


Redakcja, w tym wydaniu, jako temat
przewodni wybra³a has³o �Piêkna mi³o�æ�.

Do tego has³a nawi¹zuje wiele tekstów.
Koniecznie trzeba przeczytaæ rozmowê mie-
si¹ca z pani¹ Mari¹. Niech jej tre�æ - �wia-
dectwo bêdzie zachêt¹ nie tylko do pa�dzier-
nikowej modlitwy ró¿añcowej, ale równie¿ do
sta³ego odmawiania choæ dziesi¹tki ró¿añca.

O Matce Bo¿ej Piêknej Mi³o�ci - patron-
ce naszej Diecezji bydgoskiej pisze KfAD.

O odpowiedzialnych zadaniach Jej czci-
cieli mówi³ ks. bp Jan Tyrawa podczas odpu-
stowego kazania 8. wrze�nia br. Uroczysto-
�ci odpustowe zakoñczy³y siê Aktem Zawie-
rzenia Diecezji Bydgoskiej Matce Piêknej Mi-
³o�ci. Warto równie¿ do tych tekstów zajrzeæ.

O piêknym mi³owaniu mówi kazanie
ks. Dariusza, które spisa³a Irena Jadwiga.

Do piêknej mi³o�ci nale¿¹ ró¿ne �wiadec-
twa wypoczynku i pielgrzymich wêdrówek
oraz XX �wiatowe Dni M³odych z udzia³em
naszych parafian.

Obrazem piêknej mi³o�ci by³o drugie spo-
tkanie na �Lednicy Seniora�. Na Lednicê za-
wsze warto pojechaæ, czy to wiosn¹, czy je-
sieni¹, czy te¿ o innej porze roku. Lednica
¿yje ca³y rok. Jest tam wiele darów Jana Paw-
³a II dla buduj¹cego siê o�rodka duszpaster-
skiego. Mo¿na odpocz¹æ fizycznie i zaczerp-
n¹æ si³ duchowych. A mo¿e warto pojechaæ
tam w grupie apostolskiej na dzieñ skupienia
lub rekolekcje? Miejsca jest du¿o i warunki
coraz lepsze.

Zbli¿a siê XXII Odpust parafialny. Niech
nikogo z nas nie zabraknie w czasie przygo-
towañ do niego i w dniu celebracji. Z tej oka-
zji sk³adam wszystkim Duszpasterzom i Pa-
rafianom serdeczne podziêkowanie za wszel-
kie oznaki piêknej mi³o�ci Boga i ludzi u Kró-
lowej Mêczenników. Bóg zap³aæ.

Przygotowywany jest V Dzieñ Papieski -
pierwszy raz bez obecno�ci papie¿a Jana Paw-
³a II, ale z Jego nastêpc¹ Benedyktem XVI.

Odbêdzie siê Bieg Pamiêci - organizowa-
ny przez CKK �Wiatrak�. Jest to jednocze�nie
i sportowy wysi³ek - trzeba przebiec ze Stare-
go Rynku do Doliny �mierci ale i przypomnie-
nie ofiar i daniny krwi w obronie Ojczyzny.

Nastêpne wydanie ju¿ w pa�dzierniku.
FRED

Mo¿na nie czytaæ
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MATER DEI MEMENTO MEI
Dnia 29 maja roku 1966 w obecno�ci wie-

lu biskupów, duchowieñstwa i mieszkañ-
ców Bydgoszczy, Prymas Polski Stefan
Kardyna³ Wyszyñski z okazji podwójnego
jubileuszu 500-lecia intronizacji obrazu w
bydgoskiej Farze i 1000-lecia chrze�cijañ-
stwa w Polsce, dokona³ uroczystej korona-
cji obrazu Matki Bo¿ej. Nak³adaj¹c na skro-
nie Madonny korony powiedzia³

Spod serca wybranej Matki, mi³o�æ oj-
cowa ludzkimi drogami przychodzi na
�wiat. Przez Maryjê za spraw¹ ducha
mi³o�ci Ojciec da³ �wiatu umi³owanego
swojego Syna. Tak Bóg umi³owa³ �wiat.
Maryja Rodzicielka staje siê Matk¹ piêk-
nej, najpiêkniejszej mi³o�ci. Ojciec
swoj¹ mi³o�æ - Syna, umie�ci³ pod ser-
cem Maryi, a Ona tego Syna umi³owania
Ojcowego da³a nam, jako znak wielkiej
mi³o�ci Ojca ku nam wszystkim. Matka
Piêknej Mi³o�ci to znaczy mi³o�ci a¿ ta-
kiej, jak¹ ma Ojciec ku Synowi i jak¹ Syn
od Ojca ku wszystkim dzieciom Bo¿ym.

Powtórnej koronacji Wizerunku, tym ra-
zem koronami papieskimi, dokona³ dnia 7
czerwca 1999 roku Ojciec �wiêty Jan
Pawe³ II, podczas swojej wizyty apostolskiej

Proboszczowskie
zamyslenia

w Bydgoszczy. Ta �wiêta Ikona Matki Bo-
¿ej w bydgoskiej Farze (dzi� Katedrze) jest
charyzmatycznym znakiem maryjnego kul-
tu i przywi¹zania mieszkañców Bydgosz-
czy do Matki Naj�wiêtszej.

Wpatrzeni w ten cudowny obraz czyta-
my wypisane tam s³owa "Mater Dei memen-
to mei" - "Matko Bo¿a pamiêtaj o mnie".
Naturaln¹ zatem jest nasza troska by w³a-
�nie Maryi - Patronce nowej diecezji byd-
goskiej poleciæ wszystkie poczynania, rów-
nie¿ w naszej maryjnej parafii.

Dnia 8 wrze�nia obchodzimy doroczne
uroczysto�ci odpustowe ku czci Patronki
naszej diecezji - Matki Bo¿ej Piêknej Mi³o-
�ci. Jej �wiêto zbiega siê z rozpoczynaj¹-
cym siê w naszych parafialnych wspólno-
tach nowym rokiem pracy katechetycznej,
akademickiej, apostolskiej i duszpaster-
skiej. W tym nowym roku szkolnym pamiê-
taj Maryjo o dzieciach przygotowuj¹cych siê
do pierwszej Komunii �w. o ich rodzicach,
o m³odzie¿y przygotowuj¹cej siê do Sakra-
mentu Bierzmowania, o m³odzie¿y akade-
mickiej, o wszystkich wspólnotach apostol-
skich, o wszystkich mieszkañcach parafii
by z pomoc¹ Bo¿¹ wiernie trwali przy Twym
Synu.

KS. PROBOSZCZ JAN

TRIDUUM
REKOLEKCYJNE

4-6.10.2005
4.10.2005 (wtorek) 18.30,

Msza �w. ze S³owem Bo¿ym
- ks. Tomasz Cyl

5.10.2005 (�roda) 18.30,
Msza �w. ze S³owem Bo¿ym
- ks. Tomasz Cyl

6.10.2005 (czwartek) 18.30,
Msza �w. ze S³owem Bo¿ym
- ks. Tomasz Cyl

UROCZYSTO�CI
ODPUSTOWE

7.10.2005
10.00 Msza �w. dla chorych i osoby

podesz³ego wieku po³¹czona
z udzieleniem Sakramentu Cho-
rych. Prowadzi ks. Proboszcz

18.30 SUMA ODPUSTOWA celebruje
ks. dr Wojciech Szukalski
- Rektor Diecezjalnego Semina-
rium Duchownego w Bydgosz-
czy. S³owo Bo¿e g³osi ks. pra³at
dr Jan Paw³owski z Watykañ-
skiego Sekretariatu Stanu Stoli-
cy Apostolskiej. Podczas Mszy
�w. po�wiêcenie ró¿añców dla
dzieci klas drugich.

Tak zaplanuj czas, aby� móg³ wzi¹æ
udzia³ w tym najwa¿niejszym dla parafii
dniu roku.

�wiêto parafii

XXII ODPUST
 KU CZCI PATRONKI PARAFII

MATKI BOSKIEJ
KRÓLOWEJ MÊCZENNIKÓW

Królowo
Mêczenników

- módl siê za nami
( z Litanii Loretañskiej)



Rozmowa miesi¹ca

5 MINUT W DRODZE DO NIEBA
z nasz¹ parafiank¹ - Mari¹ Pêcick¹ rozmawiaj¹ Irena i Mieczys³aw Paw³owscy

Mieczys³aw [M]: : Od jakiego� czasu s³y-
szymy w naszej parafii o modlitwie ró¿añ-
cowej Podwórkowych Kó³ek Ró¿añco-
wych Dzieci. Co to za grupa?
Maria Pêcicka [MP]: Kó³ka Ró¿añcowe za-
istnia³y w naszej parafii w styczniu 2003 roku,
czyli krótko po �mierci ks. pra³ata Zygmunta
Trybowskiego. Pragnieniem �p. ks. Pra³ata
by³o, by ka¿dy parafianin, parafianka odma-
wiali codziennie, choæ dziesi¹tkê ró¿añca. Po
pi¹tej rocznicy nawiedzenia naszej parafii
przez Maryjê w znaku fatimskim zapyta³am
go, co my�li o ró¿añcu osiedlowym (choæ jed-
na osoba z domu modli siê za jego miesz-
kañców na ró¿añcu). Odpowiedzia³: "Widzia³-
bym równie¿ ró¿aniec odmawiany przed
Msz¹ �w. rano lub wieczorem, czyli codzien-
nie przez ca³y rok".

[M]:  Modliæ siê na ró¿añcu mo¿na wszê-
dzie: na podwórku, w domu, czy w ko�cie-
le.
[MP]:  Dzieci chêtnie przychodzi³y do ko�cio-
³a na ró¿aniec w intencji ksiêdza proboszcza.
By³y to dzieci z Oazy Rodzin, przyzwyczajo-
ne do tej modlitwy przez rodziców i przez
Radio Maryja. Zapragnê³am, aby g³osy dzie-
ci w ró¿añcu s³ychaæ by³o choæ raz w tygo-
dniu. Poprosi³am o pomoc wybranych rodzi-
ców, katechetkê pani¹ Annê, sama pod¹¿y-
³am na podwórka i dzieci przychodzi³y w
ka¿d¹ sobotê

[M]:  Ile by³o dzieci?
[MP]:  Tych dzieci by³o wtedy oko³o dwu-
dziestki. Dzi� zapisanych jest oko³o czterdzie-
�ci, ale w sobotê na modlitwê przychodzi kil-
koro. Od wrze�nia 2004 roku sobotni ró¿a-
niec prowadzi Podwórkowe Kó³ko Ró¿añco-
we Bojarowiczów i to zapewne nie przypa-
dek, bo pani Anna urodzi³a siê 8 grudnia. By³o
to dla mnie wielk¹ rado�ci¹, gdy¿ od 23 wrze-
�nia zesz³ego roku uczestniczyli�my w comie-
siêcznej nowennie Mszy �wiêtych w farze
prosz¹c przez wstawiennictwo Ojca Pio w
domu Matki Bo¿ej Piêknej Mi³o�ci o rozwój
Podwórkowych Kó³ek Ró¿añcowych Dzieci w
Bydgoszczy i trudno by³oby byæ tu i tam.

[M]:  Kó³ka ró¿añcowe zaistnia³y formal-
nie od 29 lutego 2004 roku.
[MP]:  Tak.

Irena [I]: Dlaczego 29 luty 2004 r. stanowi
pocz¹tek istnienia Podwórkowych Kó³ek
Ró¿añcowych w naszej parafii?
[MP]:  W³a�nie tego dnia zaprosi³am wszyst-
kie dzieci, którym "uda³o siê" codziennie
mówiæ dziesi¹tkê ró¿añca i rozda³am im legi-
tymacje, które przys³a³a Madzia.

[M]:  Niech Pani powie co� o Madzi.
[MP]:  Pierwszy raz spotka³am j¹ w Radiu
Maryja. Mamusia trzyma³a j¹ na rêce i moc-
no przytula³a do serca. Wtedy jeszcze nie
wiedzia³am, ¿e Madzia cierpi na dokuczliw¹
chorobê- ³amliwo�æ ko�ci. Zawsze kiedy s³y-
sza³am jej d�wiêczne, wyra�nie wypowiada-
ne Pozdrowienie Anielskie podczas ró¿añca
w Radiu Maryja, radowa³am siê, ¿e ma³e

3 Na o�cie¿ (9/2005)

[ci¹g dalszy  na str. 4]

dziecko potrafi tak piêknie, dostojnie zwra-
caæ siê do Maryi. Wielu s³uchaczy mówi³o,
¿e gdy s³ysz¹ jej g³os wzrasta w nich gorli-
wo�æ do modlitwy ró¿añcowej.

[I]: Ile mia³a wtedy lat?
[MP]:  Cztery, mo¿e piêæ lat? Niedawno do-
wiedzia³am siê, ¿e urodzi³a siê 6 marca 1988
roku.

[M]:  I ta Madzia w
lipcu 1997 roku za-
³o¿y³a pierwsze w
Polsce Podwórko-
we Kó³ko Ró¿añco-
we Dzieci.
[MP]:  Madzia popro-
si³a dzieci, z którymi
bawi³a siê na po-
dwórku, aby codzien-
nie odmawia³y dzie-
si¹tkê ró¿añca, bo
Maryja bardzo prosi,
aby dzieci pomog³y
jej zwyciê¿yæ z³o na
�wiecie. Tak oto
sprawdzi³o siê pol-
skie przys³owie "¿eby
byæ dobrym cz³owie-
kiem trzeba byæ do
tañca i do ró¿añca".
I to mi siê spodoba-
³o.

[M]:  Jakie du¿e,
powinno byæ Kó³ko
Ró¿añcowe?

[MP]:  Madzia nie wskazuje. Wystarczy dwo-
je, zgodnie z tym, co mówi Pan Jezus, ¿e
"tam, gdzie dwoje zgodnie siê modl¹, tam Ja
jestem". Takie kó³ko mo¿e tworzyæ rodzeñ-
stwo, sami lub z rodzicami, z babci¹ ...

[M]:  Ka¿de dziecko, które nale¿y do Po-
dwórkowych Kó³ek Ró¿añcowych otrzy-
muje legitymacjê. Jakie ma obowi¹zki z
powodu przynale¿no�ci?
[MP]:  Wymaga siê od niego, aby codziennie
odmawia³o dziesi¹tkê ró¿añca w kilku inten-
cjach. Od dzieci, które przyst¹pi³y ju¿ do
Pierwszej Komunii �w. wymaga siê ponadto,
aby przynajmniej raz w miesi¹cu siê spowia-
da³y i w czasie Mszy �w. w niedzielê przystê-
powa³y do Komunii �wiêtej. Nasze kó³ka za-
chêca³am dodatkowo do uczestnictwa w ró-
¿añcu w soboty. Jednak takie uczestnictwo
wymaga opieki osób doros³ych w drodze do
�wi¹tyni ze wzglêdu na porê dnia, szczegól-
nie jesieni¹ i zim¹.

[M]:  Nasz odpust parafialny przypada 7
pa�dziernika, w dzieñ wspomnienia Mat-
ki Bo¿ej Ró¿añcowej. I tak piêknie siê sk³a-
da, ¿e w parafii oprócz wspólnot "doro-
s³ego" Ró¿añca z Ró¿ami, mamy juniorów
w Podwórkowych Kó³kach Ró¿añcowych
Dzieci. Jak pani my�li, co jest powodem,
¿e dzieci te chc¹ modliæ siê na ró¿añcu
systematycznie?
[MP]:  Z pewno�ci¹ czê�æ dzieci do modlitwy

zachêci³a gorliwo�æ modlitewna Madzi, in-
nych przyk³ad starszych i ich modlitwa wsta-
wiennicza za dzieci, jeszcze innych warto by
o to zapytaæ. Z tymi dzieæmi, które nie docie-
raj¹ na sobotni ró¿aniec spotykam siê raz na
kwarta³, od czasu do czasu w drodze do ko-
�cio³a. Pytam je, czy odmawiaj¹ codziennie
dziesi¹tkê ró¿añca. Odpowiadaj¹, ¿e tak. My-
�lê, ¿e nie k³ami¹.

[M]:  Czy Madzia - ma³e dziecko - mog³a
przewidzieæ, ¿e bêd¹ trudno�ci w syste-
matycznym odmawianiu modlitwy?
[MP]:  Kiedy jedna z opiekunek ¿ali³a siê Ma-
dzi, ¿e Ko³o z³o¿one z kó³ek ma trudno�ci z
organizacj¹ spotkañ, ona odpowiedzia³a, ¿e
modli siê za wszystkie dzieci, które zapisa³y
siê do Podwórkowych Kó³ek Ró¿añcowych
Dzieci. I ja te¿ modlê siê codziennie, ofiaro-
wuj¹c dziesi¹tkê ró¿añca z rozwa¿aniem II
Tajemnicy �wiat³a - Objawienie Pana Jezu-
sa w Kanie Galilejskiej. Tam w³a�nie ucznio-
wie Jezusa po raz pierwszy zobaczyli Jego
moc, tam ujrzeli, co Jezus jest w stanie uczy-
niæ na pro�bê Swej Matki. Modlê siê za te
dzieci, ale i za ich rodziców, rodziny, opieku-
nów duchownych i �wieckich. My�lê sobie,
¿e gdy któremu� dziecku zdarzy siê zapo-
mnieæ, to dziêki mojej modlitwie przypomn¹
sobie o swojej.

[M]:  Opiekunem krajowym Podwórko-
wych Kó³ek Ró¿añcowych Dzieci jest oj-
ciec Piotr Dettlaff - redemptorysta. Jest on
równie¿ animatorem spotkañ na Jasnej
Górze, czyli pielgrzymek na Jasn¹ Górê.
W tym roku- 2005 - by³a to ju¿ siódma piel-
grzymka i wziê³o w niej udzia³ kilkana�cie
tysiêcy dzieci z ca³ej Polski. Czy s¹dzi
pani, ¿e ten ruch bêdzie siê rozwija³?
[MP]:  Tak, tym bardziej, ¿e jest to ruch po-
b³ogos³awiony przez s³ugê Bo¿ego Jana
Paw³a II. My�lê, ¿e ze wzglêdu na odleg³o�æ
i koszty mo¿na by dodatkowo spotkania dzie-
ci z Polski pó³nocnej organizowaæ w Gietrz-
wa³dzie, nazywanym Warmiñsk¹ Czêsto-
chow¹, oddalonym od Bydgoszczy o 200 km.
W tym roku w lutym rozpocz¹³ siê proces be-
atyfikacyjny Barbary Samulowskiej, jednej z
dziewczynek, która rozmawia³a z Maryj¹ w
1877 roku. S¹ to jedyne objawienia w Polsce
uznane przez Ko�ció³ jako prawdziwe.

[M]:  Jan Pawe³ II wprowadzi³ Tajemnice
�wiat³a, i tak obecnie jest dwadzie�cia
tajemnic ró¿añcowych. Jak pani to ode-
bra³a?
[MP]:  Bardzo siê ucieszy³am, choæ przyby³o
mi piêæ tajemnic w odmawianiu ca³ego Ró-
¿añca �w. Dlaczego? Wielu mówi³o, ¿e ró¿a-
niec to modlitwa maryjna, zupe³nie nie wiem
dlaczego. Czy¿by myli³a ich ilo�æ "Zdrowa-
siek"? We wszystkich z wyj¹tkiem III, IV i V-
tej tajemnicy chwalebnej ró¿añca w rozwa-
¿aniach na pierwszym planie widzimy Jezu-
sa, Jej Syna. Tajemnice �wiat³a to potwier-
dzi³y, jednak¿e trzeba wiele razy prosiæ Ma-
ryjê, aby to zrozumieæ. Maryja wybrana przez
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Boga Ojca, Oblubienica Ducha �w., Matka
Jezusa, która mówi "Uczyñcie wszystko, co
wam powie" zawsze gorliwie s³u¿y Trójcy
Przenaj�wiêtszej. Ci, którzy to rozumiej¹,
wierz¹, ¿e zwyciêstwo nad z³em, je�li przyj-
dzie dla Polski, przyjdzie przez Maryjê i
wiedz¹, ¿e Maryja nie przys³ania Jezusa.

[M]:  Zatem sta³ym terminem waszych
spotkañ ró¿añcowych jest godzina 18.00
w ka¿d¹ sobotê roku.
[MP]:  Tak. W tym roku, w którym Jan Pawe³
II odszed³ do Domu Ojca w czerwcu uda³am
siê do biura parafialnego, aby zamówiæ no-
wennê Mszy �w. w intencji dzieci z kó³ek i ich
rodzin za wstawiennictwem s³ugi Bo¿ego -
Jana Paw³a II, który w Li�cie Apostolskim
"Rosarium Virginis Mariae" napisa³: "...Ja sam
równie¿ nie pomija³em okazji, by zachêcaæ
do czêstego odmawiania Ró¿añca. Od mych
lat m³odzieñczych modlitwa ta mia³a wa¿ne
miejsce w moim ¿yciu duchowym.(...)Ró¿a-
niec towarzyszy³ mi w chwilach rado�ci i do-
�wiadczenia. Zawierzy³em mu wiele trosk.
Dziêki niemu zawsze doznawa³em otuchy."
Wolnym terminem by³ 2 sierpnia. Od razu
skojarzy³am, ¿e w ka¿dy 2-gi dzieñ miesi¹ca
bêdzie odprawiana Msza �w., a ostatnia zo-
stanie odprawiona 2 kwietnia, czyli dok³ad-
nie w pierwsz¹ rocznicê �mierci Jana Paw³a
II. Ponadto Msze �w. dla dzieci z Podwórko-
wych Kó³ek Ró¿añcowych odbywaæ siê bêd¹,
mo¿e jeszcze w tym, a na pewno w 2006 roku
w pierwsze pi¹tki miesi¹ca o 15:30. Po Mszy
�w. odmówimy Ró¿aniec - Tajemnice �wia-
t³a zgodnie z harmonogramem Ró¿añcowe-
go Jerycha. Potem odbywaæ siê bêd¹ comie-
siêczne spotkania w salce.

[M]:  Zakoñczy³a ju¿ pani swoj¹ pracê za-
wodow¹. Czy do�wiadczenia nauczyciel-
ki u³atwi³y pani kontakt z dzieæmi?
[MP]:  Z natury kocham dzieci, wiêc kontakt
z nimi jest dla mnie rado�ci¹.

