


Od ostatniego wydania naszego miesiêcz-
nika, przez nasz¹ wspólnotê parafialn¹, prze-
toczy³a siê prawdziwa lawina wydarzeñ. Echo
wielu z nich znalaz³o siê w formie tekstów i
fotografii na stronach bie¿¹cego wydania. By³o
ich tak wiele, ¿e wymieniê tylko niektóre, jak:
prze¿ywanie rekolekcji i samego dnia odpu-
stu parafialnego, inauguracja roku akademic-
kiego, po�wiêcenie II stacji Golgoty XX wie-
ku, Bieg ku czci ofiar II wojny �wiatowej i V
Dzieñ Papieski.

Jako temat wiod¹cy wydania redakcja
obra³a �Nauka i wiara�. Temat ten pojawia siê
te¿ w relacjach i tekstach. Bie¿¹ce wydanie
ukazuje siê ju¿ u progu miesi¹ca, który z na-
tury pobudza do refleksji, wiêc tekstów takich
jest sporo.

Próbuj¹c zachêciæ PT Czytelników do za-
poznania siê z niektórymi tekstami zacznê jed-
nak od jeszcze innego wydarzenia. W dniu
odpustu parafialnego ukaza³o siê trzecie (w
formie niezale¿nego wydawnictwa) wydanie
�Kalendarza parafialnego 2006� przygotowa-
ne przez duszpasterzy i osoby �wieckie. My-
�lê, ¿e ka¿dy parafianin powinien skorzystaæ
z tego przewodnika.

Zachêcaj¹c do lektury powiem, ¿e warto
przeczytaæ umieszczone obok �Zamy�lenia�,
rozmowê miesi¹ca z Natali¹ Kukulsk¹ i inne
teksty okoliczno�ciowe. Dowiedzieæ siê z nich
bêdzie mo¿na o tym, ¿e np. maj¹c 70 lat mo¿-
na przebiec w dobrej formie 12,5 km  ze Sta-
rego Rynku do Doliny �mierci na Fordonie,
czcz¹c w ten sposób ofiary II wojny �wiatowej
w 66 rocznicê jej wybuchu. Równie¿ napisa-
no o tym, jak ks. bp Jan Tyrawa uruchamia
jedyn¹ w swej formie stronê internetow¹ po-
�wiêcon¹ Janowi Paw³owi II, której adres warto
zapamiêtaæ: www.janpawelii.pl i czêsto tam
zagl¹daæ.

Pisze siê równie¿ o spotkaniu m³odych
ludzi z kilku krajów na Zamku Bierzg³owskim,
którzy �³ami¹c� ró¿nego typu przeszkody szu-
kaj¹ porozumienia ponad granicami pañstw,
kultur, przyzwyczajeñ i wyobra¿eñ.

Zaskoczeniem mo¿e byæ informacja o po-
wstaniu grupy KMM (Klub M³odych Mam) na
�terenie� CKK �Wiatrak�, która ma pomóc
�raczkuj¹cym� jeszcze sta¿em mamom w do-
brym wype³nianiu ich rodzicielskich obowi¹z-
ków. Oj jest co czytaæ, a id¹ nowe spotkania,
choæby w ramach rozpoczynaj¹cego siê nie-
bawem XXIV Tygodnia Kultury Chrze�cijañ-
skiej.

Czuwajcie, aby Was co� ciekawego nie
ominê³o i do nastêpnego wydania.

