


Redakcja, w tym wydaniu, jako temat prze-
wodni wybra³a has³o ��wiadectwo�.

Rodzajem szczególnego �wiadectwa jest
rozmowa miesi¹ca z ks. proboszczem Janem
Andrzejczakiem. W rozmowie tej poruszanych
jest wiele spraw. Ka¿dy parafianin powinien po-
znaæ jej tre�æ.

By³o te¿ i serdeczne wydarzenie, takie jak
imieniny ks. proboszcza Jana Andrzejczaka i
ks. seniora Jana Mieczkowskiego w uroczy-
sto�æ Narodzenia �w. Jana Chrzciciela (24
czerwca). Wzruszaj¹cym akcentem tego dnia
by³y ¿yczenia najm³odszych parafian modl¹-
cych siê w grupie Podwórkowych Kó³ Ró¿añ-
cowych, które do Solenizantów skierowa³y
¿yczenia w formie piosenki ̄ yczymy, ¿yczymy
... i zdrowia i szczê�cia i b³ogos³awieñstwa
przez rêce Maryi. Przy³¹czam siê do tych s³ów.

Niezwyk³ym wydarzeniem w parafii by³o
spotkanie ze �w. Teres¹ od Dzieci¹tka Jezus.
Osobi�cie uczestniczy³em w Drodze Krzy¿o-
wej, gdy sz³a Dolin¹ �mierci i pó�niej w Eu-
charystii celebrowanej przez ks. bpa Jana Ty-
rawê. By³o tak jak napisa³ �Antoni� w tek�cie
��wiêtych obcowanie�. Kto nie by³, a móg³ byæ
- niech ¿a³uje. Bo gdy �w. Teresa potrafi³a przy-
jechaæ do nas z Lisieux kilka tysiêcy kilome-
trów, to wielkim wstydem by³o nie przej�æ kilka
kroków na spotkanie z Ni¹ do parafialnego
ko�cio³a. W spotkaniu mogli uczestniczyæ rów-
nie¿ ci, którzy w tym czasie byli daleko poza
parafi¹, gdy¿ ca³odzienna transmisja umo¿li-
wia³a wys³uchanie s³ów wypowiedzianych na
spotkaniu praktycznie w ca³ym �internetowym�
�wiecie.

Przed nami dalej czas wakacji. Warto za-
planowaæ tak wypoczynek aby skorzystaæ przy-
najmniej z jednej propozycji, które s³yszymy w
og³oszeniach duszpasterskich. S¹ wyjazdy
pielgrzymkowe do Lichenia, Niepokalanowa,
�ladami Ojca �wiêtego Jana Paw³a II i na Led-
nicê Seniora (3 wrze�nia). Pójd¹ piesi pielgrzy-
mi do Czêstochowy. W tym roku pierwszy raz
pójdzie do Czêstochowy nasza Diecezjalna
Pielgrzymka Piesza, a w niej studencka grupa
�Przezroczysta� z DA �Martyria�. Pójdzie Gru-
pa �Bia³o-¯ó³ta� w Pielgrzymce �Promienistej�.
Bêdziemy mogli te¿, choæ symbolicznie, w³¹-
czyæ siê w pielgrzymi trud przyjmuj¹c w na-
szych domach pielgrzymów pieszych z Gdañ-
ska do Czêstochowy (1 sierpnia).

Od 29 sierpnia, z fina³em 8. wrze�nia br.,
poszczególne stany diecezji bêd¹ siê przygo-
towywa³y na modlitwie do Uroczysto�ci Matki
Bo¿ej Piêknej Mi³o�ci i Odpustu Diecezjalne-
go (patrz obok). Warto o tym pamiêtaæ.

Nastêpne wydanie we wrze�niu. Mi³ych
wakacji.

FRED

W NUMERZE:
�wiêtych obcowanie (str. 7)
Duchowa troska (str. 9)
Ko³pje (str. 14)
Che³miñski zjazd (str. 15)
W NASTÊPNYCH NUMERACH:
Po wakacjach, Tylko dla dzieci
Na str. 1, Relikwie �w. Teresy od Dzieci¹tka
Jezus w naszej parafii , fot. Mietek
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MIN¥£ ROK
Ju¿ min¹³ rok, jak zosta³em proboszczem

w tej parafii. Po roku stwierdzam, ¿e para-
fia, któr¹ za³o¿y³ tu �p. ksi¹dz Pra³at, ma
wszelkie walory wspólnotowe i jest dobrze
zorganizowana. Jest parafi¹ rozmodlon¹ i
jestem pe³en podziwu dla pracy poprzed-
ników. Do�wiadczenia z minionego roku
pokaza³y parafiê jako wspólnotê zintegro-
wan¹, choæ mo¿e nie do koñca.

Prze¿ywali�my �wiêta Bo¿ego Narodze-
nia, Wielkanoc, zgon Papie¿a, i wybór no-
wego Papie¿a. I to wszystko pokaza³o, ¿e
ludzie s¹ zwi¹zani z tym �wiêtym miejscem.

Po �mierci Ojca �wiêtego przysz³o kilka
tysiêcy ludzi, którzy do rana wykorzystywali
czas na modlitwê. To by³y wyj¹tkowe znaki
autentycznej wiary i religijnego uniesienia,
którego byli�my �wiadkami. Jest to cenne
i potwierdza, ¿e miejsce to, którym jest Ko-
�ció³ i parafia, ludzi, którzy tu mieszkaj¹ od
ponad dwudziestu lat, integruje, ³¹czy i re-
ligijnie scala.

Parafia ta ma formacjê duchow¹ i niepo-
wtarzalny modlitewny charyzmat, który zo-
stawi³ �p. zmar³y Pra³at. Gdy tu przysze-
d³em, niektóre modlitwy by³y dla mnie nowe,
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jak np. ta: �Matko Bo¿a, Niepokalana Ma-
ryjo, Tobie po�wiêcam cia³o i duszê moj¹
...�

W wielu miejscach widaæ �lady osobistej
pobo¿no�ci ksiêdza Pra³ata, s¹ to np. so-
botnie modlitwy ró¿añcowe, zupe³nie gdzie
indziej nie spotykane.

Ksi¹dz Pra³at zostawi³ tu w parafii bar-
dzo aktywny laikat, który prowadzi modli-
twy ró¿añcowe, nabo¿eñstwa majowe i na-
bo¿eñstwa czerwcowe. To dzia³anie w dzi-
siejszym Ko�ciele jest przeogromnym atu-
tem, który wskazuje, ¿e by³ wytrawnym
duszpasterzem, który potrafi³ zaufaæ lu-
dziom. Potrafi³ tym ludziom daæ tak¹ p³asz-
czyznê do modlitwy i wy³owiæ takich ani-
matorów modlitewnych, którzy to prowadz¹.

 Bo ksi¹dz, maj¹c wielo�æ rozmaitych ru-
chów i zapotrzebowañ apostolskich, nie
jest w stanie, choæby nie wiem jak chcia³,
wszystkiemu podo³aæ. Tych wspólnot jest
wiele i ka¿da ma prê¿nego animatora, któ-
ry grupê prowadzi, a ksi¹dz jest tym, który
s³u¿y pomoc¹ i tak staramy siê to dzie³o
kontynuowaæ.

KS. PROBOSZCZ JAN

29 sierpnia (poniedzia³ek) 18.00 Msza �w.
Modlitwa Wspólnot Anonimowych Alkoho-
lików organizacji i stowarzyszeñ trze�wo-
�ciowych.
30 sierpnia (wtorek) 18.00 Msza �w. Mo-
dlitwa wspólnot Odnowy w Duchu �wiêtym
31 sierpnia (�roda) 12.00 Msza �w. Modli-
twa Wojska Polskiego, ¿o³nierzy, organiza-
cji kombatanckich * 18.00 Msza �w. Modli-
twa Wspólnot Drogi Neokatechumenalnej.
1 wrze�nia (czwartek) 18.00 Msza �w. Mo-
dlitwa Stowarzyszenia Wspierania Powo-
³añ Kap³añskich, rodziców i rodzin kap³a-
nów, misjonarzy, braci i sióstr zakonnych.
2 wrze�nia (pi¹tek) 12.00 Msza �w. Modli-
twa �wieckiej Rodziny Franciszkañskiej
3 wrze�nia (sobota) 12.00 Msza �w. Mo-
dlitwa �wieckiej Rodziny Karmelitañskiej i
Bractwa Szkaplerznego
4 wrze�nia (niedziela) 12.30 Msza �w. Mo-
dlitwa CARITAS i Wolontariatu, Ruchu Wia-
ra i �wiat³o, Hospicjum oraz Parafialnych
Zespo³ów Charytatywnych * 18.00 Msza �w.
Modlitwa rodzin, organizacji i ruchów pro-
rodzinnych: Ko�cio³a Domowego i Instytu-
tu Szensztackiego
5 wrze�nia (poniedzia³ek) 18.00 Msza �w.
Modlitwa stowarzyszeñ i organizacji kultu-
ralnych, spo³ecznych i ko�cielnych: Akcja

Przed odpustem

DNI MODLITW
PRZED ODPUSTEM MATKI BO¯EJ PIÊKNEJ MI£O�CI

PATRONKI DIECEZJI BYDGOSKIEJ

Katolicka, Civitas Christiana, Towarzystwo
�w. Wojciecha.
6 wrze�nia (wtorek) 12.00 Msza �w. Mo-
dlitwa Rodziny Radia Maryja i wszystkich,
którym to radio s³u¿y pomoc¹ w pog³êbie-
niu ¿ycia religijnego * 18.00 Msza �w. Mo-
dlitwa nauczycieli, wychowawców i kate-
chetów
7 wrze�nia (�roda) 18.00 Msza �w. Modli-
twa m³odzie¿y Diecezji Bydgoskiej: Ruch
�wiat³o ¯ycie, KSM, M³odzie¿ Szensztac-
ka, uczestnicy pieszej pielgrzymki na Ja-
sny Górê * 19.30 Nieszpory UROCZYSTO-
�CI MATKI BO¯EJ PIÊKNEJ MI£O�CI. Mo-
dlitwa kap³anów i osób konsekrowanych

8 WRZE�NIA (CZWARTEK)

�wiêto Narodzenia NMP Uroczy-
sto�æ Matki Bo¿ej Piêknej Mi³o�ci
Patronki Diecezji Bydgoskiej

10.00 - Msza �w. chorych. * 11.00  Ró¿a-
niec * 12.00 - Msza �w. Pielgrzymów * 16.00
B³ogos³awieñstwo niemowl¹t i ma³ych dzie-
ci. * 18.00 Uroczysta Eucharystia celebro-
wana przez Pasterza Diecezji JE Biskupa
Jana Tyrawê i ksiê¿y Dziekanów Diecezji
Bydgoskiej

Mo¿na nie czytaæ



Rozmowa miesi¹ca

KA¯DY MA SWOJE MIEJSCE W KO�CIELE
z ksiêdzem proboszczem Janem Andrzejczakiem rozmawiaj¹ Irena i Mieczys³aw Paw³owscy

Mieczys³aw Paw³owski [MP]: Tematem
bie¿¹cego wydania �Na o�cie¿� jest �wia-
dectwo. Min¹³ rok gdy wieczorem 25
czerwca 2004 roku witali�my ksiêdza
Jana Andrzejczaka, w asy�cie ustêpuj¹-
cego ksiêdza Przemys³awa Ksi¹¿ka. Dzi�,
po roku s³u¿by w naszej parafii, warto za-
pytaæ jakie mia³ ksi¹dz Proboszcz rozter-
ki przychodz¹c do naszej parafii?
Ksi¹dz proboszcz Jan Andrzejczak [JA]:
Rozterki mia³em takie: Jak¹ parafiê zasta-
nê? Z kim siê tu spotkam? Z kim bêdê pra-
cowa³? Jak siê u³o¿y ta wspó³praca? W jaki
sposób bêd¹ wygl¹da³y relacje miêdzy dusz-
pasterzem a parafianami? Jak dzia³aj¹
wspólnoty? Jak funkcjonuje s³u¿ba liturgicz-
na? Na ile liderzy tych wspólnot anga¿uj¹
siê w ¿ycie Ko�cio³a? Zreszt¹, ka¿de zetkniê-
cie z now¹ parafi¹ stwarza tego typu pyta-
nia dla ksiêdza, który pracuje w otwartym
duszpasterstwie.
[MP]: Czy zdaniem Ksiêdza Proboszcza
parafia jest miejscem, które kszta³tuje
cz³owieka, buduje wiê� z Ko�cio³em?
[JA]: Do�wiadczenia roczne pokaza³y, ¿e w
ca³ej rozci¹g³o�ci buduje cz³owieka i wiê�.
Ta parafia ma formacjê duchow¹, ale ma te¿
niepowtarzalny modlitewny charyzmat, któ-
ry zostawi³ �p. zmar³y Pra³at.
[IP]: �p. ksi¹dz proboszcz Zygmunt Try-
bowski robi³ z nami wêdrówki z ró¿añ-
cem, np. w listopadzie po wieczornej
Mszy �wiêtej szli�my z ró¿añcem i pie-
�niami do Doliny �mierci modliæ siê za
zmar³ych.
[JA]: To nie tylko to. Tych przyczynków oso-
bistej pobo¿no�ci ksiêdza Pra³ata, które zo-
sta³y, jest wiêcej.
[MP]: W czasie pierwszej rozmowy, która
by³a zatytu³owana: �Jak ryba w wodzie�
ksi¹dz Proboszcz mówi³, ¿e podjêcie siê
obowi¹zków w naszej parafii to �wielkie
zadanie ale i zaszczyt� oraz �kontynuacja
szlachetnego zaczynu�. Czy po roku do-
sz³o co� nowego?
[JA]: Ca³y rok liturgiczny pokazuje wiele cen-
nych do�wiadczeñ ¿ycia liturgicznego. Nie
ukrywam, ¿e po tym roku widzê pewne mo¿-
liwo�ci wzbogacenia ¿ycia religijnego w pa-
rafii. My�lê np.: o Katolickim Stowarzysze-
niu Wychowawców. U nas w parafii jest bar-
dzo wielu nauczycieli, pocz¹wszy od nauczy-
cieli akademickich, a skoñczywszy na na-
uczycielach w przedszkolach. Katolickie Sto-
warzyszenie Wychowawców stwarza mo¿li-
wo�æ dynamicznego dzia³ania. Jest te¿ po-
trzebne Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy.
Mamy na terenie parafii wielki szpital - Cen-
trum Onkologii, Hospicjum - Dom Sue Ry-
der, wiele rozmaitych przychodni specjali-
stycznych. Ci ludzie s¹ obecni w ko�ciele na
Mszy �wiêtej. Warto by³oby im stworzyæ ta-
kie forum, gdzie mogliby spotkaæ siê jako
katolicy i chrze�cijanie. Jest te¿ wielu stu-
dentów - stworzenie dla nich np. wspólnoty
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Neokatechumenalnej, która mog³aby ich
umocniæ w wierze i ubogaciæ.
[MP]: Wymieniê zaistnia³e w ci¹gu roku
zmiany: I stacja Golgoty XX wieku, misje
mi³osierdzia i odpust parafialny. Dlacze-
go odby³y siê misje?

[JA]: Gdy nowy ksi¹dz proboszcz rozpoczy-
na pracê w parafii, to jednym ze sprawdzia-
nów kondycji duchowej ca³ej wspólnoty s¹
zawsze æwiczenia duchowne. Misje �wiête
by³y piêæ lat temu i przyszed³ na nie czas.
Dzisiaj trudno jest poszukaæ duszpasterza
czy misjonarza, który mia³by opracowane
misje tematycznie zwi¹zane z potrzeb¹ chwi-
li. A chwila by³a stosowna. Ojciec �wiêty Jan
Pawe³ II odda³ �wiat pod opiekê Mi³osierdzia
Bo¿ego, konsekrowa³ �wi¹tyniê Mi³osierdzia
Bo¿ego w £agiewnikach w Krakowie i uczy-
ni³ ten temat bliskim ca³emu �wiatu. Ksi¹dz,
który prowadzi³ u nas misje, ju¿ od dwudzie-
stu lat to Mi³osierdzie Bo¿e promuje w Pol-
sce i �wiecie.
[MP]: Jaki by³ wynik tych misji?
[JA]: Dla nas ksiê¿y wynikiem misji by³a pra-
ca w konfesjonale. Przy konfesjonale by³o
pe³no ludzi i nawrócenia, równie¿ po wielu
latach. Wynik misji by³ bardzo pozytywny.
Dziennie uczestniczy³o w nich oko³o dwóch
tysiêcy ludzi i tak by³o przez ca³y tydzieñ.
Grunt do misji, pewnie nie�wiadomie, przy-
gotowa³ �p. Ksi¹dz Pra³at, który rok wcze-
�niej na kolêdzie w ka¿dej rodzinie zostawi³
przepiêkny obrazek Mi³osierdzia Bo¿ego.
Dziêki przygotowanym zaproszeniom wielu
ludzi przychodzi³o do ko�cio³a i wiedzia³o o
czym bêdziemy mówili. Efekt by³ taki, ¿e mi-
sje zapad³y w pamiêæ i w serce.
[MP]: Jako owoc misji pozosta³y np. w
praktyce duszpasterskiej Godzinki o Bo-
¿ym Mi³osierdziu.
[JA]: Godzinki s¹ �piewane w ka¿dy czwar-
tek o godz. 8.00 i widzê, ¿e w naszej parafii

pewne dni tygodnia zaczynaj¹ mieæ specy-
ficzny wymiar. Wspomnê dla porz¹dku choæ
nie po kolei: �roda - jest to dzieñ po�wiêco-
ny Matce Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, czwar-
tek jest dniem Mi³osierdzia Bo¿ego, pi¹tek
jest dniem Eucharystii, Naj�wiêtszego Ser-
ca Jezusowego, adoracji i pierwszopi¹tko-
wej spowiedzi �wiêtej, sobota od dawien
dawna by³a i jest dniem Maryjnym, w ponie-
dzia³ek, wtorek i �rodê spotykaj¹ siê rozma-
ite wspólnoty, nie mówi¹c ju¿ o duszpaster-
stwach specjalistycznych, takich jak: akade-
mickie, oazowe, czy apostolstwo ¿ywego
ró¿añca. Bardzo cieszy, ¿e parafianie to wie-
dz¹ i przychodz¹ danego dnia na modlitwy.
MP]: Jak przyjê³a siê zmiana godziny
Mszy �wiêtej (od poniedzia³ku do pi¹tku
przyp. red) z 12.00 na 15.30?
[JA]: To jest godzina Mi³osierdzia i w tej go-
dzinie Msza mie�ci siê doskonale. Ze wzglê-
dów praktycznych jest te¿ godzin¹ trudn¹,
bo wielu ludzi jeszcze nie przysz³o z pracy i
w wielu domach jest to te¿ czas posi³ku obia-
dowego i to jest pewien problem.
MP]: Pierwsza stacja �Golgoty XX� wie-
ku zosta³a po�wiêcona przez ksiêdza Bi-
skupa i pojawi³a siê ju¿ II stacja Golgoty.
Jak Ksi¹dz Proboszcz patrzy na tê inicja-
tywê?
[JA]: Patrzê z wielkim poczuciem odpowie-
dzialno�ci i z wielk¹ nadziej¹ na przysz³o�æ.
Z wielk¹ nadziej¹ w przysz³o�æ dlatego, ¿e
ta Golgota w Dolinie �mierci powsta³a te¿
na skutek s³ów Ojca �wiêtego, który w Byd-
goszczy temu tematowi po�wiêci³ wiele s³ów
- mêczeñstwu obywateli polskich zamordo-
wanych na Starym Rynku w Bydgoszczy i w
Dolinie �mierci. Za� z wielk¹ nadziej¹ dlate-
go, ¿e rozmawiali�my ju¿ z ksiêdzem Bisku-
pem, ¿eby ta Droga Krzy¿owa w Dolinie
�mierci da³a pocz¹tek Kalwarii o znaczeniu
ogólno diecezjalnym, Kalwarii zwi¹zanej z
pamiêci¹ mêczenników i z pamiêci¹ pomor-
dowanych i ¿eby by³a wespó³ z naszym ko-
�cio³em wielkim terenem sanktuarium kalwa-
ryjskiego.
[IP]: I z Matk¹ Bo¿¹ Królow¹ Mêczenni-
ków.
[JA]: Oczywi�cie. W naszej diecezji nie ma
takiej Kalwarii ...
MP]: W tym roku by³o V Misterium Mêki
Pañskiej. Jak Misterium wpisywa³oby siê
w ten pomys³ Kalwarii?
[JA]: Misterium jest przypomnieniem ewan-
gelicznych zdarzeñ, które mia³y miejsce dwa
tysi¹ce lat temu. Przedstawiane w tak piêk-
nej formie jak to czyni tutaj m³odzie¿ z Cen-
trum Kultury Katolickiej, z Martyrii, z KSMA
�Pokolenie� wraz z innymi grupami parafial-
nymi i innymi osobami, wpisuje siê to w �wiê-
te miejsce przysz³ej Kalwarii. Jestem pe³en
podziwu dla rozmachu tego Misterium, dla
wszystkich ludzi, którzy udzielaj¹ siê w tym



4 Na o�cie¿ (7-8/2005)

[ ci¹g dalszy ze str. 3]