[M]:  Czy kó³ka maj¹ patrona?
[MP]:  Tak. Patronk¹ kó³ek obrana zosta³a
�wiêta Teresa od Dzieci¹tka Jezus. Przyby³a
do nas niespodzianie, akurat w momencie,
gdy zastanawia³am siê, ¿e skoro ani razu nie
uda³o siê nam dotrzeæ do Czêstochowy, to
mo¿e nale¿y zmieniæ formu³ê, nazwê... By³o
mi te¿ smutno, ¿e mimo rozdania dziesi¹tek
zaproszeñ do Ró¿añca dzieciom, które po raz
pierwszy przyjê³y Komuniê �w., zg³osi³o siê
kilka.

[M]:  �wiêta Teresa by³a u nas 8 lipca tego
roku.
[MP]:  Tak. Od tego czasu odmawiam "Co-
dzienny Akt Ofiarowania" �w. Teresy od Dzie-
ci¹tka Jezus. "Bo¿e mój, ofiarujê Ci wszyst-
kie czynno�ci dnia dzisiejszego na chwa³ê
Naj�wiêtszego Serca Jezusa; pragnê u�wiê-
ciæ uderzenia mego serca, moje my�li i naj-
zwyklejsze uczynki, ³¹cz¹c je z nieskoñczo-
nymi Jego zas³ugami, winy za� moje chcê
naprawiæ wrzucaj¹c je w ognisko Jego Mi³o-
�ci mi³osiernej. O mój Bo¿e! Proszê Ciê dla
siebie i dla wszystkich mi drogich o ³askê
doskona³ego spe³nienia Twojej �wiêtej woli i
przyjmowania dla Twej mi³o�ci wszystkich
rado�ci i cierpieñ ¿ycia doczesnego, aby�my
mogli z³¹czyæ siê kiedy� w Niebie na ca³¹

wieczno�æ. Amen ''

[M]:  Tematem bie¿¹cego wydania "Na
o�cie¿" jest "piêkna mi³o�æ". By³ w Byd-
goszczy odpust Matki Bo¿ej Piêknej Mi³o-
�ci - patronki naszej Diecezji. Piêkna mi-
³o�æ objawia siê modlitw¹ dzieci. Madzia
Buczek mówi³a, to do czego zachêca³ Oj-
ciec Pio, ¿e gdyby piêæ milionów dzieci
na �wiecie modli³o siê codziennie na ró-
¿añcu to �wiat by³by zbawiony. Co pani o
tym my�li?
[MP]:  Te s³owa Ojca Pio mocno utkwi³y w
mojej pamiêci i dlatego, te dziewiêæ Mszy �w.
od 23 wrze�nia do 23 maja u Maryi w kate-
drze, poprzedzone dziesi¹tk¹ Ró¿añca. Oka-
za³o siê, ¿e w Bydgoszczy kó³ka te dzia³aj¹
w trzech parafiach.

[M]:  Matka Bo¿a Piêknej Mi³o�ci jest z
ró¿¹, a skoro ró¿a to Ró¿aniec, a skoro
Ró¿aniec to modlitwa.
[MP]:  Maryja trzyma w rêce ró¿ê czerwon¹.
Dla mnie ta czerwieñ ma dwa znaczenia:
Tajemnice Bolesne, czyli mi³o�æ Jezusa do
ludzi i mi³o�æ bli�nich, nawet je�li przez nich
cierpimy. W Roku Eucharystii przystêpujmy
czêsto do Komunii �w. i pro�my Maryjê o
pomoc. �wiêt¹ Tereniê z cierpieñ cia³a i du-
szy uleczy³a nowenna Mszy �w. i modlitwa
do Maryi. �wiêta pisze o tym w "Dziejach
duszy" w rozdziale 3.

[M]:  �wiêta Teresa od Dzieci¹tka Jezus
te¿ jest pokazywana z ró¿ami.
[MP]:  Tak. Byæ mo¿e Matka Bo¿a Piêknej
Mi³o�ci u�miecha siê do nas tym samym piêk-
nym u�miechem, co do �wiêtej Tereni. Nor-
man Davies, pisz¹c historii Polski, Kujawy,
ze wzglêdu na ich po³o¿enie, nazywa³ ser-
cem Polski. Do³ó¿my starañ, pomó¿my Ma-
ryi, aby o ludziach tu ¿yj¹cych mówiono, ¿e

maj¹ dobre serca, aby z grodu Maryi na ca³¹
Polskê rozchodzi³y siê promienie piêknej mi-
³o�ci bli�nich.

[I]: Nasz miesiêcznik "Na o�cie¿" trafia do
wielu domów, ró¿nych parafii i ró¿nych
miejscowo�ci. S¹ jeszcze w Polsce domy,
gdzie jest kilkoro rodzeñstwa. Jak maj¹
za³o¿yæ Kó³ko Ró¿añcowe?
[MP]:  Najpierw poradzi³abym, by sprawdzili,
czy bêd¹ w stanie odmówiæ codziennie dzie-
si¹tkê Ró¿añca, a pó�niej niech szukaj¹ kon-
taktu z kó³kami w swojej miejscowo�ci, pisz¹
do Radia Maryja lub zagl¹daj¹ do internetu.

[M]:  Madzia wyliczy³a, ¿e odmówienie jed-
nej dziesi¹tki Ró¿añca trwa 5 minut. Czym
jest dla pani Ró¿aniec?
[MP]:  Ró¿aniec jest mi bardzo pomocny i
opieram o niego me ¿ycie. Odmawiam go w
drodze, ale najczê�ciej w blisko�ci obrazu
Jezusa Mi³osiernego i figurki Maryi w znaku
fatimskim.

[M]:  Od kiedy jest pani nasz¹ parafiank¹?
[MP]:  Od 1989 roku.

[M]:  W ilu parafiach pani mieszka³a?
[MP]:  Pierwsz¹ by³a parafia pw. �wiêtej Trój-
cy w Je¿ewie, nastêpnie Matki Boskiej Czê-
stochowskiej, w �w. Piotra i Paw³a, �w. Józe-
fa w Bydgoszczy. Z tej ostatniej parafii przy-
by³am do naszej.

[M]:  Jak siê pani czuje w naszej parafii?
[MP]:  Od dzieciñstwa by³am przyzwyczajo-
na do ko�cio³a z trzema nawami. Wnêtrza
takich ko�cio³ów bardziej sprzyjaj¹ mojej
modlitwie, jednak¿e surowo�æ naszego o³ta-
rza, kamienie, szarego koloru p³askorze�ba
potwierdzaj¹ca skromno�æ Maryi pomagaj¹
mi w modlitwie. Kolejne obrazy: Matki Boskiej
Czêstochowskiej, Ojca Pio, które pojawi³y siê
w naszym ko�ciele powoduj¹, ¿e ³atwiej o
nastrój modlitwy. Mamy te¿ piêkn¹ "Drogê
krzy¿ow¹". Bywam w innych parafiach i za-
uwa¿y³am, ¿e Pan Bóg obdarzy³ nasz¹ para-
fiê trzema wielkimi darami: codzienn¹ Ko-
ronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego i codziennym
Ró¿añcem, a na koñcu tak nas umi³owa³, ¿e
oczekuje nas w ka¿dy pi¹tek miesi¹ca w
Naj�wiêtszym Sakramencie. Ile parafii jest tak
obdarowanych? Próbowali�cie policzyæ? Po-
wiem jeszcze, choæ mo¿e nie jest po temu
odpowiednia chwila, ale sporo ludzi ¿ali siê
na "g³o�no�æ" w naszym ko�ciele. Ludzie siê
¿al¹, ¿e nie bardzo s³ychaæ.

[M]:  Korzystaj¹c z okazji zapytam jesz-
cze, które z wydarzeñ w naszej parafii za-
pamiêta³a Pani najbardziej?
[MP]:  Najbardziej zapamiêta³am czas, kiedy
rozstawali�my siê z ksiêdzem Proboszczem.
W tej smutnej chwili czuli�my, ¿e ksi¹dz Pro-
boszcz odchodzi do Pana Jezusa. Sam fakt,
¿e by³o bardzo zimno, a ludzi takie mnóstwo,
pokazywa³, czym by³o dla nas jego odej�cie.
By³o to wielkie wyznanie wiary, podobne jak
po �mierci Ojca �wiêtego Jana Paw³a II. Po-
doba³o mi siê, ¿e w czasie tych smutnych dni
kaplica by³a czynna na Mszy �wiêtej i ko�ció³
by³ czynny. Równocze�nie trwa³a modlitwa w
obu tych miejscach i ludzie nie stali na ze-
wn¹trz, by³a taka jedno�æ - wspólnota. Jesz-
cze raz prze¿y³am wielkie wzruszenie, gdy
zobaczy³am pomnik nagrobny ks. Probosz-

Warto wiedzieæ

PODWÓRKOWE
KO£A RÓ¯AÑCOWE DZIECI

W lipcu 1997 roku niepe³nosprawna dziew-
czynka Magdalena (Madzia) Buczek za³o¿y³a
pierwsze Ko³o Ró¿añcowe Dzieci (PKRD). Dzi�
do Kó³ nale¿y w Polsce i na �wiecie oko³o
140.000 dzieci w ponad 30 krajach.

Celem PKRD jest codzienna modlitwa ró¿añ-
cowa. Ka¿dy cz³onek PKRD odmawia codzien-
nie przynajmniej dziesi¹tek Ró¿añca. Cz³onko-
wie Ko³a mog¹ gromadziæ siê razem na wspól-
nej modlitwie lub, gdy nie jest to mo¿liwe, ka¿dy
o ustalonej godzinie odmawia w swoim domu.

Do PKRD mo¿e nale¿eæ równie¿ m³odzie¿
oraz osoby doros³e. Ko³o powinno mieæ opieku-
na, który prowadzi spotkania, przekazuje infor-
macje o jego dzia³alno�ci i dba o rozwijanie w
sercach dzieci mi³o�ci do Matki Bo¿ej oraz za-
pa³u do modlitwy ró¿añcowej.

Liczba osób w jednym PKRD jest nieograni-
czona. Cz³onek ko³a otrzymuje legitymacjê.

Krajowym opiekunem jest redemptorysta
o. Piotr Dettlaff - redemptorysta.

W naszej parafii te¿ dzia³a taka wspólnota.

POTRZEBNE INFORMACJE:
* Program PKRD w soboty o 19.30

w Radiu Maryja i TV Trwam
* Madzia Buczek, ul. Miko³owska 12,

43-174 £aziska Górne
* Internet i poczta elektroniczna:

www.pkrd.org.pl, magdalena@pkrd.org.pl
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[dokoñczenie ze str. 4]

MARIA PÊCICKA
Z  zawodu jest nauczycielk¹, obecnie

na emeryturze. Modlitwa ró¿añcowa jest
dla niej modlitw¹ serca. £atwo nawi¹zuje
kontakt z dzieæmi.

Jest opiekunk¹ Podwórkowych Kó³ek
Ró¿añcowych Dzieci w naszej parafii.

cza z figur¹ Chrystusa Zmartwychwsta³ego
na krzy¿u. Wed³ug mnie to rozstanie siê z
nami ksiêdza Proboszcza by³o jakby odrodze-
niem siê parafii. By³o jednak smutno, bo tê-
sknili�my za dawniejszymi spotkaniami z ksiê-
dzem Proboszczem.

[I]: Ksi¹dz proboszcz chodzi³ czêsto z ró-
¿añcem w rêku i w tej chwili sobie pomy-
�la³am, ¿e cz³owiek, który odmawia ró¿a-
niec jest jak gdyby cz³owiekiem dyspozy-
cyjnym, ma czas. Ma czas na medytacjê,
na modlitwê, jest jakby cz³owiekiem wiêk-
szego spokoju i wiêkszej otwarto�ci na
drugiego cz³owieka. I jak ksi¹dz Pro-
boszcz chodzi³ z ró¿añcem, mo¿na by³o
zawsze do niego podej�æ. Mo¿na by³o ra-
zem z nim i�æ i ró¿aniec odmawiaæ i za-
wsze jak¹� sprawê mia³ do przemodlenia.
[MP]:  Tak. Ksi¹dz Proboszcz by³ te¿ zawsze
obecny w konfesjonale. Msza �wiêta by³a o
dwunastej w po³udnie po³¹czona z modlitw¹
Anio³ Pañski. Potem by³y misje w parafii, ku
czci Mi³osierdzia Bo¿ego i Msza �wiêta zo-
sta³a przeniesiona na godzinê 15.30 po Ko-
ronce.

[I]: Godzina 12.00 odpowiada³a osobom
nie chodz¹cym do pracy, bo o 15.30 wra-
caj¹ domownicy z pracy na obiad.
[M]:  Wzglêdy by³y jeszcze inne. Msza
�wiêta jest dope³nieniem modlitw do Mi-
³osierdzia Bo¿ego. Obraz ksiêdza Pro-
boszcza, który nam zosta³ - to konfesjo-
na³, w którym zawsze �wieci³a siê lamp-
ka, w którym on na nas czeka³.
Maria. Tak. Taki w³a�nie obraz mi pozosta³.

[M]:  Bardzo dziêkujê za tê rozmowê -
�wiadectwo i ¿yczê by Kó³ek by³o jak naj-
wiêcej.
[MP]:  I ja dziêkujê.

Od redakcji: Z pani¹ Mari¹ rozmawiano
13 wrze�nia 2005 r. Pani Maria przekaza³a
nastêpuj¹ce s³owa zachêty i pozdrowienie:

Ka¿de dziecko zachêcam do odmawiania
dziesi¹tki, a doros³ych do ca³ego Ró¿añ-
ca �w. która to modlitwa daje pokój w ser-
cu i porz¹dek Bo¿y w umy�le, czego co-
dziennie osobi�cie do�wiadczam.
Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus

i Maryja zawsze Dziewica
Maria

8 wrze�nia 2005 roku koñczy³ kilkudnio-
we przygotowanie modlitewne diecezjan,
prowadzone przez ró¿ne grupy i wspólnoty
wiernych. do �wiêta Diecezji, którym jest Od-
pust w Katedrze.

Podczas Mszy �wiêtej odpustowej, ksi¹dz
biskup Jan Tyrawa mówi³ o obecno�ci Boga
w naszym ¿yciu, obecno�ci Boga w Osobie
Jezusa Chrystusa. Bior¹c pod uwagê wa¿-
no�æ s³ów, przytaczam kazanie ksiêdza bi-
skupa Jana Tyrawy z niewielkimi skrótami.

Uroczysto�æ zakoñczy³a siê Aktem Zawie-
rzenia Diecezji Bydgoskiej Matce Piêknej Mi-
³o�ci.

***
Od zarania naszej kultury patrzyli�my na

cz³owieczeñstwo Jezusa, Jego mêkê,
�mieræ, ukrzy¿owanie i widzieli�my w Jego
otoczeniu Jego Matkê.

Ta atmosfera przyjazna cz³owiekowi mia-
³a daleko id¹ce konsekwencje dla naszego
¿ycia spo³ecznego. Narodzi³a siê Solidar-
no�æ - masowy ruch, w którym ludzie mieli
tê moc aby powstaæ, aby upomnieæ siê o
swoj¹ godno�æ, o godno�æ ¿ycia, o godno�æ
pracy, o godno�æ ludzkiej osoby. To znaczy
upomnieæ siê w imiê Boga, do którego mo¿-
na siê odwo³aæ. Solidarno�æ zwyciê¿y³a (...)
w³a�nie dlatego, ¿e rozumnie upomnia³a siê
o te warto�ci, które nadaj¹ ¿yciu ludzkiemu,
ludzkiej pracy tê ostateczn¹ warto�æ, tê osta-
teczn¹ godno�æ.

Papie¿ w encyklice "Fides et ratio" mówi,
¿e ludzki duch unosi siê do samego Boga
na dwóch skrzyd³ach,
gdzie rozum ludzki
jest tym jednym skrzy-
d³em. Je�li zabraknie
tego drugiego skrzy-
d³a, w³a�nie wiary, od-
niesienia do Boga,
sk¹d cz³owiek i rozum
ludzki czerpie osta-
teczne warto�ci i osta-
teczn¹ godno�æ, to
cz³owiek na tym jed-
nym skrzydle rozumu
siê nie wzniesie. Ro-
zum to nie wszystko,
rozum jest �lepy, gdy
chodzi o sens ludzkiego ¿ycia. Rozum jest
�lepy gdy chodzi o wykreowanie tych warto-
�ci, które czyni¹ cz³owieka godnym.

Wszêdzie tam, gdzie rozumowi ludzkie-
mu brakuje prawdziwej relacji do Boga, tego
odczytania Bo¿ej obecno�ci, nie tylko mó-
wienia o Bogu, ale zobaczenia tej obecno-
�ci, dostrze¿enia jej w ka¿dym cz³owieku, to
wówczas rozwinie siê my�l o hiper-mê¿ach,
którym wydaje siê, ¿e maj¹ prawo deptaæ
drugiego cz³owieka, ¿e maj¹ prawo budowaæ
obozy koncentracyjne i wywoziæ na Syberiê,
do Gu³agów w imiê prawdy, której nie wy-
czytuj¹, ale sami na w³asny u¿ytek tworz¹.
Gdy przed ponad sze�ædziesiêciu laty wy-
buch³a II wojna �wiatowa, wybuch³a ona z
pychy tych, którzy przyjêli rolê hiper-mê¿a.

To obecno�æ Boga nadaje sens ostatecz-
nej godno�ci, obecno�æ Boga po�ród nas,

8 wrze�nia - �wiêto Diecezji

PIÊKNA BO ODPOWIEDZIALNA
obecno�æ Boga w nas, obecno�æ Boga w
Ko�ciele, w Pi�mie �wiêtym, w sakramen-
tach. Musimy u�wiadomiæ sobie ¿e kontynu-
owanie tej obecno�ci Boga po�ród nas i w
nas, to jest nasze zadanie.

Kiedy w kilka miesiêcy po pierwszej wi-
zycie papie¿a Jana Paw³a II w Polsce i wy-
g³oszeniu s³ynnego zdania na Placu Zwyciê-
stwa w Warszawie, które koñczy³o siê tym
wezwaniem: "Niech zst¹pi Duch Twój i od-
nowi oblicze ziemi, tej ziemi.", odby³o siê
Sympozjum na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim nad tym w³a�nie zdaniem i feno-
menem obecno�ci Papie¿a w Polsce, Soli-
darno�ci jeszcze wtedy nie by³o, jeden z pre-
legentów powiedzia³ mniej wiêcej nastêpu-
j¹ce s³owa: Proszê Pañstwa, z tak wielkim
zdumieniem, oczarowaniem, ochot¹ i rado-
�ci¹ s³uchali�cie s³ów Papie¿a: "Niech zst¹-
pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej zie-
mi!". Musicie wiedzieæ, ¿e kiedy prosicie o
zst¹pienie Ducha �wiêtego, to nie jest to lek-
ki wiaterek, to nie jest to zefirek, ale to jest
huragan i na ten huragan musicie byæ goto-
wi, na ten huragan musicie byæ otwarci. Ten
huragan przyszed³ i ten huragan musi na
nowo zaistnieæ po�ród nas i w nas, tak jak
zaistnia³ przed dwudziestu piêciu laty.

Spe³nienie tego Bo¿ego huraganu doko-
na siê tylko wówczas, kiedy my, równie¿ i
my, na nowo, dla nas samych i w nas sa-
mych upomnimy siê o tê obecno�æ Boga po-
�ród nas i w nas. O tê obecno�æ, w pismach,
warto�ci, które przemieniaj¹ �wiat, obecno�æ

tych warto�ci, które
ka¿¹ wreszcie posta-
wiæ pytanie: Kto w
rzeczywisto�ci rz¹dzi
tym �wiatem? Mam tu
na my�li ca³¹ filozofiê
naszego codzienne-
go ¿ycia, aby�my
umieli jasno rozs¹-
dzaæ i tworzyæ tê filo-
zofiê naszego co-
dziennego ¿ycia, po-
�ród tych wszystkich
nurtów, rozmów, któ-
re nas zalewaj¹. Ca³y
ten ba³agan otuma-

niania ludzi has³em wolno�ci. Nie mam nic
przeciwko wolno�ci, bo do wolno�ci Bóg
stworzy³ cz³owieka i do wolno�ci go Chry-
stus wyswobodzi³. Ale wolno�æ nie mo¿e byæ
jakim� narkotykiem, który nas otumania,
gdzie przy pomocy has³a wolno�ci usprawie-
dliwialiby�my wszelkie �wiñstwo, ca³y ten
ba³agan., bo wolno�æ nie mo¿e byæ �mier-
ci¹. W³a�nie wolno�æ ma byæ wype³niona
warto�ciami, które tak mocno wskaza³ ruch
Solidarno�ci, w tej filozofii ¿ycia, w tym
uobecnianiu Boga na co dzieñ. Wtedy bê-
dziemy mieli prawo powiedzieæ, ¿e jeste�my
wielkimi czcicielami Naj�wiêtszej Maryi Pan-
ny. Amen.

Na stronie 19 zamieszczono pe³en tekst
Aktu Zawierzenia.

IRENA JADWIGA

Wszêdzie tam, gdzie rozumowi ludz-
kiemu brakuje prawdziwej relacji do
Boga, tego odczytania Bo¿ej obecno�ci,
nie tylko mówienia o Bogu, ale zobacze-
nia tej obecno�ci, dostrze¿enia jej w ka¿-
dym cz³owieku, to wówczas rozwinie siê
my�l o hiper-mê¿ach, którym wydaje siê,
¿e maj¹ prawo deptaæ drugiego cz³owie-
ka, ¿e maj¹ prawo budowaæ obozy kon-
centracyjne i wywoziæ na Syberiê, do
Gu³agów w imiê prawdy, której nie wy-
czytuj¹, ale sami na w³asny u¿ytek
tworz¹.
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Echo niedzielnego przepowiadania

KÊS MATCZYNEJ DOBROCI
Ksi¹dz Dariusz Sobczak wyg³osi³ w nie-

dzielê 4 wrze�nia kazanie o piêknej i odpo-
wiedzialnej mi³o�ci.