FRED

Mo¿na nie czytaæ

W NUMERZE:
Jestem wielk¹ szczêsciar¹ (str. 3)
Koncert galowy (str. 6)
Lednica Seniora (str. 9)
II Stacja Golgoty (str. 10)
Matka Bo¿a Królowa Mêczenników (str. 19)
W NASTÊPNYCH NUMERACH:
Tylko dla dzieci
Na str. 1, II Stacja Golgoty XX wieku w Dolinie
�mierci, fot. Mietek
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WIERZYÆ DZISIAJ
Jeden z najwiêkszych teologów XX wie-

ku, francuski dominikanin Yves Congar,
zapytany pod koniec d³ugiego ¿ycia o to,
jakim powinien �byæ� Ko�ció³ jutra, odpo-
wiedzia³: �¯yczê sobie gor¹co, a¿eby Ko-
�ció³ by³ w³a�nie tym miejscem gdzie cz³o-
wiek wspó³czesny, rozbity i rozproszony,
bêdzie móg³ siê pozbieraæ, odzyskaæ si³y,
Odnale�æ znów sens tego, co pozaziem-
skie.�

Za� w ksi¹¿ce �Ko�ció³ i �wiat� kard. F.
Koenig w znamienny sposób charaktery-
zuje wiarê wspó³czesnych chrze�cijan. Pi-
sze mianowicie, ¿e s¹ oni z ni¹ obyci, ale
nie znaj¹ jej g³êbi; niby wierz¹ w Chrystu-
sa, ale nie wiedz¹ kim On jest; jako tako
znaj¹ naukê Chrystusa, ale nie zaznali jej
smaku; przyznaj¹ siê do przynale¿no�ci do
Ko�cio³a, ale nie rozumiej¹ Jego misji
zbawczej i nie bior¹ na siebie odpowiedzial-
no�ci za Ko�ció³. Mocne s³owa. Zw³aszcza
dla nas, ludzi wierz¹cych pocz¹tku XXI wie-
ku.

Jako tutejsi duszpasterze na co dzieñ
do�wiadczamy tych wszystkich wyzwañ i
trudno�ci ¿ycia wiary naszych parafian.
Spotykamy siê codziennie w konfesjonale,
w osobistych rozmowach, w sakramental-
nych pos³ugach duszpasterskich z wyzwa-
niami kryzysu wiary.

Wiemy, ¿e kryzysy te mog¹ siê wi¹zaæ z
okre�lon¹ prawd¹ wiary; dla niektórych
osób trudne s¹ do przyjêcia niektóre do-
gmaty wiary, tre�ci nauczania Ko�cio³a.

Czê�ciej za� podstaw¹ kryzysu jest trud-
no�æ, czy niechêæ, zaakceptowania okre-
�lonych norm moralno�ci chrze�cijañskiej.
Czêsto wielu przestaje wierzyæ ze wzglêdu
na konflikt sumienia prze¿ywany w wyniku
�wiadomego ³amania niektórych norm
etycznych. Dla innych nie istnieje problem
grzechu, nie odczuwaj¹ poczucia winy i nie
czuj¹ potrzeby nawrócenia, które przecie¿
stanowi istotny warunek chrze�cijañskiego
¿ycia.

Niew¹tpliwie cz³owiek wspó³czesny po-
trzebuje wiary. �wiadcz¹ o tym nie tylko
przytaczane statystyki �wierz¹cych� i �prak-
tykuj¹cych� w poszczególnych krajach - w
tym zw³aszcza w Polsce. Dowodz¹ tego
tak¿e liczne ruchy religijne - zw³aszcza m³o-
dzie¿owe. �wiadcz¹ te¿ ci, którzy na
ogromn¹ skalê zachowali wiarê tam, gdzie
im j¹ wyrywano w sposób zaplanowany.

Proboszczowskie
zamyslenia

Jednak na szersz¹ skalê cz³owiek wspó³-
czesny bêdzie wierzy³, gdy uda mu siê osi¹-
gn¹æ w³asne do�wiadczenie religijne; gdy
prze¿yje - jak pisze ks. J. Pa³yga - �smak
spotkania� z Bogiem. Je�li mu siê to nie
uda, je�li duszpasterstwo nie bêdzie go do
tego prowadziæ, to bêdzie coraz bardziej
rozmija³ siê z chrze�cijañstwem; ewentu-
alnie bêdzie poszukiwa³ innych form reli-
gijnego prze¿ycia. Wydaje siê, ¿e skiero-
wanie siê w stronê kultu pieni¹dza, d¹¿e-
nie za wszelk¹ cenê do dobrobytu, nasta-
wienie na fizyczne doznania, pragnienie do-
minowania nad drugimi, ¿¹dza w³adzy itp.
zastêpuj¹ wielu ludziom nie zaspokojon¹,
wzglêdnie zag³uszon¹ potrzebê Transcen-
dencji.

Profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego
Franciszek Adamski napisa³ tak: Wiedza i
wiara s¹ dzi� jak najbardziej potrzebne, jed-
nak¿e pod warunkiem, ¿e bêd¹ �ród³em
do�wiadczenia religijnego dla tych, którzy
w nich uczestnicz¹; ¿e bêd¹ tak prze¿ywa-
ne, i¿ ludzie przez nie wejd¹ w �rzeczywi-
sto�æ Bo¿¹�; ¿e tkwi¹ca w nich potrzeba
spotkania z Transcendencj¹ zostanie przez
nie zaspokojona; ¿e bêd¹ tê potrzebê po-
g³êbia³y, rodzi³y i wzmacnia³y. Przede
wszystkim za� pod warunkiem, ¿e nie bêd¹
tylko �zaliczaniem obecno�ci�, ¿e kto� wy-
chodzi ze Mszy �w. z poczuciem pustki
duchowej, a jedynie z przekonaniem spe³-
nienia obowi¹zku. Wiara i religia z wyboru
bêdzie wypieraæ religijno�æ konformi-
styczn¹, nie odpowiadaj¹c¹ potrzebom
psychicznym wspó³czesnego cz³owieka; co
wiêcej, wewnêtrznie mu obc¹.

Wiara religijna to dzi� dla ka¿dego z nas
wielkie zadanie i ciê¿ka praca nad kszta³-
towaniem swego rozumu i serca by we
wspó³czesnym �wiecie nie zagubiæ tego
wielkiego daru Bo¿ego. Niech zatem na-
sze praktyki religijne, ¿ycie sakramental-
ne, ¿ycie duchowe, ko�cielna oferta ma³ych
wspólnot (Neokatechumenat, Ko�ció³ Do-
mowy, Oaza, Wspólnoty Powo³aniowe,
Ró¿añcowe, Misyjne itp.) w³¹czaj¹ nas
¿ywo w ow¹ �rzeczywisto�æ Bo¿¹� dla sta-
³ego zbli¿ania siê ku Bogu i Jego ³asce wia-
ry.

U progu zbli¿aj¹cych sie dni listopado-
wych warto tym sprawom po�wiêciæ chwilê
czasu.

KS. PROBOSZCZ JAN

Niezwyk³a Uczta
Przychodz¹c na Eucharystiê, która jest niezwyk³¹ Uczt¹ S³owa Bo¿ego i Cia³a Chrystu-
sa, nie wystarczy tylko znale�æ czas, tylko odpowiednio siê ubraæ, tylko zaj¹æ miejsce w
³awce. Najpierw trzeba koniecznie zastanowiæ siê, o czym chcê rozmawiaæ z Królem,
który zaprasza mnie do wspó³pracy.

KS. TOMASZ RAÆKOS SDS



Rozmowa miesi¹ca

JESTEM WIELK¥ SZCZÊ�CIAR¥
z Natali¹ Kukulsk¹  - rozmawia Anna Wiktorowicz

ANNA WIKTOROWICZ: Pani Natalio przed
kilkoma minutami zakoñczy³ siê koncert
po�wiêcony pamiêci Jana Paw³a II z oka-
zji V Dnia Papieskiego. Ile razy wystêpo-
wa³a Pani dla Ojca �wiêtego i jakie wspo-
mnienia siê z tym wi¹¿¹?
NATALIA KUKULSKA: Tych wspomnieñ tro-
chê mam na koncie, poniewa¿ by³o kilka ta-
kich spotkañ bliskich i osobistych, kilka razy
te¿ �piewa³am dla Ojca �wiêtego.