[ci¹g dalszy  na str. 5]

dziele. Muszê dopowiedzieæ, ¿e w naszej
diecezji bydgoskiej, obok Górki Klasztornej,
jest to drugie miejsce, gdzie, z takim rozma-
chem, takie Misterium jest wystawiane.
[IP]: Czy Ksi¹dz Proboszcz widzi, ¿e w
naszej parafii gdy kto� chce dzia³aæ, to
znajdzie dla siebie miejsce i mo¿liwo�ci?
[JA]: Nie tylko widzê, ale zaczynam ju¿ roz-
poznawaæ twarze m³odych ludzi i pytam
gdzie, w jakim duszpasterstwie siê spe³nia.
Zmar³y Ojciec �wiêty, kiedy by³ kardyna³em
krakowskim, mówi³ tak: Ka¿dy m³ody cz³o-
wiek, który chodzi na religiê, powinien przy-
najmniej raz w ¿yciu wzi¹æ udzia³ w rekolek-
cjach oazowych, albo na rok lub dwa w³¹-
czyæ siê w duszpasterstwo akademickie,
powinien wzi¹æ udzia³ w rekolekcjach aka-
demickich albo stanowych, jak nauczyciele,
wychowawcy, lekarze, rzemios³o, in¿yniero-
wie. Dlaczego? Dlatego, poniewa¿ ka¿dy
stan ma swoje problemy natury zawodowej,
problemy duchowe i to powoduje, ¿e odnie-
sienie religijne do nich, wzbogaca ich we-
wnêtrznie, wzmacnia i pokazuje jak mo¿e
modliæ siê cz³owiek konkretnej profesji, któ-
ry pracuje w administracji, w s¹downictwie,
czy jako urzêdnik pañstwowy, czy jako pra-
codawca, czy pracobiorca. Zmar³y Ojciec
�wiêty mówi³ na te tematy w czasie pielgrzy-
mek.
MP]: Ukaza³y siê ju¿ dwa wydania kalen-
darza parafialnego. Bêdzie nastêpne?
[JA]: Kalendarz parafialny jest tak¹ wielk¹
pomoc¹ w duszpasterskim pos³ugiwaniu,
aczkolwiek, po rocznej obserwacji tej parafii
widzê, ¿e nie do koñca wykorzystany. Trze-
ba by go bardziej zareklamowaæ, obni¿yæ
cenê, ¿eby w ka¿dej rodzinie katolickiej siê
znalaz³.
MP]: W parafii zosta³y wykonane najró¿-
niejsze prace.
[JA]: Ka¿dy odcinek dzia³alno�ci duszpaster-
skiej w ¿yciu parafialnym jest wa¿ny. W ko-
�ciele zmienili�my o�wietlenie prezbiterium,
zrobili�my remont instalacji elektrycznej, wy-
konali�my pierwszy krok do poprawienia
wentylacji ko�cio³a - zrobili�my automatycz-
no-uchylne okna witra¿owe. Przygotowali-
�my ju¿, z my�l¹ o potrzebach domu jubile-
uszowego nowoczesn¹ cyfrow¹ centralê te-
lefoniczno-internetow¹. Zainstalowali�my
pierwsz¹ czê�æ nowych piorunochronów na
naszym domu, bo tu ich nie by³o. Du¿o cza-
su po�wiêcili�my stronie internetowej para-
fii. Jest transmisja niedzielnej Mszy �wiêtej
on-line. W ci¹gu dnia nasz¹ stronê parafialn¹
odwiedza oko³o 150 osób i to jest zaskocze-
niem, ¿e tylu ludzi korzysta z internetu.
[IP]: Czy jest ju¿ program komputerowy
obejmuj¹cy parafiê?
[JA]: Jest ju¿ uruchomiony program duszpa-
sterski "FARA" i obejmuje ca³¹ parafiê, ksiê-
gi parafialne na bie¿¹co s¹ uzupe³niane, a
wiêc ksiêgi chrztów, �lubów, bierzmowañ, I
Komunii �wiêtych, pogrzebów, zapowiedzi,
og³oszeñ duszpasterskich, dziennik kore-
spondencyjny.

MP]: Ksi¹dz Proboszcz ma równie¿ obo-
wi¹zki dziekana i w nowopowsta³ej die-
cezji szefa Rady Ekonomicznej. Du¿o cza-
su zajmuj¹?
[JA]: Tak, bo mam jeszcze obowi¹zki koor-
dynatora diecezjalnego Dzie³a Nowego Ty-
si¹clecia i Fundacji Dnia Papieskiego.
MP]: Jak ks. Proboszcz sobie z tym ra-
dzi?
[JA]: Z wielkimi k³opotami, nie w sensie me-
rytorycznym, tylko w sensie wype³nienia tych
wszystkich obowi¹zków tak jak bym sobie
to wymarzy³. Obowi¹zki parafialne to jest bar-
dzo szeroki zakres dzia³ania. Dodatkowo do-
chodz¹ do tego prace zwi¹zane z funkcjo-
nowaniem ca³ego dekanatu, który jest de-
kanatem o nowej historii, dopiero siê inte-
gruj¹cym. Mamy tu do�wiadczenia z diece-
zji che³miñskiej (obecnie pelpliñskiej), toruñ-
skiej, archidiecezji gnie�nieñskiej i to powo-
duje, ¿e do�wiadczenia te trzeba ³¹czyæ,
wzajemnie wzmacniaæ, formowaæ w nowe
zwyczaje i tradycje.

MP]: Niedawno w og³oszeniach parafial-
nych s³yszeli�my o Kongregacji Dekanal-
nej. Co to jest?
[JA]: Kongregacja Dekanalna to jest dorocz-
ne spotkanie duchowieñstwa ca³ego deka-
natu, wszystkich parafii, na modlitwie, na Eu-
charystii, po³¹czone z modlitwami za zmar-
³ych i po³¹czone z tak zwan¹ konferencj¹
dekanaln¹ ksiê¿y podsumowuj¹c¹ ca³y rok
pracy dekanatu.
MP]: Niedawno spotka³o ksiêdza Pro-
boszcza wyró¿nienie podpisane jeszcze
rêk¹ nie¿yj¹cego ju¿ papie¿a Jana Paw³a
II - Kapelan Jego �wi¹tobliwo�ci Ksi¹dz
Pra³at. Czym jest dla Ksiêdza takie wyró¿-
nienie?
[JA]: Z jednej strony jest wielk¹ ³ask¹ Bo¿¹,
a z drugiej strony zachêt¹ do jeszcze wiêk-
szego oddania siê tej s³u¿bie Bo¿ej. Bo je-
¿eli zmar³y Ojciec �wiêty obdarzy³ mnie ta-
kim tytu³em to znaczy, ¿e zachêca mnie do
wzmo¿onej aktywno�ci duszpasterskiej i
wiêkszego dynamizmu religijnego.
MP]: Czym jest dla ksiêdza Proboszcza
Sejmik Parafialny?

[JA]: Sejmik parafialny jest w diecezji byd-
goskiej nigdzie dot¹d nie znan¹ nikomu for-
m¹ dynamizowania parafian, �laikatu �wiec-
kiego�, którzy maj¹ w parafii bardzo wiele
dobrego do zrobienia, i którzy w te prace
parafialne siê anga¿uj¹. Jestem pe³en po-
dziwu dla tych wszystkich osób, które na tym
Sejmiku siê spotykaj¹. Te spotkania s¹ bar-
dzo ¿ywe i pokazuj¹, ¿e parafia ¿yje. Mówi-
my sobie �bez ogródek� o plusach i minu-
sach tego wszystkiego co siê w tej naszej
dwudziestotysiêcznej spo³eczno�ci dzieje.
Sejmik jest dla ksiêdza niezmiernie wa¿n¹
p³aszczyzn¹ informacji na temat potrzeb, k³o-
potów, trudno�ci i perspektyw ca³ej wspól-
noty parafialnej.
MP]: Zapytam jeszcze, czym jest mie-
siêcznik parafialny?
[JA]:  Jestem pe³en uznania dla redaktorów.
Jest on kopalni¹ wiedzy o tym co siê dzieje
w parafii i miejscem informacji na temat tego
co bêdzie w najbli¿szym czasie. W sposób
szlachetny ³¹czy informacjê z formacj¹. W
ci¹gu tego roku zauwa¿y³em, ¿e jest w nim
wiele artyku³ów, czy takich pozycji, które
obok informacji we wspania³y sposób for-
muj¹ na bardzo wielu p³aszczyznach zarów-
no m³odych jak i starszych ludzi. Jest tam
k¹cik oazowy, hospicyjno-szpitalny, ogólno-
ko�cielny, historyczny. Jest to ze wszech
miar jedna z cenniejszych w ¿yciu parafial-
nym aktywno�ci i dzia³añ.
MP]: W naszym miesiêczniku jest równie¿
miejsce dla kap³anów. Miesiêcznik jest
inicjatyw¹ �wieckich zachêcaj¹c¹
wszystkich bêd¹cych w parafii do aktyw-
no�ci. Jest te¿ cykl pt. �Proboszczowskie
zamy�lenia�.
[JA]: S¹ z tym k³opoty, ale nie ¿eby co� na-
pisaæ, tylko jak pada temat wydania to nor-
malny cz³owiek powinien mieæ jak¹� wizjê i
j¹ przemodliæ. Wtedy to pisanie mia³oby inny
- lepszy wymiar. Powiem jeszcze jedn¹ rzecz
na temat tego "Na o�cie¿". Wzbudza rów-
nie¿ negatywne reakcje, mianowicie za-
zdro�æ w innych parafiach - �Kto to pisze?�
MP]: Co najchêtniej czyta ksi¹dz Pro-
boszcz w �Na o�cie¿�?
[JA]: W³a�ciwie �od deski do deski�, bo i dla
mnie jest to �kopalnia wiedzy o parafii�, nie
dlatego, ¿ebym nie ¿y³ parafi¹, tylko mno-
go�æ, wielo�æ tych wszystkich zdarzeñ, któ-
re tu maj¹ miejsce (czasami koñcz¹c czyta-
nie og³oszeñ parafialnych muszê siê szale-
nie skupiæ, ¿eby sobie przypomnieæ jak one
siê zaczyna³y), tego jest tak du¿o, ¿e nie da
siê czasami wszystkiego obj¹æ.
MP]: To chyba radosny �nadmiar�?
[JA]: Przysz³y nowe czasy, a nowe czasy s¹
dla Ko�cio³a wezwaniem. Dzisiaj jest zupe³-
nie inna formacja m³odego pokolenia. Trze-
ba równie¿ zmieniæ sposób formacji dla do-
ros³ych.
[MP]: Niedawno u¿y³ Ksi¹dz Proboszcz
takiego sformu³owania: �Po Bo¿ym Cie-
le nie ma ksiêdza w ko�ciele.� Jak ksi¹dz
Proboszcz bêdzie w tym roku wypoczy-
wa³?
[JA]: Z wielkim u�miechem przypomina³em
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[dokoñczenie ze str. 4]

to staropolskie porzekad³o znane w polskim
Ko�ciele od kilku wieków. Cykl roku liturgicz-
nego rozpoczyna³ po Bo¿ym Ciele zwyk³e
niedziele, które prowadzi³y do duszpaster-
skiego apogeum we wrze�niu i pa�dzierni-
ku, gdzie siê rozpoczyna katechizacja, na-
bo¿eñstwa ró¿añcowe, ect. Ale to sformu³o-
wanie oznacza te¿, ¿e rozpoczyna siê czas
ferii i urlopów. Warto w tym miejscu powie-
dzieæ, ¿e proboszcz urlopów nie udziela.
Urlopy s¹ udzielane przez ordynariusza die-
cezji i z takiego zezwolenia tak¿e ksi¹dz pro-
boszcz bêdzie korzysta³. Urlop spêdzê w
dwóch miejscach, tzn. jeden tydzieñ w Za-
kopanem, a drugi w Kotlinie K³odzkiej, gdzie
siê urodzi³em. Powracam do tych miejsc jako
mi³o�nik gór i górski piechur, po to, ¿eby za-
czerpn¹æ �wie¿ego powietrza, �na³adowaæ
siê� piêknymi widokami, by pó�niej z nowy-
mi si³ami wype³niaæ to, do czego Pan Bóg
mnie powo³a³.
[IP]: Niedawno na spotkaniu ruchów i sto-
warzyszeñ katolickich w siedzibie Kurii
Diecezjalnej powiedziano, ¿eby wspólno-
ty domaga³y siê kap³ana - opiekuna gru-
py. Zawsze mnie bola³o, gdy o grupach
mówi siê z wielkim szacunkiem, a o resz-
cie wiernych, ¿e to �Ko�ció³ niedzielny�.
Wspólnoty zajmuj¹ godziny ksiê¿owskie,
do tego dochodz¹ Msze �wiête, konfesjo-
na³, ró¿ne zjazdy, funkcje, ¿e ksi¹dz ju¿
nawet na w³asny sen nie ma czasu. A ten
�Ko�ció³ niedzielny� to jest grono zapra-
cowanych ludzi, przychodz¹ do ko�cio³a
po Ducha jak ¿ebracy. Dzisiaj wiernemu
potrzebny jest ksi¹dz, który ma czas
uklêkn¹æ na kolana i byæ �wiadkiem Chry-
stusa. Pytam o kierunek duszpasterstwa
w Ko�ciele - czy kierunkiem s¹ grupy i
wspólnoty, czy cz³owiek?
[JA]: To jest problem zasadniczy i stary jak
historia Ko�cio³a. Zawsze Ko�ció³ dzia³a³ w
ten sposób, ¿eby podtrzymywaæ masowe
duszpasterstwo nabo¿eñstw, niedzielnych
Mszy �wiêtych, pielgrzymek, ceremonii w
sanktuariach itd. W naszym ko�ciele para-
fialnym jest na Mszach �wiêtych niedzielnych
oko³o sze�æ, siedem tysiêcy ludzi, a w wiel-
kie �wiêta jest dwa razy tyle, czyli nawet po-
nad dziesiêæ tysiêcy. Forma duszpasterskie-
go oddzia³ywania na t³umy jest inna, zarów-
no w proklamacji tajemnic Bo¿ych, jak i w
percepcji (rozumieniu, przyp. red.) przez
tych, którzy je s³uchaj¹. Inaczej wygl¹da to
w grupach. Jedni ludzie maj¹ osobowo�æ
religijn¹ tak¹, ¿e wybieraj¹ takie przeogrom-
ne zgromadzenia liturgiczne i w nich  czuj¹
siê dobrze i to jest im potrzebne dla ducho-
wego wzrostu, a inni tego unikaj¹. Ka¿dy ma
swoje miejsce w ko�ciele, Obowi¹zkiem Ko-
�cio³a jest wykorzystanie wszystkich form
religijno�ci. Jest wiêc miejsce na duszpaster-
stwo masowe i indywidualne. Ka¿da z tych
form ma swoich zwolenników i przeciwników.
Ca³e nasze ¿ycie wiary jest tajemnic¹.
[IP]: Pos³uga kap³añska to wielka tajem-
nica.
[JA]: Tajemnica ¿ycia religijnego cz³owieka i
tajemnica Ducha Bo¿ego jest nieogarniona,
a tajemnica pos³ugiwania kap³añskiego za-
wsze zwi¹zana jest z tajemnic¹ Bo¿¹. T³u-

maczê m³odym ksiê¿om i sam mam �wiado-
mo�æ, ¿e ile razy siadam do konfesjona³u,
ile razy stajê przy ambonie, ile razy rozpo-
czynam Mszê �wiêt¹, zawsze przypomina mi
siê fragment Ewangelii: - "S³udzy nieu¿ytecz-
ni jeste�cie�. Je¿eli Pan Bóg nie posk¹pi tego
daru ³aski, to ja jestem tylko naczyniem. Gdy
patrzymy na ludzi w Ko�ciele i duchownych
i �wieckich to, ile jest osób tyle jest historii
zbawienia.
[IP]: Tu objawia siê ojcostwo kap³anów,
którzy patrz¹ na cz³owieka i jego duszê.
Dlatego bardzo czêsto kap³an jest jak oj-
ciec dla dziecka i dziecko mówi mu wiê-
cej o sobie ni¿ rodzicom.
[JA]: Pani Irena powtarza tutaj tekst z
ksi¹¿ki Ojca �wiêtego �Wstañcie, chod�-
my�. Duchowe ojcostwo biskupa, kap³a-
na.
[MP]: Co nas - jako parafian - czeka w
najbli¿szym czasie?
[JA]: Naszym obowi¹zkiem jest zachowanie
duchowej tradycji parafii w jak najlepszej for-
mie i troska o to, ¿eby ta oferta duszpaster-
skiego dzia³ania i duszpasterskiej aktywno-
�ci poszerzy³a siê, gromadz¹c wokó³ tej
wspólnoty parafialnej jeszcze wiêcej osób.
Aktywno�æ duszpasterska, nowe propozycje
wspólnot duszpasterskich, nowe oferty od-
dzia³ywania na dzieci, m³odzie¿, szukanie
nowych liderów, animatorów ¿ycia religijne-
go, duchowego, promowanie Centrum Kul-
tury Katolickiej �Wiatrak�, promowanie Dusz-
pasterstwa Akademickiego �Martyria� i tego
wszystkiego co mie�ci siê w aktywno�ci Ko-
�cio³a. ̄ ycie wielu parafian jest tak koszmar-
nie trudne, ¿e ka¿dego dnia uczymy siê no-
wych realiów. Dzisiaj �wiat jest tak skompli-
kowany i aby odpowiedzieæ na wszystkie
problemy duchowe, naprawdê potrzeba wie-
le mocy Bo¿ej. Mamy �wiadomo�æ swojej
ludzkiej u³omno�ci. Zwracam siê zatem do
Parafian, poprzez miesiêcznik �Na o�cie¿�,
by w swojej modlitwie pamiêtali o nas i o tê
modlitwê bardzo proszê.
[MP]: Dziêkujemy za rozmowê i ¿yczymy
dobrego wypoczynku.
Od redakcji:
Rozmowê przeprowadzono na plebanii
28. czerwca 2005 roku. fot. Mietek.

KS. JAN ANDRZEJCZAK
Urodzi³ siê w K³odzku 25 maja 1948 roku.

Pochodzi z rodziny o wielkopolsko-kujaw-
skich tradycjach. Studiowa³ teologiê w Pry-
masowskim Wy¿szym Seminarium Duchow-
nym w Gnie�nie. Po ukoñczeniu studiów
i �wiêceniach kap³añskich pracowa³ na wie-
lu placówkach duszpasterskich.

Od 25 czerwca 2004 jest proboszczem w
parafii pw. Matki Boskiej Królowej Mêczen-
ników. Pe³ni funkcjê dziekana Dekanatu V
Fordon. Jest kanonikiem kapitu³y �w. Jerze-
go na Zamku w Gnie�nie.

Dekretem z dnia 16 marca 2005 roku Jan
Pawe³ II wyró¿ni³ go w 2005 roku tytu³em ho-
norowym Kapelana Jego �wi¹tobliwo�ci.

W Diecezji Bydgoskiej pe³ni funkcjê Prze-
wodnicz¹cego Diecezjalnej Rady Ekonomicz-
nej oraz koordynatora diecezjalnego Dzie³a
Nowego Tysi¹clecia i Fundacji Dnia Papie-
skiego.

Imieniny ksiêdza Proboszcza to chwila,
w której mo¿na wyraziæ wdziêczno�æ za trud
i odpowiedzialno�æ, któr¹ bierze na siebie
proboszcz dwudziestotysiêcznej parafii. Nie
zapomnieli m³odzi ksiê¿a równie¿ o ksiêdzu
Janie Mieczkowskim, naszym rezydencie,
nad którym czuwa ten sam patron - �wiêty
Jan, i przywie�li go do ko�cio³a na wspóln¹
mszê �wiêt¹. Przy o³tarzu zebrali siê wszy-
scy ksiê¿a, a ko�ció³ wype³nia³ t³um wiernych.

Po mszy �wiêtej i nabo¿eñstwie ku czci
Serca Jezusowego, ksi¹dz Proboszcz po-
dziêkowa³ ksiêdzu Janowi Mieczkowskiemu
za serdeczn¹ troskê o to, aby chwa³a Bo¿a
umacnia³a siê w naszej parafii. Potem za-
chêci³ wszystkich aby usiedli, gdy¿ do o³ta-
rza zbli¿a³ siê orszak wiernych z kwiatami.

Na przedzie sz³a s³u¿ba liturgiczna, za
nimi Centrum Kultury Katolickiej �Wiatrak� i
Duszpasterstwo Akademickie �Martyria�, da-
lej Wspólnoty Neokatechumenalne, Parafial-
na Grupa Czcicieli Matki Bo¿ej Fatimskiej
�D¹b�, Rodziny Domowego Ko�cio³a i Oaza
M³odzie¿y, Rodzina Wspierania Powo³añ Ka-
p³añskich, Akcja Katolicka i Ko³o Przyjació³
Radia Maryja, Ko³a ¯ywego Ró¿añca oraz
Podwórkowe Kó³ka Ró¿añcowe i Chór �For-
donia�.