Jest to tekst do wielokrotnych przemy�leñ,
wiêc spisa³am go aby�my mogli skorzystaæ.
Ksiêdzu Dariuszowi, studentowi KULu,
¿yczymy pomy�lno�ci w nadchodz¹cym
roku akademickim. Poni¿ej przytaczam tekst
kazania.

Cz³owiek jest samotn¹ wysp¹, bo umiera
w samotno�ci, powiedzia³a roz¿alona mat-
ka, po ciê¿kiej operacji, która nie doczeka³a
siê odwiedzin w³asnego syna.

Siostry i bracia, zgromadzeni na Eucha-
rystii niedzielnej, serce rwie siê w strzêpy,
ilekroæ jedna ludzka istota oddala siê od dru-
giej my�l¹cej i czuj¹cej istoty. A przecie¿
wszyscy rozwijali�my siê w atmosferze
Ewangelii Chrystusowej, w której wszystkie
przykazania sprowadzone s¹ do tego jed-
nego prawa, prawa mi³o�ci: Bêdziesz mi³o-
wa³ Pana Boga swego, a bli�niego swego
jak siebie samego. Mi³o�æ nie wyrz¹dza z³a
bli�niemu.

Odpowiedzialno�æ za drugiego cz³owie-
ka, osobista i zbiorowa.

Odpowiedzialno�æ, podobnie jak mi³o�æ,
to chêæ dobra dla osoby. Ta osoba to dusza
i cia³o. Je¿eli zatem stajê siê przyczyn¹ grze-
chu dla drugiego cz³owieka, to choæby by³a
tu przyjemno�æ dla cia³a, dla duszy bêdzie
to jednak z³o. Czêsto tak siê zdarza w myle-
niu pojêcia mi³o�æ. Je¿eli kogo� po¿¹dam,
to nie jest mi³o�æ tylko po¿¹danie. Je¿eli
mówiê drugiej osobie: bêdê ciê kocha³, je�li
siê zmienisz, to te¿ nie mi³o�æ, to zwyk³y
szanta¿.

Odpowiedzialno�æ to tak¿e staniêcie w
prawdzie wobec drugiego cz³owieka. Jezus
powiedzia³ do swoich uczniów: je¿eli twój
brat zgrzeszy, id� i upomnij go w cztery oczy,
czyli nie biegnij do innych, nie rozg³aszaj, nie
obmawiaj, nie dodawaj, nie ciesz siê, ¿e
komu� siê noga podwinê³a, bo jutro siê mo¿e
tobie podwin¹æ, ale id� i porozmawiaj z nim
w cztery oczy, je�li ciê us³ucha, pozyskasz
swego brata.

Jezus ma na uwadze dobro i godno�æ
drugiej osoby, ponadto rozmowa w cztery
oczy pozwala na obronê lub na wyja�nienie
swego postêpowania. Upomnienie brater-
skie nie mo¿e mieæ na celu wytkniêcia in-
nym ich b³êdu, aby siebie samego wywy¿-
szyæ ponad niego, ale ma wyp³ywaæ z niczym
niezm¹conej troski o drugiego cz³owieka. A
je¿eli nie mogê upomnieæ, to po co rozg³a-
szaæ, szczególnie je�li to by³oby gorsz¹ce
dla innych.

W biblii, w ksiêdze Syracha jest piêkna
maksyma: pos³ysza³e� s³owo, niech umrze
z tob¹, nie obawiaj siê nie rozsadzi ciebie.

Odpowiedzialno�æ za drugiego cz³owie-
ka trzeba nam widzieæ równie¿ w aspekcie
wiary. Jako chrze�cijanie jeste�my odpowie-
dzialni równie¿ za wiarê innych, st¹d u pro-
gu nowego roku szkolnego pragnê zwróciæ
siê do rodziców, którzy maj¹ swoje dzieci w
szko³ach podstawowych, gimnazjach i szko-

³ach �rednich. Wyra¿am g³êboki szacunek
dla tych rodziców, którzy dbaj¹ by ich dziec-
ko by³o co niedzielê na Eucharystii, dbaj¹ o
to by regularnie siê spowiada³o, by ³¹czy³o
wa¿ne wydarzenia swego ¿ycia z Panem
Bogiem, z pro�b¹ o Jego b³ogos³awieñstwo.
Choæby takim wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu
dziecka jest rozpoczêcie czy zakoñczenie
roku szkolnego. Równocze�nie jako kap³an
zwracam siê z wielkim ¿alem do tych rodzi-
ców, dla których to wszystko jest obojêtne.
Na mszach �wiêtych na rozpoczêcie roku
szkolnego ten ko�ció³ �wieci³ pustkami, gdzie
by³y wtedy dzieci tych rodziców? Gdzie s¹ w
pierwsze pi¹tki uczniowie klas trzecich, któ-
rzy parê miesiêcy temu przyjêli pierwsz¹
komuniê �wiêt¹? Przecie¿ ich rodzice tak
bardzo zabiegali o piêkno i donios³o�æ tej
uroczysto�ci.

Je¿eli Pan Bóg nie jest autorytetem, je-
¿eli nauczyciel nim nie jest, równie¿ rodzic
nim nie bêdzie. A zap³ata przyjdzie pó�niej -
od w³asnych dzieci.

Tak sobie pomy�la³em, ¿e trzeba by pu-
blicznie podziêkowaæ w³asnej matce, która
dba³a o to, by�my byli co niedzielê na mszy,
która pilnowa³a pierwszych pi¹tków.

Byæ mo¿e niektórzy siê oburz¹, jak �mie
nas pouczaæ? �mie i musi, bo chodzi o
wielk¹ cenê - zbawienie cz³owieka. Prorok
Ezechiel, powiedzia³, je�li do wystêpnego
powiem: wystêpny musi umrzeæ, a ty nic nie
powiesz aby wystêpnego sprowadziæ z jego
drogi, to on umrze z powodu swej przewiny,
ale odpowiedzialno�ci¹ za jego �mieræ obar-
czê ciebie. Je�li jednak ostrzeg³e� wystêp-
nego, by odst¹pi³ od swej drogi i zawróci³,
on jednak nie odstêpuje, to on umrze z w³a-
snej winy, ty za� ocali³e� swoj¹ duszê.

Siostro i bracie, b¹d� stró¿em swego bra-
ta. Prostuj ro�linê dopóki jest m³oda, ¿eby
bezpowrotnie krzywa nie wyros³a. B¹d� stró-
¿em brata, by� siê nie sta³ nieczu³y, obojêt-
ny, by� chcia³ pochyliæ siê nisko nad jego
wewnêtrznym dramatem, by� umia³ usi¹�æ
pokornie na brzegu jego duszy, na brzegu
brata.

Kochani, rozpocz¹³em to kazanie od s³ów
roz¿alonej matki, chcê zakoñczyæ przyk³a-

dem innego umierania, troski o cz³owieka.
Umiera³a nauczycielka, ochrzczona ale nie
wierz¹ca, ateistka, zraniona niewiar¹ po-
przez pe³nienie wysokiego urzêdu w czasach
komunistycznych, ca³e ¿ycie bez Boga. Pod-
czas choroby odwiedza³a j¹ kole¿anka z pra-
cy, kobieta wierz¹ca, pochodz¹ca z Wilna.
Czu³a wewnêtrznie, z jest odpowiedzialna za
jej duszê. Ale jak zacz¹æ rozmowê? Mówie-
nie o rzeczach ostatecznych bêdzie jej na-
suwa³o my�l o �mierci. Jednak odwa¿y³a siê:
Nie chcê ci niczego narzucaæ, ale czy nie
my�la³a� o tym, by pojednaæ siê z Bogiem?
Czy chcia³aby� siê wyspowiadaæ? Bez wa-
hania i z wielk¹ ulg¹ odpowiedzia³a, ¿e tak,
bo nikt inny by jej tego nie zaproponowa³. To
by³a prawdziwa przyja�ñ. Odpowiadam za
drugiego cz³owieka, nie tylko za jego ziem-
skie ¿ycie, ale i za wieczne.

8 wrze�nia przypada uroczysto�æ Matki
Bo¿ej Piêknej Mi³o�ci Patronki diecezji. Wy-
biegam my�l¹ do tego sanktuarium, do ka-
tedry bydgoskiej, by prosiæ Matkê o mi³o�æ.

Matko, o sercu dobrym jak
chleb codzienny, konieczny by
¿yæ, podaj mi kês dobroci Two-
jej, niech g³ód nasycê zanim
odejdê st¹d. O Matko Piêknej
Mi³o�ci, prosimy Ciê aby�my
wolni byli od nienawi�ci, od
k³amstwa, od ob³udy, od znie-
czulicy wzajemnej, od chêci
szkodzenia sobie, od niszcze-
nia dobra, daj nam mi³o�æ wza-
jemn¹, odpowiedzialn¹, za
któr¹ siê nie p³aci, bo ona jest
najwiêksza.

Na podstawie zapisu magnetofonowego
opracowa³a

IRENA JADWIGA

Usprawnienia w �wi¹tyni

NOWE WIETRZNIKI
W czwartek, 1 wrze�nia br. zakoñczono

II etap prac zwi¹zanych z lepsz¹ wentylacj¹
naszego ko�cio³a. Etap ten polega³, na wy-
konaniu uchylnych czê�ci okien na chórze.
Dwa okna nale¿a³o przerobiæ tak, by w ka¿-
dym z nich jeden element mo¿na otwieraæ.
Dotychczas ¿adne z nich nie by³o otwiera-
ne.  Nale¿a³o wykonaæ nowe ramki z zawia-
sami i zamkniêciem, wpasowaæ je w istnie-
j¹ce o�cie¿nice i dopasowaæ do nich istnie-
j¹ce witra¿e.

Prace te umo¿liwi¹ lepsze wietrzenie ko-
�cio³a, który w razie potrzeby w chwili obec-
nej bêdzie przewietrzany poprzecznie

(nawa), oraz wzd³u¿nie, od prezbiterium,
poprzez ca³¹ nawê i chór. Poprawi to znacz-
nie warunki w ca³ym ko�ciele, a szczególnie
poprawi warunki �piewu dla chóru, zespo-
³ów i Pani organistki, zw³aszcza w upalne
letnie dni i przy wype³nionej �wi¹tyni. Ma to
równie¿ zapobiec gromadzeniu siê wilgoci
na �cianach chóru.

To kolejny etap tego typu prac. Pozosta-
³o jeszcze polepszenie wentylacji na klatce
schodowej wie¿y, co zwi¹zane jest równie¿
z gromadzeniem siê tak wilgoci. Te prace
zamierzamy wykonaæ jeszcze w tym roku.

OBSERWATOR
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Piechot¹ do Czêstochowy

BIA£O-¯Ó£CI TO MY

Ka¿dego dnia chodzimy, stawiamy krok za
krokiem, nogê za nog¹. Budzimy siê i my�li-
my: muszê i�æ do pracy, szko³y, na uczelniê,
do lekarza... Jest jednak czas, gdy wszystko
siê zatrzymuje, dotychczasowe sprawy zni-
kaj¹, liczy siê tylko Ona- Maryja. Przez 11
dni pielgrzymki nie istnieje czas w wymiarze
obowi¹zków- liczy siê go od modlitwy do mo-
dlitwy. Ka¿dy krok niesie za sob¹ nie tylko
ból pêcherzy i zbitych stóp oraz odczuwalny
ciê¿ar d�wiganych intencji. Z ka¿dym st¹p-
niêciem jest siê bli¿ej Jej oblicza, celu ca³ej
wyprawy. Mimo wysi³ku, tak wielu p¹tników
decyduje siê na przebycie szlaku do Matecz-
ki, by Jej powierzyæ swoje troski i zanie�æ
dziêkczynienia. Tegoroczna pielgrzymka by³a
wyj¹tkowa, poniewa¿ ju¿ po raz 10 grupa Pro-
mienista Bia³o-¯ó³ta wychodzi³a z naszej pa-

rafii, by podziêkowaæ za ³aski i prosiæ o dal-
sze b³ogos³awieñstwo Matkê Bosk¹ na Ja-
snej Górze. Po mimo upa³ów przeplatanych
deszczami - kroczyli�my.

Wielu ludzi pyta siê sk¹d bierzemy si³y do
takiej podró¿y- na pielgrzymim szlaku nie id¹
przecie¿ tylko osoby m³ode i w pe³ni si³. W
ciê¿kich chwilach, gdy jeste� przemoczony,
brudny i fizycznie wykoñczony masz �wiado-
mo�æ, ¿e zarówno od strony duchowej jak i
cielesnej nie jeste� sam. Wystarczy spojrzeæ
wko³o - otaczaj¹ ciê Bracia i Siostry - jednych
znasz bardziej, drugich mniej, ale odczuwasz
z nimi wiê�- wystarczy, ¿e s¹. Czujesz, ¿e
ka¿dy jest nie obok ciebie, lecz z tob¹. Wszy-
scy s¹ otwarci, przyja�nie nastawieni - to jest
w³a�nie wspania³e, ¿e jeste� bli¿ej Boga i lu-
dzi. Wszystkich ³¹czy wspólny �piew, modli-

Duszpasterstwo Akademickie OO. Dominikanów,
61-716 Poznañ, ul. Ko�ciuszki 99; tel. (061) 852 31 34;
fax 851 04 36, e-mail: sekretariat@lednica2000.pl

Z naszej parafii na Lednicê Seniora 2005,
która odbya siê 3. wrze�nia, wyjecha³o 50
osób. W grupie tej znale�li siê równie¿ para-
fianie z s¹siednich i innych parafii bydgo-
skich. Najstarszy uczestnik mia³ wiêcej ni¿ 80
lat za� najm³odszy nie mia³ 15 lat.

Jad¹c na Lednicê czas szybko up³yn¹³,
bowiem po drodze, oprócz modlitwy, przed-
stawia³y siê ró¿ne grupy apostolskie �wiec-
kich dzia³aj¹ce w parafiach.

Spotkanie rozpoczê³o siê modlitw¹ Anio³
Pañski. Po przywitaniu o. Jan Góra krótko
opowiedzia³ o historii Lednicy. Nastêpnie na-
desz³y w procesji or³y w takt melodii i s³ów
�Tylko or³y szybuj¹ nad grani¹, tylko or³om
nie straszna jest przepa�æ. Wolne ptaki wy-
soko lataj¹ ...� a zaraz po nich obejrzeli�my
monumentalne widowisko �Misterium o Chry-
stusie Frasobliwym�, ukazuj¹ce Chrystusa w
dziejach naszego narodu.  Kim jest Chrystus
w naszym ¿yciu, mogli�my siê zastanowiæ
podczas �Nabo¿eñstwa odnowienia Chrztu
�wiêtego". Oko³o 15:00 by³a modlitwa �Ko-

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

Lednica Seniora

twa, wszyscy maj¹ ten sam cel.
 Nie tylko w grupie odczuwa siê blisko�æ i

dobroæ ludzi. Wieczorem zupe³nie obce ro-
dziny przyjmuj¹ ciê pod swój dach, traktuj¹
ciê jak dawno nie widzian¹ i z niecierpliwo-
�ci¹ oczekiwan¹ osob¹. Daj¹ ci wszystko co
maj¹ najlepszego- ciesz¹ siê tob¹, a naza-
jutrz ¿egnaj¹ ze smutkiem, powierzaj¹c swoje
intencje.

 Wstaj¹c rano nie my�lisz z wyrzutem:
muszê i�æ, ale: chcê i�æ! Przepe³nia ciê uf-
no�æ i chcesz aby tak by³o zawsze- czujesz
siê szczê�liwy i bezpieczny. Przechodzisz
jakby przemienienie swego wnêtrza- od cie-
bie tylko zale¿y, czy po powrocie do domu
bêdzie tak jak dawniej, czy mo¿e jednak co�
siê zmieni...

 Pielgrzymowanie to nie �piewanie i auto-
matyczne odmawianie modlitw, lecz jest to
pokonanie siebie, swojego fizycznego bólu
aby móc zauwa¿yæ swoj¹ "drug¹ twarz"- tê
duchow¹, o której czêsto zapominamy w
¿yciu codziennym. To tam, na szlaku, u�wia-
damiasz sobie �namacalnie�, ¿e nie cia³o tob¹
rz¹dzi, bo gdyby tak by³o upad³by� i ju¿ nie
wsta³. W³a�nie dlatego tak wiele osób decy-
duje siê na ten wysi³ek- aby zatopiæ siê w
modlitwie, tak prawdziwie.

 �Magi¹� pielgrzymowania jest to, ¿e je¿e-
li pójdziesz jeden raz- za rok, dwa, trzy pój-
dziesz i drugi.  Dwana�cie miesiêcy z zapa-
³em czekasz na moment, gdy wyruszysz na
szlak, gdy ujrzysz oblicze Matki Boskiej Czê-
stochowskiej, a dni wêdrówki mijaj¹ tak szyb-
ko. Gdy wracasz do domu zdajesz sobie spra-
wê, ¿e têsknisz do ludzi, tej niewymownej ra-
do�ci, a nawet do obola³ych nóg. Minê³o kil-
kana�cie dni od momentu, gdy Promienista
powróci³a z Jasnej Góry, a mnie do tej pory
brzmi w uszach: Bia³o-¯ó³ci to my, TO MY...

LIDKA, FOTO JAROS£AW SZYMAÑSKI

ronka do Bo¿ego Mi³osierdzia�. a po niej Msza
�w. W tym miejscu warto dodaæ, ¿e niespo-
dziankê zrobi³ nam ks. Proboszcz Jan, który
mimo rozlicznych obowi¹zków stan¹³ w�ród
celebruj¹cych pod Ryb¹.

Znamiennym w�ród kilku tysiêcy uczestni-
ków by³o to, ¿e w czasie Komunii brak³o po-
staci konsekrowanych i szybko jeden z ka-
p³anów musia³ odprawiæ Mszê �w. aby Chry-
stusa w Naj�wiêtszym Sakramencie starczy-
³o dla wszystkich. By³o to z pewno�ci¹ owo-
cem dyspozycyjno�ci wielu szafarzy sakra-

mentu Pokuty i Pojednania, z którego licznie
korzystali uczestnicy spotkania pod Ryb¹.

Po Adoracji Naj�wiêtszego Sakramentu,
przyjêli�my duchowy testament Jana Paw³a
II i dokonali�my Aktu wyboru Chrystusa na
Króla, jako najwa¿niejszego Aktu na Ledni-
cy. B³ogos³awieñstwo na rozes³anie i przej-
�cie przez Bramê III Tysi¹clecia zakoñczy³o
spotkanie. Kto chcia³, a nasza grupa z tej
mo¿liwo�ci skorzysta³a, móg³ zwiedziæ budu-
j¹cy siê o�rodek duszpasterski na Lednicy i
obejrzeæ wiele pami¹tek po Ojcu �wiêtym Ja-
nie Pawle II. Ka¿dy z pewno�ci¹ zapamiêta³
gest u�ci�niêcia odlewu d³oni Papie¿a. Pe³ni
wra¿eñ wrócili�my oko³o 21.00 do Bydgosz-
czy.

I na zakoñczenie kilka s³ów refleksji. Led-
nica przywita³a nas piêkn¹ pogod¹, bogatym
programem dla ducha i dla cia³a. Ponad po-
³owa uczestników z naszego autokaru by³a
na Lednicy Seniora ju¿ drugi raz i nie ¿a³o-
wali. W tym roku licznie zgromadzili siê przed-
stawiciele rzemios³a. Starsi cechów byli po-
ubierani w od�wiêtne stroje. Jak zwykle nie
zabrak³o muzyków - byli niezawodni 'Siewcy
Lednicy" i chórzystów. By³ te¿ wodzirej, ba-
let, Bamberki, amazonki. Tak jak zwykle -
Lednica da siê lubiæ.

MIETEK, FOTO KRZYSZTOF WOJCZAK
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Dni M³odych 2005

MANNHEIM - CZAS PRZYGOTOWANIA
W ka¿dym z nas jest tak wiele stereoty-

pów. Dotycz¹ one charakterów ludzkich, ich
zachowañ i ograniczeñ, ale te¿ cech typo-
wych dla danego narodu. Nie istnieje ¿adna
regu³a, która pozwoli³aby powiedzieæ nam,
¿e, na przyk³ad, tylko doro�li kieruj¹ siê ste-
reotypami. Ma³o tego, takie zdanie sta³oby
siê kolejnym, zupe³nie niepotrzebnym,

uproszczeniem. My - studenci z Duszpaster-
stwa Akademickiego "Martyria" powiedzieli-
�my "nie" wszelkim stereotypom, zw³aszcza
tym, które dotycz¹ nas samych - Polaków i
Niemców. Jak? Kiedy?

Niebywa³¹ okazj¹ ku temu sta³ siê wyjazd
na XX �wiatowe Dni M³odzie¿y, szczególnie
za� czas przygotowania do obchodów tych
dni, który prze¿yli�my w
siostrzanym mie�cie
Bydgoszczy - Mannhe-
im. Tam mogli�my prze-
³amywaæ wszelkie ste-
reotypy. Czy z powodze-
niem?

Do Mannheim dotar-
li�my pó�nym popo³u-
dniem 11 sierpnia. Przy-
witali�my siê wszyscy
mimo pocz¹tkowej blo-
kady jêzykowej, która ju¿
po kilku godzinach prze-
mieni³a siê w zgrabne
po³¹czenie jêzyka nie-
mieckiego, angielskie-
go, migowego i rysunku.
Mo¿e nasze komuniko-
wanie siê wygl¹da³o za-
bawnie, ale by³o skuteczne i owocne. Taki
sposób porozumiewania siê oraz niezwyk³a
otwarto�æ naszych gospodarzy sprawi³y, ¿e
by³ to bogaty czas.

Prze¿yli�my wspólnie wiele niesamowi-
tych chwil przy stole, w zabawie, w tañcu. A
je�li mowa o tañcu, w dodatku polskim, to
nie mog³oby zabrakn¹æ poloneza. I nie za-

brak³o go! Pierwszego wieczoru ten trady-
cyjny taniec zbudowa³ najpierw niesamowit¹
wiê� w naszej grupie, a pó�niej po³¹czy³ na-
rody : niemiecki, polski i chilijski. Tê barwn¹
mieszankê kulturow¹ ubogacili Chilijczycy,
którzy podobnie jak my skorzystali z go�cin-
no�ci mieszkañców Mannheim. Tak¿e oni
znale�li moment w czasie naszego pobytu

tam, aby zaprezentowaæ nam swoje trady-
cyjne tañce - kolorowe, energiczne.