Zaczê³o siê od tego, ¿e za�piewa³am wraz
z innymi wykonawcami �Osiem b³ogos³a-
wieñstw�. By³o to w Krakowie, w czasie jed-
nej z pielgrzymek Jana Paw³a II. Ojciec
�wiêty by³ wtedy chory i mia³ do nas wcale
nie wyj�æ, z tego w³a�nie powodu. Jednak
podczas tego utworu wyszed³ na balkon i
nam odebra³o �dech w piersiach�, �zatka³o
nas� po prostu i nie mogli�my w ogóle do-
koñczyæ �piewania.

Potem �piewa³am w Wadowicach z okazji
80-tych urodzin papie¿a, utwór pt.: �Z g³êbi
serc�, który zosta³ napisany specjalnie na
tê uroczysto�æ.

Nastêpnie �piewa³am w Rzymie, w auli Paw-
³a VI. To by³o jednocze�nie takie moje naj-
bli¿sze spotkanie z Ojcem �wiêtym. Mia³am
wtedy za�piewaæ jedn¹ kolêdê, a przerodzi³o
siê to w mini-recital. By³o to wielkie wyró¿-
nienie, ¿e w ogóle Ojciec �wiêty s³ucha³ tego
i nawet bi³ nam brawo. Dla nas to by³o takie
prze¿ycie, ¿e ledwo �piewali�my i grali�my,
ja razem z moim zespo³em. Bicie serca by³o
tak potê¿ne, odczuwali�my tak ogromne
emocje i dr¿enie wewnêtrzne, ¿e odbiera³o
nam to po prostu warsztat, który ka¿dy z nas
jednak jaki� ma.

Ostatni raz dla Ojca �wiêtego �piewa³am w
Watykanie w grudniu 2003 roku. Zosta³am
zaproszona na koncert �Natale in Vaticano�
(�Bo¿e Narodzenie w Watykanie, przyp.
red.), na którym wystêpuje wielu wspania-
³ych wykonawców z ca³ego �wiata, wiele
�gwiazd�. Dla mnie to by³o wielkie wyró¿nie-
nie, i tym wiêksze, ¿e pó�niej wszyscy arty-
�ci s¹ zapraszani na prywatn¹ audiencjê do
Ojca �wiêtego. Ja równie¿ tam siê znala-
z³am razem z nimi. Bardzo cieszy³am siê z
tego spotkania, pomy�la³am, ¿e jestem
wielk¹ szczê�ciar¹. Na tej audiencji widzia-
³am, ju¿ wtedy, ¿e Ojciec �wiêty jest bardzo
chory, ¿e bardzo cierpi. Pamiêtam, ¿e zro-
dzi³o siê we mnie wówczas takie poczucie
winy, ¿e zajmujê Jego cenny czas swoj¹
osob¹, ¿e absorbujê Go choæby na jedn¹
sekundê. Chocia¿ z drugiej strony bardzo
cieszy³am siê ze spotkania, z tych chwil spê-
dzonych przy Nim. Ojciec �wiêty pob³ogo-
s³awi³ mnie, podziêkowa³ za upominek w
postaci szkatu³ki z bursztynu, do której w³o-
¿y³am list i moje p³yty, wys³ucha³ dok³adnie,
co mam Mu do powiedzenia. Odczuwa³am
tak wielkie emocje, ¿e mia³am wra¿enie ja-
kiego� �zawieszenia� w czasie, jakbym by³a
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[ci¹g dalszy  na str. 4]

zupe³nie w innym wymiarze. Przez to wszyst-
ko umknê³o gdzie� to, co chcia³am powie-
dzieæ, co w my�lach u³o¿y³am, przygotowa-
³am i mówi³am to, co w owej chwili by³o naj-
bli¿sze mojemu sercu, w najprostszych s³o-
wach stara³am siê wyraziæ moje uczucia.
Ojciec �wiêty s³ucha³ bardzo uwa¿nie i od-
powiada³ swoim spojrzeniem, dotykiem d³o-
ni; On mówi³ po prostu ca³ym sob¹.