Wszyscy dziêkowali, ¿yczyli wytrwa³o�ci
i si³ w zbli¿aniu nas do Boga, aby Jezus przy-
tula³ Czcigodnych Solenizantów do swego
serca jak Jana, a Matka Bo¿a mia³a w nie-
ustannej opiece. Ksiêdzu Proboszczowi
dziêkowano za ojcowskie ciep³o, które ju¿
przez ten rok nas otacza³o. Przyrzekano rów-
nie¿ modlitwy do patronki naszej parafii Matki
Bo¿ej Królowej Mêczenników, a dzieci za-
�piewa³y piosenkê: �¯yczymy, ¿yczymy i
zdrowia i szczê�cia i b³ogos³awieñstwa przez
rêce Maryi�.

Ksi¹dz Proboszcz wszystkim podziêko-
wa³ za ¿yczenia i ofiarowane komunie �w.,
prosz¹c jednocze�nie o modlitwê. Tê jego
pro�bê przytaczamy, aby ka¿dy móg³ j¹ prze-
czytaæ i w³¹czyæ siê do grupy wsparcia: �Dzi-
siaj �wiat stawia przed nami wielkie wyma-
gania, dlatego prosimy o serdeczn¹ pamiêæ
modlitewn¹ i wsparcie, aby�my tê pos³ugê,
któr¹ Chrystus nas obdarzy³ wype³nili na
miarê Jego wymagañ�.

IRENA JADWIGA, FOT. MIETEK

Kap³añskie imieniny

CZCIGODNI
JANOWIE
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Relikwie �w. Teresy u nas

BY£ GO�Æ
Wiadomo�æ o peregrynacji relikwii �wiê-

tej Teresy znana by³a ju¿ w maju. Data zo-
sta³a ustalona na dzieñ 8 lipca. To nawet
dobrze, bo w pi¹tek, a jak wiadomo w ka¿dy
pi¹tek jest u nas wystawienie Naj�wiêtsze-
go Sakramentu. Czy¿ mo¿na inaczej przy-
witaæ Wielk¹ �wiêt¹, Doktora Ko�cio³a?

Trzeba by³o jednak poczyniæ odpowied-
nie przygotowania, bo to i ca³a sprawa po-
witania, oprawy liturgicznej, dekoracji. Tote¿
rych³o zwo³ano spotkanie Sejmiku Parafial-
nego, które sk³ada³o siê w zasadzie z trzech
spotkañ po�wiêconych temu samemu celo-
wi. Pierwsze by³o apelem do liderów wspól-
not, aby zastanowili siê nad swym udzia³em.
Kolejne, to ju¿ uk³adanie planu.

Wreszcie po przygotowaniu duchowym
poprzez Nowennê i niedzielne kazanie ks.
Darka, oraz przygotowanym dekoracjom,
doczekali�my siê tego wa¿nego dnia. Tere-
ska przyjecha³a. Stanê³a na podwy¿szeniu
w zaimprowizowanym klasztorze, jak kiedy�,
jak za ¿ycia.

By³y Msze �wiête, by³y modlitwy, �piewy i
ca³odzienne czuwania. By³a z nami podczas
nabo¿eñstwa Drogi Krzy¿owej w Dolinie
�mierci, aby obj¹æ Sw¹ mi³o�ci¹ tych, któ-
rzy niewinnie oddali w tym miejscu swe ¿y-
cie. Wreszcie ostatnia Msza �w. koncelebro-
wana i nasz akt oddania siê Mi³o�ci Mi³osier-
nej. Wiele osób skorzysta³o z tej okazji, by
oddaæ cze�æ �wiêtej i poprosiæ o potrzebne
³aski. W d³ugiej kolejce trzeba by³o czekaæ,
by doj�æ do relikwiarza, by pok³oniæ siê i choæ
na moment dotkn¹æ. By³y ró¿e, które zabra-
li�my do domów, by³y p³atki ró¿ lec¹ce z góry,
symbole ³ask spuszczanych z nieba przez
�wiêt¹.. Swoj¹ drog¹, nie mam pojêcia, jak
szybko i kiedy zniknê³y owe p³atki z prezbi-
terium, ale to dobrze.

W liturgiczno - czuwaj¹cej oprawie zaan-
ga¿owane by³o, oprócz wielu wiernych, rów-
nie¿ sporo wspólnot z parafii. Oto one: Dusz-
pasterstwo �Martyria�, Parafialna Stra¿ Mar-
sza³kowska, Stowarzyszenie Wspierania
Powo³añ Kap³añskich, Przyjaciele i Sympa-
tycy KUL, Centrum Kultury Katolickiej �Wia-
trak� wraz z dzieæmi z pó³kolonii i ich opie-
kunami, Akcja Katolicka, Kolo Przyjació³
Radia Maryja, Grupa �D¹b�, Chór Parafialny
�Fordonia�, Podwórkowe Kó³ka Ró¿añcowe,
Czciciele Mi³osierdzia Bo¿ego, Neokatechu-
menat, Oaza Rodzin, Rodziny Akademickie,
Zespó³ �To Nie My Toniemy�, ¯ywy Akade-
micki Ró¿aniec, Redakcja �Na o�cie¿�, oraz
nasi kap³ani, s³u¿ba liturgiczna, Pani orga-
nistka i inni.

W imieniu Sejmiku Parafialnego sk³adam
wszystkim osobom zaanga¿owanym w przy-
gotowania i przebieg peregrynacji gor¹ce
Bóg zap³aæ. Niech �wiêta Teresa obdarza
Was wszystkich wieloma potrzebnymi ³aska-
mi opuszczaj¹c je na Was z nieba, jak te p³at-
ki ró¿ w ko�ciele.

KOORDYNATOR SEJMIKU PARAFIALNEGO

KRZYSZTOF DRAPIEWSKI

Relikwie �w. Teresy u nas

CHCIA£A TU BYÆ ...
Wszystko jest ³ask¹ ... tak powiedzia³a

pewna m³oda dziewczyna, Francuzka, któ-
ra maj¹c lat 15 wst¹pi³a, za zgod¹ Biskupa,
do Karmelu w Lisieux. Po dziewiêciu latach
w klasztorze, w wieku 24 lat, umieraj¹c po-
wiedzia³a - Ja nie umieram. Ja wstêpujê w
¿ycie.

Dziewczyna, któr¹ na obrazkach mo¿na
zobaczyæ s³odko u�miechniêt¹, lekko nie-
obecn¹ z ró¿ami i krzy¿ykiem w rêku. Szczê-
�liwe dziecko, które nie zazna³o bólu ... m³o-
da zakonnica, której ¿ycie by³o sielank¹ -
wymy�li³a, ¿e bêdzie dzieckiem i taka infan-
tylna zosta³a ... Jak¿e myl¹cy jest ten obra-
zek! Jak¿e nieprawdziwy!

Teresa Martin, bo o niej mowa, faktycz-
nie zachowa³a duszê dziecka, ale jej serce
by³o sercem wojownika. Jej ¿ycie by³o ¿y-
ciem aposto³a i misjonarza, przemierzaj¹ce-
go wiele trudnych dróg, choæ jednocze�nie
przez dziewiêæ lat nie opu�ci³a klauzury umi-
³owanego Karmelu. Jak to mo¿liwe?!

Jej droga jest drog¹ prost¹ i jednocze�nie
szalenie wymagaj¹c¹ - polega �tylko� na bez-
granicznym zaufaniu Mi³o�ci, któr¹ jest Bóg
i na zdaniu siê na Niego we wszystkim i za-
wsze. Teresa od dzieciñstwa do�wiadcza³a,
¿e jest po prostu s³aba i niedoskona³a ... a
jednocze�nie czu³a w sercu pal¹ce pragnie-
nie, by staæ siê �wiêt¹. Wiêc jak to zrobiæ...?
znalaz³a drogê - ramiona Boga! To On j¹ pod-
niesie i u�wiêci, a ona ma tylko pozwoliæ Mu
dzia³aæ w sobie i przez siebie.

W Karmelu otrzyma³a imiê Teresy od
Dzieci¹tka Jezus i Naj�wiêtszego Oblicza i
imiê to wyznaczy³o jej drogê. Zgodzi³a siê dla
Mi³o�ci zrezygnowaæ z w³asnych pragnieñ,
byle tylko sprawiæ rado�æ ma³emu Jezuso-
wi. Odda³a siebie na ofiarê Mi³o�ci za grzesz-
ników i kap³anów, pozwalaj¹c, by Bóg przed
ni¹ sam¹ ukry³ swoje kochane Oblicze. In-
fantylna dziewczynka ...? o, nie! Raczej m¹-
dra i konkretna kobieta, która wcze�nie doj-
rza³a do pe³ni Mi³o�ci, zyskuj¹c pokój serca

i �wiêto�æ, wywalczon¹ w wielu bitwach co-
dziennego ¿ycia. Bo Mi³o�ci¹ s¹ proste spra-
wy - u�miech, sprz¹tanie korytarza, rezygna-
cja z zaznaczenia swojego zdania, podno-
szenie szpilki, us³u¿enie przy stole ... trudna
i piêkna droga pokornej Mi³o�ci. Taka by³a
ta �wiêta dziewczyna.

I w³a�nie ta �ma³a� �wiêta Dziewczyna
by³a u nas! 8 lipca 2005 roku, w pi¹tek, przy-
by³y do naszej parafii Relikwie �w. Teresy od
Dzieci¹tka Jezus, Karmelitanki, Doktora Ko-
�cio³a.

Jak to siê sta³o? - to pytanie tu i ówdzie
siê pojawia³o. I nie wiem jak na nie odpo-
wiedzieæ, bo mam wra¿enie, ¿e do koñca nikt
ju¿ nie wie dok³adnie kto i kiedy zadecydo-
wa³, ¿e przyjmiemy �w. Teresê u nas. Mo¿e
to ona sama tak bardzo chcia³a tu byæ?
I �jako� to siê sta³o�.

Pierwsz¹ informacjê o tym, ¿e Relikwie
peregrynuj¹ po Polsce otrzymali�my z Sie-
dlec, gdzie jedna ze studentek by³a na spo-

tkaniu organizacyjnym odno�nie XX �wiato-
wego Dnia M³odzie¿y w Kolonii. A potem -
my�l - objawienie - przyjmijmy j¹ u nas! Te-
lefon, ustalenie terminu ... i ju¿! To wcale nie
by³o takie trudne. A potem spotkania z wspól-
notami Parafii, ustalenie programu czuwa-
nia i ... ju¿!

A potem to by³ ju¿ pi¹tek 8 lipca ... i SPO-
TKANIE.

I mam nadziejê, ¿e deszcz ³ask na nasze
serca spad³ obficiej ni¿ p³atki ró¿ w prezbite-
rium i przy wyj�ciu z Ko�cio³a. Niech siê na-
szym ¿yciem zajmie ma³a Teresa i nauczy
nas walczyæ o swoj¹ �wiêto�æ i o to, by po
prostu sprawiaæ rado�æ Jezusowi.

MA£ARYSIA, FOT. MIETEK

P.S. I zapraszam, by teraz co� poczytaæ z
tego, co zostawi³a Teresa. niech siê nasz ro-
zum te¿ nakarmi �wiêto�ci¹!
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Relikwie �w. Teresy u nas

�WIÊTYCH OBCOWANIE
PRZYGOTOWANIE

Kiedy w Credo wypowiadamy tekst �Wie-
rzê  ... w �wiêtych obcowanie ...� nie przy-
chodzi nam do g³owy, aby to mog³o byæ ju¿ i
teraz staæ naszym udzia³em. Jako parafia-
nom przysz³o nam prze¿ywaæ niezwyk³e
chwile - ��wiêtych obcowania�. Na trasie piel-
grzymki po �wiecie Relikwii �w. Teresy od
Dzieci¹tka Jezus (Polska jest ju¿ 36 krajem)
znalaz³a siê nasza parafia.

Do tego dnia przygotowywali�my siê po-
przez dni Nowenny. Ka¿dego wieczora -
przez dziewiêæ dni - wypowiadali�my s³owa
modlitwy i �piewali�my pie�ni.

Wszyscy jednak zostali�my zaskoczeni
dostojno�ci¹ godzin, które zgotowa³a nam
kiedy� �Ma³a� - a dzi� - �Wielka �wiêta�.

OTO JEST DZIEÑ ...
Sta³o siê to 8. lipca 2005 roku oko³o 8.30
rano. Po przywiezieniu Relikwiarza z docze-
snymi szcz¹tkami �wiêtej z bydgoskiej Ka-
tedry zosta³y one umieszczone w specjalnie
przygotowanym miejscu w naszym ko�ciele
parafialnym.

MIEJSCE DLA GO�CIA
Miejsce w naszym ko�ciele parafialnym,

gdzie spoczywa³ Relikwiarz, specjalnie wy-
strojono. Sk³ada³o siê jakby z dwóch czê�ci.

Pierwsza czê�æ - oficjalna - to specjalny
postument, na którym umieszczono Reli-
kwiarz (bardzo ozdobny wa¿¹cy 132 kg).
Nastrój tej czê�ci uzupe³nia³y bukiety ró¿no-
kolorowych ró¿ i du¿ych wymiarów wizerun-
ki �wiêtej z ró¿nych okresów Jej ¿ycia.

W drugiej czê�ci - nazwijmy �za klauzur¹�
- mieli�my okazjê dostrzec fragment po-
mieszczenia, które przypomina³o pokój. W
�pomieszczeniu�, które zajmowa³a Teresa z
Lisieux, na ³ó¿ku - pos³aniu, nakrytym ciem-
nobr¹zow¹ narzut¹ le¿a³ otwarty brewiarz i
ró¿aniec. Zdawaæ siê mog³o, ¿e Teresa do-
piero co opu�ci³a to miejsce.

Ca³o�æ dekoracji uzupe³nia³ stolik z wy³o-
¿onymi ksiêgami pami¹tkowymi. Ksiêgi te
zaprasza³y, aby wpisaæ swoje my�li, pro�by
i podziêkowania. Dla wielu by³o to miejsce
dialogu ze �wiêt¹.

Na bogato zaplanowany program dnia
sk³ada³y siê Msze �wiête i modlitwy przygo-
towane przez poszczególne wspólnoty wier-
nych �wieckich. Zatrzymajmy siê tylko na
wybranych celebracjach.

DROGA KRZY¯OWA
Oko³o godziny 17.00 wyruszy³a w Dolinê

�mierci Droga Krzy¿owa. Niezwyk³o�æ tej
Drogi polega³a na tym, ¿e miejsce nazna-
czone ludzkim cierpieniem wielu ludzi z cza-
sów II wojny �wiatowej nawiedzi³a �wiêta
urodzona w dalekiej Francji. Specjalnie przy-
gotowany pojazd (dla zmotoryzowanych po-
dajê, ¿e by³ to Mitsubisi Pajero Pickup) po-
darowany przez fundacjê MIVA - Polska (ak-
cja wspomagaj¹ca zakup �rodków transpor-
tu na potrzeby misyjne. Od jakiego� czasu
w dniu wspomnienia �w. Krzysztofa propo-
nuj¹ca kierowcom z³o¿enie daru - �jednego

grosza za szczê�liwie przejechany jeden ki-
lometr�) wióz³ Relikwie �w. Teresy drog¹ pro-
wadz¹c¹ przez Dolinê.

Pierwsze dwie stacje Drogi Krzy¿owej to
metalowe krzy¿e, bêd¹ce ju¿ sta³ymi ele-
mentami budowanej w tym miejscu Golgoty
XX wieku. Wszystkie stacje Drogi wyznacza-
³y drewniane krzy¿e. Przy nich zatrzymywa-
no siê. Nie by³oby nic niezwyk³ego, gdyby
nie to, ¿e ka¿dy z tych drewnianych krzy¿y
by³ ozdobiony czerwon¹ ró¿¹. Kiedy mijano
poszczególne stacje Drogi, krzy¿e wrêcza-
no uczestnikom nabo¿eñstwa. Z czasem,
liczba nios¹cych powiêksza³a siê - tworz¹c
coraz wiêksz¹ grupê. Po oko³o godzinie
uczestnicy Drogi Krzy¿owej powrócili do ko-
�cio³a.

RÓ¯ANY DESZCZ
G³ówna Msza �w. 18.30 celebrowana by³a

przez ks. bpa Jana Tyrawê - naszego Ordy-
nariusza w otoczeniu sze�ciu kap³anów kon-
celebransów, s³u¿by liturgicznej i licznie zgro-
madzonych wiernych.

Wchodz¹cym do ko�cio³a na tê Mszê �w.
wrêczano okoliczno�ciowe pami¹tki pobytu
�wiêtej w naszej parafii z tekstami: �Aktu
ofiarowania siê Mi³o�ci Mi³osiernej�, �Co-
dziennego Aktu Ofiarowania� (wypowiada-
nego codziennie przez �w. Teresê od Dzie-
ci¹tka Jezus) oraz krótk¹ notkê biograficzn¹
o �w. Teresie wraz z Jej zdjêciem. Uczestni-
cy nie zapomnieli przynie�æ ró¿ (zgodnie z
pro�b¹ wyra¿on¹ w og³oszeniach duszpa-
sterskich). Dla tych co zapomnieli, lub nie
wiedzieli - przyby³o do ko�cio³a wielu go�ci
spoza naszej parafii - m³odzie¿ z DA �Marty-
ria� przygotowa³a specjalne stoisko z ró¿a-
mi. Okaza³o siê szybko, ¿e tych kwiatów by³o
za ma³o.

W wyg³oszonym kazaniu ks. Biskup zwró-
ci³ uwagê na fenomen �Ma³ej�, a dzi� Wiel-
kiej �wiêtej (w 1997 zosta³a og³oszona przez
Jana Paw³a II Doktorem Ko�cio³a). Dla
wspó³czesnego cz³owieka niesie ona przy-

k³ad cz³owieka, którego programem jest ¿y-
cie z Bogiem, a nie takiego ¿ycia jakiego
chcieli i chc¹ zwolennicy ró¿nych �pomys³ów
na ¿ycie jakby Boga nie by³o�.

Kiedy pod koniec celebracji by³ odmawia-
ny przez jedn¹ z parafianek �Akt ofiarowa-
nia siê Mi³o�ci Mi³osiernej� na o³tarz spad³
�deszcz� z p³atków ró¿. Nastêpnie ks. biskup
Jan odda³ pod opiekê �wiêtej nasz¹ Diece-
zjê i ca³y lud wierny. Po�wiêci³ te¿ przynie-
sione ró¿e, aby zaniesione do naszych do-
mów przypomina³y o tym niezwyk³ym spo-
tkaniu. Celebracjê zakoñczy³o uroczyste b³o-
gos³awieñstwo.

CHWILA OSOBISTEJ MODLITWY
Po Mszy �wiêtej by³ czas na osobist¹ mo-

dlitwê i chwilê zadumy. D³ugie kolejki wier-
nych ustawi³y siê by oddaæ ho³d �w. Teresie
i dotkn¹æ Jej doczesnych, ale ju¿ �wiêtych
szcz¹tków. Nastêpnie, pod przewodnictwem
m³odzie¿y z DA �Martyria� (grupy ¯ywego
Ró¿añca) odmówiono kolejn¹, tym razem
Chwalebn¹ czê�æ Ró¿añca. Modlitwa za po-
moc¹ tego �³añcucha przyci¹gaj¹cego do
nieba� odmawiana by³a przez starszych i
m³odszych uczestników spotkania.

PO¯EGNANIE
Czas po¿egnania rozpoczê³a pie�ñ �Bo-

gurodzica�, a nastêpnie �Apel Jasnogórski�
i okoliczno�ciowe modlitwy. W momencie,
gdy Relikwiarz niesiony przez naszych pa-
rafian, zmierza³ ku wyj�ciu ze �wi¹tyni - po-
nownie na wysoko�ci chóru ko�cielnego -
posypa³y siê na niego z góry p³atki ró¿.

Kiedy mija³a 21.00 Relikwiarz umieszcza-
no w poje�dzie. Uroku temu momentowi do-
dawa³o specjalne o�wietlenie samochodu.
Wzruszeni parafianie ze ³zami w oczach
dziêkowali �w. Teresie za czas pobytu w
naszej parafii i oklaskami wypowiadali jak
najlepsze ¿yczenia.

�wiêta spieszy³a siê ju¿ bowiem do pod-
bydgoskiego Tryszczyna, by tam spêdziæ noc
w klasztorze sióstr Karmelitanek.

Karmelici, z której to wspólnoty pochodzi
�w. Teresa, przygotowali stoisko z okolicz-
no�ciowymi pami¹tkami. By³a okazja do na-
bycia najwa¿niejszego dzie³a �wiêtej - �Dzie-
jów duszy�  oraz �Listów�. W�ród pami¹tek
by³y te¿ obrazki, ró¿añce i inne wydawnic-
twa karmelitañskie.

Zamiast zakoñczenia - jedno zdanie re-
fleksji. Dla wiernych ¿yj¹cych czas dzieli siê
dnie i noce, czas pracy i wypoczynku. �wiê-
ci ju¿ nie dokonuj¹ tego rozró¿nienia - dla
nich jest czas ��wiêtych obcowania�, a my -
¿ywi mieli�my okazjê tego do�wiadczyæ. I jak
mawia³a �w. Teresa �Wszystko jest ³ask¹�.

FRED, FOTO MIETEK

Nie opieram siê na w³asnych si³ach,
ale na mocy Tego, który na Krzy¿u

zwyciê¿y³ potêgê piek³a.