Taniec jednak, to nie wszystko, nasi nie-
mieccy rówie�nicy zapewnili nam o wiele
wiêcej atrakcji. Zwiedzili�my czê�æ Mannhe-
im, Speyer. Pop³ynêli�my w krótki rejs Re-
nem. Uczestniczyli�my w koncercie, który
odby³ siê przy jednej z uczelni. Mieli�my

mnóstwo okazji, aby
przekonaæ siê, ¿e
miêdzy nami nie ma
¿adnych ró¿nic.

My, z kolei, zapro-
sili�my naszych go-
spodarzy na dwie
uczty. Najpierw na
ucztê duchow¹,
któr¹ sta³a siê panto-
mima. Pokazali�my
w niej historiê cz³o-
wieka, od momentu
narodzin, przez ra-
dosn¹ m³odo�æ, cier-
pienie, mi³o�æ, a¿ do
pój�cia w ¿ycie z na-
dziej¹. Ka¿dy z tych
etapów symbolizo-
wa³ konkretny kolor.

Po uczcie kolorów, �wiat³a, gestu i muzyki
zaprosili�my wszystkich na kolacjê w wyda-
niu polskim. Na stole pojawi³y siê kiszone
ogórki, tradycyjna polska kie³basa oraz prze-
ró¿ne s³odko�ci. Prawdziwa uczta!

Nie mogliby�my prze¿yæ tego czasu tak
dobrze i owocnie, gdyby nie Fundacja
Wspó³pracy Polsko - Niemieckiej, dziêki któ-

BY£O
21-31. lipca I Diecezjalna Piesza Pielgrzym-
ka na Jasn¹ Górê.  Has³o pielgrzymki: �Po-
znali Go po ³amaniu chleba�. W Pielgrzymce
sz³a Studencka Grupa Przezroczysta DA
�Martyria�. przewodnikiem Grupy by³
ks. Krzysztof Buchholz.

11-21.sierpnia  Odby³y siê XX �WIATOWE
DNI M£ODZIE¯Y W KOLONII. Z naszego
Duszpasterstwa wyjecha³o 70 osób.

28.sierpnia do 3.wrze�nia zorganizowano
OBÓZ ADAPTACYJNY dla studentów I roku
w Ocyplu.

BÊDZIE
2. pa�dziernika (niedziela) - 18.30 (ko�ció³)
- Msza �w. �XX �wiatowe Dni M³odzie¿y� -
prze¿yjmy to jeszcze raz

5. pa�dziernika 20.00   nowy rok akademicki
2005/2006 - Pierwsza Msza �wiêta Akade-
micka w kaplicy.

9. pa�dziernika 18.30 Msza �w. Inaugura-
cja Roku Akademickiego 2005/6.

21-23 pa�dziernika - Ogólnopolskie Forum
Akademickie w Gozdawie; zapraszaj¹ - Die-
cezjalny O�rodek Duszpasterstwa Akademic-
kiego "Martyria" i Stowarzyszenie Katolickiej
M³odzie¿y Akademickiej "Pokolenie"

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

rej zrealizowali�my projekt " M³odzi Polacy -
m³odzi Niemcy, stereotypy a rzeczywisto�æ".
Dziêki tej Fundacji i m³odym Niemcom u�wia-
domili�my sobie, jak bliscy sobie jeste�my,
jak wiele nas ³¹czy, jak niedobre jest my�le-
nie stereotypami, które ograniczaj¹, zamy-
kaj¹ nas na samych siebie.

To by³ dobry czas, który zakoñczy³ siê 15
sierpnia. Po¿egnali�my naszych gospodarzy
nie bez wzruszeñ i wyruszyli�my do celu na-
szego podró¿owania - Kolonii.

SYLWIA

PS. Projekt "M³odzi Polacy - m³odzi Niem-
cy, stereotypy a rzeczywisto�æ" wspierany jest
przez Fundacjê Wspó³pracy Polsko - Nie-
mieckiej.

Projekt "M³odzi Polacy - m³odzi Niemcy,
stereotypy a rzeczywisto�æ" mit finanzieller
Unterstützung der Stiftung für deutsch-polni-
sche Zusammenarbeit"

BY£O
BÊDZIE

PONADTO

Dobra, dobra ...
Pewien profesor filologii s³owiañskiej prowa-

dz¹c kolejny wyk³ad dowodzi³, ¿e w jêzykach
s³owiañskich oprócz pojedynczego zaprzecze-
nia spotyka siê podwójne zaprzeczenie, a tak¿e
podwójne zaprzeczenie - jako potwierdzenie
(u¿ywa³ go np. Jan Pawe³ II, np. �nie mog³em
nie przybyæ�). Nie ma jednak podwójnego za-
przeczenia - jako potwierdzenia. Na to jeden ze
studentów odrzek³ - Dobra, dobra!



9 Na o�cie¿ (9/2005)

Ojciec �wiêty - Jan Pawe³ II wiedzia³, jak
wa¿na jest m³odo�æ w ¿yciu cz³owieka, jak
rzutuje na to, co stanie siê ze �wiatem, w któ-
rym ¿yjemy. Wiedzia³, ¿e my  - m³odzi jeste-
�my przysz³o�ci¹ i nadziej¹ tego �wiata. Dla-
tego tak bardzo chcia³ siê z nami spotykaæ, z
nami rozmawiaæ, byæ ... Dlatego zaprosi³ nas
na XX ju¿ �wiatowe Dni M³odzie¿y do Kolo-
nii. My - m³odzi, tworz¹cy Duszpasterstwo
Akademickie "Martyria", przyjêli�my jego za-
proszenie.

Pierwszy etap naszej podró¿y do Kolonii
prze¿yli�my w Mannheim, a zakoñczyli�my
go Msz¹ �wiêt¹ w Uroczysto�æ Wniebowziê-
cia Naj�wiêtszej Maryi Panny celebrowan¹
przez Arcybiskupa Diecezji Freiburg - ks.
Roberta Zollitsch. Nie mog³o zabrakn¹æ w
tych dniach momentu oddania siê Maryi, Tej,
Której Jan Pawe³ II ca³y siê oddawa³ ka¿de-
go dnia swego pontyfikatu. Dla nas - Byd-
goszczan, którzy wyjechali�my sprzed obli-
cza Matki Bo¿ej Piêknej Mi³o�ci, by³a to
szczególna chwila rozmowy z Matk¹, której
powierzamy nasz¹ m³odo�æ.

Umocnieni obecno�ci¹ Maryi dotarli�my do
Kolonii, miejsca, w którym mieli�my oddaæ
pok³on Jezusowi. Wszystko rozpoczê³o siê
uroczyst¹ Msz¹ �wiêt¹, dziêki której ogrom-
ny stadion przemieni³ siê w piêkn¹ �wi¹tyniê
wype³nion¹ setkami m³odych ludzi ze wszyst-
kich stron �wiata. Stworzyli�my niezwykle
barwn¹ mieszankê kulturow¹, któr¹ niós³
¿ywio³ rado�ci, entuzjazmu, �piewu, okrzy-
ków.

Dla nas - Polaków by³ to czas u�wiadomie-
nia sobie fizycznego braku cz³owieka, który
prowadzi³ nas przez ¿ycie z prawdziwie oj-
cowsk¹ trosk¹. Silna by³a (i wci¹¿ jest...) w
nas wiara w to, ¿e Karol Wojty³a przyby³ ra-
zem z nami na to wielkie �wiêto m³odo�ci.
Potwierdzi³y to s³owa kardyna³a Meisnera,
który stwierdzi³, ¿e to pierwsze �wiatowe Dni
M³odzie¿y, na które przybêdzie dwóch papie-
¿y - Benedykt XVI i Jan Pawe³ II. Dla tych,
którzy nie byli jeszcze �wiadomi tego, gdzie

s¹ i co siê wokó³ nich dzieje, ta eucharystia
by³a momentem wprowadzenia w tajemnicê
prze¿ywania �DM.

Kolejne dni przybli¿a³y nas do tej tajemni-
cy. Dni spotkania na katechezie, w modlitwie.
Wolne chwile, w których poznawali�my piêk-
ne zak¹tki Kolonii i obyczaje jej mieszkañ-
ców. Moment pielgrzymki do Katedry, pojed-
nania w sakramencie pokuty, Drogi Krzy¿o-
wej. Wieczory wype³nione muzyk¹, tañcem,
koncertami. A w�ród nich czas oczekiwania
na przybycie Ojca �wiêtego - Benedykta XVI,
który spêdzili�my nad Renem i smutne wie-
�ci o zamordowaniu brata Roger'a, docho-
dz¹ce nas z Polski. To wa¿ne chwile, w któ-
rych nasza rado�æ miesza³a siê z my�l¹, ¿e
Pan Bóg wie, co robi, ¿e tragiczna �mieræ

XX �wiatowe Dni M³odych

KOLONIA
Z PAPIE¯EM

Z kaszubskiego na polski

KO£PJE (MEWA)
W le�nych pustkowiach ¿y³ samotnie ko-

wal .Posiada³ ma³¹ cha³upê i ku�niê, a utrzy-
mywa³ siê z rzetelnej pracy swoich r¹k. Raz
szed³ przez las, a¿ przyszed³ nad morze ko³o
Jastrzêbiej Góry. Widzia³, jak trzy mewy przy-
lecia³y od strony morza i usiad³y na brzegu.
Chc¹c przyjrzeæ siê ptakom z bliska, wdra-
pa³ siê na nadmorsk¹ skarpê. Ale siê zdzi-
wi³! W morskich falach k¹pa³y siê trzy dziew-
czêta tak piêkne, ¿e w swoim ¿yciu tak piêk-
nych jeszcze nie widzia³. Opryskiwa³y siê
wod¹ i s³odko �piewa³y. Najbardziej spodo-
ba³o mu siê najm³odsze dziewcz¹tko.

Na brzegu le¿a³y ubrania dziewcz¹t, su-
kienki z mewich piór. Kowal wzi¹³ naj-
mniejsz¹ sukienkê i ukry³ siê w krza-
kach...Dziewcz¹tka nie widzia³y m³odego
kowala. Wysz³y z morza i w³o¿y³y swoje su-
kienki i sta³y siê mewami. Najm³odsza nie
znalaz³a swojego ubrania, szuka³a i szuka-
³a, ale nie znalaz³a. Siostry odlecia³y za mo-
rze na pó³noc, a ona zosta³a sama i p³aka³a.
Wtedy m³ody kowal wyszed³ z krzaków i po-
kaza³ siê jej.

Prosi³a go, ¿eby odda³ jej sukienkê z me-
wich piór, a on rzek³: "Chod� ze mn¹ do mojej
chaty, dam Ci inne ubrania i bêdziesz moj¹
¿on¹". Posz³a z nim, zamieszka³a z nim w

twórcy spotkañ Taize ma g³êboki sens.
Nadszed³ dzieñ naszego przybycia na

Marienfeld (Pole Maryi), na którym prze¿yli-
�my czuwanie z Ojcem �wiêtym i Euchary-
stiê. To wyj¹tkowe miejsce, tak bardzo po-
�wiêcone Maryi, sta³o siê �wiadkiem spotka-
nia m³odych ludzi z ¿ywym Chrystusem.

Ojciec �wiêty poprowadzi³ nas przez czu-
wanie w nieszporach, w medytacji nad mêk¹
Chrystusa, w spotkaniu z Maryj¹ w Ikonie
oraz w adoracji Naj�wiêtszego Sakramentu.
U�wiadomi³ nam, jak wa¿na jest obecno�æ
Chrystusa w naszym ¿yciu i ODDANIE MU
POK£ONU. Jego s³owa sta³y siê prawdziwe
w momencie, gdy dotarli�my do namiotu ad-
oracji i doszli�my do wniosku, ¿e pozostaje
nam tylko stan¹æ, jak najbli¿ej �cian tego¿
namiotu, aby móc adorowaæ Chrystusa choæ
chwilê, bo mieli�my niewielkie szanse na
dostanie siê do jego wnêtrza. Tak wielu z nas
potrzebowa³o tam, na Marienfeld i teraz, w
Bydgoszczy, w Polsce, blisko�ci Chrystusa.

Blisko�æ Jezusa Chrystusa, dotarcie do jej
istoty pozwala pok³oniæ siê Jemu, oddaæ Mu
ca³e swoje ¿ycie, przyj¹æ cierpienie i byæ z
Nim wci¹¿ ka¿dego dnia. Stajemy siê jednym
z Chrystusem w eucharystii. Uroczysta msza
�wiêta koñcz¹ca obchody XX �wiatowych Dni
M³odzie¿y da³a nam si³ê, aby�my, podobnie
jak Trzej Mêdrcy, mogli wróciæ do domu inn¹
ju¿ drog¹.

Wrócili�my. Ka¿dy swoj¹ drog¹, ale czy
inn¹? Na odpowied� musimy poczekaæ. Na
pewno wrócili�my do Bydgoszczy, przed ob-
licze Matki Bo¿ej Królowej Mêczenników, do
parafii, w której nauczanie Jana Paw³a II jest
wci¹¿ ¿ywe. Jeste�my wdziêczni za Jego
zaproszenie, za czas poznawania Ojca �wiê-
tego - Benedykta XVI, dla którego te �DM
by³y takim samym wyzwaniem, jak dla nas.
Dlatego teraz chcemy nasz¹ m³odo�æ prze-
¿ywaæ w blisko�ci Chrystusa i tych, których
daje nam jako nauczycieli.

SYLWIA, FOTO AGALI

chatce w le�nych pustkowiach. Za rok uro-
dzi³a synka, bardzo piêknego ch³opczyka.
Dziecko chowa³o siê dobrze, wyros³o i by³o
bardzo m¹dre.

Matka opowiada³a mu czêsto o cudownym
domku, który sta³ na górze daleko za mo-
rzem na pó³nocy. To jest jej ojczyzna, za któr¹
ona tak bardzo têskni. Raz w maju, kiedy
las siê zieleni³, a ptaszki tak �licznie �pie-
wa³y, szed³ kowal do miasta. Kobieta prze-
szuka³a ca³¹ cha³upê, a w skrzyni na piêtrze
znalaz³a swoj¹ mewi¹ sukienkê. Wy�ciska-
³a swoje dziecko, ubra³a siê w swoj¹ sukien-
kê i odlecia³a za morze!. Kiedy kowal wraca³
zobaczy³ mewê lec¹c¹ nad falami. Przybieg³
do domu i zajrza³ do skrzyni na piêtrze, ale
sukni nie znalaz³. Wiedzia³, ¿e ¿ona odlecia³a
za morze do swoich sióstr.

By³ bardzo smutny, a synek pyta³ siê: "Tato,
gdzie jest mama ?". Kowal odpowiedzia³:
"Mama ju¿ do nas nie wróci".

Co dzieñ kowal z synem patrzy³ na mo-
rze, ale kobieta nie wraca³a. Minê³o siedem
lat. Kowala nie by³o w domu. Znad morza

przylecia³a mewa i usiad³a na dachu chaty.
Ch³opiec wyszed³ na podwórko, a mewa
sfrunê³a do niego, muska³a mu w³osy dziób-
kiem, szepta³a co� do ucha w jej jêzyku i od-
lecia³a. Kowal wróci³ z lasu. Syn wyszed³ mu
na przeciw i wo³a³ z daleka: "Dzi� by³a u mnie
mama. Wiem, gdzie ona jest. Mieszka dale-
ko za morzem w z³otym zamku u swoich
sióstr. Pozwól, ¿e ja powêdrujê do niej."

Kowal nie chcia³ pu�ciæ ch³opca, ale ten
go codziennie prosi³, wiêc w koñcu rzek³:
"Wêdruj z Bogiem i pozdrów matkê, kiedy
do niej przybêdziesz."

Ch³opiec poszed³ w �wiat szukaæ z³otego
domku na pó³nocy za morzem, gdzie miesz-
ka jego matka.

JOANNA ROJEK

Od redakcji:  W poprzednim wydaniu �Na
o�cie¿�, ze zniszczonego �Chëcz� bêd¹cego
dodatkiem �Zrzeszë Kaszebskji� numer 7 rok
wydania III z dnia 15 gromnjicznjika 1947 roku
wybrali�my tekst �Ko³pje� (Mewa). Prosili�my
PT Czytelników o przet³umaczenie na polski
tego opowiadania. Okaza³o sie, ¿e jêzyk ka-
szubski nie jest taki prosty. Przek³ad uda³ siê
Czytelniczce Jolancie Rojek (lat 13) ul. Jana
Kleina 4 w Bydgoszczy. Dziekujemy  - nagro-
da czeka w zakrystii.



Na budowie Domu Jubileuszowego

MUR OPOROWY

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  *
Biuro czynne od pn do pt (10.00-18.00) *
Poradnia WIATRAK (pn-pt 18.00-21.00)
Pomoc¹ s³u¿¹: psycholog, pedagog, psy-
chiatra, prawnik, logopeda, teolog (tak¿e
informacja 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 wy-
konywano prace przy murze oporowym od
strony po³udniowej budynku.

Na Fundusz Budowy Domu Jubileuszo-
wego w okresie wakacyjnym wp³ynê³o kilka-
dziesi¹t wp³at. Za wsparcie modlitewne i ma-
terialne sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ!

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

WIATRAKOWE INFORMACJE
Od 9 - 21 lipca odby³ siê w Zakopanem obóz
dla dzieci i m³odzie¿y (patrz obok).

Od 1 do 13. sierpnia mia³a miejsce II tura
Pó³kolonii dla dzieci (relacja obok).

5 wrze�nia  wspomnienie b³. Matki Teresy z
Kalkuty (patronki Wiatraka); o 18:30 odpra-
wiono Mszê �w., a po Mszy mia³y miejsce
"odpustowe" niespodzianki.

10 wrze�nia - odby³ siê pieszy rajd �Wiatra-
kowców� do Ostromecka

14-15 wrze�nia - na Zamku w Bierzg³owie
odby³o siê spotkanie m³odzie¿y z 6 krajów
Europy �International Peace Summit�.

17-18 wrze�nia w ramach cyklu �Rodzinne
podró¿e� odby³ sie wyjazd do Gozdawy dla
dzieci i rodziców.

18 wrze�nia przypada³ Ogólnopolski Dzieñ
Solidarno�ci z osobami chorymi na schizo-
freniê. O 18.30 odby³o siê spotkanie uczest-
ników obozu rehabilitacyjnego w Zakopa-
nem, po nim projekcja filmu, pt.: �Piêkny
umys³�, a nastêpnie spotkanie na temat �Tacy
jak my�.

24 wrze�nia - dzieñ pieczonego ziemniaka

24. wrze�nia do 12. listopada odbywaæ siê
bêd¹ warsztaty lalkarskie TUWIMANIA
16. pa�dziernika odbêdzie siê  Bydgoski
Bieg Uliczny. Jego celem jest nie tylko pro-
pagowanie sportowego trybu ¿ycia, ale
przede wszystkim uczczenie pamiêci miesz-
kañców Bydgoszczy i okolic pomordowa-
nych podczas II wojny �wiatowej. Wiêcej in-
formacji w Biurze na stronie internetowej
�Wiatraka�.

21 i 22. pa�dziernika odbêdzie siê konkurs
monodramów PASJA 2005
28. pa�dziernika odbêdzie siê konkurs re-
cytatorski �Cudze chwalicie, swego nie
znacie�
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Obóz w Zakopanem �ladami Jana Paw-
³a II niestety sta³ siê ju¿ tylko wspomnie-
niem...

Ponad czterdziestoosobowa wiatrakowa
ekipa dzieci i m³odzie¿y wraz z wychowaw-
cami 9 lipca br. uda³a siê na podbój Tatr.
Deszczowa pogoda nie wystraszy³a jednak
nikogo z nas i ju¿ nastêpnego dnia zdepty-
wali�my tatrzañskie szlaki. Dane nam by³o
wêdrowaæ dolinami Ko�cielisk¹, Chocho-
³owsk¹, Str¹¿ysk¹. Dotarli�my równie¿ nad
Morskie Oko, a na bardziej wytrwa³ych cze-
ka³ Czarny Staw, który uda³o siê "zdobyæ"
ca³kiem licznej grupie. Poza tym pe³ni atrak-
cji do�wiadczyli�my po wej�ciu na Guba³ów-
kê, gdzie wiêkszo�æ z nas uskuteczni³a zjaz-
dy bobslejami. Niezapomniane wra¿enia...

Tradycj¹ naszych wypraw by³o to, ¿e
wychodzili�my na szlak ze s³oñcem, a wra-

Oboz w Zakopanem

�LADAMI JANA PAW£A
cali�my z deszczem, a nawet jednego piêk-
nego dnia natknêli�my siê na grad. Tak to
ju¿ w górach bywa. Ale teraz przynajmniej
mamy o czym opowiadaæ...

Podczas naszego blisko dwutygodnio-
wego pobytu w górach znalaz³ siê równie¿
czas na zwiedzanie miejsc, w których wy-
chowywa³ siê, uczy³ siê, przebywa³ Ojciec
�wiêty Jan Pawe³ II. Dotarli�my do Krako-
wa, £agiewnik, Lud�mierza, Wadowic i Kal-
warii Zebrzydowskiej.

My�lê, ¿e ten obóz by³ nie tylko czasem
chodzenia po górach, zdobywania szczytów,
ale równie¿ doskona³¹ okazj¹ do poznawa-
nia historii ¿ycia wspania³ego cz³owieka ja-
kim by³ nasz Rodak - Jan Pawe³ II.

AGA

Pó³kolonie

OKIEM WYCHOWAWCY
Na pó³koloniach w Wiatraku jako wycho-

wawca jestem trzeci raz i nie wyobra¿am so-
bie wakacji bez udzia³u na nich. Pó³kolonie
trwaj¹ dwa tygodnie, gdzie jest oko³o piêæ-
dziesiêcioro dzieci. Zaczynamy o 8 rano i
idziemy na Mszê �wiêt¹.