Jaka my�l z nauki Jana Paw³a II jest Pani
najbli¿sza? Jakie Jego zdanie zostanie
w Pani na zawsze i dlaczego?
�Nie lêkajcie siê�. W³a�nie to has³o, to zda-
nie. Dlatego, ¿e mam czasem chwile s³abo-
�ci i zw¹tpienia. Zdarza mi siê odczuwaæ
pewnego rodzaju strach przed nastêpnym
dniem, przed przysz³o�ci¹. W takich chwi-
lach, gdy tylko uda mi siê wyciszyæ, zatrzy-
maæ na chwilê w tym �rozpêdzonym� ¿yciu,
to przypominam sobie w³a�nie te s³owa. Jak
zamknê oczy, to widzê wówczas Jana Paw-
³a II, który to mówi z ³agodno�ci¹ i dobroci¹
ojca, któremu wierzê. Te s³owa mnie uspo-
kajaj¹ i pomagaj¹ zebraæ my�li, pouk³adaæ
sobie wszystkie sprawy, które gdzie� tam na
mnie czekaj¹, zw³aszcza te trudne. Odra-
dza siê we mnie poczucie bezpieczeñstwa i
opieki Najwy¿szego. Czujê siê trochê tak,
jak dziecko, które tatu� pog³aska³ po g³owie
i powiedzia³ �nie lêkaj siê�. Z Jego ust brzmi
to wiarygodnie.

My�lê, ¿e nie tylko mnie, ale wszystkim nam
jest to bardzo potrzebne, takie poczucie mi-
³o�ci i bezpieczeñstwa, zw³aszcza w tych
najtrudniejszych chwilach w ¿yciu, kiedy czu-
jemy, ¿e dotyka nas co� niesprawiedliwe-
go, co burzy ca³y nasz porz¹dek ¿ycia. Ja
zawsze w takich momentach jestem total-
nie zbuntowana, moja wiara ulega chwilo-
wemu za³amaniu. Wówczas s³owa �nie lê-
kajcie siê� pomagaj¹ mi w odbudowaniu tej
wiary, zw³aszcza, ¿e maj¹ one drugie dno:
nie lêkajcie siê, kochajcie; nie lêkajcie siê
kochaæ, nie lêkajcie siê wierzyæ, przekraczaæ

próg nadziei. Gdy je sobie na nowo u�wia-
domiê, to od nowa zaczynam wierzyæ, ¿e
warto ¿yæ, kochaæ i odradza siê wtedy moja
nadzieja.

W jakich sytuacjach miewa Pani chwile
zw¹tpienia i lêku; kiedy najbardziej po-
trzebowa³a Pani tego �pog³askania� po
g³owie?
Ja najbardziej lêkam siê zawsze straty naj-
bli¿szych i szczerze mówi¹c jest to co�, co
mnie przerasta, samo wyobra¿enie o tym,
¿e mogê ich straciæ. Najtrudniejszy okres w
moim ¿yciu, to czas, w którym zagro¿one
by³o zdrowie i ¿ycie mojego taty, kiedy prze-
chodzi³ zawa³, zachorowa³ powa¿nie na ner-
ki, zreszt¹ nadal jeszcze zmaga siê z t¹ cho-
rob¹.

Przera¿aj¹ mnie sprawy, na które nie mam
¿adnego wp³ywu, które dziej¹ siê gdzie�
poza mn¹, czyli tak, jak ju¿ powiedzia³am,
przede wszystkim zdrowie; na pewno te¿
trudny by³ moment, kiedy zbli¿a³ siê poród;
trzeba mieæ nadziejê, ¿e potoczy siê prawi-
d³owo, bo nie ma innego wyj�cia.