�w. Teresa �Listy�, str. 453,
Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2004
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SZCZÊ�Æ BO¯E
Chcieliby�my siê odnie�æ do II czê�ci edycji

pytañ z testu o Eucharystii. Konkretnie chodzi o
pytanie 3 - dotycz¹ce �Kiedy w czasie Mszy �w.
wspomina siê narodzenie Pana Jezusa?�

My udzielili�my odpowiedzi �A� - czyli Podczas
hymnu �Chwa³a na wysoko�ci Bogu�. Natomiast
wed³ug redakcji odpowied� brzmia³a �B�, ¿e w
czasie Prefacji na niedziele zwyk³e... To w pyta-
niu nie by³o ujête i mo¿na odpowied� interpreto-
waæ dowolnie, bo Prefacja to czê�æ zmienna
Mszy. Prosimy precyzowaæ pytania i ustosun-
kowaæ siê do mojej odpowiedzi. Sam konkurs
jest bardzo dobry

Z pozdrowieniami dla ca³ej Redakcji
RODZINA BIELAWSKICH

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

Spotkanie w Kurii

EKOLOGIA, EWANGELIZACJA ...
28 czerwca br. by³am na spotkaniu ruchów

i stowarzyszeñ katolickich w siedzibie Kurii
Diecezjalnej. Spotkanie odby³o siê jako echo
III Ogólnopolskiego Kongresu Ruchów i Sto-
warzyszeñ Katolickich, który rozpocz¹³ siê
11 czerwca w Warszawie. Kongres zakoñ-
czy prace w 2007 roku.

Cz³onkowie Kongresu bêd¹ zastanawiaæ
siê nad rodzin¹, ekologi¹, kultur¹, ubogimi,
globalizacj¹, dzieæmi, m³odzie¿¹, kon-
sumpcj¹, ewangelizacj¹, obron¹ ¿ycia, oso-
bami starszymi oraz mediami.

Chodzi o to, aby cz³onkowie ruchów i sto-
warzyszeñ katolickich zastanowili siê i za-
brali g³os w sprawie, która jest ich charyzma-
tem np. ruch �w. Franciszka w sprawach
ekologii, ruchy m³odzie¿owe w sprawach
m³odzie¿y, stowarzyszenia ró¿añcowe w
sprawach ludzi starszych lub ubogich itp.

Jest to jedna z mo¿liwo�ci �odnawiania ob-

licza ziemi� przez ka¿dego, kto chcia³by siê
zaanga¿owaæ i dla kogo sprawy te s¹ wa¿-
ne.

W �wietle pro�by Jana Paw³a II wypowie-
dzianej podczas I pielgrzymki do Polski, na
Placu Zwyciêstwa w Warszawie, wszystkie
te dzia³ania bêd¹ mia³y wsparcie Ducha
�wiêtego i bêd¹ realizacj¹ tego modlitewne-
go wo³ania Jana Paw³a II:

I wo³am, ja, syn polskiej ziemi, a zara-
zem ja: Jan Pawe³ II papie¿, wo³am z ca-
³ej g³êbi tego Tysi¹clecia, (...) wo³am wraz
z wami wszystkimi: Niech zst¹pi Duch
Twój! Niech zst¹pi Duch Twój! I odnowi
oblicze ziemi. Tej ziemi!

Nastêpne spotkanie przedstawicieli ru-
chów i stowarzyszeñ katolickich odbêdzie siê
12 wrze�nia br. w siedzibie Kurii Diecezjal-
nej. Organizatorzy serdecznie zapraszaj¹.

IRENA PAW£OWSKA

�wiêta Tereso od Dzieci¹tka Jezus. Pe-
regrynuj¹c w Polsce odmieñ Nasz¹ Ojczy-
znê, uczyñ sprawiedliw¹, woln¹, dobr¹ nam
wolnym Polakom, nie pozwól na panosz¹ce
siê z³o. Ufno�æ i mi³o�æ niech zago�ci w Pol-
sce, aby�my nie byli zniewoleni i upokarza-
ni. Dziêkujê za dotychczasowe dobro, za
³aski i opiekê.

LIGIA

�wiêta Tereso - Proszê Ciê daj mi si³y w
drodze do Ojca Niebieskiego i Matki Naj-
�wiêtszej.

(...)

�wiêta Tereniu, moja ukochana Patronko.
Prowad� mnie ma³¹ drog¹ do Pana Jezusa i
wstawiaj siê za mn¹ i moj¹ rodzin¹ u Pana
Boga i Matki Bo¿ej (...) Pomagaj mi w modli-
twie i pokucie dla wspomo¿enia si³ i mocy
duchowej dla misjonarzy. Pomagaj mojemu
podopiecznemu misjonarzowi na Madaga-
skarze o. Marcinowi. Dziêkujê Tobie za po-
moc i opiekê nade mn¹.

TWOJA IMIENNICZKA TERESA

Z BYDGOSZCZY

�w. Tereso! Proszê o wstawianie siê do
Pana Boga w intencji mojej ca³ej rodziny.
Spójrz na mego mê¿a i mego syna, aby wy-
szli z na³ogów, a moj¹ córkê i mnie wyzwól z
choroby. (...) Z pokor¹ o to proszê.

G Z RODZIN¥

Dziêki Bogu za nawiedzenie Relikwii �w.
Tereski od Dzieci¹tka Jezus.

CZES£AWA, ANNA, MA£GORZATA,
PAWE£, EMILIA, MICHA£, ...

Spotkanie z Relikwiami

LISTY
DO �W. TERESY

BY£O
8.lipca odby³o siê w naszej Parafii nawiedzenie
Relikwii �w. Teresy .

10. lipca - spotkali sie pielgrzymi grupy �Prze-
zroczystej� przed kolejn¹ pielgrzymk¹ piesz¹ do
Czêstochowy.

BÊDZIE
21-31. lipca I Diecezjalna Piesza Pielgrzym-
ka na Jasn¹ Górê.  Has³o pielgrzymki: �Poznali
Go po ³amaniu chleba�. W Pielgrzymce idzie Stu-
dencka Grupa Przezroczysta DA �Martyria�.
przewodnikiem Grupy jest ks. Krzystzof Buch-
holz.

11-21.sierpnia  XX �WIATOWE DNI M£ODZIE-
¯Y W KOLONII. Pozosta³y jeszcze wolne miej-
sca na wyjazd. Zapisy i szczegó³owe informa-
cje u El¿biety  Keczmerskiej. Kontakt przez  Biu-
ro �Wiatraka� od poniedzia³ku do pi¹tku od 10.00-
16.00, tel. 323-48-10.

28.sierpnia do 3.wrze�nia - OBÓZ ADAPTACYJ-
NY dla studentów I roku w Ocyplu. Szczegó³o-
we informacje na stronie www  DA.

DA �Martyria�  http://www.martyria.lo.pl

BY£O
BÊDZIE

PONADTO

Uczestniczenie katolików w ¿yciu publicz-
nym jest powinno�ci¹ wynikaj¹c¹ z wielu ra-
cji. Ka¿dy cz³owiek obdarzony przez Stwór-
cê rozumem, wol¹ i sumieniem winien, w
miarê swoich mo¿liwo�ci, pos³ugiwaæ siê
tymi darami, staraj¹c siê pomna¿aæ dane mu
talenty oraz s³u¿¹c dobru wspólnemu. Do
spe³nienia tego ewangelicznego nakazu
przyczyniaæ siê ma miêdzy innymi zasada
pomocniczo�ci. Jest ona nie tylko przedmio-
tem nauki spo³ecznej Ko�cio³a katolickiego,
wpisano j¹ tak¿e do Konstytucji RP.

Podstawowym za³o¿eniem tej zasady
jest wymóg, aby to, czemu mo¿e podo³aæ po-
szczególna osoba lub ni¿sza struktura spo-
³eczna, nie by³o przejmowane przez struktu-
ry wy¿sze, w tym przede wszystkim przez
pañstwo. Tylko w przypadku, gdyby z ró¿-
nych przyczyn jednostki lub owe struktury
ni¿sze nie by³y w stanie sprostaæ swoim obo-
wi¹zkom, nale¿a³oby im pomóc.

Pomijanie tej zasady, upowszechnianie
postaw roszczeniowych oraz domaganie siê
zwiêkszania roli pañstwa we wszystkich
przejawach ¿ycia cz³owieka, czêsto stanowi

Od Autora:
Przyznajê, jako autor konkursu - testu, ¿e py-

tanie nie by³o sprecyzowane. Nie by³o to zamie-
rzonym utrudnieniem, ani wprowadzaniem w
b³¹d. Dlatego, po dyskusji redakcja postanowi³a
uznaæ obie odpowiedzi za prawid³owe Zarówno
wskazanie na odpowied� �A�, jak i na �B�, s¹ w
naszym mniemaniu dobre, i równoznaczne z
przyznaniem dyplomiku.

Do  podsumowuj¹cej czê�ci Konkursu bêd¹
brane pod uwagê jak wszystkie inne poprawne
odpowiedzi. Za zaistnia³¹ nie�cis³o�æ przepra-
szam

ADALBERT

próbê przerzucenia na innych odpowiedzial-
no�ci za w³asne ¿ycie.

Gromadzenie przez pañstwo dóbr wcze-
�niej zabranych spo³eczeñstwu, a nastêpnie
równe ich rozdzielanie bez uwzglêdniania
mo¿liwo�ci oraz rzeczywistej sytuacji, w ja-
kiej znajduj¹ siê poszczególne osoby, os³a-
bia w nich inicjatywê dzia³ania, jest niespra-
wiedliwe, powoduje trudno�ci ekonomiczne
pañstwa i uzale¿nia cz³owieka od innych.

Uzale¿nienie to prowadziæ mo¿e nawet do
zniewolenia, czego drastycznym przyk³adem
by³y obydwa skrajnie lewicowe totalitaryzmy
XX wieku, oparte na ideologii kolektywistycz-
nej: narodowy socjalizm i komunizm.

Pomoc nie powinna ograniczaæ poszcze-
gólnych osób, naruszaæ ich godno�ci i sk³a-
niaæ do przyjmowania postawy biernego
oczekiwania. Przyczyniaæ siê natomiast po-
winna do rozwoju cz³owieka przez wyzwala-
nie jego inicjatywy i stwarzanie warunków,
w których bêdzie móg³ on rozwijaæ swoje ta-
lenty i braæ za to odpowiedzialno�æ. (cdn)

(Z o�wiadczenia Rady Spo³ecznej przy Arcybiskupie Po-
znañskim w kwestii udzia³u katolików w ¿yciu publicznym)

Katolik w ¿yciu publicznym  (1)

ZASADA POMOCNICZO�CI
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Echa pielgrzymki akademickiej 2005

DUCHOWA TROSKA
�Jak troszczyæ siê o ¿ycie duchowe�
- my�li o. Leona Knabita wyg³oszone w ra-
mach 69. Pielgrzymki Akademickiej na
Jasn¹ Górê 7 maja br.

Sytuacja cz³owieka - dzisiaj
W dzisiejszych czasach mamy do wyboru

wiele dróg. Oferuje siê nam ¿ycie pe³ne wia-
ry i warto�ci, ¿ycie ateistyczne lub w�ród sekt,
a tak¿e ¿ycie nie opieraj¹ce siê na jakichkol-
wiek warto�ciach.

Zatem co wybraæ, jak ¿yæ?
�wiêty Benedykt (ur. w 480 roku) zosta³

wys³any do Rzymu przez swoich rodziców;
po pewnym czasie przerwa³ naukê odkrywa-
j¹c w sobie co� wiêkszego. Wybra³ siê na
pustkowie, gdzie zgromadzi³ wokó³ siebie
oko³o 15 ludzi (bez specjalnych starañ) i stwo-
rzy³ klasztory. G³ówn¹ my�l¹ zakonu by³o i
jest: �módl siê i pracuj w rado�ci i pokoju�.
Benedyktyni kierowali siê tak¿e szacunkiem
wzglêdem drugiego cz³owieka, ze wszystkich
�rodowisk. Owocem ich pracy by³a chrystia-
nizacja Europy.

Konkret mojego Ja
�Mi³uj bli�niego jak siebie samego�, bo bez

Chrystusa nie mo¿na zrozumieæ cz³owieka i
narodu. Poprzez sakrament Chrztu, który
otrzymali�my, Bóg jest w nas, otrzymujemy
³askê by wierzyæ, kochaæ i i�æ drog¹ ku Bogu.
W my�li Bo¿ej wszyscy jeste�my ukochani,
wybrani, a wiara uzdalnia nas do wêdrówki.

Jestem jaki�
Nale¿y zdaæ sobie sprawê, ¿e, jak powie-

dzia³a pewna dziewczynka, nikt nie jest �byle
jaki� - ka¿dy jest jaki�. �Muszê byæ pe³en, taki
jaki jestem�, bêd¹c najlepszym tam, gdzie
jestem. Ojciec Leon porówna³ nasze uzdol-
nienia do pojemników z wod¹, pokazuj¹c, ¿e
pojemnik 1 litrowy wype³niony do pe³na, wcale
nie jest gorszy od pojemnika 5 litrowego, ale
wype³nionego 3 litrami, poniewa¿ ów 5-litro-
wy pojemnik jeszcze nie wype³ni³ siê w ca³o-
�ci.

Có¿ ma czyniæ sprawiedliwy gdy wal¹ siê
fundamenty?

Ojciec Leon powiedzia³, ¿e nasze funda-
menty nie zawal¹ siê, bo opieraj¹ siê o na-
sz¹ Górê Synaj, o Jezusa Chrystusa. Pamiê-
taæ nale¿y i wierzyæ, ¿e nie ma takiej sytuacji
z której nie by³oby wyj�cia.

Pismo �wiête
Jednym z filarów umocnienia nas (o co

mówca prosi³) jest lektura Pisma �wiêtego.
M¹dro�æ nasza polega na uzmys³owieniu so-
bie, ¿e jeste�my grzeszni i s³abi, jednak nie
nale¿y zezwalaæ sobie na w³asn¹ g³upotê.
Trzeba szanowaæ i kochaæ ludzi oraz pamiê-
taæ, ¿e nawet w najgorszej sytuacji jest ze
mn¹ Jezus Chrystus. Ch³opak chodzi na pa-
luszkach wokó³ dziewczyny w której siê za-
kocha³, a jak¿e by³oby cudownie, gdyby�my
tak chodzili wokó³ Pana Boga.
Czy kocham Boga? Czy chcê aby Bóg
mnie kocha³?

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie jestem przezna-
czony na potêpienie, ale na zbawienie. Wa¿-
ne jest, aby pamiêtaæ, ¿e �wiadomo�æ swo-
jej jako�ci i jako�ci innych, buduje wspólno-
tê, oraz, ¿e nikogo nie wolno potêpiæ. W naj-
gorszej sytuacji nie zmieniaæ siê, nie odrzu-
caæ mi³o�ci. Pewien jeniec wojenny by³ tortu-
rowany, aby wyjawi³ informacje o towarzy-
szach walki. Zachowa³ wszystkie tajemnice,
modl¹c siê o to, aby nie nienawidziæ swoich
oprawców, bo wiedzia³, ¿e wtedy przegra.
Zosta³ wypuszczony, nic nie zdradzaj¹c.

Odnale�æ swoje powo³anie - to jest zada-
nie.

W badaniach przeprowadzanych w�ród
ludzi na temat: co jest dla nich najwa¿niej-
sze, 75% mówi³o, ¿e rodzina, zatem nie jest
tak �le. Dobrze jest porozmawiaæ z kim� o
swoim powo³aniu.

Byæ dla kogo� kim�. Czy ludzie mnie
maj¹? Czy im pomagam?

Je¿eli w danym dniu nie mogê siê z lud�-
mi dogadaæ, za rad¹ ojca Leona nale¿y za-
poznaæ siê z czytaniami liturgicznymi z da-
nego dnia.

Czêste uczestniczenie w Mszy �wiêtej.
�Pro�cie, a otrzymacie� - te s³owa s¹ obiet-

nic¹, dlatego módl siê tak szczerze jak po-
trafisz. Wa¿ne jest, aby nie straciæ zaufania
do Pana Boga, pamiêtaj¹c, ¿e Pan Bóg ma
plan Bo¿y. Mieæ zaufanie, ¿e mo¿e moja pro�-
ba nie spe³ni siê teraz, mo¿e pó�niej, ale �Ty
mi poka¿esz czemu mi co� nie wysz³o�.

Planuj¹c nasz dzieñ nale¿y kierowaæ siê
porz¹dkiem, ¿e wykona siê najpierw rzeczy
konieczne, pó�niej po¿yteczne, a przyjemne
na koñcu.

Jan Pawe³ II powiedzia³: - �Jeste�cie te-
ra�niejszo�ci¹ Ko�cio³a, jeste�cie przysz³o-
�ci¹ Ko�cio³a�.

Dlaczego ludzie traktuj¹ Boga jako mora-
listê, a nie jako mi³o�æ? Dlaczego mi³o�æ
nie jest mi³owana?

To pytanie - zadanie, gdy¿ aby to zadanie
wykonaæ nale¿y zacz¹æ przede wszystkim od

siebie. Ko�ció³ nale¿y spostrzegaæ nie jako
instytucjê, ale jako mi³o�æ macierzyñsk¹, tak¹
jak¹ Maryja kocha³a Jezusa. Maryja jest Mat-
k¹ ca³ego Ko�cio³a, dlatego. aby�my wymiar
Ko�cio³a uchwycili, niech bêdzie wiêcej w nas
mi³o�ci.

Jak ¿yæ w pokorze w obecnym �wiecie?
Pytanie czy pokora polega na byciu �fu-

jar¹�? Trzeba pamiêtaæ, ¿e ja mam tak¿e pra-
wo do sukcesu. �Polacy nie gêsi i swój jêzyk
znaj¹�. Jednak d¹¿¹c do celu nie nale¿y i�æ
�po trupach� lecz stosuj¹c zasadê �fair play�
- rezygnowaæ z czego� na korzy�æ drugiego.

Jak wchodziæ na dachy? Porywaæ ludzi do
dzia³ania, pokazuj¹c, ¿e praca jest mo-
dlitw¹

Módl siê i pracuj! Nie mo¿na ¿yæ tylko
czcz¹ modlitw¹, bo to dewotyzm. Natomiast
sama praca te¿ na nic siê nie zda. �w. Pa-
we³ powiedzia³: �Biada mi je¿eli nie g³osi³bym
Ewangelii�. W odniesieniu do nas, nale¿y pa-
miêtaæ o tym, ¿e ka¿dy cz³owiek ma swój
poziom heroizmu. Nale¿y postêpowaæ ostro¿-
nie w ocenianiu innych ludzi i nie nale¿y
ewangelizowaæ nachalnie. Dlatego m³odzie¿
akademicka musi byæ elastyczna. Modlitwa i
praca; kontemplacja - przyjrzenie siê Bogu,
komunia - zwrot do wspólnoty i jej misja do
�wiata. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e mnich, którego
dzienny limit modlitwy wynosi 4 godziny, mo-
dli siê inaczej ni¿ cz³owiek �wiecki.

S¹ trzy rodzaje ludzi: tacy, którzy z ³ona
matki nie s¹ usposobieni do ma³¿eñstwa.
tacy, których inni uczynili do tego niezdol-
nymi oraz tacy, którzy z w³asnego wybo-
ru podjêli decyzjê bez¿eñstwa. Jaka jest
miêdzy nimi ró¿nica?

Ci, co z ³ona matki nie s¹ usposobieni do
ma³¿eñstwa, to tacy, którzy albo fizycznie nie
mog¹ mieæ dzieci, albo ze wzglêdów psy-
chicznych nie czuj¹ potrzeby posiadania dzie-
ci i zak³adania rodziny. Trzeba byæ silnym i
pamiêtaæ o w³asnej godno�ci i warto�ciach.
Du¿o jest bowiem seksu, który nas otacza, w
reklamie, w TV, w prasie.

Ci, których inni ludzie uczynili niezdolny-
mi. W dzisiejszych czasach tak¹ przyczyn¹
mog¹ byæ np. rodzice, gdy m³ody cz³owiek,
patrz¹c na ich ma³¿eñstwo, nie chce zak³a-
daæ rodziny, lub powiela b³êdy rodziców - jest
to psychiczne uniezdolnienie.

Ci, którzy z w³asnego wyboru zrezygno-
wali z ma³¿eñstwa dla Królestwa Niebieskie-
go to tacy, którzy �wiadomie rezygnuj¹ gdy
czuj¹ powo³anie. To tak samo gdy kto� umie
mówiæ, ale w danej chwili siê nie odzywa, tak
mo¿na byæ uzdolnionym do posiadania dzie-
ci, ale siê z tego rezygnuje.

PANEK,
FOT. ARCHIWUM DA �MARTYRIA�

OD REDAKCJI: Wprawdzie 69. Akademic-
ka Pielgrzymka na Jasn¹ Górê by³a w maju
2005 roku, ale my�li o. Leona Knabita spisa-
ne przez m³odego cz³owieka warte s¹ przy-
toczenia i przemy�lenia.