Tradycj¹ pó³kolonii jest jednodniowa wy-
cieczka do wiêkszego miasta w celu zwie-
dzania, poznania czego� nowego, mo¿e
jeszcze nie odkrytego np. Malborka, Trójmia-
sta, Ciechocinka itp. Nie brakuje równie¿
go�ci, którzy urozmaicaj¹ nam ten aktywny
wypoczynek letni.

Zaprosili�my miêdzy innymi przedstawi-
cieli policji miejskiej, policyjnego przewodni-
ka  psów wraz ze swoim czworonogim przy-
jacielem, a tak¿e przedstawicieli Polskiego
Czerwonego Krzy¿a, którzy przeprowadzili
warsztaty z udzielania pierwszej pomocy.

Nie brakowa³o równie¿ smacznego je-
dzonka. By dogodziæ naszym ¿o³¹dkom wy-
bierali�my siê do baru mlecznego TEMPO
na smaczny obiadek. By po nim o godzinie
15.00 udaæ siê do domów.

Ka¿de pó³kolonie organizowane s¹ pod
jakim� has³em, np. : Surrvivar, Wodna Pla-
neta czy �wiat Bajek. To nam wychowaw-
com pomog³o u³o¿yæ program ca³ego, dwu-

tygodniowego wypoczynku. Dzieci równie¿
ma³y swój w³asny wk³ad w ca³ym przedsiê-
wziêciu. Zaproponowa³y miêdzy innymi or-
ganizacjê IDOLA. Powiem szczerze, wysz³o
lepiej ni¿ my�la³am. Wiêkszo�æ dzieci bra³a
udzia³ jako wykonawcy, a nawet je¿eli kto�
nie mia³ na tyle odwagi by wyst¹piæ, realizo-
wa³ siê jako organizator.

Oprócz zabaw w auli Domu Parafialne-
go, nie zabrak³o czasu spêdzonego na wol-
nym powietrzu, gdzie dzieciaki razem z kadr¹
æwiczy³y swoje miê�nie i wytrzyma³o�æ pod-
czas rozgrywek miêdzy grupami. Zale¿a³o
nam, by nasi wychowankowie, poprzez za-
bawê, uczyli siê wspó³dzia³ania i zdrowego
wspó³zawodnictwa, gry fair play. Poza tym,
by potrafili, mimo pora¿ki, podziêkowaæ za
wspólnie spêdzony czas i przeprosiæ je�li
pope³ni³y b³¹d.

Co wiêcej, mam nadziejê, ¿e nauczy³y siê
pokonywaæ w³asne trudno�ci i s³abo�ci. Wie-
rzê, ¿e uda³o siê nam, jako wychowawcom,
wskazaæ im co jest dobre, a co z³e i jak z
problemowych sytuacji wybrn¹æ i mimo
wszystko odwa¿nie wyp³yn¹æ na g³êbiê tego
ogromnego �wiata.

MAGDALENA LUFTMANN

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Od-
dzia³ Kujawsko-Pomorski, Firma �GO-
TOWSKI� - Budownictwo Komunikacyj-
ne i Przemys³owe Sp. z o. o., Miejska Pra-
cownia Geodezyjna, B-Act, Konsbud,
Oreno, Ekotrade, �Eximol� Olczyk - Wia-
trowski, Atlas, Rethmann, Borg, Rekpol,
Ortis, Projprzem.

AA



Dla (nie tylko starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
WRZE�NIOWA

(opracowa³ KfAD)

ZNACZENIE WYRAZÓW
1 Szkic jakiego� pomys³u 2 Urzêdowy li�cik
3 Skraj, rant naczynia 4 Odrêczna ilustracja
w ksi¹¿ce 5 Zagwarantowany przydzia³ w na-
turze 6 Pani zwierzchnik 7 Zagonik z brat-
kami 8 Energiczny chwilowy ruch powietrza
9 Lada sklepowa B Licha, zabiedzona kro-
wa 11 Dzieciêca gra zrêczno�ciowa 12 Na-
jazd na rampê 13 Wiêcej ni¿ potrzeba 14
Szybki awans zawodowy 15 Wij¹ce siê pêdy
ro�liny 16 Miejsce tegorocznego spotkania
m³odzie¿y z papie¿em 17 Urz¹dzenie wmon-
towane w radioodbiornik 18 Wspólnota reli-
gijna ludzi ochrzczonych 19 Przyrz¹d po-
trzebny w geometrii.

Wpisz brakuj¹ce litery do diagramu. Te z
wyró¿nionych pól dadz¹ rozwi¹zanie, które
nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub w³o-
¿yæ do skrzynki �Poczty parafialnej� do 15.
PA�DZIERNIKA 2005 r. Losujemy nagrodê
niespodziankê. Has³o uzupe³nianki z po-
przedniego wydania brzmia³o: MOJE ̄ YCIE
�WIADCZY O MNIE.

Nagrodê otrzymuje  Ada Bohdan zam. w
Bydgoszczy, przy ul. Lehmana 2. Gratulu-
jemy. 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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11111 PPPPP RRRRR KKKKK T
22222 PPPPP IIIII KKKKK OOOOO

33333 OOOOO BBBBB ¯̄̄̄̄ EEEEE

44444 RRRRR YYYYY EEEEE KKKKK

55555 DDDDD EEEEE AAAAA TTTTT

66666 SSSSS ZZZZZ WWWWW AAAAA

77777 RRRRR AAAAA KKKKK AAAAA

88888 PPPPP OOOOO CCCCC HHHHH

99999 KKKKK OOOOO AAAAA RRRRR

0101010101 KKKKK RRRRR NNNNN AAAAA

1111111111 PPPPP CCCCC KKKKK IIIII

2121212121 PPPPP OOOOO ZZZZZ DDDDD

3131313131 NNNNN AAAAA AAAAA RRRRR

4141414141 KKKKK AAAAA RRRRR AAAAA

5151515151 RRRRR OOOOO GGGGG IIIII

6161616161 KKKKK OOOOO IIIII AAAAA

7171717171 GGGGG £££££ IIIII KKKKK

8181818181 KKKKK OOOOO ÓÓÓÓÓ £££££

9191919191 LLLLL IIIII KKKKK AAAAA

MORALNY OBOWI¥ZEK
W zwi¹zku z powy¿szym ka¿dy cz³owiek,

a zw³aszcza ten, kto powa¿nie traktuje na-
ukê spo³eczn¹ Ko�cio³a, powinien na tyle,
na ile jest to mo¿liwe, staraæ siê realizowaæ
zarówno swoje osobiste cele, jak i uczestni-
czyæ w ¿yciu publicznym dla dobra wspól-
nego. Zw³aszcza to ostatnie zadanie wyma-
ga szczególnego podkre�lenia w zwi¹zku z
nagannym zachowaniem osób wykonuj¹-
cych funkcje publiczne, w�ród których s¹
przecie¿ ci, którzy swoje stanowiska za-
wdziêczaj¹ decyzji wyborców. W ustroju de-
mokratycznym mo¿na staraæ siê unikn¹æ
tych negatywnych zjawisk przez odpowied-
ni¹ zmianê prawa wyborczego, ale przede
wszystkim przez rozwa¿ne zachowanie siê
obywateli w czasie wyborów powszechnych.
W nowoczesnym pañstwie obywatele nie
mog¹ bezpo�rednio sami decydowaæ o
wszystkich wa¿nych sprawach publicznych
i dlatego wiele zadañ z tego zakresu musz¹
przekazaæ wybranym przez siebie przedsta-
wicielom. Je¿eli pragn¹, aby zadania te by³y
wykonywane zgodnie z ich oczekiwaniami,
musz¹ doprowadziæ do wyboru odpowied-
nich osób na takie stanowiska, jak: prezy-
dent, pose³, senator czy radny. W interesie
indywidualnym ka¿dego cz³owieka oraz z
punktu widzenia dobra wspólnego, wybory
powszechne powinny doprowadziæ do zwy-
ciêstwa najwarto�ciowszych osób spo�ród
wszystkich kandyduj¹cych. Cel ten mo¿na
osi¹gn¹æ przez spe³nienie kilku warunków.

Przede wszystkim w wyborach powinno
uczestniczyæ mo¿liwie jak najwiêcej osób
uprawnionych do g³osowania. Tylko wów-
czas wyniki wyborów bêd¹ odzwierciedlaæ
rzeczywist¹ wolê wiêkszo�ci spo³eczeñstwa,
a nie tylko mniejszo�ciowych grup, które po-
wodowane w³asnymi interesami - czêsto nie-
zgodnymi z dobrem wspólnym - potrafi¹ siê
skutecznie mobilizowaæ. St¹d uczestnicze-
nie w wyborach jest moralnym obowi¹zkiem
ka¿dego obywatela, w tym zw³aszcza ka¿-
dego katolika, któremu powinno zale¿eæ na
wyborze polityków odznaczaj¹cych siê nie
tylko odpowiednim przygotowaniem meryto-
rycznym, lecz tak¿e wysokim poziomem
etycznym.

OBSERWACJA KANDYDATÓW
Dalszym warunkiem, zwiêkszaj¹cym gwa-

rancjê zwyciêstwa najlepszych kandydatów,
jest rozwaga przed podjêciem decyzji wybor-
czej. Warto w szczególno�ci podj¹æ trud ze-
brania o kandydatach mo¿liwie jak najwiê-
cej informacji. Niestety, do�wiadczenie uczy,
¿e nie mo¿na bezkrytycznie opieraæ siê na
wiadomo�ciach pochodz¹cych od samych
kandydatów, nale¿y te¿ ostro¿nie traktowaæ
opinie formu³owane przez �rodki spo³eczne-

Katolik w ¿yciu publicznym  (2)

OBOWI¥ZEK OBSERWACJI
go przekazu. Wykorzystuj¹c nowoczesne
metody socjotechniczne, mo¿na bowiem
mniej wyrobionych s³uchaczy wprowadzaæ w
b³¹d i ostatecznie ich zdezorientowaæ, co do
rzeczywistych walorów poszczególnych kan-
dydatów. Dlatego decyzje wyborcze najlepiej
podejmowaæ w oparciu o w³asn¹, rzetelnie
zdobyt¹ wiedzê lub zawierzaj¹c obiektyw-
nym, uczciwym i wiarygodnym �ród³om.
Wprawdzie dotychczasowe ¿ycie kandyda-
ta nie musi automatycznie powodowaæ jego
przekre�lenia, ale w procesie wyborczym
powinno byæ bardzo powa¿nym ostrze¿e-
niem. Ryzykowne jest powierzanie wa¿nych
funkcji publicznych osobie, która ogranicza
siê jedynie do sk³adania o�wiadczeñ, i¿ do-
kona³a reorientacji poprzednich pogl¹dów
lub nast¹pi³o u niej wewnêtrzne przeobra-
¿enie. Takie przemiany czasami maj¹ miej-
sce, ka¿dy ma do nich prawo i nale¿y siê z
nich cieszyæ. Nie ma jednak powodów, aby
wspomniane osoby bez zastrze¿eñ promo-
waæ wysokimi stanowiskami publicznymi.
Kryminalna przesz³o�æ, niewyja�nione po-
wi¹zania korupcyjne czy agenturalne, brak
prawdomówno�ci, uzale¿nienie od na³ogów
oraz inne negatywne zachowania kandyda-
ta, wskazuj¹ na cechy jego charakteru.

Wyborca powinien tak¿e bardzo uwa¿nie
poznaæ pogl¹dy kandydatów na sprawy, któ-
re maj¹ dla niego istotne znaczenie. W prze-
ciwnym bowiem wypadku istnieje niebezpie-
czeñstwo, ¿e wy³onieni w wyborach po-
wszechnych przedstawiciele narodu, bêd¹
ustanawiali prawa lub realizowali politykê
niezgodn¹ z przekonaniami wiêkszo�ci lub
z normami moralnymi.

Wreszcie wyborcy winni uwzglêdniaæ przy-
gotowanie merytoryczne kandydatów do
wykonywania trudnych, czêsto coraz bar-
dziej skomplikowanych zadañ publicznych,
wymagaj¹cych ponadprzeciêtnej wiedzy.
Chodzi tu o odpowiednie wykszta³cenie lub
pozytywne do�wiadczenie w dzia³alno�ci
publicznej.

Przedstawione wy¿ej warunki, zwiêksza-
j¹ce prawdopodobieñstwo wy³onienia naj-
warto�ciowszych osób w wyborach po-
wszechnych, wymagaj¹ od wyborców wzmo-
¿onej aktywno�ci, a dla katolików s¹ moral-
nym nakazem. Nie mog¹ oni uchylaæ siê od
udzia³u w ¿yciu publicznym. W miarê swo-
ich mo¿liwo�ci powinni albo bezpo�rednio
uczestniczyæ w pe³nieniu ró¿nych funkcji z
tego zakresu, albo staraæ siê uzyskaæ wp³yw
na objêcie takich funkcji przez innych w wy-
niku wyborów powszechnych.

(Z o�wiadczenia Rady Spo³ecznej przy Arcybi-
skupie Poznañskim w kwestii udzia³u katolików
w ¿yciu publicznym, Poznañ 2005)

Ludzie mówi¹: �Czas to pieni¹dz�.
A ja wam mówiê: �Czas to mi³o�æ�.

STEFAN KARD. WYSZYÑSKI
(1901 - 1981)
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Dwoje kochaj¹cych siê narzeczonych: ko-
bieta i mê¿czyzna, nie kieruj¹cych siê tylko
uczuciami ale �wiadom¹ decyzj¹ mi³owania
tej drugiej osoby do koñca ¿ycia, staje przed
o³tarzem, by nawzajem sobie udzieliæ sakra-
mentu ma³¿eñstwa. Zapraszaj¹ w tym uro-
czystym dniu Pana Boga do swojego zwi¹z-
ku, a On swoj¹ mi³o�ci¹ ich u�wiêca moc¹
tego sakramentu, b³ogos³awi im, chce ka¿-
dego kolejnego dnia ich wspólnego ¿ycia
ubogacaæ ich coraz bardziej. Narzeczeni
sk³adaj¹cy sobie przysiêgê ma³¿eñsk¹ po-
twierdzaj¹ w obecno�ci Boga i zebranych
go�ci, ¿e chc¹ razem tworzyæ rodzinê, ¿e s¹
otwarci na potomstwo, którym ich Bóg obda-
rzy, ¿e chc¹ sobie wzajemnie pomagaæ, wza-
jemnie siê u�wiêcaæ (s¹ �wiadomi, ¿e s¹ od-
powiedzialni za zbawienie swojego wspó³ma³-
¿onka) i z ka¿dym dniem coraz bardziej siê
kochaæ (nie tylko tak jak w tym uroczystym
dniu jak pewnie ¿yczyæ im bêd¹ niektórzy
go�cie). Chc¹ aby ich mi³o�æ stawa³a siê doj-
rza³a. Nierozerwalno�æ ma³¿eñstwa staje siê
dla nich darem (a nie balastem), bo tylko sta-
³o�æ pozwoli tej mi³o�ci siê rozwijaæ i dosko-
naliæ. Nie pozwol¹ sobie na zniszczenie tej
mi³o�ci, bo wiedz¹ kogo prosiæ o pomoc je�li
pojawi¹ siê w ich ¿yciu burze. Ufaj¹, ¿e to
On ich jednoczy i prowadzi do pe³ni szczê-
�cia.

Czy ten scenariusz ¿ycia ma³¿eñskiego
musi byæ dzisiaj tylko marzeniem?

ANIA

Sakramenty (VII )

MA£¯EÑSTWO

Rekolekcje, podczas których pos³ugiwa-
³am jako animator na stopniu podstawowym,
to dla mnie ponowne spotkanie z Bogiem,
który jest MI£O�CI¥. To by³ czas do�wiad-
czania tej mi³o�ci w sposób bezpo�redni, kie-
dy Pan kierowa³ do mnie Swoje S³owo, jak
równie¿ poprzez drugiego cz³owieka, pracê
i rozmowê z nim. Jednak to nie by³ tylko czas
brania, ale równie¿ czas nauki dzielenia siê
t¹ mi³o�ci¹. Jezus podczas ostatniej wiecze-
rzy powiedzia³ przecie¿: "Mi³ujcie siê wza-
jemnie jak ja was umi³owa³em." To zdanie
towarzyszy³o mi podczas �wiêtych rekolek-
cji w Suchej. Tak proste, a zarazem tak trud-
ne do spe³nienia zadanie. Z drugiej strony
Pan powiedzia³ mi pewnego dnia podczas
modlitwy wieczornej: "Wszystko w twoim
¿yciu uczyni³em z mi³o�ci do ciebie." To zda-

Lato w Oazie

W ZGODZIE Z BO¯YM PLANEM

Rekolekcyjne wakacje

NA SUCHEJ ZIEMI...

nie, muszê przyznaæ, powali³o mnie z nóg,
oczywi�cie w pozytywnym sensie. To poczu-
cie ogromniej mi³o�ci doda³o mi odwagi, pew-
no�ci, wla³o rado�æ, pokój, obdarzy³o ufno-
�ci¹. W dodatku zestawiwszy te dwa zdania
nie mog³am nie spostrzec, jak bardzo Pan
Bóg mnie ukocha³. W tej mi³o�ci pragnie bym
na Jego wzór i z Jego mi³o�ci¹ podchodzi³a
do osób, które stawia na mojej drodze, bo
robi to przecie¿ po co�. Tak siê bowiem sk³a-
da, ¿e w ¿yciu nie ma przypadków - s¹ tylko
w gramatyce - i Pan Bóg wszystko dla nas
zaplanowa³, przygotowa³, bo On wie najle-
piej czego nam potrzeba. Za czas rekolek-
cji, wszystkich uczestników, kap³anów, ani-
matorów, moj¹ grupê, diakoniê gospodar-
czo-porz¹dkow¹ Chwa³a Panu!

ASIA

...a dok³adnie w Jezuickim O�rodku Re-
kolekcyjnym w Suchej na Pomorzu spêdzi-
³am prawie 3 ostatnie tygodnie. Pierwszy raz
prze¿ywa³am tutaj kilkudniowe rekolekcje
mojej wspólnoty, podziwiaj¹c okolicê pokryt¹
bia³ym puchem. Tym razem zmieni³y siê wa-
runki klimatyczne (�rodek lata i prawdziwie
sucha ziemia - dopiero czwartej nocy poja-
wi³ siê deszcz) i moje miejsce we wspólno-
cie. S³u¿y³am Bogu i drugiemu cz³owiekowi
jako animator, uczy³am siê pokory i uwiel-
biania Chrystusa, a przewodniczk¹ na tej
drodze by³a Niepokalana. By³am animatorem
"2 w 1" (ma³ej grupy i liturgicznym) Oazy
Nowego ¯ycia stopnia podstawowego. Po
s¹siedzku, w tym samym miejscu, odbywa³y
siê rekolekcje ON¯ pierwszego i drugiego
stopnia. £¹cznie ekipa animatorów grup (...)
wsparta gronem animatorów muzycznych
(...), nowicjuszy zakonu Jezuitów oraz dia-
konem Tomkiem, pod wodz¹ moderatorów:
ks. Zbigniewa Grzegorzewskiego, ks. Jac-
ka Pawlaka, o. Andrzeja Lemiesza SJ i o.
Mieczys³awa £usiaka SJ wraz z ponad 100-
osobow¹ grup¹ uczestników tworzy³a jedn¹
wielk¹ wspólnotê.

"Trwali oni w nauce Aposto³ów i we wspól-
nocie, w ³amaniu chleba i w modlitwie" /Dz
2, 42/. By³o w³a�nie tak, nie inaczej. Chleb
zosta³ po³amany podczas Dnia Wspólnoty,
który prze¿ywali�my poza o�rodkiem razem
ze wspólnot¹ z Katowic, która, wraz ze swo-
im moderatorem - ks. Zbigniewem Pileckim,
prze¿ywa³a rekolekcje w Buczku Wielkim.
Tego dnia odby³o siê te¿ Nabo¿eñstwo Misji
i Odpowiedzialno�ci. Wówczas uczestnicy
zadeklarowali swoj¹ kandydaturê b¹d�
cz³onkostwo w Krucjacie Wyzwolenia Cz³o-
wieka, a obecni cz³onkowie (w�ród nich i ja)
tworz¹c szpaler modlili siê w ich intencji. To
jednak nie jedyne do�wiadczenie modlitwy
w czasie tych rekolekcji - ka¿dego dnia: po-
obiednia modlitwa jedno�ci w gronie mode-

ratorsko-animatorskim), Koronka do Bo¿e-
go Mi³osierdzia, Namiot Spotkania, Eucha-
rystia, modlitwy wieczorne... bogactwo tre-
�ci i formy (tak¿e taniec, �piew). Poza do-
�wiadczeniami duchowymi w pos³udze ani-
matora mie�ci³ siê tak¿e "nocny patrol" (czyli
egzekwowanie przestrzegania Sillencium
Sacrum przez uczestników). W ci¹gu dnia
ciê¿ko by³o znale�æ czas na odpoczynek dla
cia³a - czasem sen trwa³ tylko 4 godziny (pa-
trol koñczy³ siê w �rodku nocy, a dy¿ur go-
spodarczy musia³ wcze�nie wstaæ). Mimo to
Pan dawa³ si³y i umacnia³ mnie nieustannie,
równie¿ poprzez porann¹ kawê). Cudownym
do�wiadczeniem by³a dla mnie modlitwa
wstawiennicza nade mn¹ w odpowiedzi na
wcze�niejsz¹ rozmowê z nowicjuszem Mar-
kiem. To mia³o miejsce w dwóch ostatnich
dniach (�ci�lej: wieczorach) rekolekcji.
Uwieñczeniem ca³ego dzie³a rekolekcyjne-
go by³a uczta mi³o�ci Agape, w której ani-
matorzy brali czynny udzia³, pos³uguj¹c w
kuchni. Nastêpnego dnia, po wyje�dzie
uczestników sprz¹tali�my o�rodek - piêkno
przyrody, cisza... prawdziwa oaza spokoju.
Mój wyjazd na rekolekcje by³ pierwszym cu-
dem, jakiego Pan dokona³. Kolejne - wiêk-
sze i mniejsze - by³y ju¿ na miejscu i tak na-
prawdê tylko On zna ich owoce. Pos³uga
animatora by³a dla mnie nowym i niezwyk³ym
do�wiadczeniem. Mog³oby siê wydawaæ, ¿e
prze¿ywanie rekolekcji jest zarezerwowane
tylko dla uczestników - nic bardziej mylne-
go. Ka¿dy dzieñ stawia³ przede mn¹ nie tyl-
ko nowe zadania, ale i wiele ró¿norodnych,
nie tylko duchowych, do�wiadczeñ. Na nowo
odkrywa³am Boga w Namiocie Spotkania,
Eucharystii, sakramencie Pokuty i Pojedna-
nia, a tak¿e w drugim cz³owieku. Kiedy
opuszcza³am o�rodek ³za siê w oku krêci-
³a... na szczê�cie do nastêpnych tylko (nie-
ca³y) rok. Chwa³a Panu!