S¹ to, wiêc sprawy zwi¹zane z ludzkimi s³a-
bo�ciami, z tym, ¿e nie jeste�my na tyle sil-
ni, ¿eby mieæ tak¹ m¹dro�æ, tak¹ wiarê, któ-
ra pozwala nam wszystko przyj¹æ z ufno-
�ci¹ i nie baæ siê.

Czym jest dla Pani wiara?
Wiara jest dla mnie pewn¹ ³ask¹, któr¹ otrzy-
ma³am i która pomaga mi w codziennym
¿yciu, zw³aszcza w tych �ciemnych stronach�
¿ycia. Chocia¿ mo¿e ma³o o niej mówiê,
jako� nie obwieszczam tego czêsto, ¿e je-
stem osob¹ wierz¹c¹, to jednak nie wsty-
dzê siê do niej przyznaæ i zwierzyæ, czym ta
wiara dla mnie jest. Ja tê wiarê po prostu
mam, czasami mo¿e zamglon¹, czasem
bardziej wyra�n¹, przejrzyst¹, ale zawsze
mam.

Jest Pani artystk¹ i jednocze�nie matk¹
dwójki ma³ych dzieci. Jak udaje siê Pani
pogodziæ te dwie role, wymagaj¹ce ca³-
kowitego oddania i po�wiêcenia samej
siebie?
Nie jest to ³atwe. Moje ¿ycie toczy siê cza-
sami �na wariackich papierach�, ale to siê
dzieje etapami. Gdy nagrywam now¹ p³ytê
lub jestem w jakiej� trasie koncertowej, to
ten dom rzeczywi�cie mam postawiony tro-
szeczkê �do góry nogami�. Ale zawsze sta-
ram siê robiæ wszystko, ¿eby by³a równo-
waga pomiêdzy moim ¿yciem zawodowym i
rodzinnym. Dla mnie chwile spêdzone z ro-
dzin¹, z moimi dzieæmi i mê¿em s¹ tak wa¿-
ne i cenne, ¿e �le siê czujê, je¿eli ta równo-
waga zostaje zachwiana. Ju¿ nawet nie my-
�lê o tym, ¿e dla nich to jest �le, ale ja nie
mogê z czym� takim wytrzymaæ. Po prostu
czujê wtedy, ¿e co� mi ucieka, omija mnie
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co� bardzo wa¿nego, czego ju¿ nigdy pó�-
niej nie bêdê mog³a do�wiadczyæ. Dlatego
staram siê robiæ wszystko, ¿eby spêdzaæ z
rodzin¹ jak najwiêcej czasu. Muszê w zwi¹z-
ku z tym ci¹gle wybieraæ, tak sobie uk³adaæ
¿ycie zawodowe, ¿eby poch³ania³o mi, jak
najmniej czasu. Nie ukrywam, ¿e nie jest to
³atwe, a czasem bywaj¹ nawet chwile bar-
dzo trudne. Jako przyk³ad mogê tu przyto-
czyæ sytuacjê, kiedy karmi³am moj¹ córciê,
która by³a wtedy malusieñka (obecnie ma
piêæ miesiêcy), w drodze na koncert; potem,
gdy ju¿ by³y�my w garderobie, ona dosta³a
strasznej kolki. Bardzo p³aka³a, a ja musia-
³am wyj�æ w tym czasie na scenê i zostawiæ
j¹ w p³aczu. Pamiêtam, ¿e dos³ownie serce
mi siê wtedy rozdziera³o. Strasznie trudno
jest w takim momencie �piewaæ, tañczyæ i
bawiæ publiczno�æ, kiedy po prostu serce mi
krwawi, bo mam �wiadomo�æ, ¿e mój dzi-
dziu� p³acze i chcia³abym jako� mu pomóc,
przytuliæ go. No bywaj¹ takie chwile i tylko
ja wiem, co ja wtedy prze¿ywam. Ale tak,
czy siak warto jest byæ spe³nionym. My�lê,
¿e gorsza by³aby mama, która ma u�pione
swoje pasje. Kocham to, co robiê i muszê
robiæ to, co kocham, ale te¿ muszê znale�æ
czas dla swoich dzieci, dla swojej rodziny.
Dlatego potrzebujê równowagi.