Na budowie Domu Jubileuszowego

DOOKO£A OKIEN

CENTRUM
KULTURY KATOLICKIEJ

ul. gen. M. Bo³tucia 5, 85-791 Bydgoszcz,

tel. sekretariat: 323-48-10 fax 323-48-11 *
www.wiatrak.lo.pl * ckk@wiatrak.lo.pl  * Biu-
ro czynne od pn do pt (10.00-18.00) * Po-
radnia WIATRAK (pn-pt 18.00-21.00) Po-
moc¹ s³u¿¹: psycholog, pedagog, psychia-
tra, prawnik, logopeda, teolog (tak¿e infor-
macja nt. sekt).
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)
BG¯ SA
05 2030 0045 1110 0000 0056 1160

Na budowie Domu Jubileuszowego trwa-
j¹ drobne prace murarskie zwi¹zane m.in. z
obmurówk¹ okien.

W minionym miesi¹cu na Fundusz Bu-
dowy Domu Jubileuszowego wp³ynê³o
8 wp³at. Za pomoc modlitewn¹ i materialn¹
sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ.

Dziêkujemy firmom i instytucjom, które
w ostatnim czasie zaanga¿owa³y siê w dzie-
³o budowy: Polskie Stowarzyszenie Deka-
rzy Oddzia³ Kujawsko-Pomorski, Firma
�GOTOWSKI� - Budownictwo Komunika-
cyjne i Przemys³owe Sp. z o. o., Miejska
Pracownia Geodezyjna, B-Act, Konsbud,
Oreno, Ekotrade, �Eximol� Olczyk - Wia-
trowski, Atlas, Rethmann, Borg, Rekpol,
Ortis, Projprzem.

TEKST I FOTO KAMA

WIATRAKOWE INFORMACJE
2 do 9 lipca trwa³ obóz letni w Ostrowcu
k/Wa³cza (patrz relacja obok).
Od 4 do 18 lipca odbywa³a siê pierwsza tura
pó³koloni letnich. Dzieci uczestniczy³y we
Mszach �wiêtych o 8.30 oraz ró¿nych for-
mach rekreacji i wypoczynku.
Od 9 - 21 lipca 2005 trwa³ w Zakopanem
obóz dla dzieci (od 10 lat) i m³odzie¿y pt.
��ladami Ojca �wiêtego�. Program obozu
obejmowa³ m.in.: zwiedzanie Krakowa, Wa-
dowic, Ludzmierza, Kalwarii Zebrzydowskiej,
wycieczki piesze papieskimi szlakami Tatr,
zajêcia sportowe, ogniska, dyskoteki.

Od 11 do 15.07.2005 odbywa³y siê �Stacjo-
narne warsztaty ekologiczne� dla gimnazja-
listów i licealistów z jednodniowym wyjazdem
w Bory Tucholskie. Tematy spotkañ obejmo-
wa³y zagadnienia: �Niewidoczne a niezbêd-
ne - powietrze�, �Woda - nasz niedoceniany
skarb�, �Czy zasypi¹ nas �mieci?�,  �Zielony
oddech - las (Bory Tucholskie)�, �Mój dom -
zdrowy, zielony, przyjazny�. Ka¿dego dnia
by³a czê�æ teoretyczna i praktyczna. Udzia³
w warsztatach  brali tak¿e udzia³ zaproszeni
specjali�ci. (wiêcej na str. 11).
Od 27. czerwca do 1.lipca (do Wdeckiego
Parku Krajobrazowego) i od 17 do  21. lip-
ca (do Tucholskiego Parku Krajobrazowe-
go) odby³y siê Rajdy piesze. Rajdy  wspó³fi-
nansowane s¹ przez województwo kujaw-
sko - pomorskie.

Od 16 - 20. sierpnia planowany jest kolejny
Rajd pieszy do Parku Krajobrazowego Doli-
ny Dolnej Wis³y.
Od 1 do 13. sierpnia odbêdzie sie II tura
Pó³koloni dla dzieci (zajecia plastyczne, mu-
zyczne, sportowe, konkursy, wycieczki ...)

Od 4 do 15 wrze�nia (10.00-18.00), w Biu-
rze Wiatraka, trwaæ bêd¹ zapisy do Sekcji
na nowy rok szkolny.
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Wakacje w �Wiatraku� id¹ pe³n¹ par¹. Za
nami jest ju¿ kilkudniowy pieszy rajd po
Wdeckim Parku Krajobrazowym, warsztaty
ekologiczne i pó³kolonie. Zakoñczy³ siê rów-
nie¿ obóz w Ostrowcu k/Wa³cza.

Oto co powiedzia³a jedna z uczestniczek.

Obóz zacz¹³ siê �wietnie. Ju¿ przed wy-
jazdem spotka³am wielu znajomych z zesz³o-
rocznego obozu, wiêc wiedzia³am, ¿e na
pewno bêdzie fajnie. Zamieszkali�my w piêk-
nym o�rodku, w�ród lasu, w pokoju z wido-
kiem na jeziorko. Ca³a okolica by³a bardzo
malownicza: jezioro, las, cisza, spokój - po
prostu bajka.

Codziennie mieli�my inne zajêcia, wiêc
nie by³o nudno. Ka¿dego dnia by³y zajêcia
sportowe: siatkówka, koszykówka, gry i za-
bawy, tenis ziemny, pi³ka no¿na oraz warsz-
taty: muzyczny, teatralny, plastyczny i ta-
neczny.

Najbardziej, jednak, podoba³y mi siê
wspólne wieczorki, na których zawsze dzia-
³o siê co� innego. Pierwszego dnia by³o ogni-
sko, podczas którego prezentowa³y siê
wszystkie grupy, ka¿dy losowa³ te¿ swojego
Cichego Przyjaciela. W kolejnych dniach
by³y obozowe �luby, puszczanie w³asnorêcz-
nie zrobionych latawców, podchody, rzuca-

Wakacje z Wiatrakiem

KOLOROWO I Z U�MIECHEM

nie wianków na wodê oraz wiele innych
atrakcji. Ca³y obóz przygotowany by³ w kon-
wencji czterech pór roku. Prze¿yli�my wiêc
ca³y rok w ci¹gu o�miu dni: obchodzili�my,
zatem, Wielkanoc, Bo¿e Narodzenie, a na-
wet Noc �wiêtojañsk¹.

Byli�my podzieleni na grupy wiekowe.
Ka¿da grupa musia³a wymy�liæ sobie nazwê.
Nazywali�my siê: Anio³ki, Sportowcy, Piro-
mani, Przemy�le, Mrówki Zet oraz Bubas-
Team. Moja grupa nazywa³a siê Bubas-
Team. Inspiracj¹ nazwy by³ Bubas - Piotru�,
syn pani Kasi i pana Jacka.

Przedostatniego dnia wystawili�my
przedstawienie �¯ywio³y�, w czasie którego
pokazywali�my to, czego nauczyli�my siê
podczas warsztatów.

Ostatniego dnia obozu pojechali�my do
Ko³obrzegu, gdzie podziwiali�my morze, cho-
dzili�my po pla¿y i po mie�cie. Pop³ynêli�my
równie¿ statkiem �Pirat� na krótki rejs po
Ba³tyku - buja³o nie�le.

Bardzo mi³o wspominam ca³y obóz,
wszystkich ludzi, których tam pozna³am oraz
niezapomniane atrakcje i prze¿ycia, które na
d³ugo pozostan¹ w mojej pamiêci.

KASIA I AGNIESZKA, FOT. CHRUCHEL
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Kartka z pamiêtnika mi³o�nika przyrody

PRZYRODNICZE
TAJEMNICE

W wakacyjny czwartek - skoro �wit - z
wiatrakow¹ grup¹ mi³o�ników przyrody uda-
³y�my siê do Go³¹bka - malowniczej miejsco-
wo�ci po³o¿onej w samym sercu Borów Tu-
cholskich. Têtni¹cy zieleni¹ las w po³¹cze-
niu ze �wie¿ym, czystym powietrzem cieszy³
nasze oczy.

Zanim jednak da³y�my siê poch³on¹æ
przez Tucholski Bór, odwiedzi³y�my muzeum
w Tucholi. Wystawa wzbogaci³a nas o wie-
dzê na temat kultury tamtejszych okolic, a
przede wszystkim rzuci³a rys na faunê i flo-
rê, z któr¹ mia³y�my siê spotkaæ.

W ka¿dym najbli¿szym wydaniu �Na
o�cie¿� podajemy 3 pytania dotycz¹ce Mszy
�w. sugeruj¹c trzy podpowiedzi, z których tyl-
ko jedna bêdzie w³a�ciw¹ (choæ nie zawsze).

Dla autorów poprawnych odpowiedzi
z bie¿¹cego wydania przewidziano nagrody
- dyplomy udzia³u w konkursie.

Dla wytrwa³ych, tj. tych którzy (zbior¹
wszystkie dyplomy udzia³u, we wszystkich
czê�ciach testu - przy�l¹ poprawne odpo-
wiedzi, jest przewidziana nagroda g³ówna -
niespodzianka.

Dzi� kolejna czê�æ:
1. Czy obecno�æ na Mszy �w. wieczornej

w sobotê (u nas o 18.30) mo¿na trak-
towaæ jako spe³niony obowi¹zek
udzia³u w Mszy �w. niedzielnej?
A  Nie, nie ma takiej mo¿liwo�ci
B Tak
C Tylko za zgod¹ proboszcza parafii

2. Kiedy z wymienionych przyczyn wys³u-
chanie i czynny udzia³ modlitewny w
Mszy �w. transmitowanej przez radio,
czy telewizjê mo¿e byæ równoznaczne
z obecno�ci¹ na Mszy �w. ?
A Tylko wtedy, gdy mam daleko do ko-

�cio³a
B Gdy jestem ob³o¿nie chory
C Gdy wyje¿d¿am na wypoczynek

3. Czy obecno�æ przez ca³y tydzieñ w dni
powszednie na Mszy �w. mo¿e byæ
usprawiedliwieniem od uczestnictwa
w Mszy niedzielnej?
A Tak, gdy opiekujê siê osob¹ chor¹, lub

ma³ym dzieckiem
B Nie ma takiej mo¿liwo�ci
C Tylko wtedy, gdy w niedzielê pracujê

Poprawne odpowiedzi z poprzedniej czê-
�ci brzmia³y: 1A, 2B, 3A.

Dyplomy za poprawne rozwi¹zanie testu
otrzymuj¹:

Zbigniew Bielawski (ul. Kleina 7);  Pa-
trycja Kulczewska (ul.Bart³omieja  z Byd-
goszczy 13); Joanna Wójcik (ul. Jasiniec-
ka 3a).

Dyplomy czekaj¹ w zakrystii. Termin nad-
sy³ania odpowiedzi  4 wrze�nia 2005 r.

Powodzenia.
ADALBERT

Test o Eucharystii (7)

POZNAÆ LEPIEJ

Po takim teoretycznym wstêpie nie pozo-
sta³o nam nic innego, jak ruszyæ w las �la-
dem kryj¹cych siê tam �przyrodniczych ta-
jemnic�. Z Tucholi specjalnie podstawiony
samochód �ekofiat� zawióz³ nas do celu na-
szej wyprawy - Go³¹bka.

Tam, ruszaj¹c szlakiem dydaktycznej
�cie¿ki �Jelenia Wyspa� zaczê³y�my pozna-
waæ nieocenione skarby Borów Tucholskich.
Nie sposób udaæ siê na tak¹ wyprawê sa-
memu ... troskliwa matka natura ofiarowa³a
nam le�nego przewodnika  - Misia (psa), któ-
ry przez ca³¹ 3-kilometrow¹ trasê sprawo-
wa³ nad nami pieczê i prowadzi³ po krêtych
�cie¿kach �Jeleniej Wyspy�.

Le�na wêdrówka okaza³a siê niezwykle
absorbuj¹ca. Tañcz¹ce przed oczami wa¿-
ki, barwne motyle, �piewaj¹ce w koronach
drzew ptaki, le�ne oczka, torfowiska i ... ta
niesamowita le�na �wie¿o�æ powietrza przy-
ci¹ga³y z ka¿d¹ minut¹ coraz bardziej.

Po tej wyj¹tkowej wêdrówce le�nym szla-
kiem wypada³o daæ odpocz¹æ nó¿kom ...
Spoczê³y�my nad Brd¹ i na ³onie przyrody
pokrzepi³y�my nasze zg³odnia³e ¿o³¹dki.

Posilone ruszy³y�my dalej zaprzyja�niaæ
siê ze wspania³¹ przyrod¹. Uda³y�my siê do
Parku Dendrologicznego, by poznaæ �imio-
na� drzew �mieszkaj¹cych� w Borach Tuchol-
skich.

Po opuszczeniu Go³¹bka Przyroda by³a
ju¿ nasz¹ dobr¹ kole¿ank¹. Dzieñ zbli¿a³ siê
ku koñcowi, a my pe³ne wra¿eñ powróci³y-
�my do Bydgoszczy. Z ca³¹ pewno�ci¹ Go-
³¹bek pozostawi³ po sobie w naszej pamiêci
niezatarty �lad.

MI£O�NICZKI,
FOT. NATASZA

DEKALOG
MI£O�NIKA PRZYRODY

Jam jest natura twa,
która ciê tworzy ka¿dego dnia!

  1. Nie bêdziesz dzia³a³ przeciwko mnie.
  2. Nie zrywaj mnie na daremno.
  3. Pamiêtaj, aby� Dzieñ Ziemi �wiêci³.
  4. Bêdziesz sprz¹ta³ po sobie i psie swoim.
  5. Segreguj �mieci.
  6. Uszanuj ka¿d¹ kroplê wody.
  7. Z samochodu wskocz na rower <je�li zd¹¿ysz :-)>
  8. Wieszaj paprotki nad monitorem.
  9. Nie po¿¹daj ani ro�lin, ani zwierz¹t chronionych.
 10. Poznaj - pomy�l i uszanuj.

PO TRAWIE
Przychodzi krowa do lekarza z u�mie-

chem od ucha do ucha. Lekarz pyta:
- Co pani taka rozbawiona? Na to krowa:
- Nie wiem, to chyba po trawie.
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Kap³añstwo ma swoje �ród³o w Jezusie
Chrystusie, który jako najwy¿szy kap³an za-
powiadany w Starym Testamencie sk³ada
ofiarê ze swego ¿ycia - jest jednocze�nie
sk³adaj¹cym ofiarê i sam¹ ofiar¹.

Ka¿dy chrze�cijanin, na mocy sakramentu
chrztu jest powo³any do sprawowania funkcji
kap³añskiej, prorockiej i królewskiej w Ko�cie-
le. Funkcja kap³añska wype³niana przez oso-
bê �wieck¹ oznacza aktywne uczestnictwo
w ofiarowaniu Eucharystii, przyjmowanie sa-
kramentów, modlitwê, oddawanie czci Bogu
poprzez codzienne ¿ycie, które bêdzie �wia-
dectwem dla innych, wyrzeczenie siê siebie i
czynn¹ mi³o�æ (zob. KK 10).

Kap³añstwo s³u¿ebne w przeciwieñstwie do
kap³añstwa wiernych jest nadawane przez
sakrament. Polega na tym, i¿ kap³an spra-
wuje opiekê nad ludem, kieruje nim oraz sk³a-
da w jego imieniu Ofiarê Eucharystyczn¹.
Zadanie to powierzy³ Jezus Chrystus Aposto-
³om podczas Ostatniej Wieczerzy wypowia-
daj¹c s³owa: �To czyñcie na moj¹ pami¹tkê�.

Nauka katolicka uznaje dwa stopnie w³¹-
czenia na wy³¹czn¹ s³u¿bê Chrystusowi: epi-
skopat (biskup) i prezbiteriat (prezbiter to po-
tocznie ksi¹dz). Sakramentu kap³añstwa
udziela siê przez na³o¿enie r¹k biskupów
(zob. 1Tm 4,14; 1 Tm 5,22; 2 Tm1,6) i wypo-
wiedzenie modlitwy konsekracyjnej.

W �wiêceniach diakonatu rêce nak³ada siê
nie dla kap³añstwa ale dla pos³ugi.

ANIA

Sakramenty (VI )

KAP£AÑSTWO

Celebrans - osoba przewodnicz¹ca zgroma-
dzeniu liturgicznemu;

Ceremonia³ - ksiêga liturgiczna opisuj¹ca
sposób prowadzenia ceremonii;

Chora³ gregoriañski - �piew ko�cielny, któ-
ry kszta³towa³ siê w liturgii w ci¹gu pierw-
szych wieków chrze�cijañstwa;

Chwa³a na wysoko�ci Bogu - staro¿ytny
hymn wielbi¹cy;

Ciborium - dawniej okr¹g³e lub czworok¹t-
ne pude³ko s³u¿¹ce do przechowywania
Naj�wiêtszego Sakramentu, od XIII wieku
w postaci kielicha z przykrywk¹ (puszka);

Cingulum - gruby sznur z frêdzlami na obu
koñcach, którymi przepasuje siê albê;

Credo - wyznanie wiary;
Czarny kolor - znak ¿a³oby i pokuty;
Czerwony kolor - znak krwi, mêczeñstwa a

tak¿e ognistych jêzyków; stosowany w
Niedzielê Palmow¹, w Wielki Pi¹tek, w
�wiêto Podwy¿szenia Krzy¿a, Zes³ania
Ducha �wiêtego oraz w �wiêta mêczen-
ników i Aposto³ów;

Czytania biblijne - w roku liturgicznym od-
s³aniaj¹ misterium zbawienia [El L.]

S³ownik liturgiczny (3 )

CELEBRANS

Alleluja! Kilka godzin temu wróci³am z re-
kolekcji w Suchej i nadrabiam zaleg³o�ci w
kontaktach ze �wiatem zewnêtrznym ;-)

Pierwszy turnus to dwa równoleg³e stop-
nie: ODB III i OND I. Niesamowite do�wiad-
czenie Bo¿ej opieki i ogromna rado�æ, ¿e
mog³am tam s³u¿yæ. W sumie grupa oko³o
60 osób. Pan obdarzy³ nas pomoc¹ 5 klery-
ków i diakona z naszego seminarium. Re-
kolekcje to czas szczególnego b³ogos³awieñ-
stwa i wielu maleñkich cudów, ale te¿ trud i
ogromna lekcja pokory.

Bogu niech bêd¹ dziêki za dar Suchej i
rekolekcji, dziêkujê tak¿e ksiêdzu Zbignie-
wowi Grzegorzewskiemu, który by³ naszym
Moderatorem, oraz Ewuni, Anetce, dk. Tom-
kowi, kl. Damianowi i £ukaszowi z OND,
Kasieñce, Marzence, Piotrkowi, kl. Krzy�ko-
wi, Krystianowi, Piotrowi z ODB oraz wszyst-
kim uczestnikom za wspólne prze¿ywanie
czasu ³aski. Tylko Bóg wie jakie bêd¹ owo-
ce tych rekolekcji � Chwa³a Panu! Nieba-
wem wyjazd na turnus drugi ...

MAGDA

Od autorki:
Tekst ukaza³ siê 11 lipca 2005 r. na naszej stro-
nie oazowej - www.bydgoszcz.oaza.pl/mbkrm

Lato w Oazie

RADOSNY
POWRÓT

Jan Pawe³ II - o sztuce wypoczywania

NICNIEROBIENIE
W�ród wielu talentów, które posiada³ Jan

Pawe³ II, by³a te¿ sztuka... wypoczywania.
On umia³ wypoczywaæ, regenerowaæ si³y. W
czasie jednej z pielgrzymek do Afryki - opo-
wiada George Weigel - osoby towarzysz¹-
ce Ojcu �wiêtemu goni³y resztkami si³, a
dziennikarze czuli siê marnie. �Tylko Papie¿
nie okazywa³ ¿adnych objawów zmêczenia
- donosi³ korespondent DPA. - Kiedy wysiad³
z samolotu w Kisangani, w sercu zielonego
piek³a d¿ungli, w pó³nocnym Zairze, wygl¹-
da³ tak samo �wie¿o, jak wówczas, gdy wy-
je¿d¿a³ z Rzymu�.

Przewodnicy duchowi mówi¹, ¿e ten, kto
d¹¿y do �wiêto�ci (to znaczy chce byæ cz³o-
wiekiem w pe³ni, takim, jakim widzi go Pan
Bóg), powinien ca³kowicie anga¿owaæ siê we
wszystko, co w danej chwili robi: nie tylko w
modlitwê, pracê, ale i... odpoczynek. I pa-
pie¿ Jan Pawe³ II tak w³a�nie ¿y³. By³ ca³y w
tym, co robi³. Mo¿e dlatego tak wielk¹ przy-
jemno�æ sprawia³o mu p³ywanie kajakiem (to
jeszcze przed 16 pa�dziernika 1978 roku),
szusowanie na nartach i piesza wêdrówka
po górach, a nawet te krótkie chwile, kiedy
tylko móg³ patrzeæ (choæby z okien samolo-
tu) i podziwiaæ piêkno �wiata. Mo¿e dlatego
by³ potem tak �wie¿y i wypoczêty, gotów do
nadludzkiego wysi³ku, jak wtedy, w Afryce,
gdy przechodz¹c obok zmêczonych upa³em
dziennikarzy pomacha³ im, zapyta³: �Co z
wami, ch³opcy? ¯yjecie jeszcze?�

Warto pamiêtaæ, ¿e wypoczynek nie pole-
ga na nicnierobieniu. To czêsto jest aktyw-
no�æ: fizyczna (jak w sporcie) b¹d� intelek-
tualna (jak wtedy, gdy obcujemy z dzie³ami
sztuki). Ale zawsze jest to aktywno�æ ducho-
wa. Bo nawet kiedy wypoczywamy, buduje-
my relacje: z Bogiem, z innymi lud�mi, ze
�wiatem... I pracujemy nad sob¹. Od tego
nie ma urlopu.