PAT

BY£O
2.09. Inauguracja roku formacyjnego, pierwsze
spotkanie i msza �w.

3.09. Podsumowanie oaz wakacyjnych przez
moderatorów i animatorów diecezji bydgoskiej
(rekolekcji)

10-11.09. Pielgrzymka KWC do Niepokalanowa

14. 09. Msza sw. KWC o.o. jezuici i spotkanie
odpowiedzialnych Ruchu �wiat³o-¯ycie diecezji
bydgoskiej

BÊDZIE
25.09. Szko³a animatora o.o. jezuici

9.10. Oaza modlitwy na Osowej Górze w parafii
Maksymiliana Kolbego

12.10. Msza �w. KWC o.o. jezucici i spotkanie
odpowiedzialnych...

16.10. Dzieñ wspólnoty diecezji bydgoskiej w
naszej parafii, pocz¹tek o godz. 14.00

21-22.10. Dni skupienia naszej wspólnoty

Oaza m³odzie¿y spotyka siê zawsze w pi¹tki o
18.00 w auli. Po spotkaniach o 19.30 w kaplicy
jest oazowa Msza �w.

Nie ustawajcie, b¹d�cie ewangelicznym
zaczynem, b¹d�cie �wiadkami obecnosci
Boga w cz³owieku i w�ród ludzi. Miejcie
¯ycie i �wiat³o w sobie i b¹d�cie ¿yciem
i �wiat³em dla innych.

Jan Pawe³ II
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DROGA MAGDO!
Z ciekawo�ci¹ przeczyta³em Twój artyku³,

jak wszystkie zreszt¹, w ostatnim numerze
"Na o�cie¿ (6/2005) zatytu³owany "Kap,
Kap..."

Przyznam, ¿e ciekawe spostrze¿enie, ale
nie w pe³ni je podzielam. Rzeczywi�cie, wie-
lu ludzi ¿egna siê przy kropielnicy w sposób
niezbyt elegancki, jak przysta³o na chrze�ci-
janina. Robimy to tak jako� mechanicznie, nie
my�l¹c o tym, czym jest znak Krzy¿a. Zga-
dzam siê z tym w pe³ni.

Jednak, co do nadmiaru wody nabranej
przy zamoczeniu d³oni, to nie przesadza³ bym.
To nic wielkiego, kiedy kropelka spadnie na
posadzkê �wi¹tyni, ani nawet na ubranie. Co
do "powodzi w kruchcie" to przez ponad 20
lat istnienia parafii jeszcze jej nie widzia³em.
Owszem, zdarza³o siê b³otko, ale spowodo-
wane czynnikami atmosferycznymi (�nieg,
deszcz).

A co do sposobu ¿egnania siê, to mo¿e
warto propagowaæ staropolski zwyczaj, kie-
dy to, nie tak dawno jeszcze, w ka¿dym domu
by³a przy wyj�ciu kropielnica z wod¹ �wiê-
con¹. Ka¿dy z domowników wychodz¹c za-
nurza³ rêkê czyni¹c znak krzy¿a, a gdy dziec-
ko by³o ma³e, to mama, lub tata, czynili mu
taki znak na czole. Nikt jako� nie martwi³ siê,
¿e byæ mo¿e kropla spad³a na pod³ogê. Cie-
kaw jestem w ilu naszych domach jest dzi�
taki "mebel"? Mo¿e po prostu brak miejsca?

Niech nam o tym przypomni taki krotki wier-
szyk, którego mama nauczy³a mnie kilkadzie-
si¹t lat temu;

Jest w kropielnicy, przy drzwiach, przy
�cianie, woda �wiêcona na prze¿egnanie,

Kiedy t¹ wod¹ znak krzy¿a robiê, ¿em
chrze�cijanin, przypomnê sobie.

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

A co do wykonywania przez wielu z nas
znaku krzy¿a, to nie tylko w tak dziwny spo-
sób, robi¹c swego rodzaju "hokus - pokus"
¿egnamy siê w kruchcie. Taki znak mo¿na
zobaczyæ wszêdzie, nawet podczas Mszy �w.,
innych modlitw. Mo¿e kiedy� poruszysz ten
temat?

CZYTELNIK,
IMIÊ I NAZWISKO ZNANE REDAKCJI

SZANOWNA REDAKCJO!
DROGA REDAKTOR MAGDO!

Po przeczytaniu w ostatnim, czerwcowym
numerze "Na O�cie¿" artyku³u "kap, kap..."
Pani autorstwa pragnê przekazaæ moje uwa-
gi.

Uwa¿am osobi�cie, ¿e taki moralizowanie
ludzi jest przesadzone. Wygl¹da trochê, jak-
by�cie siê �mieli z zwyk³ych szarych ludzi, któ-
rzy nie wiedz¹ co jest w kruchcie, ani po co
jest tam woda �wiêcona. Pisze Pani na stro-
nie m³odzie¿owej, wiêc domy�lam siê, ¿e jest
pani osob¹ m³od¹. M³odo�æ ma pewne swo-
je prawa, ale do pewnego stopnia. Jeszcze
Pani nie by³o na �wiecie, to Polacy, jak i inni
katolicy wiedzieli do czego s³u¿y woda w kro-
pielnicach i co to za symbol. Nikt od wieków
na pewno nie pomy�la³ nawet, ¿e to mo¿e do
umycia r¹k, twarzy, czy uprania jakiej� czê-
�ci garderoby. To du¿a przesada.

Przesad¹, jest równie¿ fakt "strzepywania"
wody na posadzkê kruchty. Nie zauwa¿y- ³em
takiego czego�, a gdy nawet kropla czy dwie
spadnie, no to co? Czy jak ksi¹dz idzie przed
Msza �w. z pokropieniem, to ani jedna kro-
pla nie spada na posadzkê, ³awki, �ciany itp.?

Ciekaw jestem czy by³a pani kiedykolwiek
w cerkwi. Tam dopiero widzia³aby Pani, jakie
ilo�ci wody s¹ u¿ywane w normalnej liturgii.
Gdyby wtedy Pani napisa³a, ¿e tworz¹ siê
"bajorka", to nie zdziwi³bym siê. Rzeczywi-
�cie co� w tym by³oby prawdy. Jednak to rów-

nie¿ chrze�cijanie i jako� im to nie przeszka-
dza. Oni wierz¹ przecie¿ w tego samego Je-
zusa Chrystusa, dla nich woda, ogieñ, kadzi-
d³o, oznaczaj¹ tak¹ sam¹ symbolikê.

Inna sprawa co do naszej kultury znaku
krzy¿a �wiêtego. Równie¿ inna rzecz, ¿e zda-
rza siê, zw³aszcza latem, ¿e kropielnice s¹
zupe³nie wyschniête. To jednak inne tematy.

¯yczê redakcji i Pani Magdzie wiele pomy-
s³ów, ale rozs¹dnych. Szczê�æ wam Bo¿e w
dalszej pracy.

W£ODZIMIERZ GRZESZCZUK,
parafianin

Od Autorki:
Bardzo dziêkujê za s³owa skierowane do

mnie po artykule "Kap, Kap..."
Nie chcia³am, aby przybra³ on ton morali-

zatorski. Je�li tak zosta³ odczytany, to prze-
praszam. Chcia³am raczej zainteresowaæ,
zwróciæ uwagê tych wszystkich, którzy nie
mieli mo¿liwo�ci, okazji, poznania pewnych
symboli, znaków, gestów, których jest bardzo
wiele w Ko�ciele. S³owa te kierowa³am te¿
do tych osób, którym nie mia³ kto przekazaæ
podstawowych informacji. Pisz¹c teksty cza-
sem celowo przejaskrawia³am pewne rzeczy,
aby zwróci³y nasz¹ uwagê i aby�my mogli za-
pytaæ sami siebie, jak postêpujemy i ucieszyæ
siê z tego, ¿e opisane zachowanie nas nie
dotyczy.

   Cieszê siê, ¿e napisa³y osoby starsze
ode mnie ;-) dziêki temu ja równie¿ mogê siê
czego� nowego nauczyæ i spojrzeæ z innej
perspektywy. .... a o znaku krzy¿a ju¿ kiedy�
pisa³am w artykule "Tajemniczy zygzak"

MAGDA

W zwi¹zku z publikacj¹ tekstu �Kap, kap...�
nap³ynê³y do redakcji listy.

Strona internetowa
http://oazowicz.blog.onet.pl/www.byd-

goszcz.oaza.pl/
Piszcie: dmyszko@bydgoszcz.oaza.pl

Witajcie Polacy! Jestem na Ukrainie ju¿
tydzieñ wiêc mogê ju¿ co� napisaæ, a wiêc...

BÊDZIE CIÊ¯KO
Jad¹c na Ukrainê wiedzia³em, ¿e bêdzie

ciê¿ko i tak jest. Trudno�ci zaczê³y siê od
momentu przekroczenia granicy. Ju¿ pierw-
sze kilometry ciê¿ko by³o przejechaæ drog¹,
bo krowy tu maj¹ pierwszeñstwo. A powa¿-
niej to jest fajnie.

Szybko te¿ zauwa¿yli�my pewne niezna-
ne u nas zjawisko w ruchu drogowym. Jako�
nikogo z kierowców nie obchodzi³o to czy
pada³ deszcz czy �wieci³o s³oñce, bo i tak
je�dzili bez w³¹czonych �wiate³ w samocho-
dach, a co najwy¿ej mieli w³¹czone tylko po-
stojowe. Niebezpiecznie jest na dziurawych
ukraiñskich drogach ale có¿ - sk¹d my to
znamy?

Zanim jednak dojechali�my na miejsce cze-
kali�my na obskurnym dworcu w biedniejszej
czê�ci £ucka (miasto w którym jeste�my) z
nadziej¹, ¿e kto� po nas przyjedzie.

Wakacje na Ukrainie

BAPTY�CI, KURIA I ¯YCZLIWO�Æ
BAPTY�CI

Po godzinnym oczekiwaniu na dworcu po-
stanowili�my dzia³aæ. Podeszli�my do tak-
sówki (za kó³kiem siedzia³ jaki� 15-letni ch³o-
pak). Zapytali�my czy wie, gdzie jest kuria
biskupia i ile we�mie za kurs? Powiedzia³, ¿e
wie i zrobi to za dwa z³. Zawióz³ nas jednak
nie pod kuriê ale pod ko�ció³ baptystów, ale
to nic... Na odchodnym powiedzia³, ¿e te 2 z³
to jakie� nieporozumienie i chcia³ 20 z³. Uda-
³o nam siê utargowaæ na 15 z³. Pó�niej oka-
za³o siê ¿e dwukrotnie przep³acili�my.

GDZIE TA KURIA?
Wyobra�cie sobie, ¿e oko³o 23.00 czasu

ukraiñskiego (godzina wprzód w stosunku do
czasu w Polsce) dobijali�my siê do ... siedzi-
by baptystów zamiast do kurii. W koñcu zna-
le�li�my jak¹� osobê, która nas pokierowa³a
do kurii i tak po 17 godzinach podró¿y doje-
chali�my na miejsce. Chcia³bym tutaj zwró-
ciæ szczególn¹ uwagê na osobê biskupa
Marcjana Trofimiuka, który nas przyj¹³ jak

swoich kap³anów, chocia¿ nimi jeszcze nie
jeste�my. Po tygodniu pobytu na Ukrainie
zauwa¿y³em wielk¹ otwarto�æ i jedno�æ bisku-
pa i kap³anów. Gdy jechali�my na wycieczkê
ufundowan¹ przez biskupa, to od pocz¹tku
do koñca jej trwania nami siê opiekowa³ i o
nas my�la³, dopytuj¹c siê "jak tam" czy to
przez komórkê, czy bezpo�rednio.

Którego� dnia byli�my na odpu�cie w pa-
rafii pw. Przemienienia Pañskiego i mieli�my
tam pos³ugê liturgiczn¹, która polega³a na
trzymaniu insygniów biskupich. Kiedy tak sta-
li�my w zakrystii, biskup podszed³ do nas z
takim tekstem: - "To bêdziecie siê bawiæ w
ministrantów?".

Ludzie s¹ ¿yczliwi itp. itd.
POZDRAWIAM WASZ MARIUSZ

Od redakcji:
Powy¿szy tekst to ukraiñskie, wakacyjne

refleksje kolegi oazowiczów, a obecnie kle-
ryka seminarium w Bydgoszczy Mariusza Ma-
twieja.
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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. Jakim sygna³em obwieszcza siê wier-

nym w �wi¹tyni wej�cie kap³ana do
celebracji Mszy �wiêtej?
A  Muzyk¹ organow¹
B Dzwonkiem - sygnaturk¹
C �piewem kap³ana

2. W jakiej pozycji wierni zgromadzeni w
�wi¹tyni oczekuj¹ na rozpoczêcie
Mszy �w.?
A Stoj¹c
B Siedz¹c
C Klêcz¹c

3. Czy w czasie niedzielnej Mszy �w. mo¿e
byæ udzielany wiernym inny sakra-
ment?
A Nie, nigdy
B Tylko podczas uroczysto�ci
C Tak, mo¿e byæ
Poprawne odpowiedzi z poprzedniej czê-

�ci brzmia³y: 1B, 2B, 3A (patrz Katechizm
Ko�cio³a Katolickiego, 2181).

Dyplomy za poprawne rozwi¹zanie testu
otrzymuj¹: Patrycja Kulczewska (ul.Bart³o-
mieja  z Bydgoszczy 13); Magdalena Wi-
�niewska (ul. Kleina 5) i Magdalena Wilk
(ul. Albrychta 2). Dyplomy czekaj¹ w zakry-
stii. Termin nadsy³ania odpowiedzi up³ywa
16 pa�dziernika 2005 r. Powodzenia.

Do poprzedniego odcinka testu otrzyma-
li�my spó�nion¹ i poprawn¹  odpowied�
Magdaleny Wilk. Po uznaniu opó�nienia za
obiektywne przyznajemy dyplom (z opó�nie-
niem).

ADALBERT

Test o Eucharystii (8)

POZNAÆ LEPIEJ

SPOTKANIE
PISM PARAFIALNYCH
9 pa�dziernika o 16.30 w siedzibie Kurii

Diecezjalnej, przy ul. Malczewskiego 1 w
Bydgoszczy odbêdzie siê kolejne spotkanie
Redakcji pism parafialnych.

Po kleryckiej praktyce

WIELKA
SZKO£A ¯YCIA

Rozpoczynaj¹c przedstawienie swych re-
fleksji i prze¿yæ z odbytych przeze mnie i
moich kolegów praktyk w Domu Sue Ryder
w Fordonie na Oddziale Opieki Paliatywnej
pragnê przytoczyæ nastêpuj¹cy cytat: "Cier-
pienie jest �wi¹tyni¹, w której Bóg chce byæ
z cz³owiekiem sam na sam." (Julius Schie-
der).

Muszê z ca³¹ stanowczo�ci¹ stwierdziæ, ¿e
dopiero po kontakcie z miejscem, w którym
znajduj¹ siê osoby naprawdê cierpi¹ce za-
uwa¿y³em ca³¹ g³êbiê i m¹dro�æ wyp³ywa-
j¹c¹ z przytoczonego wcze�niej cytatu. Po-
staram siê teraz w skrócie opisaæ jak prze-
biega³a nasza praktyka.

Przez czterna�cie dni sze�ciu kleryków
Wy¿szego Seminarium Duchownego Diece-
zji Bydgoskiej, po pierwszym roku formacji,
odwiedza³o pacjentów Domu Sue Ryder w
Fordonie. Byli to Mariusz, Kazimierz, Da-
mian, Micha³, Bartosz i ja, czyli Robert.

Pierwszy kontakt z tym miejscem wzbu-
dzi³ we mnie pewnego rodzaju lêk. Spowo-
dowany on by³ tym, co zobaczy³em na w³a-
sne oczy, a mianowicie strasznym cierpie-
niem przebywaj¹cych tam osób.

Pocz¹tkowo by³o mi trudno podchodziæ do
chorych i z nimi rozmawiaæ. W miarê czasu
zauwa¿y³em jednak, ¿e potrzebuj¹ oni kon-
taktu z drugim cz³owiekiem. Codzienne przy-
chodzenie do nich sprawi³o, ¿e z wieloma
osobami siê zaprzyja�ni³em. Wykonywanie
codziennych obowi¹zków, które le¿a³y na
moich barkach, tj. pomoc przy porannych
toaletach, w karmieniu czy te¿ przechadzki i
rozmowa z pacjentami spowodowa³y, ¿e
nauczy³em siê wiele pokory.

Z wielkim podziwem patrzy³em równie¿ na
pracuj¹cy tam personel. Zadziwia³o mnie jak
mo¿na z takim wielkim po�wiêceniem i od-
daniem wykonywaæ swoj¹ pracê, czêsto
ponad w³asne si³y. Dlatego jeszcze raz chy-
lê nisko czo³o przed wszystkimi pracowni-
kami oddzia³u paliatywnego Domu Sue Ry-
der. Panuj¹ca tam rodzinna atmosfera bar-
dzo korzystnie wp³ywa na relacje personelu
do pacjentów i na odwrót.

Pragnê jeszcze w tym miejscu przeprosiæ
za wszystko co z³e. Z pewno�ci¹ swoj¹
osob¹ wiêcej przeszkadza³em ni¿ pomaga-
³em personelowi Hospicjum. Mimo wszyst-
ko ju¿ teraz widzê wielkie owoce mego po-
bytu i mo¿liwo�ci s³u¿enia chorym ludziom.
Mam ogromn¹ nadziejê, ¿e ca³y ten czas
spêdzony w Fordonie pomo¿e mi w dalszej
mojej formacji seminaryjnej.

Koñcz¹c krótk¹ refleksjê nad odbyt¹ prak-
tyk¹ pragnê podobnie jak mój kolega kleryk
Bartek podziêkowaæ Bogu za to, ¿e posta-
wi³ nas na drodze, gdzie spotkaæ mogli�my
wspania³ych ludzi walcz¹cych ze swoj¹ cho-
rob¹ i cierpieniem. Da³o nam to na pewno
wiele do my�lenia i sprawi³o, ¿e stali�my siê
bogatsi o nowe do�wiadczenia.

 KL. ROBERT SCHWARZ

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.

 MIROS£AWA BRZÓSKA

Piêkna Mi³o�æ
Kiedy siedzê w wózku,

jest mi ciê¿ko.
Spogl¹dam w niebo,
bia³e chmurki kumuluj¹ siê

jedna wokó³ drugiej.
My�lê sobie,

¿e nie jestem kochana.
Patrz¹c w niebo,

mówiê do Ciebie Bo¿e:
Podaj mi d³oñ,

ach podaj mi d³oñ,
chcê mieæ rêce mocniejsze.

Chcia³abym,
aby u�miech Mi³o�ci

go�ci³ na mej twarzy.
A ³za p³yn¹ca z oczu
jak paciorek ró¿añca
oznacza szczê�cie,

Mi³o�æ wieczn¹;
I mówiê do Ciebie Bo¿e:
si³ê, któr¹ w Sobie masz
wierzê, ¿e mi j¹ dasz.

9.08.2005 r., Dom Sue Ryder

Od redakcji:
Dziêkujemy ks. Wojciechowi Retmanowi

za inspiracjê, ks. klerykowi Robertowi i pa-
cjentce za �wiadectwa z Regionalnego Ze-
spo³u Opieki Paliatywnej Domu Sue Ryder
w Bydgoszczy. Teksty nadesz³y do redakcji
12. sierpnia 2005 r.

DOM
SUE RYDER
W BYDGOSZCZY
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W Centrum Onkologii

ROZ�PIEWAÆ ¯YCIE
"Onkolog" to okre�lenie obiektu, które u

wielu ludzi powoduje niemi³e skojarzenia.
Chodzi oczywi�cie o Centrum Onkologii, któ-
re znajduje na skraju Nowego Fordonu licz¹-
cego prawie 80 tysiêcy mieszkañców. W�ród
drzew ulokowano to wielkie "sanktuarium"
cierpienia i mi³o�ci.

Budowlê tego obiektu zdobi wielki napis
Centrum Onkologii. Pojawiaj¹cego siê tu
go�cia dopadaj¹ proste pytania kto tu pra-
cuje i kto tu przebywa?

Do tego miejsca wprowadza nas aleja
wyznaczona przez monumentalne donice -
pe³ne obecnie czerwonych kwiatów - wita-

j¹c wszystkich przybyszów. Na centralnym
miejscu znajdujemy Logo - Witaj¹ce d³onie
Stwórcy i stworzenia z uzupe³niaj¹cym na-
pisem "Solus aegroti suprema lex esto" co
dowolnie t³umacz¹c oznacza, ¿e zdrowie
chorego jest (tutaj)  rzecz¹ najwa¿niejsz¹.
Id¹c dalej trafiamy na drzwi - nie potrzeba
ich otwieraæ - same robi¹ to automatycznie i
jakby zamaszyst¹ rêk¹ prowadzone zapra-
szaj¹ do wnêtrza.

Mi³y i sympatyczny g³ówny holl wype³nio-
ny jest przez ca³e dnie lud�mi - moimi braæ-
mi i siostrami. Spotkaæ w nim mo¿na tablice
informacyjne, okna rejestracji i wygodne
miejsca dla oczekuj¹cych.