Gdyby musia³a Pani wybraæ pomiêdzy
swoj¹ karierê a rodzin¹ to, co by Pani
wybra³a?
Oczywi�cie, ¿e rodzinê. Nie wyobra¿am so-
bie nawet, ¿e mo¿na wybraæ inaczej. Nie
warto za wszelk¹ cenê goniæ za czym�, co i
tak kiedy� siê urywa. Jedyne, co mo¿emy
mieæ dobrego i trwa³ego na tej ziemi, to w³a-
�nie relacje miêdzy lud�mi i to ile one nam
daj¹. Mo¿e powiem rzecz dobrze wszystkim
znan¹ i z tego powodu trochê trywialn¹, ale
uwa¿am, ¿e tylko mi³o�æ jest warto�ci¹, która
nadaje sens wszystkiemu innemu.

Jak Pani bêdzie stara³a siê przekazaæ
swoim dzieciom tê prawdê, ¿e warto ko-
chaæ, ¿e to w³a�nie mi³o�æ jest najwa¿-
niejsza, a nie pogoñ za pieniêdzmi,
w³adz¹, czy s³aw¹?
W s³owach, to siê chyba nie da tego prze-
kazaæ, ani tym bardziej nauczyæ. My�lê, ¿e
bêdê po prostu staraæ siê dawaæ im, jak naj-
wiêcej mi³o�ci, a wtedy to gdzie� w nich zo-
stanie, same to zrozumiej¹ i poczuj¹. Jak
dorosn¹ to zwyczajnie bêd¹ jej potrzebowa³y
i równie¿ naucz¹ siê ni¹ obdarowywaæ in-
nych. Nic w przyrodzie nie ginie, ta energia
gdzie� dalej przechodzi. Wiêc, je�li ludzie
wyrastaj¹ z domów, gdzie jest du¿o tej mi-
³o�ci, gdzie jest pokazane, co jest wa¿ne,
to pó�niej same bêd¹ ju¿ wiedzia³y, o co
warto walczyæ i same bêd¹ dokonywaæ m¹-
drych, w³a�ciwych wyborów. My�lê, ¿e ja ich
tego nie muszê uczyæ, ¿e je�li dzieci s¹ wy-
chowywane w domu, w którym jest mi³o�æ,
to one z t¹ mi³o�ci¹ id¹ dalej w �wiat i ona
staje siê dla nich priorytetem w sposób na-
turalny.

Mi³o�æ nieod³¹cznie wi¹¿e siê z krzy¿em.
Czym dla Pani jest krzy¿?

Krzy¿ jest najwiêkszym dowodem na mi³o�æ.
Wiele osób niewierz¹cych nie rozumie, dla-
czego symbolem chrze�cijañstwa jest krzy¿.
Ale to chyba w³a�nie z krzy¿a p³ynie dla nas
wszystkich nauka i pociecha, jak mo¿na ko-
chaæ, ile mo¿na daæ z mi³o�ci i jaki sens ma
cierpienie.