Jan Pawe³ II apelowa³ kiedy� do m³odych
wypoczywaj¹cych na wakacjach: �Umiejcie
wykorzystaæ ten czas dla dokonania prze-
gl¹du swojego ¿ycia, dla zastanowienia siê
nad wielkimi idea³ami (...) oraz dla ¿ycia w
zgodzie ze sob¹ i z przyrod¹, która was ota-
cza i podnosi do Boga. W Nim umiejcie mi-
³owaæ siê wzajemnie�. No w³a�nie.

JANUSZ PONIEWIERSKI

OD REDAKCJI: Z inicjatywy Domu Wydawni-
czego Rafael podjêli�my z nim wspó³pracê w ra-
mach akcji �Dzielmy siê S³owem�. Obok za-
mieszczamy tekst Janusza Poniewierskiego (re-
daktor miesiêcznika �Znak�, autor ksi¹¿ek �Pon-
tyfikat. 25 lat� i �Kwiatki Jana Paw³a II�). Mate-
ria³y promocyjne na str.

WSPÓLNE ZDJÊCIE
Pingwin i zebra przyszli do fotografa

i prosz¹ o wspólne zdjêcie. Fotograf pyta - Ja-
kie foto sobie ¿yczycie? Kolorowe, czy czarno
bia³e? - No dla nas mo¿e byæ czarno-bia³e - pada
odpowied�.

Od redakcji:
W zwi¹zku z publikacj¹ tekstu �Kap, kap...�
nap³ynê³y do redakcji listy. Dziekujemy PT
Korespondentom. Z uwagi na czas wakacji
i nieobecno�æ Autorki do sprawy powrócimy
w najbli¿szym wydaniu zamieszczaj¹c tre�æ
listów, jak i odpowiedzi na nie.

Zmiany w Oazie

MODERATORKA
Z rado�ci¹ zawiadamiamy, ¿e nasza pa-

rafialna wspólnota oazowa od czerwca ma
now¹ moderatorkê �wieck¹. Zosta³a ni¹ Ma³-
gorzata Bonna, zastêpuj¹c na tym miejscu
Joannê Kaczmarczyk.

Naszej Gosi, pos³uguj¹cej ostatnio jako
animatorka muzyczna, ¿yczymy zatem wy-
trwa³o�ci, potrzebnych darów Ducha �wiê-
tego oraz niegasn¹cego zapa³u.

Asi za�, która do tej pory dzielnie dzier¿y-
³a w rêkach ster naszej �wspólnotowej ³ódki�
nie pozwalaj¹c siê jej wywróciæ ani zboczyæ
z kursu, dziêkujemy za ca³y rok pe³nej po-
�wiêcenia, nadziei i wiary w Bo¿¹ Opatrz-
no�æ pracy na rzecz Ruchu!

WSPÓLNOTA OAZOWA

Strona internetowa
http://oazowicz.blog.onet.pl/

www.bydgoszcz.oaza.pl/
Piszcie: dmyszko@bydgoszcz.oaza.pl
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Duszpasterstwo Akademickie OO. Dominika-
nów, 61-716 Poznañ, ul. Ko�ciuszki 99; tel.
(061) 852 31 34; fax 851 04 36, e-mail: se-
kretariat@lednica2000.pl

Z naszej parafii wyjad¹ doro�li (mo¿na i
trzeba zabraæ wnuczêta) na Lednicê Senio-
ra, która odbêdzie siê 3. wrze�nia 2005 r.
Niebawem  rozpoczn¹ siê zapisy chêtnych.

Dojrza³ym-seniorem, tak jak i m³odym-ju-
niorem  jest ka¿dy, kto pragnie spotkaæ siê
nad Lednic¹. Spotkanie Pod Ryb¹ przyspo-
rzy z pewno�ci¹ jego uczestnikom wielu
wspania³ych prze¿yæ duchowych i fizycz-
nych.

Aby u³atwiæ podjêcie decyzji wyjazdu po-
dajemy program spotkania.
12:00  Anio³ Pañski
12:15 Przywitanie; Historia Lednicy

- o. Jan Góra OP
13:00 Chrystus w dziejach naszego

narodu - �Misterium o Chrystusie
Frasobliwym�

14:00 Chrystus w moim ¿yciu �Nabo¿eñ-
stwo odnowienia chrztu �wiêtego�

15:00 Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia
15:30 MSZA �WIÊTA;

Przekazanie wiary
nastêpnym pokoleniom

16:30  Adoracja Naj�wiêtszego
Sakramentu

17:00 Ró¿aniec za zmar³ych;
szczególnie za Ojca �wiêtego Jana
Paw³a II; przekazanie duchowego
testamentu Jana Paw³a II

LEDNICKA  LEDNICKA  LEDNICKA  LEDNICKA  LEDNICKA  A M BA M BA M BA M BA M BASADASADASADASADASADAAAAA

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

18:00 B³ogos³awieñstwo na rozes³anie
i przej�cie przez Bramê
III Tysi¹clecia.

UWAGA: Wyjazd sprzed ko�cio³a parafial-
nego nast¹pi rano oko³o 9.00, za� powrót
planowany jest wieczorem oko³o 20.00.
Nale¿y zabraæ koniecznie co� do jedzenia,
siedzenia i odpowiedni strój (na s³oñce i na
deszcz). Pomódlmy siê o dobr¹ pogodê.
Wcze�niejsze zg³oszenia grup pod adresem:

Lednica Seniora

GIGANT
Jako  Ambasada Lednicy otrzymali�my taki
tekst:

Papie¿ Jan Pawe³ II jest ojcem �wiatowe-
go Dnia M³odzie¿y. To on w roku 1984 zaini-
cjowa³ pierwsze Spotkanie w Rzymie. Co
dwa lata Papie¿ zaprasza³ m³odych ludzi z
ca³ego �wiata do innego miasta, aby wspól-
nie do�wiadczaæ Chrystusa i Jego ¿yj¹cego
Ko�cio³a.

¯yczeniem Jana Paw³a II by³o przybycie
w sierpniu do Kolonii i �wiêtowanie tam
wspólnie z m³odymi kolejnego Dnia AD 2005.

Twórcy �wiatowego Dnia M³odzie¿y chcie-
liby podziêkowaæ Papie¿owi w formie naj-
wiêkszego na �wiecie portretu-mozaiki.

Do tego celu potrzebujemy Twoje zdjêcie,
poniewa¿ z tysiêcy zdjêæ portretowych two-
rzymy w internecie mozaikê przedstawiaj¹c¹
Jana Paw³a II. We� udzia³ w tym niepowta-
rzalnym projekcie! Po za³adowaniu Twojego
zdjêcia, wy�lemy Ci link, dziêki któremu bê-
dziesz móg³ siê odnale�æ w mozaice przed-
stawiaj¹cej Jana Paw³a II.

Dziêki Twojemu zdjêciu przypomnisz so-
bie o Janie Pawle II i jego orêdziu. Ta wielka
mozaika zostanie wywieszona podczas Dnia
M³odzie¿y 2005 przed katedr¹ w Kolonii przy
przej�ciu do Relikwiarza Trzech Króli!

Mozaika obejmie 100 tysiêcy zdjêæ. Zd¹-
¿y³em zajrzeæ ju¿ na tê stronê i to co zoba-
czy³em przesz³o moje naj�mielsze oczekiwa-
nia. Znalaz³em w mozaice zdjêcia najró¿niej-
szych osób: ludzi ró¿nych ras i narodów, od
kilkudniowego niemowlêcia do starca i sta-
ruszki, od zwyk³ego ksiêdza do biskupa od
rozbawionej grupy m³odzie¿y do dru¿yny pi³-
karskiej, od pary zakochanych do sêdziwych
ma³¿onków, od zdjêcia w plenerze do foto-
grafii upamiêtniaj¹cej osobiste spotkanie z
Papie¿em, ... i tak mo¿na bez koñca. Widaæ
ilu ludziom osoba Papie¿a Jana Paw³a II by³a
bardzo bliska.

I uwaga na zakoñczenie. By³em w�ród
tych szczê�liwców, którym uda³o siê - orga-
nizatorzy zamie�cili moje zdjêcie w mozaice.
Ale nawet gdyby organizatorzy projektu nie
wstawili twojego zdjêcia to i tak warto zaj-
rzeæ pod adres mozaiki. Brawa dla pomy-
s³odawców i wykonawców.

MIECZYS£AW

Adres http://www.thank-you-jpii.net

Modlitwa wstawiennicza

MODLITWA
O UDZIELENIE £ASKI

PRZEZ WSTAWIENNICTWO S£UGI BO¯EGO JANA PAW£A II

Bo¿e w Trójcy Przenaj�wiêtszej,
dziêkujemy Ci za to, ¿e da³e� Ko�cio³owi
Papie¿a Jana Paw³a II,
w którym zaja�nia³a Twoja ojcowska dobroæ,
chwa³a krzy¿a Chrystusa i piêkno Ducha mi³o�ci.
On, zawierzaj¹c ca³kowicie Twojemu mi³osierdziu
i matczynemu wstawiennictwu Maryi,
ukaza³ nam ¿ywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza,
wskazuj¹c �wiêto�æ, która jest miar¹ ¿ycia chrze�cijañskiego,
jako drogê dla osi¹gniêcia wiecznego zjednoczenia z Tob¹.
Udziel nam, za jego przyczyn¹, zgodnie z Twoj¹ wol¹, tej ³aski,
o któr¹ prosimy z nadziej¹,
¿e Twój S³uga Papie¿ Jan Pawe³ II,
zostanie rych³o w³¹czony
w poczet Twoich �wiêtych.
Amen.

Za zgod¹ w³adzy ko�cielnej CAMILLO KARD. RUINI
Wikariusz Jego �wi¹tobliwo�ci dla Diecezji Rzymskiej
�ród³o: http://www.vicariatusurbis.org/Beatificazione/Preghiera.asp#polacco
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Povjostka (opowie�æ - po kaszubsku)

KO£PJE
V lesena vostrovskjich pustkach ¿e³ roz

samotno kovol. Posodo³ ma³a cha³epê ë ku-
znjê, a ¿evi³ sê rzetelno z prôcë svojéch rêk.
Roz szed po lese ë przëszed nad morze kole
Jastrzêbji Gorë. Vjidzo³, jak troje ko³pjov z
morza przëleca³o ë so na str¹dze wusad³o.
Chco³ ptochom sê z bliska przëzdrzec i vdra-
po³ sê na do³ nad morze. Ale jak sê zdze-
vje³!

K¹pa³o sê v falach morskjich troje dzie-
vcz¹tk tak pjêknich. V svojim ¿ëcim won ta-
kji pjêknoseë nje wjidzo³. Priska³ë sê vod¹ i
tak sno¿o spjeva³ë. Nom³odszi dzevcz¹tko
sê niu nobar¿ij spodoba³o. Na str¹dze le¿a³ë
wubranja dzevjic, klede z pjor kolojéch. Nom-
jeszi kled wz¹³ kovol ë skre³ go v krzech..
Dzevcz¹tka nje vjidza³ë m³odigo kovola.
Vëlaz³ë z morza é woblek³ë svoje klede ë
sta³ë sê ko³pjanama. Nom³odszô nje nala-
z³a svoje ruchna, szuka ë szuka, ale jéch
nje nalaz³a. Sostre wodleca³ë przez morze v
nordê ë wona wos³a sama ë p³aka. Teruskê
m³odi kovol vëloz z krzkokov ë pokozo³ sê ji.
Proseo go, ¿ebe ji kledzak ko³pji woddô³, won
rzek:

- Poj ze mn¹, mom checze, dom cë jini
ruchna e të mdzesz moj¹ ¿on¹.

Sz³a z njim, mjeszka³a z njim w checzach
v lese na vostrovskjich pustkach. Za rok
dosta sinka, baro pjêknigo knopa. Dzecko
chova³o sê dobrze, wuros³o ë be³o baro m¹-
dri. Matka wopovjeda mu v cezi godce wo
zomku cedovnim, chteren stoje³ na gorze
daleko za morzê v nordze. To je ji wojcze-
zna, za chtern¹ wona tak baro têsknji. Roz
v maju, kiej las sê zeleni³ ë ptoszkji tak sno-
¿o spjeva³ë, szed kovol do mjasta. Bja³ka
przeszuka ca³a chalepê, a na pjêtrze v
skrzenji nalaz³a svoj ko³pji kled. Wobszuka
svoje dzecko, woblok³a so kled ë wodleca
przez morze!

CENTRUM ONKOLOGII
im. prof. Franciszka £ukaszczyka

w Bydgoszczy
ul. Izabeli Romanowskiej 2

85-796 Bydgoszcz

Kaplica szpitalna
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 MB
Nieustaj¹cej Pomocy - w ka¿d¹ sobotê
przed Msz¹ �w. o 11.00;  RÓ¯ANIEC 19.00
- (codziennie odmawiany przez pacjentów);
inne okresowe.

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

Regionalny Zespó³ Opieki Paliatywnej
DOM SUE RYDER

w Bydgoszczy
ul. Wilhelma Roentgena 3

85-796 Bydgoszcz

KAPLICA
pw. �w. Brata Alberta Chmielowskiego

POS£UGA DUSZPASTERSKA
(odwiedziny chorych, rozmowy z pacjenta-
mi i ich bliskimi itp.) trwa ka¿dego dnia od
9.00 do 15.00  i na ka¿de wezwanie.
 MSZA �W.
sprawowana jest w kaplicy �w. Alberta w
ka¿d¹ niedzielê o 14.00.

 ks. Wojciecha Retman (kapelan)
tel.  348-56-42 (centrala RZOP-DSR)
oraz  323-48-46.

Pro�ba Ks. Arkadiusz ponawia pro�bê
o asystê (pomocników), szczególnie przy
o³tarzu w czasie nabo¿eñstw i Mszy �w.

Kovol pravje wroce³ ë vjidzo³ ko³pja v lef-
ce nad falami. Bjego³ do dom ë zadrzo³ do
skrzenji na pjêtrze, kleda ko³ pjingo nje na-
loz. Vjedzo³, ¿e zona wodleca - przez morze
do svojich soster.

Be³ baro smutni, a sink pito³ sê: - Tatku,
dze nenka je? Kovol vodpovjedzo³: - Nenka
nje je vjici wu nas.

Co dzeñ patrzo³ kovol ze senem na mo-
rze, ale kobjeta nje vroca. Mjinê³o sedem lat.
Kovola nje be³o doma. Przëleco³ ko³p wod
morza ë wusod na dachu checzë. Knop
vëszed na podvork ë ko³p zleco³ do njego,
smuko³ ë kuszko³ go ë szepto³ mu co v cezi
godce do wucha ë wodleco³. Kovol wroce³ z
lasa. Sin mu szed naprzodk ë wo³o³ z dale-
ka:

Dzis be³a nenka u mje. Vjem, dze vona je.
Mjeszkô daleko za morze v z³otim zomku wu
svojich soster. Pozvolë ë jô porezejê do nji!
Kovol nje chco³ knopa puscec, ale ten go
dzeñ v dzeñ prose³, a woje rzek: - Vêdruj z
Bogem a pozdrovji nenkê, kjej të do nji prziñ-
dzesz.

Knop szed v svjat szëkac z³oti zomk v nor-
dze za morzê, dze jego matka mjeszka.

ZYGTRYB

OD REDAKCJI:
Z zniszczonego ju¿ w du¿ym stopniu egzem-
plarza czasopisma �Chëcz� bêd¹cego dodat-
kiem �Zrzeszë Kaszebskji� numer 7 rok wy-
dania III z dnia 15 gromnjicznjika 1947 roku
wybra³ KfAD.

Jak widaæ jêzyk kaszubski nie jest taki pro-
sty. Gdyby komu� z PT Czytelników uda³o
siê go przet³umaczyæ to chêtnie opublikuje-
my tê pracê i nagrodzimy niespodziank¹.

Spotkanie mediów katolickich

INTEGRACJA
Kolejne Spotkanie przedstawicieli

mediów katolickich diecezji bydgoskiej
przynios³o nowy impuls. Powsta³ �Sekre-
tariat� i jest  szansa na powstanie Sto-
warzyszenia ...

Dnia 3 lipca br o godz. 16:30 w siedzibie
Kurii Diecezjalnej odby³o siê kolejne spotka-
nie przedstawicieli mediów katolickich die-
cezji bydgoskiej. Zgromadzili siê na nim re-
daktorzy takich pism jak: �G³os �w. Miko³a-
ja�, �Miesiêcznik Ko�cielny�, �Na o�cie¿�, �Na
Skraju�, �Nasza Parafia� i �Przewodnik Ka-
tolicki Diecezji Bydgoskiej�. Spotkanie pro-
wadzi³ ks. dr Mariusz Kuciñski.

Zebrani przedstawili swoje oczekiwania
odno�nie wspó³pracy miêdzy periodykami,
wyrazili chêæ zg³êbiania tajników wiedzy teo-
logicznej i dziennikarskiej. Najczê�ciej po-
wtarzaj¹cym siê has³em by³a integracja �ro-
dowiska dziennikarzy katolickich z terenu
diecezji.

Zacz¹tkiem podjêtej wspó³pracy sta³ siê
tzw. �Sekretariat�. Korzystaj¹c z poczty ku-
rialnej gazety parafialne bêd¹ wymieniaæ siê
egzemplarzami swoich pism i podpatruj¹c
�jak to robi¹ inni� uczyæ siê od siebie nawza-
jem. Wybrano tymczasowych sekretarzy
tworz¹cego siê �Stowarzyszenia�: pani¹ Ste-
faniê Marcinkowsk¹ (z miesiêcznika parafial-
nego �Na o�cie¿�) i pana Leszka £êgowskie-
go (z �Miesiêcznika Ko�cielnego�).

Nastêpne spotkanie odbêdzie siê 3 pa�-
dziernika br. o 16:30 w siedzibie Kurii Die-
cezjalnej, wszystkich zainteresowanych
wspó³prac¹ serdecznie zapraszamy.

ZOSIA

Bywaj¹ wielkie zbrodnie na �wiecie,
ale chyba najwiêksz¹ jest zabiæ mi³o�æ.

BOLES£AW PRUS
(Aleksander G³owacki, 1847 - 1912)

Salus aegroti
suprema lex esto!

�Niechaj zdrowie chorego
bêdzie najwy¿szym prawem�

DOM
SUE RYDER
W BYDGOSZCZY



Dla (nie tylko starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA WAKACYJNA
(opracowa³ KfAD)

ZNACZENIE WYRAZÓW
1 Wystêpuje razem z orzeczeniem, 2 Kuchen-
ny sto³ek, 3 Pasjonuj¹ca wró¿ba, 4 Stary wia-
rus, 5 W budownictwie konstrukcja do wyko-
nania ³uków, 6 Toczny lub �lizgowy element w
maszynie, 7 Ch³opiec w mundurku i z odznak¹,
8 Bardzo du¿a forsa, 9 Pierwsza stolica Pol-
ski, 10 Miasto na trasie Kielce - Lublin znane
z fabryki ³o¿ysk, 11 Miasto znane z produkcji
s³onych paluszków, 12 Obchodzi okr¹g³¹ rocz-
nicê, 13 Czasem potrzebny i w samochodzie,
14 Basenik na dzia³ce, 15 Zawodowy balet-
nik, 16 Gêba drapie¿nego zwierza, 17 Boro-
wik, lub ma�laczek, 18 Opis rysów czyjej� twa-
rzy, 19  Zimowa sto³ówka dla ptaków,
20 ¯ydowska �wi¹tynia, 21 Czerwony cukie-
rek w kszta³cie owocu, 22 B³azen, pajac.

Wpisz brakuj¹ce litery do diagramu. Te z wy-
ró¿nionych pól dadz¹ rozwi¹zanie, które na-
le¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub w³o¿yæ do
skrzynki �Poczty parafialnej� do 4 wrze�nia
2005 r. Losujemy nagrodê niespodziankê. Ha-
s³o uzupe³nianki z poprzedniego wydania
brzmia³o: DZIÊKUJEMY PANU ZA ROK NA-
UKI. Nagrodê otrzymuje  Piotr Bojarowicz
zam. w Bydgoszczy, przy ul.Mielczarskiego 1.
Gratulujemy. Nagroda czeka w zakrystii.

Od redakcji: Bardzo prosimy PT Autorów
rozwi¹zañ o podawanie wieku. Informacja ta
pomo¿e lepiej dobraæ rodzaj nagrody.
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Chóralne spotkanie

CHE£MIÑSKI ZJAZD
Tradycja ka¿da swój porz¹dek miewa. W

dniach 24-26 czerwca w Che³mnie odby³y siê
III Che³miñskie Miêdzynarodowe Spotkania
Chóralne. Do Che³mna chóry siê zjecha³y.
W obrêczy murów z wie¿yc koronkami, nad
brzegiem Wis³y, to prastare miasto ze szla-
chetnym ludem swe piêkno w tych pierw-
szych letnich dniach jeszcze bardziej  pie-
�ni¹ chóraln¹ ozdobiono. Pie�ñ Bogu po-
�wiêcono, a i pie�ni¹ �wieck¹ te¿ dla Niego
nie wzgardzono.