Po prawej znajduj¹ siê masywne schody,
a kto idzie dalej prosto znów drzwi same
"mówi¹" - proszê. Nad drzwiami wszystkich
wita Chrystus - Ten z krzy¿a - od którego
p³ynie wszelkie dobro i jakby milcz¹co mówi
"Nie lêkaj siê Jam zwyciê¿y³ �wiat, twój
grzech i twoj¹ s³abo�æ". Warto zauwa¿yæ ten
krzy¿ - znak cierpienia, mi³o�ci i nadziei, bo
byæ mo¿e wielu go nie zauwa¿a, maj¹c oczy
przes³oniête strachem lub tym co ich tu spro-
wadza.

D³ugie, przestronne korytarze l�ni¹ce od
czysto�ci i wskazaniami drogi to jakby dal-
sze powitanie wskazuj¹ce, ¿e tam gdzie�
dalej znajduj¹ siê oczekuj¹cy M¥DRZY I
¯YCZLIWI GOSPODARZE. Wchodz¹c tu
zdejmijmy czapkê i poczujmy, ¿e miejsce to
szczególne znaczone jest "MI£O�CI¥ I
CIERPIENIEM".

W moim opisie pragnê siê zatrzymaæ nad
miejscem, do którego prowadzi strza³ka i
logo z napisem "Kaplica". Chwa³a Bogu i

dobrym ludziom, ¿e jest tu, w tym domu "Ten,
Który Jest", Mi³osierny, ¿e jest Nieustanna
Wspomo¿ycielka, relikwie �w. Ojca Pio. Ka¿-
dy przychodz¹c tu mo¿e prosiæ o potrzebne
³aski. Tu znajduje spokój, wyciszenie i po-
czucie, ¿e nie jest osamotniony. Jest TEN,
który do koñca cz³owieka umi³owa³. Jak
mówi¹ mi, prawie ka¿da Msza �wiêta spra-
wowana jest w asy�cie �piewaj¹cych (np.
grupy z Osielska, "Trojaczków", Odnowy w
Duchu �wiêtym i innych), którzy swoj¹ po-
staw¹, s³owem i modlitw¹ próbuj¹ zmieniæ
smutek w rado�æ i niepewno�æ w spokój. Bo
tu jest dobrze.

Dzi� wspomnê tylko o jednym - wakacyj-
nym spotkaniu ze wspania³ymi panami akor-
deonistami - Henrykiem i Stanis³awem (chy-
ba po raz pierwszy w Centrum Onkologii
zagra³y harmonie). Podczas Mszy �wiêtej na
organach gra³ pan Henryk - starszy pan harc-
mistrz, który mocnym, przyjaznym i porusza-
j¹cym g³osem wy�piewywa³ najg³êbsze pra-
gnienia uczestników.

Po zakoñczeniu Eucharystii, ju¿ w sali
konferencyjnej, panowie akordeoni�ci rozpo-
starli swe "skrzyd³a" zgodnie z informacj¹ na
plakacie zapraszaj¹cym i informuj¹cym o
koncercie "Roz�piewaæ ¿ycie".

Koncert sk³ada³ siê z dwóch czê�ci. W
pierwszej czê�ci rozpoczê³o siê od "Barki",
a pó�niej pop³ynê³y: "Liczê na Ciebie Ojcze",
"Kiedy w jasn¹ spokojn¹ noc" - tu ju¿ w³¹-
czyli siê uczestnicy - ca³a sala (60 osób). Na
drug¹ czê�æ z³o¿y³y siê: "O mój rozmarynie",
"Przybyli u³ani", piosenki harcerskie. Wtedy
ju¿ "ca³a sala" �piewa³a z nami. Czas siê nie
d³u¿y³, a ch³odz¹cy napój podawany przez
asystentów orze�wia³.

Pie�ñ "Czarna Madonna" zakoñczy³a
szybko mijaj¹ce spotkanie. Wspania³y wy-
stêp akordeonistów zosta³ nagrodzony okla-
skami, a wirtuoza - pana Henryka proszono
jeszcze o kolejny przyjazd.

Ksi¹dz Arkadiusz ciep³ym s³owem "Bóg
zap³aæ i niech bêdzie pochwalony Jezus
Chrystus". podziêkowa³ i muzykom i s³ucha-
czom. Wychodz¹c z sali uczestnicy nucili
zas³yszane melodie. Spotkaniem, mo¿na tak
powiedzieæ, uda³o siê "roz�piewaæ� szpital-
ne ¿ycie.

KADI

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

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

Salus aegroti
suprema lex esto!

�Niechaj zdrowie chorego
bêdzie najwy¿szym prawem�

G³os kapelana

BÓG ZAP£AÆ
Dziêkujê Panu Henrykowi i wszystkim Pa-

cjentom za z³o¿one ofiary na dar kielicha
komunijnego dla Kaplicy Mi³osiernego Chry-
stusa w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
15. sierpnia br., w uroczysto�æ Wniebowziê-
cia NMP i rozpoczêcia pi¹tego roku mojej
pos³ugi kap³añskiej w Centrum Onkologii kie-
lich zosta³ po�wiêcony i po raz pierwszy
udzielono Komunii �w. pod dwiema Posta-
ciami.

Dziêkujê Panom Stefanowi i Bernardowi
za dar kilkuset ró¿añców przekazanych dla
Pacjentów z pro�b¹ o modlitwê za chorych i
ofiarodawców. Pan Stefan kupuje poszcze-
gólne elementy ró¿añca i przy pomocy Pana
Bernarda ³¹czy je w dziesi¹tki lub ca³e ró-
¿añce.

Dziêkujê ks. mgr Henrykowi Kaszyckiemu
SDB "mistrzowi mozaiki" za przekazanie ³ad-
nie oprawionych piêknych medalionów - ob-
razków Naj�wiêtszego Serca Pana Jezusa,
Naj�wiêtszej Maryi Panny z Dzieci¹tkiem i
in. Przywiezione zosta³y one z Rzymskich
Katakumb i przeznaczone s¹ dla osób po-
s³uguj¹cych chorym w kaplicy: �piewaj¹cych
i asystuj¹cych podczas Eucharystii. Bóg za-
p³aæ Wszystkim.

Z zapewnieniem o pamiêci w modlitwie
KS ARKADIUSZ SDB - KAPELAN



Ludzie z pomnika (89)

Urodzi³ siê w dniu 14 wrze�nia 1903 roku
w Ostrowie Wielkopolskim. By³ synem miej-
scowego kupca Walentego i Franciszki z
domu Naszkiewicz.

Wykszta³cenie podstawowe zdoby³ w
Ostrowie, a w 1923 roku ukoñczy³ w tym mie-
�cie Pañstwowe Gimnazjum Klasyczne. W
latach 1923 - 1929 studiowa³ filologiê fran-
cusk¹ na Uniwersytecie Poznañskim . W tym
czasie przez jeden rok by³ te¿ s³uchaczem
paryskiej Sorbony.

W roku 1929 obj¹³ posadê nauczyciela
jêzyka francuskiego w Prywatnym Gimna-
zjum imienia Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. Pracuj¹c przygotowywa³ siê jednocze�nie
do obrony pracy magisterskiej. Dnia 23
czerwca 1931 roku uzyska³ na Uniwersyte-
cie Poznañskim dyplom magistra filozofii w
zakresie filologii francuskiej. Równocze�nie
z tym zdoby³ prawo nauki jêzyka francuskie-
go, jako przedmiotu zasadniczego i jêzyka
niemieckiego, jako przedmiotu dodatkowego
w szko³ach �rednich na terenie ca³ego kraju.

Od 1 wrze�nia 1931 roku Kuratorium
Okrêgu Szkolnego Poznañskiego powierzy-
³o mu obowi¹zki nauczyciela tymczasowego
w Pañstwowym Gimnazjum imienia Boles³a-
wa Krzywoustego w Nakle nad Noteci¹. Pod-
czas trzyletniej pracy w tamtej szkole da³ siê
poznaæ jako genialny wychowawca m³odzie-
¿y. W szkole opiekowa³ siê bardzo sprawnie
dzia³aj¹cym samorz¹dem uczniowskim, za�
poza szko³¹ pe³ni³ funkcjê komendanta Miej-
skiego Hufca Harcerzy w Nakle. Wyró¿ni³ siê
umiejêtno�ci¹ i ciekawym prowadzeniem
æwiczeñ harcerskich, oraz wzorowym przy-
gotowaniem obozów harcerskich. Za jego
komendantury Hufiec Harcerzy w Nakle sta³
siê wzorcowym w ca³ym Okrêgu Poznañskim.

Z dniem 1 grudnia 1934 roku powierzono
mu posadê nauczyciela zawodowego sta³e-

EDMUND FIBIG

Nadesz³y jak¿e oczekiwane i jak¿e rado-
sne �wiêta Bo¿ego Narodzenia. Radosne,
bo przecie¿ dla wiêkszo�ci z nas obchodzo-
ne po raz pierwszy  w nowym miejscu za-
mieszkania, w nowych, swoich mieszka-
niach. Dla wiêkszo�ci, bo przecie¿ rodzin
mieszkaj¹cych tu od dawna by³o zaledwie
kilka, by³y to równie¿ pierwsze �wiêta Bo¿e-
go Narodzenia w naszej parafii.

Ju¿ 23 grudnia, oraz w dzieñ Wigilii trwa-
³y prace zwi¹zane z przygotowaniem skrom-
nej naszej �wi¹tyni do Pasterki. Ustawiono
kilka ma³ych choinek, przyozdobiono je nie-
wielk¹ ilo�ci¹ �wiate³, a z boku ustawiono
skromniutki ¿³óbek

Nadszed³ wieczór wigilijny, a po zakoñ-
czeniu wieczerzy i �piewie kolêd w domu
czas by³o zbieraæ siê na Pasterkê o pó³no-
cy. Ju¿ oko³o pó³ godziny przed rozpoczê-
ciem Mszy trudno by³o wej�æ do �rodka ka-
plicy, a kilka minut pó�niej  sta³o siê to nie-
mo¿liwe. Pogoda by³a brzydka, bo zacina³
�nieg z zimnym deszczem, jednak nie prze-
szkadza³o to stoj¹cym na zewn¹trz. Pierw-
szy raz nasza kaplica nie mog³a pomie�ciæ
wiernych. Wszyscy dotrwali do koñca, a gdy
na zakoñczenie ks. proboszcz zachêci³, aby
wej�æ do �rodka i oddaæ pok³on Dzieci¹tku,
ci co stali na zewn¹trz wchodzili jako ostat-
ni. Wytrwali na zimnie. Niewielu tylko nie
skorzysta³o z zaproszenia.

W czasie podchodzenia do ¿³óbka na wie-
lu twarzach widoczne by³o wzruszenie. Od-
dawali�my cze�æ Narodzonemu Jezusowi w
tak skromnych warunkach. W tej drewnia-
nej  kaplicy, gdzie miêdzy ¿erdziami �cian
hula³ wiatr by³ skromniutki ¿³óbek: na de-
skach trochê siana, ko³yska zbita z desek i
kilka, bo nawet nie ca³y komplet, tradycyj-
nych gipsowych figurek. To przypomina³o
prawie ubóstwo narodzenia Pana w Betle-
jem. Od tego czasu, zapewne od tych wa-
runków przyjê³a siê nazwa naszej drewnia-
nej kapliczki, która funkcjonowa³a ca³y czas,
czyli "BETLEJEMKA". To nie by³o przez ni-
kogo narzucone, to by³o naprawdê sponta-
niczne.

Zapewne te warunki w czasie Bo¿ego
Narodzenia zdopingowa³y wielu z nas, ¿e
trzeba w³¹czyæ siê czynnie w dzie³o budo-
wy, by przygotowaæ sobie lepszy dom mo-
dlitwy. Tak te¿ siê niebawem sta³o, ale o tym
w dalszych odcinkach. (cdn)

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

O mojej parafii (15)

BO¯E
NARODZENIE

go jêzyka francuskiego w Pañstwowym Gim-
nazjum Humanistycznym w Bydgoszczy przy
ulicy Grodzkiej. Placówce tej pozosta³ wier-
ny do koñca lat miêdzywojennych, nie licz¹c
rocznej przerwy na pracê naukow¹. Dodat-
kowo pracowa³ te¿ jako nauczyciel jêzyka
francuskiego i niemieckiego w Gimnazjum
¯eñskim imienia Marii Curie Sk³odowskiej
przy ulicy Kujawskiej.

W naszym mie�cie rozwin¹³ na szerok¹
skalê �rodowiskow¹ dzia³alno�æ spo³eczn¹ i
wychowawcz¹. By³ przewodnicz¹cym ogni-
ska metodycznego jêzyków nowo¿ytnych w
Bydgoszczy, oraz prezesem oddzia³u Pol-
skiego Towarzystwa Neofilologicznego.

Doceniaj¹c trud i zaanga¿owanie Edmun-
da Fibiga w³adze o�wiatowe wys³a³y go na
roczne stypendium do Francji, gdzie podj¹³
pracê naukow¹. Przebywa³ tam od 1 wrze-
�nia 1937 roku do 30 czerwca 1938 roku. W
tym czasie te¿ trudni³ siê prac¹ spo³eczno
propagandow¹ w�ród miejscowej Polonii.
Niestety, owoc jego pracy naukowej nie uj-
rza³ �wiat³a dziennego, poniewa¿ dopiero w
sierpniu 1939 roku praca by³a gotowa do dru-
ku. Wybuch wojny zniweczy³ wszystkie pla-
ny.

W obliczy konfliktu zbrojnego nasz boha-
ter w dniu 29 sierpnia 1939 roku wraz z swo-
imi harcerzami z II Hufca udali siê jak wielu
bydgoszczan kopaæ rowy przeciwczo³gowe w
mie�cie. Z chwil¹ wybuchu wojny Fibig zg³o-
si³ siê do Stra¿y Obywatelskiej. Bra³ udzia³ w
ró¿nych patrolach razem z swym harcerzem
z Hufca Tadeuszem Napiera³¹.

Edmund Fibig zosta³ rozstrzelany w Doli-
nie �mierci w Fordonie w jednej z pierwszych
egzekucji w tym miejscu, w dniu 12 lub 13
pa�dziernika 1939 roku.

Znane s¹ te¿ inne okoliczno�ci �mierci
Fibiga. Mia³ on rzekomo zgin¹æ rozstrzelany
na ulicach Bydgoszczy w pierwszych dniach
wojny. Tak podaje równie¿ Kronika Bydgoska
Tom XIII. Na tablicach "naszego" pomnika
widnieje jednak nazwisko "Edmund Fiebig"
Sk¹d te ró¿nice?

 Z relacji  Tadeusza Napiera³y wynika, ¿e
po zaprzestaniu dzia³añ Stra¿y Obywatel-
skiej, ju¿ rozbrojeni, (broñ utopili w Brdzie)
ukrywali siê w liczbie 20 osób w farze bydgo-
skiej na strychu. Zostali tam schwytani w dniu
7 wrze�nia i z rozkazu kapitana Policji
Ochronnej Fridricha Klocke odes³ani pod
eskort¹ do tymczasowo zorganizowanego
miejsca internowania zlokalizowanego przy
mostach Starego Kana³u Bydgoskiego na
Jarach. W czasie eskorty 4 osoby, w tym
Napiera³a zorganizowa³y ucieczkê. Jeden z
uciekinierów zosta³ zabity przez eskortê, resz-
tê zas³oni³y gêste krzewy. Zabitym by³ pra-
cownik Gazowni Miejskiej o podobnym na-
zwisku, do którego mówili Edziu. Nazwisko
jego mog³o byæ Fiebig, Fjebug, lub Fejbig.
Zapewne st¹d nieporozumienie. Nie by³ to
jednak nauczyciel Edmund Fibig.

opracowa³ KFAD
Materia³y �ród³owe:
Kronika Bydgoska Tom XIII - TMMB 1991;
Bydgoszcz - lato 1939 - Praca zbiorowa Je-
rzy Ja�kowiak, Tadeusz Jaszkowski "Pomo-
rze" Bydgoszcz 1985; Wykaz nauczycieli
szkó³ Gimnazjalnych w Bydgoszczy w okre-
sie miêdzywojennym - zbiory ZNP; Relacja
Tadeusza Napiera³y
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Dobroczynne zio³a (29)

PIGWA
POSPOLITA

Z KANCELARII PARAFIALNEJ

23 lipca 2005
Rozalia Tomczak

ur. 20.07.2004
24 lipca 2005

Barbara Jab³oñska
ur. 18.04.2005
Patrycja Kosut
ur. 26.03.2005

Miko³aj Kacper Koba
ur. 22.04.2005

Norbert Czarnomski
ur. 3.05.2005

Kacper Czarnomski
ur. 3.05.2005
Jagoda Suska
ur. 10.01.2005
31 lipca 2005
Julia Ka³u¿a

ur. 09.09.2004
6 sierpnia 2005
Hubert Hasnce
ur. 10.06.2005

7 sierpnia 2005
Oliwer Gawronek

ur. 27.05.2005
12 sierpnia 2005

Weronika Maja Dymankowska
ur. 21.04.2005

14 sierpnia 2005
Oliwer Konrad Tyliñski

ur. 7.05.2005
Kacper Franciszek Jaszewski

ur. 23.05.2005
Aida Ketty Mortensen

ur. 6.06.2005
Anastazja Bielska

ur. 27.11.2004
Zuzanna Katarzyna Kolasa

ur. 14.05.2005
28 sierpnia 2005
Izabela Langner
ur. 23.04.2005

Mateusz Piotr Wojciechowski
ur. 8.05.2005

Zuzanna Wioletta Lossy
ur. 7.07.2005

Oliwia Wiktoria Górska
ur. 19.05.2005

Filip Grzegorz Ociepa
ur. 30.04.2005

Igor Micha³ Sikora
ur. 20.05.2005

Kajetan Ryszard Laskowski
ur. 25.10.2004

4 wrze�nia 2005
Wiktoria Kociñska

ur. 15.02.2005

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

Pigwa pospolita (Cydonia vulga-
ris) jest to krzew lub ma³e drzewo z
rodziny ró¿owatych, wysoko�ci 1,5
- 7 m, z cienk¹, ³uskowat¹, stale
odpadaj¹c¹ korowin¹ barwy czer-
wonawej, szarej lub prawie czarnej.
Li�cie s¹ jajowate lub owalne, ca³o-
brzegie, z wierzchu nagie, od spodu
pokryte szarym filcem, z ow³osio-
nym ogonkiem. Zakwita kwieciem
bia³o ró¿owym.  Kwitnie od maja do
czerwca. Owoce s¹ cytrynowo ¿ó³te
typu jab³ka o przyjemnym aromacie.
Mi¹¿sz owoców jest twardy, ma³o
soczysty, cierpki, z komórkami ka-
miennymi. Owoce pigwy na surowo
s¹ niejadalne.
Pigwa wymaga wapiennej, suchej i
g³êbokiej gleby. Ojczyzn¹ krzewu
jest Iran, Zakaukazie, Po³udniowo -
wschodnia Arabia. Wystêpuje na
s³onecznych zboczach, okrajach
le�nych i w zaro�lach. Czêsto ho-
dowana w ogrodach, parkach i win-
nicach. Zawiera 8,75-12,60% cu-
krów, w tym 5,97 - 9,28% fruktozy,
2,77 - 3,31% glukozy, 1,16 - 2,58%
sacharozy, kwas jab³kowy, winny,
cytrynowy, pektyny, garbniki, wita-
minê C, olejek eteryczny, ¿elazo (30
mg/kg) i mied� (1,4 mg/kg).

Zastosowanie
Grecy i Rzymianie przerabiali owo-
ce pigwy z miodem na marmoladê.
Sporz¹dzali te¿ wino pigwowe.
Owoce spo¿ywa siê po upieczeniu
lub ugotowaniu. Sporz¹dza siê z
nich przetwory. Doskonale s³u¿¹
jako dodatek do potraw miêsnych i
dziczyzny. Ze �wie¿ych owoców
sporz¹dza siê wyci¹g zapobiegaj¹-
cy i lecz¹cy niedokrwisto�æ.  Dziêki
w³a�ciwo�ciom �ci¹gaj¹cym stosu-
je siê pigwê przy biegunkach, krwo-
tokach, jako �rodek moczopêdny.
Zewnêtrznie przy oparzeniach i
podra¿nieniach skóry. Nasiona
znajduj¹ zastosowanie w przemy-
�le perfumeryjnym. Drewno znala-
z³o zastosowanie w meblarstwie. W
szkó³karstwie pigwa s³u¿y za pod-
k³adkê dla grusz.

MAREK

�ród³o:
Ro�liny lecznicze i bogate w wita-
miny. P. Czikow; J. £aptew. PWRiL
Warszawa 1982r.

Od autora: Surowiec ro�linny na-
le¿y zbieraæ ze stanowisk oddalo-
nych od szos, dróg, wysypisk �mie-
ci, zak³adów przemys³owych itp; ma
leczyæ a nie truæ.

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu
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Stanis³aw Szwarc
ur. 9.11.1916  zm. 15.07.2005

Maria Czarnecka
ur. 23.08.1930  zm. 27.07.2005
Zdzis³aw Wawrzyniec Wielewicki
ur. 10.08.1945  zm. 30.07.2005

Jadwiga Michalska
ur. 11.12.1914  zm. 31.07.2005

Danuta Barbara
Rominkiewicz Peczarska

ur. 22.08.1948  zm. 8.08.2005
Janina Szwemin Tarnowska
ur. 3.05.1928  zm. 8.08.2005
Zbigniew Stanis³aw Kulassek

ur. 22.11.1954  zm. 12.08.2005
Zdzis³aw Henryk Lipski

ur. 23.01.1952  zm. 17.08.2005
Roman Jerzy Skórczewski

ur. 19.07.1942  zm. 18.08.2005
Wies³aw Henryk Szer³ot

ur. 29.01.1958 zm. 18.08.2005
Ryszard Samborski

ur. 04.04.1934 zm. 26.08.2005
Leonard ¯agiel

ur. 11.04.1952 zm. 27.08.2005
Zofia Pienda

ur. 04.04.1958 zm. 28.08.2005
Henryk Marian Rac³aw

ur. 23.03.1925 zm. 29.08.2005
Z ksi¹g parafialnych

wg stanu w dniu 6 wrze�nia 2005
spisa³ Krzysztof D.

23 lipca 2005
Sebastian Ma³ecki
Katarzyna Uzarska

�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.:
25  wrze�nia, 9 i 23 pa�dziernika
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.

