wzrós³ w ostatnich latach, a szczegól-
nie od kiedy papie¿em zosta³ nasz rodak -
Karol Wojty³a. Zapewne ma tu swe odbicie
inny stosunek pañstwa do budowy ko�cio-
³ów w Polsce. Najwa¿niejsze jednak s¹ dwa
sanktuaria fatimskie w Polsce.

Jedno z nich znajduje siê w Szczecinie,
na nowym osiedlu S³onecznym. Po�wiêce-
nie tego ko�cio³a Matce Bo¿ej Fatimskiej,
który otrzyma³ wezwanie Niepokalanego
Serca Maryi, to zas³uga ks. bpa Kazimierza
Majdañskiego - ordynariusza szczeciñsko-
kamieñskiego. Figura Fatimskiej Pani jest
darem �B³êkitnej Armii� z Francji i USA. Do
Szczecina Jej droga wiod³a przez Rzym,
gdzie zosta³a po�wiêcona przez Ojca �wiê-
tego, a w dniu 11 czerwca 1987 roku Jan
Pawe³ II uroczy�cie ukoronowa³ J¹ na Ja-
snych B³oniach.

Drugie sanktuarium, a nawet mo¿na po-
wiedzieæ �polskie serce Fatimy� znajduje siê
na Krzeptówkach w Zakopanem. W tym miej-
scu znajduje siê kilka wa¿nych elementów.
Ko�ció³ ten posiada dwa kamienie wêgiel-
ne. Jeden z nich jest wydobyty z grobu �w.
Piotra w Rzymie, a do sanktuarium podaro-
wa³ go ks. bp Stanis³aw Dziwisz, drugi za�
jest darem Fatimy, a jest to kawa³ek kamie-
nia na którym jeszcze przed objawieniami
Matki Bo¿ej ukazywa³ siê dzieciom Anio³
Pokoju w dolinie Cova da Iria w 1916 roku.

Figura Matki Bo¿ej Fatimskiej w tym sank-
tuarium jest darem biskupa Fatimy dla Pry-
masa Tysi¹clecia Stefana kardyna³a Wy-
szyñskiego, który przekaza³ j¹ do istniej¹cej
jeszcze wtedy kaplicy na Krzeptówkach. Ko-
ronowa³ j¹ Jan Pawe³ II 22 pa�dziernika 1987
roku. W tym sanktuarium w szczególny spo-
sób spe³niaj¹ siê pro�by Matki Bo¿ej z Fati-
my. Codziennie odmawiany jest Ró¿aniec,
uwielbiana Eucharystia, codziennie s¹ na-
bo¿eñstwa pokuty i ofiary. St¹d równie¿ p³y-
nie do Maryi codzienna modlitwa w inten-

cjach Ojca �wiêtego odmawiana przed Naj-
�wiêtszym Sakramentem. Nad tym wszyst-
kim czuwa cz³owiek oddany bezgranicznie
Maryi na wzór Jana Paw³a II, kustosz sank-
tuarium ks. Miros³aw Drozdek.

KULT MATKI BO¯EJ FATIMSKIEJ
W NASZEJ PARAFII

Nasza parafia jako jedna z niewielu w Pol-
sce dost¹pi³a zaszczytu, ¿e tu w³a�nie prze-
bywa³a w swej figurze cudownej Matka Bo¿a
z Fatimy, kiedy wêdrowa³a po �wiecie. By³
to dla wielu z nas pamiêtny dzieñ, 21 czerw-
ca 1996 roku.

Zapewne wielu z nas siêga my�l¹ do
oczekiwania, do powitania tak zacnego go-
�cia, jak i wspania³ej, jak¿e poruszaj¹cej wie-
le tysiêcy serc nocnej procesji z �wiat³ami,
kiedy Matka Bo¿a - Pani z Fatimy sz³a ulica-
mi Fordonu b³ogos³awi¹c nam i nawo³uj¹c
do tego samego co w Fatimie: nawracajcie
siê, uwierzcie w Ewangeliê, odmawiajcie
Ró¿aniec i czyñcie pokutê, czyñcie ofiary za
grzechy �wiata.

Owocem widzialnym tego pamiêtnego
dnia jest zewnêtrzna figura Pani Fatimskiej
- dar i wotum parafian za nawiedzenie, oraz
ma³a figurka procesyjna. Owocem nawiedze-
nia jest te¿ dzia³aj¹ca u nas Parafialna Gru-
pa Czcicieli Matki Bo¿ej Fatimskiej �D¹b�.
Nazwa jej dla tych co nie pamiêtaj¹ nie po-
chodzi nie od dêbu w dolinie Iria, ale przy-
pomina, ¿e u nas Pani z Fatimy sta³a przez
ca³y czas na �dêbowym� pniu w�ród praw-
dziwych dêbowych ga³¹zek. Czy mamy dal-
sze owoce tego czasu? Owszem.

Przecie¿ to nic innego jak fakt nawiedze-
nia by³ pocz¹tkiem comiesiêcznych parafial-
nych Dni Fatimskich, modlitwy ró¿añcowej
w ró¿nych intencjach w ka¿de �wiêta i wspo-
mnienia maryjne, która najpierw raz, a dzi�
dwa razy dziennie jest odmawiana. To rów-
nie¿ by³ bodziec do zainspirowania codzien-
nego Ró¿añca w zwi¹zku z Rokiem Ró¿añ-
ca og³oszonym przez Jana Paw³a II. Kult
Fatimskiej Pani zaowocowa³ wieczornymi
nabo¿eñstwami maryjnymi z Ró¿añcem i
Apelem w uroczysto�ci maryjne o 21.00, a
Jej figura na zewn¹trz sta³a siê okazj¹ do
piêknego dawania �wiadectwa, jakim s¹ na-
bo¿eñstwa majowe o 21.00.

Wierzê g³êboko, ¿e dziêki opiece Maryi
mog³o powstaæ Podwórkowe Kó³ko Ró¿añ-
cowe dzieci, a ostatnio w I pi¹tki miesi¹ca
Ró¿añcowe Jerycho przed Naj�wiêtszym
Sakramentem.

To wszystko jest zapewne dobre i potrzeb-
ne, oby�my jednak wytrwali, oby�my nie sta-
wali siê coraz bardziej zmêczeni w tym dzie-
le. Aby tak nie by³o, niech ka¿dy z nas, a
przynajmniej wielu pamiêta o fatimskich orê-
dziach Matki Bo¿ej.

KFAD
Materia³y �ród³owe:
Fatima, ks. Józef Orchowski, Michalineum 1997;
Znak na niebie, ks. Kazimierz Wilczyñski, Mi-
chalineum 1996;
Duchowo�æ objawieñ fatimskich, Czes³aw Rysz-
ka, �ród³o Nr 12/1999;
�wiat³o mi³osierdzia z Fatimy, Czes³aw Ryszka,
�ród³o Nr 19/1999;
Fatima po objawieniach, Antoni Ziêba, Nasza
Arka Nr 5/2003.
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