W sobotê, 25 czerwca 2005 roku, wcze-
snym �witem chór mieszany z Bydgoszczy -
Stowarzyszenie Muzyczne �Fordonia� - wy-
ruszy³ autokarem, by do³¹czyæ do grona chó-
rzystów. Dzieñ nasta³ skwarem nasycony,
parny, gdzie� na niebie ob³oczki w kowad³a
burzowe wiatr zgarnia³. W murach gotyckiej
fary mi³y ch³ód nas czeka³.

W Che³mnie, jak zwykle, organizacja i go-
�cinno�æ gospodarzy wci¹¿ siê prze�ciga³y.
Najpierw w lokum (Szko³a Podstawowa Nr
2 im. Jêdrzeja �niadeckiego) czeka³a na nas
woda mineralna, a zaraz potem próba.

Towarzyszy³ nam zespó³ wspania³ych
dziewcz¹t �Fresca Voce�. Próba, jak to zwy-
kle bywa, jest to dostrojenie g³osów oko³o
400 chórzystów, by brzmia³y zgodnie z nu-
towym zapisem i tak jak dyrygent ka¿e. By³o
to przygotowanie do najwa¿niejszego wyda-
rzenia III Che³miñskich Miêdzynarodowych
Spotkañ Chóralnych jakim jest uczestnictwo
i udzia³ we Mszy �wiêtej.

Próbê z udzia³em organów i orkiestry
symfonicznej przeprowadzi³ mistrz ceremo-
nii, organizator i sprawca spotkania, dyrygent
i prezes �Chorus Culmensis�, pan Wojciech
B³aszczak.

Po próbie odby³ siê przemarsz chórów uli-
cami grodu poprzez rynek, przy d�wiêkach
orkiestry dêtej, w rytm radosnego marsza.
Orkiestr¹ dyrygowa³ pan Józef Lica - bas na-
szego chóru.

Po paradzie znale�li�my ch³ód i wycisze-
nie w murach che³miñskiej Fary. By³a to ko-
nieczna chwila przed przygotowaniem siê do
Mszy �wiêtej. Orkiestra Symfoniczna Zespo-
³u Szkó³ Muzycznych z Bydgoszczy zajê³a
miejsca po�rodku �wi¹tyni; soprany i alty
miêdzy orkiestr¹ i o³tarzem; tenory i basy po
bokach. Batuta spoczywa³a w rêku dyrygenta
pana Henryka Wierzchonia.

Na pocz¹tku Mszy �wiêtej chóry rozpo-
czê³y swój udzia³ utworem �Gaude Mater Po-
lonia� Wincentego z Kielczy. Jest to pierw-
szy w historii polskiej muzyki znany imien-
nie kompozytor, a tak¿e poeta i dominikanin
(ur. przed 1200 - zmar³y oko³o 1261 roku), a
utwór jest pierwszym hymnem królewskim
ostatnich Piastów. Po hymnie w³¹czyli�my
siê w misterium Mszy �wiêtej dzie³em �Mis-
sa Dominicalis� ze wszystkimi jej czê�ciami.
Zosta³y te¿ wykonane: �Alleluja� Georga Fry-
deryka Händla z oratorium �Mesjasz� pod
dyr. pana Romualda Rajsa, �Ave, verum cor-
pus� Wolfganga Amadeusza Mozarta i na za-
koñczenie �Hymn III Tysi¹clecia� Miros³awa
Ga³êskiego.

Ka¿de z tych dzie³ tak wielkie, tak dosko-
na³e, ¿e zdaæ by siê mog³o umys³ ludzki nic
bardziej piêknego Stwórcy i Panience ofia-
rowaæ nie mo¿e. S³owami nie mo¿na opisaæ
brzmienia, które odbiera siê sercem i umy-
s³em. Pozostaj¹ tam w �rodku nas, w skarb-
cu pamiêci najpiêkniejszych doznañ.

Po Mszy �wiêtej chóry zaprezentowa³y
siê przed o³tarzem. Go�ci zagranicznych
reprezentowa³ chór z Wilna pod dyr. Janina
Labul (42-osobowa grupa mieszana). By³y
te¿ dwa chóry ukraiñskie w bardzo licznym
sk³adzie o unikalnym brzmieniu, opartym o
klasykê ukraiñsk¹ i cerkiewne brzmienie.

Pozosta³e koncertuj¹ce chóry to z:
Che³mna �Chorus Culmensis� (dyr. Wojciech
B³aszak), Grudzi¹dza - Chór �Echo� (dyr.
Jerzy Cie�lak) i Bydgoszczy: Zespó³ Pie�ni
Dawnej Akademii Bydgoskiej (dyr. Jan Lach),
�Exultate Deo�  (dyr. Romuald Rajs),  Zespó³
Pie�ni Dawnej �Fresca Voce� z Bydgoszczy
(dyr. Michalina Spychalska), Stowarzysze-
nie Muzyczne �Fordonia� z Bydgoszczy (dyr.
Marian Wi�niewski i Michalina Spychalska),
Chór Mieszany �Jubilate Deo� z Bydgoszczy
(dyr. Janusz Sierszulski).

III Che³miñskie Miêdzynarodowe Spotka-
nia Chóralne zakoñczy³o uroczyste po¿egna-
nie. Wszyscy dyrygenci otrzymali okoliczno-
�ciowe upominki. Organizatorzy, sponsorzy
i uczestnicy otrzymali podziêkowania, ale to
jeszcze nie by³ koniec.

Go�cinno�æ i ¿yczliwo�æ Che³minian wy-
razi³a siê raz jeszcze przyjêciem w Rycer-
skiej Osadzie. Nie brak³o miêsiwa, kie³basy,
ciasta. Z³oci³o siê piwo w plastikowych ku-
flach, srebrzy³a woda mineralna, czerni³a
kawa i pachnia³a herbata. Kusztyczek go-
rza³ki te¿ siê znalaz³. Wraz z innymi prze-
zacnymi chórzystami udzia³ w wydarzeniach
niezwyk³ych dnia tego uczestnikiem i �wiad-
kiem by³em, o czym za�wiadczam tymi pa-
roma s³owami.

MAREK, FOT. MIETEK

Od redakcji:
Na fotografii przedstawiono fragment chóru
Che³miñskiej Fary.
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Ludzie z pomnika (88)

Urodzi³ siê w dniu 15 kwietnia 1900 roku
w rodzinie rolniczej w miejscowo�ci ¯êdo-
wo w powiecie szubiñskim. By³ synem Anto-
niego i Marii z domu Szulska. W roku 1914
ukoñczy³ z wyró¿nieniem Szko³ê Po-
wszechn¹, do której uczêszcza³ w rodzinnej
miejscowo�ci. Chocia¿ by³ zdolnym uczniem
nie móg³ podj¹æ dalszej nauki z powodu bra-
ku zgody rodziców. Tote¿ do 1929 roku pra-
cowa³ w domu w gospodarstwie rolnym. W
dniu 20 czerwca 1919 roku wst¹pi³ potajem-
nie do wojsk Powstania Wielkopolskiego.
Walczy³ na ró¿nych frontach, ale dok³adny
przebieg udzia³u w walkach powstañczych
nie jest znany.

Jurek bra³ równie¿ udzia³ w wojnie pol-
sko-bolszewickiej i to w jej najwa¿niejszych
walkach. Stacjonuj¹c ko³o Wo³omina w dniu
14 sierpnia 1920 roku pod dowództwem pod-
porucznika Mieczys³awa S³owikowskiego
walczy³ w szeregach ochotników o miejsco-
wo�æ Ossów.

Bra³ te¿ udzia³ w decyduj¹cej bitwie w wal-
kach z bolszewikami, tzw. Bitwie Warszaw-

W£ADYS£AW
JUREK

Powoli i z mozo³em tworzyli�my wspólno-
tê, która by³a coraz bardziej ró¿norodna.
Przybywa³o mieszkañców z najró¿niejszych
stron Bydgoszczy, regionu i kraju. Powodo-
wa³o to �krzy¿owanie siê� wielu zwyczajów i
tradycji. By³a to te¿ grupa ludzi z ró¿nych
parafii, a nawet diecezji, maj¹ca w swych do-
�wiadczeniach ko�cielnych co� swoistego,
niepowtarzalnego. Aby to wszystko �pogo-
dziæ� trzeba by³o wiele starañ ze strony pro-
boszcza, jak i wiele wzajemnego zrozumie-
nia. Takie zadania stawia³ zbli¿aj¹cy siê Ad-
went 1983 roku - okres oczekiwania na Na-
rodzenie Pana.

W 1983 roku pocz¹tek Adwentu przypa-
da³ w dniu 28 listopada. Prosili�my Pana  w
pie�ni �Spu�cie nam na ziemskie niwy�, aby
przyby³ do powstaj¹cej - nowej parafii i po-
b³ogos³awi³ dzie³o budowy ko�cio³a material-
nego i Ko�cio³a ducha. Adwentem rozpoczy-
na³ siê nowy Rok Liturgiczny, a wiêc by³a oka-
zja do nakre�lenia planów duszpasterskich
na ca³y nadchodz¹cy rok.

I tak, pocz¹wszy od I Niedzieli Adwentu,
wprowadzono w �betlejemce� dwie niedziel-
ne Msze �wiête, o 9.00 i 12.00. Podczas ka¿-
dej z nich zajête by³y miejsca siedz¹ce na
³aweczkach i stoj¹ce wyznaczone pod da-
chem tej prowizorycznej kaplicy, zw³aszcza
na Mszy �w. o godzinie 12.00.

Od drugiej Niedzieli Adwentu wprowadzo-
no, w ka¿d¹ �rodê, Roraty o 16.00, a w �wiê-
to maryjne - Niepokalanego Poczêcia NMP
w dniu 8 grudnia odprawione zosta³y dwie
uroczyste Msze �w., o 8.00 i 16.00. Przed
ka¿d¹ Msz¹ by³a równie¿ mo¿liwo�æ przy-
st¹pienia do spowiedzi. Spowiadanie by³o w
pewnym sensie uci¹¿liwe, bowiem kap³an
spowiada³ w baraku - zakrystii, gdy¿ nie by³o
konfesjona³ów, a s³u¿ba liturgiczna na ten
czas musia³a wyj�æ na ��wie¿e powietrze�.

Warto zaznaczyæ, ¿e Rok Liturgiczny na-
k³ada³ na ks. Proboszcza konieczno�æ przy-
gotowania dla parafii szat liturgicznych w ró¿-
nych kolorach. Parafia mia³a dotychczas tyl-
ko jeden ornat koloru bia³ego, a na czas Ad-
wentu wypo¿yczy³a stroje w odpowiednich
kolorach z parafii pw. �w. Miko³aja.

Planowana jeszcze w koñcz¹cym siê roku
kalendarzowym rozbudowa �betlejemki�,
mimo ch³odu i mrozów, nie zosta³a zahamo-
wana.

Bo¿e Narodzenie zbli¿a³o siê szybko.
(cdn)

KFAD

Od autora:  Gdyby, po lekturze kolejnego od-
cinka, kto� chcia³ co� dopowiedzieæ do opisy-
wanych zdarzeñ, bardzo proszê o kontakt.

O mojej parafii (14)

PIERWSZY
ADWENT

skiej. Ks. Ignacy Skorupka prowadzi³ do ata-
ku ¿o³nierzy. Bitwa ta, która zakoñczy³a siê
zwyciêstwem wojsk polskich, z uwagi na
okoliczno�ci i nieporównywaln¹ przewagê
wroga zosta³a uznana przez wojskowych za
jedn¹ z najlepiej prowadzonych bitew w dzie-
jach wojskowo�ci, a przez Polaków nazywa-
na krótko �Cudem nad Wis³¹�.

Po demobilizacji zapisa³ siê na Pañstwo-
wy Kurs Seminaryjny dla nauczycieli pomoc-
niczych w Poznaniu, który ukoñczy³ w 1922
roku.

Z dniem 1 sierpnia 1922 roku skierowa-
no go do pracy nauczycielskiej w jednokla-
sowej Szkole Powszechnej w Polichnie w
powiecie wyrzyskim. Pracuj¹c tam nawi¹za³
ponownie kontakty z rodzin¹, a ojciec wyba-
czy³ mu samowolne oddalenie siê z domu.
Pracuj¹c w szkole w Polichnie do 1929 roku
jednocze�nie dokszta³ca³ siê. Zda³ pierwszy
egzamin nauczycielski w Pañstwowym Se-
minarium Nauczycielskim w Wolsztynie, na-
stêpnie drugi egzamin kwalifikacyjny w Se-
minarium nauczycielskim w Kcyni. W latach
1927 - 1928 uczêszcza³ te¿ i ukoñczy³ Pry-
watny Wy¿szy Kurs Nauczycielski grupy
geograficzno - przyrodniczej w Bydgoszczy.

Maj¹c tak uzupe³nione wykszta³cenie, sta-
ra³ siê o pracê w bydgoskich szko³ach. Z
dniem 1 lutego 1929 roku rozpocz¹³ pracê
na etacie nauczyciela w Publicznej Szkole
Powszechnej im. Królowej Jadwigi w Byd-
goskiej Rupienicy. Tam te¿ dosta³ s³u¿bowe
mieszkanie dla siebie i rodziny. Placówce tej
pozosta³ wierny do wybuchu II wojny �wia-
towej.

Aresztowany przez Gestapo w swym
mieszkaniu w dniu 14 pa�dziernika 1939
roku zosta³ zabrany na przes³uchanie. Ju¿
w momencie aresztowania zarzucano mu
udzia³ w zamachach na ludno�æ niemieck¹
(prawdopodobnie chodzi³o o jego udzia³ w
Powstaniu Wielkopolskim).

W³adys³aw Jurek zosta³ rozstrzelany 15
listopada 1939 roku w niejawnej egzekucji
w Dolinie �mierci ko³o Fordonu. Rodzina
przez ca³¹ wojnê zna³a prawdopodobne miej-
sce stracenia W³adys³awa, ale dopiero w
1947 roku podczas ekshumacji fakt ten zo-
sta³ potwierdzony.

Po ekshumacji zw³oki zosta³y zabrane i
pochowane na Cmentarzu Starofarnym przy
ulicy Grunwaldzkiej.

opracowa³ KFAD

Materia³y �ród³owe:
Kronika Bydgoska Tom XIII - TMMB 1991
Kronika Nauczycielstwa Bydgoskiego
Relacje osób z dalszej rodziny.
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�wiêty Krzysztof  i ... jeden grosz
Staro¿ytno�æ chrze�cijañska nazwa³a go Christoforosem - nosz¹cym Chrystusa, a Pola-

cy Krzysztofem. Z okazji dnia jego wspomnienia MIVA-Polska (organizacja wspieraj¹ca
materialnie misjonarzy, szczegolnie w zakupie dla nich �rodków trasnportu) orgaznizuje
doroczn¹ akcjê �1 grosz za 1 bezpiecznie przejechany kilometr�. Ofiary na ten cel bêd¹
zbierane podczas po�eiêcenia pojazdów 254 lipca po wieczornej Mszy �w. o 18.30.

Przy okazji Krzysztofom pracuj¹cym w naszej parafii: ks. Krzysztofowi Buchholzowi -
asystentowi ko�cielnemu �Na o�cie¿� i ks. Krzysztofowi Danowskiemu (wikariuszowi), panu
Krzysztofowi Drapiewskiemu - cz³onkowi Kolegium Redakcyjnego i Krzysztofowi Wojcza-
kowi - redaktorowi parafialnej strony www sk³adamy w dniu ich �wiêta najlepsze ¿yczenia.

Niech na wzór patrona - �w. Krzysztofa nios¹ Chrystusa ludziom - Szczê�æ Bo¿e.
REDAKCJA



Dobroczynne zio³a (28)

£OPIAN WIÊKSZY
Z KANCELARII PARAFIALNEJ

18 czerwca 2005
Emilia Woroniecka

ur.19.02.2005
26 czerwca 2005

Jakub Klimas
ur. 25.08.2004

Kamil Jakub Olejniczak
ur. 26.02.2005

Nikola Monika Sêpiñska
ur. 27.04.2005

Roksana Adamczewska
ur. 04.03.2005

Kamila Adamczewska
ur. 09.03.2004

Mi³osz Bo¿ydar Sikora
ur. 04.05.2005
3 lipca 2005

Oliwer Antoni Gold
ur. 28.02.2005

Adam Zakrzewski
ur. 27.03.2005
10 lipca 2005
Jakub Wis³ocki
ur. 28.04.2005

Marta Strzy¿ewska
ur. 23.04.2005
Julian Wodzieñ
ur. 03.03.2005

Vanessa Anna Mo³wa
ur. 09.11.2004

Aniela Wodzieñ
ur. 24.11.2004

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

£opian wiêkszy (³opuch, Arc-
tium lappa) - wyrasta dumnie i
roz³o¿y�cie w�ród innego ziela w
rowach, na miedzach i przydro-
¿ach. Osi¹ga wzrost od 80-100
cm wysoko�ci. Z grubego, piono-
wego korzenia wyrasta ³odyga
prosto wzniesiona, ga³êzista. Li-
�cie ³opianu du¿e, szerokie, ser-
cowate, z wierzchu zielone, po³y-
skliwe, od spodu szarowe³niaste,
dolne do 50 cm d³ugie i szerokie.
Zakwita purpurowo, kwiatami ze-
branymi w kuliste koszyczki o
�rednicy 3-4 cm w lipcu - sierp-
niu. Po dojrzeniu koszyczki przy-
czepiaj¹ siê do ubrañ i do sier�ci
zwierz¹t, u³atwiaj¹c rozsiewanie.

Do celów leczniczych zbiera siê
pó�n¹ jesieni¹ lub bardzo wcze-
sn¹ wiosn¹ korzenie ro�lin jedno-
rocznych, które jeszcze nie roz-
kwit³y. Otrzymany surowiec to ko-
rzeñ ³opianu (Radix Bardanoe).
W³a�ciwo�ci lecznicze posiadaj¹
te¿ li�cie i owoce ziela.

Korzeñ zawiera mieszaninê
zwi¹zków poliacetylenowych, m.
in. tetrainê i pentainê, olejek ete-
ryczny, kwasy organiczne, fitoste-
rol, �luz, inulinê, substancje bia³-
kowe i sole mineralne.

ZASTOSOWANIE
£opian dzia³a na organizm

³agodnie, lecz bardzo skutecznie.
Zwiêksza wytwarzanie soku
¿o³¹dkowego, ¿ó³ci w w¹trobie,
enzymów w trzustce i usprawnia
ich przep³yw do dwunastnicy.
Stosowany zewnêtrznie na skó-
rê i b³ony �luzowe w postaci ok³a-
dów i k¹pieli, ³opian hamuje sil-
nie rozwój szkodliwych bakterii
oraz grzybów chorobotwórczych
i s³u¿y w leczeniu ³agodnych za-
burzeñ czynno�ci skóry zw³asz-
cza przy ³ojotoku. Dzia³a te¿ prze-
ciwzapalnie. Odwar i sok ze �wie-
¿ego korzenia ³opianu stosuje siê
wewnêtrznie w nie¿ytach przewo-
du pokarmowego, w¹troby i dróg

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu
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Krystyna Strzy¿ewska
ur. 05.11.1952 zm. 11.06.2005

Jadwiga Dynowiak
ur. 08.05.1922 zm. 13.06.2005

Ryszard Wantowski
ur. 25.08.1940 zm. 16.06.2005

 Czes³awa Ambrosewicz
ur. 05.05.1926 zm. 18.06.2005

£ucjan Ignacy Pisarek
ur. 28.01.1925 zm. 21.06.2005

Józef Tadeusz Chyliñski
ur. 19.03.1951 zm. 21.06.2005

Anna Wieczorkowska
ur. 15.07.1913 zm. 27.06.2005

Helena Gutowska
ur. 26.02.1952 zm. 28.06.2005

Joanna Adela ¯urawska
ur. 12.08.1928 zm. 03.07.2005

Katarzyna Nowacka
ur. 13.10.1976 zm. 04.07.2005

Marianna Magdziarz
ur. 1.11.1916 zm. 06.07.2005
Miros³awa Eugenia Swatek

ur. 30.11.1957  zm. 08.07.2005
Mariusz Rajmund Lisewski

ur. 1.12.1955  zm. 08.07.2005
Zdzis³aw Kolasiñski

ur. 28.11.1953  zm. 13.07.2005
Z ksi¹g parafialnych

wg stanu w dniu 18. lipca 2005
spisa³ Krzysztof D.

¿ó³ciowych oraz dróg moczo-
wych, pomocniczo w przewlek³ym
reumaty�mie stawowym i miê-
�niowym. Zewnêtrznie stosuje siê
w postaci przemywañ i ok³adów
w ³ojotoku suchym, wypadaniu
toksycznym i ³ojotokowatym w³o-
sów oraz do k¹pieli leczniczych i
kosmetycznych. W lecznictwie lu-
dowym ³opian jest uwa¿any za
skuteczny w pocz¹tkowym okre-
sie cukrzycy.

M³ode, nadziemne czê�ci ³opia-
nu oraz korzenie s¹ jadalne jako
jarzyna. Olej t³usty z nasion jest
stosowany do produkcji myd³a.
£odygi dostarczaj¹ grubego w³ók-
na, odpady znajduj¹ zastosowa-
nie w przemy�le papierniczym.
Inne gatunki ³opianu to ³opian pa-
jêczynowaty i ³opian mniejszy i
maj¹ podobne w³a�ciwo�ci.