30 lipca 2005
Dariusz Pienda

Magdalena Sylwia Staszewska
Rados³aw Sylwester Jaroszewski
Ma³gorzata Joanna Terpi³owska

5 sierpnia 2005
Leszek Marcin Br¹¿kiewicz

Karolina Maja Iwanier
6 sierpnia 2005

Arkadiusz Marek Wierzbicki
Maja Michalska

Dariusz Maciej Hajner
Agnieszka Anna £ucarz

Tomasz Kowalski
Agnieszka Aleksandra Malinowska

Wojciech Andrzej Mizikowski
Agnieszka Teresa Wo�na

Jaros³aw Sikorski
Agnieszka Iwanienko

Jaros³aw Ireneusz �wiechowicz
Anna Katarzyna ¯aba

Seweryn Spira
Natalia Kocieniewska

13 sierpnia 2005
Rafa³ Niedbalec

Aneta Anna Sieraszewska
Krzysztof Janowski

Magdalena Kamiñska
20 sierpnia 2005

Rados³aw Rydziñski
Katarzyna Aleksandra Klarkowska

Artur Marcin ¯ebracki
Joanna B¹k

Frederic Paul Guy Frezin
Agnieszka Tomczak
Marcin Jan G¹siorek

Agnieszka Magdalena Miodu-
szewska

Bartosz Micha³ Kaczmarek
Katarzyna Joanna Gronowska

26 sierpnia 2005
Jakub Jêdrzej Sobañski

Jagoda M¹czka
Rafa³ Rybakowski
£ucja Kruszyniak
27 sierpnia 2005

Adil Haddani
Izabela Franciszka Pacewicz

Marcin Jacek Jaroszewski
Aniela Sylwia Matuszak

Adrian Rafa³ Zgórski
Dorota Katarzyna £ukasik

Krzysztof Wojciech Ordañski
Monika Sylwia Stachowicz

Marcin Smarszcz
Magdalena Anna Niewiadomska

Artur Mariusz Ambroziak
Anna Grzegorowska

Maciej Krzysztof Koz³owski
Kamila Anna Koz³owska

2 wrze�nia 2005
Krzysztof Marek Wojtyniak

Izabela Aleksandra Cyzman
3 wrze�nia 2005
Piotr Stêpczyñski
Sylwia Kalinowska
Zdzis³aw Socarski
Dorota Ró¿añska

Artur Krzysztof Kowalski
Anna Sabiniarz

Dariusz Tyszkiewicz
Magdalena Anna Bartecka

KALEKA I �LEPIEC
- Bardzo przykro byæ kalek¹ - mówi dama rzucaj¹c pieni¹dze ¿ebrako-

wi. - Tak proszê pani - odpowiada ¿ebrak. - Ale chyba jeszcze gorzej byæ
�lepcem - kontynuuje rozmowê dama. - O tak proszê pani. Jak kiedy�
by³em �lepcem to mi ludzie do garnuszka wrzucali diabli wiedz¹ co.



21 lipca wyruszy³a do Czêstochowy Grupa �Przezroczysta�. Pielgrzymi
doszli na miejsce 31 lipca. Szli now¹ tras¹ w ramach Pierwszej Bydgo-
skiej Pieszej Pielgrzymki Diecezjalnej.

25 lipca przypada³o wspomnienie �w. Krzysztofa - patrona kierowców i
podró¿nych. Po Mszy �w. o 18.30 nast¹pi³o po�wiêcenie pojazdów.

Od 27 lipca do 5 sierpnia br. sz³a pieszo do Czêstochowy pielgrzymka
�Promienista�, a razem z ni¹ nasza Grupa �Bia³o-¯ó³ta�.

31 lipca Redakcja  Dziennika Gazety Pomorskiej po Mszy �w. o 10.00
wykona³a fotografiê parafian. Zdjêcie i informacje o naszej parafii ukaza-
³y siê nazajutrz.

1 sierpnia w naszej wspólnocie parafialnej go�cili�my pieszych pielgrzy-
mów z Gdañska (Grupê Bia³o-Czerwon¹). * 1. sierpnia minê³a pierwsza
rocznica powstania Wy¿szego Seminarium Duchownego Diecezji Byd-
goskiej im. b³. bpa Micha³a Kozala. Wy¿sze Seminarium kszta³ci i przy-
gotowuje dla potrzeb diecezji nowych kap³anów.

2 sierpnia wyruszy³a ulicami osiedli Fordoñska Pielgrzymka Miêdzypa-
rafialna. Tego dnia po Mszy �w. o 18.30 z parafii �w. Mateusza pielgrzy-
mi przyszli do naszej parafii, a w nastêpne dni szli do parafii pw. �w.
Marka, �w. £ukasza, �w. Jana Ap. i Ew., �w. Miko³aja. Zakoñczenie piel-
grzymki nast¹pi³o w sobotê 6. sierpnia w parafii. �w. Mateusza.

15. sierpnia Podczas Sumy wyst¹pi³ Duet Kameralny Muzyki Ko�cielnej
z Kijowa. Po Mszy �w. wykona³ krótki koncert * 21.00 odby³o siê przy
figurze MB Fatimskiej Maryjne Nabo¿eñstwo �wiat³a.

28. sierpnia rozpocz¹³ w naszej parafii miesiêczn¹ praktykê duszpa-
stersk¹ ks. diakon Pawe³ Czechowski, alumn szóstego roku Diecezjal-
nego Wy¿szego Seminarium w Bydgoszczy.

3. wrze�nia na II Lednicê Seniora wyjecha³a 50-cio osobowa grupa pa-
rafian i sympatyków parafii.

4. wrze�nia na Mszy �w. o 11.30 nast¹pi³o po�wiêcenie  tornistrów i przy-
borów szkolnych dzieci z  klas pierwszych.

8. wrze�nia odby³y siê uroczysto�ci odpustowe w bydgoskiej katedrze ku
czci Matki Bo¿ej Piêknej Mi³o�ci, poprzedzone modlitwami trwaj¹cymi
od 28. sierpnia pod kierunkiem wspólnot diecezji. W modlitwach bra³y
udzia³ równie¿ osoby ze wspólnot naszej parafii.

18. wrze�nia na Mszy �w. o 10.00 m³odzie¿ klas trzecich gimnazjum,
przygotowuj¹ca siê do Sakramentu Bierzmowania z³o¿y³a na o³tarzu pod-
pisane przez siebie i rodziców formularze zg³oszeniowe. * W auli Domu
Parafialnego o 18.00 odby³o siê spotkanie  z Rados³awem Sikorskim,
by³ym wiceministrem w dwóch Rz¹dach Rzeczypospolitej nt. �Polska z
bliska i z daleka� . W spotkaniu wziê³o udzia³ kilkana�cie osób.

19 wrze�nia odby³o siê w Kurii Diecezji Bydgoskiej spotkanie liderów
Ruchów i Stowarzyszeñ Katolickich diecezji.

20. wrze�nia odby³o siê w naszej parafii diecezjalne spotkanie dotycz¹-
ce inicjatyw obchodu V Dnia Papieskiego  i Sejmik Parafialny.

21 wrze�nia parafia pw. �w. Mateusza Ap i Ew. obchodzi³a jubileusz dwu-
dziestolecia istnienia.

7. pa�dziernika przypada XXII Odpust Parafialny (wiêcej na str. 2)

16. pa�dziernika organizowany jest V Dzieñ Papieski. Odpowiedzialnym
za to dzie³o w diecezji bydgoskiej jest ks. proboszcz Jan Andrzejczak.
Wesprzyjmy Go osobist¹ modlitw¹ i czynem.

Przygotowywana jest III edycja �Kalendarza parafialnego� na rok 2006.
Prosimy parafian o ¿yczliwe zainteresowanie.

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 niedzielê i
�wiêta  z parafialnej strony internetowej www.mbkm.pl
Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego codziennie w kaplicy o 15.00 oraz Msza
�w. o 15.30 od pn. do pt. Godzinki o Mi³osierdziu Bo¿ym w ka¿dy czwar-
tek o 8.00 w kaplicy.

Adoracja Naj�wiêtszego Sakramentu w kaplicy w pi¹tki od 9.00 do 18.00.

W pierwszy pi¹tek miesi¹ca po Ró¿añcu o 16.30 spotykaj¹ siê Podwór-
kowe Kó³ka Ró¿añcowe Dzieci.

W ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca prowadzona jest przez ró¿ne wspól-
noty modlitwa �Ró¿añcowe Jerycho�.

Informacje z CKK �Wiatrak� i DA �Martyria� wewn¹trz wydania.

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY

POZIOMO: 1A Tumult, panika t³umu 1K Przyjmuje paczki i inne prze-
sy³ki 2G Uroczysty w szkole na rozpoczêcie roku nauki 3A Chodnik
dla pradziadka 3J Lokomotywa z tendrem 4G �wieci, ale i nêci 5A
Obok Marii obchodzi imieniny 3 maja 5J Wiele stron do czytania 6G
Inaczej malwa 7A Wskazuje pó³noc traperowi 7K Zaliczka 8F Urz¹d
ministra 9A Rozk³ad strza³ów w tarczy 9J Mocno rozwidlona ga³¹�
10F Nasz ziemski los 11A We³niste stadko górala 11J Okr¹g³a sala
w pa³acu 12F Czê�æ ko�cio³a 13A Ciep³e okrycie pradziadka 13J So-
lista w balecie.
PIONOWO: A1 Nastêpny w rodzie B7 Najbli¿szy teren w s¹siedz-
twie C1 Zestaw audycji telewizyjnych D7 Malowana podobizna w ra-
mach E1 Skorupa maszyny F7 W³a�ciciel indeksu G1 By³ nim Jano-
sik G8 Futrzany szal H6 Materia³ na pieczêcie J2 Czas polodowcowy
J8 Góra na której osiad³a arka K1 Arena dla szermierza L7 Owoc
podobny do je¿a M1 Dawna czê�æ uprzê¿y N7 Wabienie ryb przez
wêdkarza O1 Kszta³t ekierki P7 Strój w sam raz na pla¿ê.

ZNACZENIE WYRAZÓW

KRZY¯ÓWKA WRZE�NIOWA
OPRACOWA£ RASKE WIDIP

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

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

(*) - 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: [( A5, P1, F8, L7, B1)  (H2, B11, N8, J5,
G4, F11, O4)  (M4, N12, D1, P7, G6, F1, D5)  (K9, C1, L5, H4, A7, E3,
O4)  (F7, L5, N8)  (F12, G2, C7, N12)  (D5)  (M1, B13, D1, M5)  E4,
B11, J2, M13, G8, P13, O4, M5)]. Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na
adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki �Poczty parafialnej� do
15. pa�dziernika 2005 roku. Rozwi¹zanie krzy¿ówki  z poprzedniego
wydania brzmia³o: �NASZE ¯YCIE TO �WIADECTWO WIARY�. Na-
grodê otrzymuje Gra¿yna Stanuch, zam. Paw³owice, 96-515 Tere-
sin. Gratulujemy. Nagrodê wysy³amy poczt¹.

Dziêkujemy  korespondentom i autorom tekstów, oraz za nades³ane listy
i pozdrowienia. Sk³ad ukoñczono i oddano do druku  23 wrze�nia 2005 r.
Nastêpne wydanie �Na o�cie¿� planowane jest  23 pa�dziernika 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

Miesiêcznik �Na o�cie¿� Redaguje kolegium, ks. Krzysztof Buch-
holz (asystent ko�cielny) * Adres: ul. Bo³tucia 5,  85-791 Bydgoszcz; na-
osc@naosc.lo.pl * http://www.naosc.lo.pl  (równie¿ na stronie parafial-
nej: www.mbkm.gniezno.opoka.org.pl) * Materia³ów nie zamówionych
redakcja nie zwraca. Zastrzega siê równie¿ prawo do zmiany tytu³ów, skró-
tów 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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Na pró¿no szukaliby�my w  ko�cielnym
kalendarzu liturgicznym takiego �wiêta.
Nie ma go, bo dla ca³ego Ko�cio³a nie zo-
sta³o ono og³oszone. Jest to wiêc jedno z
tak zwanych �wi¹t lokalnych. Lokalne, ale
bliskie naszemu sercu, bo bydgoskie.

POCZ¥TKI KULTU
Kult maryjny zwi¹zany jest z Bydgoszcz¹

od II po³owy XV wieku. Dotyczy³ od pocz¹tku
tego samego co dzi� miejsca, jedynego w
mie�cie sanktuarium maryjnego - fary byd-
goskiej. Powodem by³o pojawienie siê w o³-
tarzu g³ównym obrazu Matki Bo¿ej. To pó�-
nogotyckie malowid³o tak zwanej szko³y fla-
mandzkiej ufundowa³ jako wotum dziêkczyn-
ne bogaty mieszczanin Stanis³aw Ko�cielec-
ki. Obraz przedstawia Maryjê w pozycji sto-
j¹cej trzymaj¹c¹ na lewym rêku  Dzieci¹tko
Jezus, a w prawej d³oni lekko wzniesionej ku
górze trzyma p¹sow¹ ró¿ê. U Jej stóp klêczy
mê¿czyzna, którym jest fundator obrazu, a
wokó³ niego owija siê pisana gotyckimi mi-
nusku³ami wstêga z napisem "Mater Dei, me-
mento mei", czyli "Matko Boga, pamiêtaj o
mnie". Wybitny znawca i historyk sztuki prof.
Tadeusz Dobrowolski napisa³ o tym obrazie:
" Jest to najpiêkniejsza ze wszystkich zna-
nych mi polskich podobizn Dziewicy".

MARYJA NASZ¥ OPIEKUNK¥
I ORÊDOWNICZK¥

Obraz od samego pocz¹tku umieszcze-
nia go w �wi¹tyni otaczany by³ szczególnym
kultem ludno�ci ró¿nych stanów naszego
miasta. Zamo¿ni mieszczanie zak³adali licz-
ne fundacje, które u�wietnia³y jego zewnêtrz-
ne formy, a liczne wota �wiadczy³y o dozna-
nych za Jej po�rednictwem ³askach  O otrzy-
mywanych ³askach niech �wiadczy chocia¿-
by fakt, ¿e na wsparcie Insurekcji Ko�ciusz-
kowskiej w 1794 roku przekazano wota war-

�wiêta ku czci Matki Bo¿ej (28)

MATKA BO¯A
PIÊKNEJ MI£O�CI

19 Na o�cie¿ (9/2005)

te oko³o 14 tysiêcy ówczesnych z³otych pol-
skich, co by³o sum¹ niebagateln¹.

Wprawdzie w kronikach niewiele  miejsca
po�wiêcono dziejom umi³owanego Obrazu,
ale ju¿ z akt wizytacyjnych biskupów kujaw-
sko - pomorskich wiemy, ¿e Matka Bo¿a by³a
czczona tu przez wszystkie koleje losów
przez jakie przechodzi³o nasze miasto. Ona
pod nazw¹ Matki z Ró¿¹, lub te¿ Piêknej Pani
z Ró¿¹  by³a wybawicielk¹ z ró¿nych trud-
nych sytuacji ¿yciowych, by³a ostoj¹ polsko-
�ci w czasie zaborów i Orêdowniczk¹ w ka¿-
dej sprawie. Jeszcze ¿yj¹ starsi bydgoszcza-
nie, pamiêtaj¹cy czasy II wojny �wiatowej, kie-
dy to, w obawie przed zrabowaniem przez
hitlerowców, obrazu nie by³o w �wi¹tyni. By³
on schowany w M¹kowarsku. Jednak licznie
przychodzili Polacy do swej fary, bo tam du-
chowo by³a z nimi Matka Bo¿a. Oni czuli Jej
obecno�æ, a to podtrzymywa³o ducha wiary.

MATKA PIÊKNEJ MI£O�CI
Tytu³ ten nada³ Jej w dniu 29 maja 1966

roku S³uga Bo¿y Stefan kardyna³ Wyszyñski,
który wspólnie z ówczesnym Metropolit¹ Kra-
kowskim arcybiskupem Karolem Wojty³¹ pod-
czas koronacji Jej Obrazu. Wówczas te¿
uczyni³ Matkê Piêknej Mi³o�ci z prastarej fary
Patronk¹ Bydgoszczy. Oto Prymasa uzasad-
nienie dotycz¹ce tego tytu³u: Tu, w tej pra-
starej �wi¹tyni zosta³a ukoronowana Mi³o�æ.
Przez Maryjê za spraw¹ Ducha Mi³o�ci Oj-
ciec da³ �wiatu Swego umi³owanego Syna.
Maryja Rodzicielka sta³a siê Matk¹ Piêknej
Mi³o�ci, Najpiêkniejszej Mi³o�ci jak¹  mo¿na
sobie wyobraziæ (...) Jak dobrze siê sta³o, ¿e
to w³a�nie w tej �wi¹tyni zosta³a ukoronowa-
na Piêkna Mi³o�æ. Niech Ona w³ada tym mia-
stem, aby�cie mogli tu przychodziæ, odmie-
niaæ i uszlachetniaæ swoje serca w nieustan-
nym przezwyciê¿aniu samych siebie na do-
bro Boga, na dobro waszego otoczenia i oto-
czenia waszych bli�nich

Dzieñ koronacji by³ jednocze�nie dniem
wprowadzenia �wiêta Matki Piêknej Mi³o�ci
dla miasta Bydgoszczy, którego obchodze-
nie przewidziano na �wiêto Narodzenia NMP,
czyli 8 wrze�nia.

Podczas pamiêtnej wizyty Ojca �wiêtego
Jana Paw³a II w naszym mie�cie w dniu 7
czerwca 1999 roku Obraz matki Piêknej Mi-
³o�ci zosta³ powtórnie ukoronowany korona-
mi papieskimi, a fara sta³a siê Konkatedr¹
Archidiecezji Gnie�nieñskiej.

Z dniem 25 marca 2004 roku, kiedy de-
cyzj¹ Stolicy Apostolskiej zosta³a erygowana
Diecezja Bydgoska papie¿ Jan Pawe³ II po-
wierzy³ j¹ opiece Matce Piêknej Mi³o�ci czy-
ni¹c J¹ patronk¹ ca³ej Diecezji.

Pamiêtajmy o tym wa¿nym dla nas, dla
chrze�cijan "naszej" Diecezji �wiêcie i wypra-
szajmy, tak jak nasi bydgoscy dziadowie i oj-
cowie potrzebne nam ³ask i u Tej, która sama
w sobie jest Piêkn¹ Mi³o�ci¹

KFAD

Akt Zawierzenia
Diecezji Bydgoskiej

Niepokalana Maryjo, Matko Piêknej Mi-
³o�ci, raduj¹c siê Twoim narodzeniem, To-
bie po�wiêcamy siebie i tê cz¹stkê Ko�cio³a
Powszechnego jak¹ jest Diecezja Bydgoska.
Królowo Aposto³ów miej w opiece ojca �wiê-
tego Benedykta XVI oraz wszystkich paste-
rzy Ko�cio³a, zachowaj ich w zdrowiu, bez-
pieczeñstwie, wspieraj w g³oszeniu Ewan-
gelii. Królowo kap³anów, os³aniaj ka¿dego z
nich, by nieustannie odnawiali siê w mocy
ducha �wiêtego, niech bêd¹ pokorni i moc-
ni, m¹dro�ci¹ Bo¿¹ przepe³nieni, by swoje
pos³ugiwanie wykonywali z bezgranicznym
po�wiêceniem siê Bogu i cz³owiekowi. Wy-
praszaj nam te¿ liczne i dobre powo³ania
kap³añskie, zakonne i apostolskie. Os³aniaj
wszystkich, którzy obrali drogê rad ewange-
licznych, miej w opiece Wy¿sze Seminarium
Duchowne.

Królowo Polski, wejrzyj na sprawuj¹cych
w³adzê w naszych miastach i wioski, niech
spe³niaj¹ swe zadania w duchu s³u¿by i bra-
terskiej mi³o�ci. Matko Piêknej Mi³o�ci, Twej
opiece zawierzamy rodziny ca³ej diecezji,
umacniaj mi³o�æ i jedno�æ ma³¿eñsk¹, broñ
rodz¹ce siê ¿ycie, by ka¿de dziecko by³o
chciane i kochane.

Stolico M¹dro�ci ocal macierzyñsk¹
opiek¹ m³ode pokolenia, pomó¿ im pokony-
waæ wszelk¹ beznadziejno�æ, pomó¿ im staæ
siê silniejszymi od wszystkiego, co ich ota-
cza.

Matko i Nauczycielko ¿ycia, Twemu
wstawiennictwu i opiece zawierzamy wszyst-
kich profesorów i nauczycieli pracuj¹cych na
terenie naszej diecezji. Niech swoje pos³an-
nictwo wype³niaj¹ w duchu s³u¿by narodo-
wi, m³odemu pokoleniu, ukazuj¹c im praw-
dê, dobro i mi³o�æ do cz³owieka.

Matko Nieustaj¹cej Pomocy, zachowaj
wszystkich ludzi pracy w biurach i urzêdach,
w przemy�le i handlu, otocz opiek¹ lekarzy i
ca³y personel s³u¿by zdrowia, policjê, przed-
siêbiorców, in¿ynierów i ludzi pióra, b¹d�
nadziej¹ dla bezrobotnych.

Matko, uzdrowienie chorych, otaczaj
opiek¹ wszystkich chorych, cierpi¹cych, tych
prze¿ywaj¹cych chorobê w szpitalach i ró¿-
nych domach opieki, prze¿ywaj¹cych cier-
pienie w samotno�ci.

Maryjo, otocz rodzinê diecezjaln¹ swoj¹
macierzyñsk¹ opiek¹, strze¿ jej �wiêto�ci,
upro� jej sta³o�æ w wierze i �wiêto�ci, ¿ycia,
z³¹cz nas w zgodzie, prawdzie i mi³o�ci. Daj
naszej diecezji mo¿liwo�æ ¿ycia w pokoju,
prawdzie, sprawiedliwo�ci i wolno�ci dzieci
Bo¿ych. B¹d� nasz¹ Królow¹ i Pani¹, na-
tchnieniem i Patronk¹. Z³¹cz nas na zawsze
z Chrystusem i Jego �wiêtym Ko�cio³em.
Pod Twoj¹ obronê uciekamy siê �wiêta Bo¿a
Rodzicielko...

Bydgoszcz, 8 wrze�nia 2005