PRZETWORY
Odwar z korzenia: 2-3 ³y¿ki roz-
drobnionego korzenia zalaæ 2
szklankami ciep³ej wody i powoli
ogrzewaæ do wrzenia, gotowaæ
pod przykryciem 3 min. Odstawiæ
na 15 min i przecedziæ. Piæ 1/3 -
1 szklanki 2-3 razy dziennie po je-
dzeniu w lekkich nie¿ytach prze-
wodu pokarmowego, w¹troby i
dróg ¿ó³ciowych oraz schorze-
niach przemiany materii. Odwar
mo¿na stosowaæ do przemywañ
w ³ojotoku i innych schorzeniach
skórnych.
Sok ze �wie¿ego korzenia:
przyjmowaæ doustnie po 30-60
kropli w kieliszku wody 2-4 razy
dziennie po jedzeniu w stanach
zapalnych przewodu pokarmowe-
go, dróg moczowych i ¿ó³ciowych,
s³abo nasilonych schorzeniach
w¹troby, zaburzeniach przemiany
materii oraz niektórych chorobach
skóry. Skuteczny w leczeniu tr¹-
dzika m³odzieñczego
(Uwaga: wszystkie te zio³a mo¿-
na kupiæ w sklepach zielarskich).

MAREK

�ród³o:
O¿arowski A., Jaroniewski W.:
Ro�liny lecznicze i ich praktycz-
ne zastosowanie. Warszawa
IWZZ 1987 r.

Od autora:
Surowiec ro�linny nale¿y zbieraæ
ze stanowisk oddalonych od szos,
dróg, wysypisk �mieci, zak³adów
przemys³owych i tym podobnych
miejsc - ma leczyæ, a nie truæ.

Najwy¿szy stworzy³ lekar-
stwo na ziemi, a m¹¿ m¹dry nie
bêdzie siê nim brzydzi³

 Agryppa Nettesheim

11 czerwca
Krzysztof Marcin Tomczyk
Karolina Marta Tomczak

Dawid Chmielewski
Olga Maria Kryszak
18 czerwca 2005
Jacek Pa�niewski
Alina Hanna Klucz
Tomasz Molenda

Paulina Anna Stablewska
Piotr Marek Woszyñski

Alina Puppel
Marek Adam Wysocki

Magdalena Anna Nicpoñ
Grzegorz Rogalski

Magdalena Alicja Pawlas
24 czerwca 2005

Marcin £ukaszewski
Emilia Maria Kulik
25 czerwca 2005

Wojciech Piotr Kubas
Anna Deba

£ukasz Kuczewski
Katarzyna Miros³awa Drelichowska

1 lipca 2005
S³awomir Piotr Patyk

Aleksandra Andryañczyk
2 lipca 2005

Tomasz Szynkaruk
Emilia Gabriela Jackowska

�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,

wierno�æ
i uczciwo�æ
ma³¿eñsk¹

INFORMACJE
SAKRAMENT CHRZTU �W.
Sakrament sprawowany jest przy
udziale wspólnoty parafialnej w cza-
sie niedzielnej Mszy �w. o 13.00.
Dziecko zg³aszaj¹ rodzice w Biurze
Parafialnym podaj¹c kandydatów na
chrzestnych, tj. osoby ochrzczone,
bierzmowane, praktykuj¹ce, maj¹ce
ukoñczone 16 lat (je¿eli ¿yj¹ w ma³-
¿eñstwie musi to byæ zwi¹zek sakra-
mentalny). Zg³aszaj¹c dziecko do
Chrztu �w. trzeba 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.: 14, 28
sierpnia i 11  wrze�nia 2005 r.
SAKRAMENT MA£¯EÑSTWA
Osoby pragn¹ce zawrzeæ zwi¹zek
ma³¿eñski powinny zg³osiæ siê do
Biura Parafialnego celem ustalenia
terminu �lubu i spisania protoko³u na
3 miesi¹ce przed �lubem.
POGRZEB
Przy zg³oszeniu nale¿y przed³o¿yæ
odpis aktu zgonu z USC.

3 lipca 2005
Krzysztof Synakiewicz

Paulina Malesza
9 lipca 2005

Robert Krzysztof Bazela
Agnieszka Bukowska

15 lipca 2005
Erik Tobias Asplund

Ma³gorzata Gosz



26 czerwca o 17.00 odby³o siê spotkanie liderów wspólnot parafial-
nych po�wiêcone przygotowaniom do przyjêcia Relikwii �w. Teresy.
27 czerwca Wydzia³ Duszpasterski Kurii Diecezjalnej zaprosi³ przed-
stawicieli Ruchów i Stowarzyszeñ Katolickich na spotkanie, które od-
by³o w Kurii Diecezjalnej przy ulicy ks. Malczewskiego. Z naszej pa-
rafii brali udzia³ reprezentanci kilku grup (wiêcej na str. 14).
Od 29 czerwca do 7 lipca trwa³a Nowenna do �w. Teresy od Dzieci¹t-
ka Jezus jako przygotowanie do przyjêcia Relikwii.
1 lipca w pierwszy pi¹tek miesi¹ca trwa³a ca³odzienna Adoracji Naj-
�wiêtszego Sakramentu, podczas której wspólnoty prowadzi³y Ró-
¿añcowe Jerycho. Po Mszy �w. wieczornej odprawiono Nabo¿eñstwo
do Naj�wiêtszego Serca Pana Jezusa.
6. lipca przypada³o wspomnienie NMP Uzdrowienia Chorych. Wspól-
nota ¯ywego Ró¿añca poprowadzi³a Ró¿aniec w intencji chorych o
8.00 i 18.00, za� Mszê �w.  z udzia³em chorych  odprawiono o 15.30,
a po niej odby³o siê dla nich spotkanie w domu katechetycznym przy-
gotowane przez ¯ywy Ró¿aniec i Grupê �D¹b�.
8. lipca od 8.30 do oko³o 21.15 go�cili�my w naszej parafii Relikwie
�w. Teresy. Na bogaty program spotkania z³o¿y³y siê Msze �wiête,
modlitwy prowadzone przez wspólnoty naszej parafii a tak¿e Droga
Krzy¿owa w Dolinie �mierci. Mszy �w. o 18.30 z udzia³em 6 ksiê¿y
koncelebransów przewodniczy³ ks. bp Jan Tyrawa (wiêcej str. 6-8).
13 lipca grupa pielgrzymów z parafii wyjecha³a do Lichenia. Nastêp-
ny wyjazd planowany jest 6 sierpnia br.
21 lipca wyruszy pieszo do Czêstochowy Grupa �Przezroczysta�.
25 lipca przypada wspomnienie �w. Krzysztofa-patrona kierowców i
podró¿nych. Po Mszy �w. o 18.30 nast¹pi po�wiêcenie pojazdów. Po
Mszy bêd¹ równie¿ zbierane ofiary na pomoc przy zakupie �rodków
transportu dla misjonarzy w ramach akcji MIVA POLSKA �1 grosz za
bezpiecznie przejechany kilometr�.
Od 27 lipca do 5 sierpnia br. wyruszy pieszo do Czêstochowy piel-
grzymka �Promienista�, a razem z ni¹ nasza Grupa �Bia³o-¯³óta�.
1 sierpnia w naszej wspólnocie parafialnej go�ciæ bêdziemy pieszych
pielgrzymów z Gdañska. Zwracamy siê do chêtnych, którzy chcieliby
w³¹czyæ siê w ten pielgrzymi trud, przyjmuj¹c na nocleg p¹tników.
Rezerwacja noclegów dla pielgrzymów z Gdañska w zakrystii po ka¿-
dej mszy �w. i w biurze parafialnym.
15. sierpnia o 21.00 odbêdzie siê przy figurze MB Fatimskiej Maryjne
Nabo¿eñstwo �wiat³a.
Prezydent Miasta Bydgoszczy informuje o  mo¿liwo�ci skorzystania
przez uczniów z darmowego wstêpu na baseny przyszkolne. Przed-
stawiaj¹c legitymacjê, braæ szkolna mo¿e k¹paæ siê bezp³atnie co-
dziennie od momentu otwarcia basenu do 14.00.
Najbli¿sze Bierzmowanie dla doros³ych odbêdzie siê w parafii p.w.
�wiêtych Polskich Braci Mêczenników-Wy¿yny. Pierwsze spotkanie
bêdzie czwartek 8 wrze�nia o godz. 18.30. Nastêpne w ka¿dy czwar-
tek o godz. 18.30. Kandydaci do bierzmowania proszeni s¹ o przy-
niesienie �wiadectwa chrztu.
Parafialny Zespó³ �Caritas� pe³ni dy¿ur w ka¿d¹ �rodê od 17.00 do
19.00 w Domu Parafialnym.
Internetowa transmisja nabo¿eñstw z ko�cio³a parafialnego w nie-
dzielê i �wiêta  z parafialnej strony internetowej www.mbkm.pl
Powstaje w �Na o�cie¿� strona dla dzieci. Przy³cz siê i napisz co�
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 czwartek o 8.00 w kaplicy.
Adoracja Naj�wiêtszego Sakramentu w kaplicy we wszystkie pi¹tki
od 9.00 do 18.00.
W pierwszy pi¹tek miesi¹ca po Ró¿añcu o 16.30 spotykaj¹ siê Po-
dwórkowe Kó³ka Ró¿añcowe Dzieci.
W ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca prowadzona jest przez ró¿ne
wspólnoty modlitwa �Ró¿añcowe Jerycho�.

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY

POZIOMO: 1A Chlebek i bu³eczki; 2H Wiejska chata; 3A S³aby, cher-
lawy cz³owiek; 4H Mebel u psychoanalityka; 5A W porzekadle ma
krótkie nó¿ki; 6J Praca na krosnach; 7A  Aparat radiowy, lub telewi-
zyjny; 8J Talerz na balkonie, lub na dachu; 9A Jej cech¹ s¹ rubryki;
10G Pojemnik do kwiatów; 11A Mowa z ambony; 12G Lekkoduch,
sza³awi³a; 13A Dwukó³ka dla malucha; 14G Mechanik po wy¿szych
studiach.

PIONOWO: A1 Podtrzymuje spodnie; A9 Fachowiec który toczy; B5
Ma³y "statek" napêdzany wios³ami; D7 Imiê Szewiñskiej; E1 Rozro-
�niête  chwasty; E11 Jama wykopana w ziemi; G5 Cudowny napój z
Kany Galilejskiej; G10 Produkowane w tartaku; H1 Puszczane przez
zalotnika; J6 Hala z krosnami; K1 Zawsze w parze z haftk¹; K12
Woda wyp³ywaj¹ca z oczu; L8 Barwny ³uk na niebie; M1 Zabawa z
bujaniem; O8 Gramofon inaczej nazwany.

ZNACZENIE WYRAZÓW

KRZY¯ÓWKA WAKACYJNA
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 18.30 20.00

(*) - odprawia sie od poniedzia³ku do pi¹tku

Odgadnij wyrazy i odczytaj has³o wg podanego szyfru. Poszczególne
wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasami.  W rozwi¹zaniu wystarczy
podaæ samo has³o. Oto szyfr: [(M6,C3,G12,K4,D9) (J14, F1, L10, H7,
E3) (L8, H1) (M3, G1, D7, O2, G10, N14, H2, A9, C13, J4)  (G5, J11,
K2, F7, K14)]. Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub
wrzucaæ do skrzynki �Poczty parafialnej� do 4 wrze�nia 2005 roku.
Rozwi¹zanie krzy¿ówki  z poprzedniego wydania brzmia³o: �DU¯Y
I MALY, M£ODY I STARZEC KA¯DY JEST DZIECKEIM BOGA�. Na-
grodê otrzymuje Aleksandra Doliñska, zam. w Bydgoszczy, przy
ul. Kleina 7. Gratulujemy. Nagroda czeka w zakrystii.

Dziêkujemy  korespondentom i autorom tekstów, oraz za nades³ane listy
i pozdrowienia. Sk³ad ukoñczono i oddano do druku  21 lipca 2005 r.
Nastêpne wydanie �Na o�cie¿� planowane jest  11. wrze�nia 2005 r.

TELEFONY
323-48-33 ks. proboszcz Jan Andrzejczak, 323-48-35 Biuro Parafialne
323-48-42 ks. Krzysztof Danowski;  323-48-43 ks. Dariusz Weso³ek;
323-48-44 ks. Zbigniew Zimniewicz; 323-48-45 ks. Krzysztof Buchholz;
323-48-46 ks. Wojciech Retman; 323-48-41 ks. rez. Edward Wasilewski

Miesiêcznik �Na o�cie¿� Redaguje kolegium, ks. Krzysztof Buch-
holz (asystent ko�cielny) * Adres: ul. Bo³tucia 5,  85-791 Bydgoszcz; naosc@na-
osc.lo.pl * http://www.naosc.lo.pl  (równie¿ na stronie parafialnej: www.mbkm.gnie-
zno.opoka.org.pl) * Materia³ów nie zamówionych 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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Bie¿¹ce og³oszenia duszpasterskie i inne aktualno�ci parafialne oraz
ciekawe i pomocne informacje znajduj¹ siê w internecie na parafialnej
stronie internetowej: www.mbkm.pl
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Chrze�cijañska braæ marynarska �wia-
ta z wielk¹ czci¹ i nabo¿eñstwem ju¿ od
wieków odnosi³a siê do Matki Bo¿ej. Ma-
rynarze nadali Jej ogólno�wiatowy tytu³
�Stella Maris� (Gwiazda Morza).

DLACZEGO GWIAZDA MORZA?
Tytu³ Gwiazda Morza, jaki nadali Matce

Bo¿ej marynarze ma swe g³êbokie korzenie
ewangeliczne, jak i historyczne.

Najpierw zajmijmy siê Ewangeli¹. Okre-
�lenie Matki Bo¿ej jako Gwiazdy Morza bie-
rze swój pocz¹tek od �wiadectwa tego, �któ-
rego Jezus umi³owa³� i któremu umieraj¹c na
krzy¿u, odda³ w opiekê Sw¹ Rodzicielkê w
s³owach �Oto Matka twoja�. Jan, choæ sta-
rannie ukrywa swoje imiê potwierdza w
Ewangelii dane tradycji, ¿e od tej godziny
Maryja sta³a siê przyk³adem drogi Ko�cio³a.
Droga Ko�cio³a wyznaczona przez Jezusa
w chwili rozes³ania uczniów �a¿ po krañce
ziemi� niejednokrotnie wiod³a przez morza.
¯egluga morska korzysta³a podczas nawi-
gacji z obserwacji gwiazd na niebie. Takim
punktem odniesienia dla nawigacji morskiej
by³a kiedy�, i jest czê�ciowo jeszcze dzi�
Gwiazda Polarna na pó³kuli pó³nocnej, czy
Krzy¿ Po³udnia, na pó³kuli po³udniowej.

Id¹c dalej, w XII rozdziale Apokalipsy
znajdujemy zapis dziwnego widzenia auto-
ra. Jest nim walka smoka z Niewiast¹ oble-
czon¹ w s³oñce i ksiê¿yc pod Jej stopami, a

�wiêta ku czci Matki Bo¿ej (27)

STELLA MARIS - GWIAZDA MORZA
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na g³owie wieniec z gwiazd dwunastu. To wy-
mowne widzenie Jana wskazuje, ¿e miej-
scem przebywania Maryi jest firmament nie-
bieski.

Drugi element to sam fakt wpisania mo-
rza w imiê Maryi. Maryja po aramejsku, czyli
w jêzyku w którym wzrasta³a i ¿y³a to �Mi-
riam�. W tym samym jêzyku drugi cz³on imie-
nia (iam) znaczy ni mniej ni wiêcej, tylko �mo-

rze�. Ca³e s³owo �Miriam� zapisane
trochê inaczej, bo �mi-riam� oznacza
�morze goryczy�.  Ta interpretacja na-
wi¹zuje do postaci Matki Jezusa jako
Bole�ciwej, czy Wspó³cierpi¹cej wraz
ze Swoim Synem. Jest to pewnie naj-
bardziej trafne okre�lenie Matki Bo-
¿ej jako Gwiazdy Morza, która jest wi-
dzialnym znakiem na niebie, przyk³a-
dem, sprawdzianem, wzorem, za któ-
rym marynarze pod¹¿aj¹.

KIEDY PRZYPADA �WIÊTO
�STELLA MARIS�?

Nie ma w zasadzie �ci�le okre�lo-
nego przez Ko�ció³ dnia �wiêtowania
Gwiazdy Morza. By³oby to trudne, ze
wzglêdu na ró¿nicê kultur i zwycza-
jów religijnych poszczególnych naro-
dów. W zasadzie ka¿dy naród �wiê-
tuje dzieñ Gwiazdy Morza w swoje
najwa¿niejsze maryjne �wiêto. Polscy
marynarze uroczy�cie �wiêtuj¹
Gwiazdê Morza w dzieñ Wniebowziê-
cia NMP (15 sierpnia), a tak¿e coraz
czê�ciej w dzieñ  Matki Boskiej Grom-
nicznej (2 lutego), która �wiat³em
Chrystusa roz�wietla bezkres ciem-
no�ci morskiej. Wszelkie inne �wiêta
maryjne maj¹ dla marynarzy pierwia-
stek wspomnieniowy Gwiazdy Mo-
rza. Jednak bardziej ni¿ o �wiêtowa-
nie, chodzi w tym przypadku
o ujêcie marynarzy i ich rodziny spe-

cjalistyczn¹ opiek¹ duszpastersk¹ zbli¿aj¹c¹
ich do Boga.

O�RODKI �STELLA MARIS�
Marynarze pochodz¹ z ró¿nych miejsc, z

ró¿nych �rodowisk. Pracuj¹ wiele czasu z
dala od swych bliskich i od stron rodzinnych.
Ich praca rozpoczyna siê z chwil¹ wyp³yniê-
cia z portu, a koñczy z chwil¹ powrotu.

W tych okoliczno�ciach nie mo¿emy mó-
wiæ o wyodrêbnieniu parafii dla marynarzy,
w których mieliby zapewnion¹ opiekê kap³a-
na. Tote¿ we wszystkich wiêkszych portach
�wiata istniej¹ katolickie kluby �Stella Maris�.
Tam pracuje kapelan marynarzy, tam sku-
piaj¹ siê rodziny marynarzy, czy studenci
szkó³ marynarskich. Wszyscy objêci s¹ opie-
k¹ duszpastersk¹ wed³ug potrzeby. W klu-
bach tych istniej¹ kaplice, w których spra-
wowana jest Eucharystia, udzielane s¹ sa-
kramenty �wiête itd.

Ka¿dy klub ma �rodki lokomocji, którymi
do swej siedziby przywozi przyby³ych do
portu marynarzy, którzy pragn¹ skorzystaæ
z takiej okazji. Poza tym, ¿e w tych miejscach
sprawuje siê Msze �w., jest okazja do spo-
wiedzi �wiêtej, rozmów osobistych i wielu
innych spraw. Rodziny marynarzy przygoto-
wuj¹ dla go�ci gor¹ce i mi³e przyjêcia. Wiele
o�rodków �Stella Maris� na �wiecie organi-
zuje na czas postoju statków w portach piel-
grzymki do znanych sanktuariów maryjnych
danego kraju.

O�rodki �Stella Maris�, w tym i w Polsce,
�wiadcz¹ pos³ugi duszpasterskie bezpo�red-
nio na statkach, gdy jest taka potrzeba za³o-
gi i mo¿liwo�ci. Jednym s³owem, o�rodki te
czyni¹ wszystko co w ich mocy, by ¿aden
marynarz nie czu³ siê osamotniony. Wspo-
maga te dzia³ania kap³anów, marynarzy i ich
rodzin Matka Bo¿a - Stella Maris.

Marynarze, do swej Przewodniczki -
Gwiazdy Morza, odnosz¹ siê z wielk¹ czci¹
i szacunkiem. W bezpo�rednim kontakcie z
przyrod¹, z dala od innych ludzi, cz³owiek
najbardziej odczuwa blisko�æ Boga. Na mo-
rzu marynarz czê�ciej szuka pomocy Bo¿ej,
bo mimo coraz wiêkszego postêpu w budo-
wie statków, na morzu los ka¿dego statku,
zale¿y od wszechmocnego Boga.

KFAD

Materia³y �ród³owe:
Nowak B.: Stella Maris znaczy Gwiazda Mo-
rza, �ród³o nr 31/2001
Janicki A. K. (kapelan marynarzy ze Szcze-
cina) Maryja - Gwiazda Morza, Rycerz Nie-
pokalanej  nr 2/2003

OD REDAKCJI:
Fotografia Matki Bo¿ej Gwiazdy Morza
pochodzi z kaplicy O�rodka Rekolekcyjno-
Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego �GWIAZ-
DA MORZA� prowadzonego przez ksiê¿y
Marianów  (w Grzybowie k/Ko³obrzegu), in-
ternet: www.gwiazda-morza.pl

OD REDAKCJI:
Z inicjatywy Domu Wydawniczego RAFAEL pod-
jêli�my z nim wspó³pracê w ramach akcji �Dzielmy
siê S³owem�. Na str. 12 zamieszczamy tekst Janu-
sza Poniewierskiego pt. �Nicnierobienie�.