Czy zdarza siê Pani k³óciæ z Panem Bo-
giem, mieæ do Niego pretensje?
Owszem, niestety tak. To w³a�nie jest wte-
dy, gdy tracê kogo� bliskiego, gdy spotyka
mnie sytuacja, wobec której jestem zupe³-
nie bezradna albo gdy dowiadujê siê o ludz-
kich tragediach. Wtedy zazwyczaj s¹ te py-
tania: �dlaczego to spotyka dobrych ludzi,
czy to sprawiedliwe?� Pocieszam siê tym,
¿e Pan Bóg podobno najbardziej do�wiad-
cza tych, których najbardziej kocha, a spra-
wiedliwo�ci kiedy� stanie siê zado�æ. Choæ
to trudne do zrozumienia - zacytujê utwór,
który nagra³am �ka¿de cierpienie ma sens...
prowadzi do pe³ni ¿ycia� - dlatego, ¿e zba-
wienie przysz³o dla nas w³a�nie przez krzy¿.

[dokoñczenie ze str. 3] Mo¿e warto w ten sposób my�leæ. Ale za
nim do tego dojdê i przyjmê z wiar¹ to trud-
ne i z³e, co mnie spotyka, to zwyczajnie po-
trzebujê czasu. Najpierw oczywi�cie chce siê
�wyæ� i po ludzku rodzi siê we mnie bunt.

Jak bêdzie Pani opowiadaæ o Janie Paw-
le II swoim dzieciom, które zupe³nie nie
bêd¹ ju¿ Go pamiêta³y?
My�lê, ¿e mniej wiêcej tak: By³ cz³owiek, któ-
rego mamusia mia³a okazje osobi�cie po-
znaæ i który ju¿ za ¿ycia by³ �wiêty. Mia³ On
tak¹ charyzmê, ¿e wystarczy³o, aby siê po-
jawi³, a ju¿ dzia³a³ na wszystkich. By³ On ta-
kim ziemskim ojcem dla wszystkich, który
rozsiewa³ wokó³ dobro i pokazywa³ w³a�ciw¹
drogê ca³emu �wiatu.

Poza tym zostawi³ On po sobie wiele m¹-
drych s³ów, z którymi bêdê swoje dzieci kie-
dy� zapoznawa³a.

Jakie przes³anie skierowa³aby Pani do
m³odych ludzi, którzy zaczynaj¹ wkra-
czaæ w swoje doros³e ¿ycie, tak, jak Pani
kilka lat temu?
Powiedzia³abym, ¿eby nie rezygnowali z
marzeñ, ¿eby nie poddawali siê, gdy nie
wszystko im siê udaje. Ka¿da rzecz dziejê
siê po co�, tak jak to �piewam w jednej ze
swoich piosenek: �to, co uderza w nas, ma
te¿ swoj¹ drug¹ twarz�. Powiedzia³abym
równie¿, ¿e warto jest walczyæ o dobro, mi-
³o�æ, sprawiedliwo�æ. Nie jestem na tyle
dojrza³a, ¿eby mówiæ sobie, ¿e �i tak �wiata
nie zmieniê�. Wrêcz przeciwnie, uwa¿am, ¿e
ka¿dy ma³ymi kroczkami mo¿e wokó³ sie-
bie naprawiaæ �wiat i czyniæ go coraz lep-
szym. Wierzê, ¿e nie wolno nam w¹tpiæ w
to, ¿e mo¿e byæ dobrze.

Od redakcji: Z pani¹ Natali¹ Kukulsk¹  roz-
mawia³a Anna Wiktorowicz16. pa�dziernika
2005 r. po koncercie Galowym koñcz¹cym
obchody V Dnia Papieskiego w Bydgoszczy,
fot. Mietek. Tekst rozmowy dostêpny jest
równie¿ na stronie:  www.martyria.lo.pl

G³ówny koordynator V Dnia Papieskiego w Diecezji Bydgoskiej ks. pra³at Jan Andrzejczak
i bohaterka Koncertu Galowego Natalia Kukulska na konferencji prasowej.
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TOMASZ
¯Ó£TKO

Muzyk, kompozytor, autor tekstów,
poeta, publicysta .... - Tomek ̄ ó³tko, go�æ
pi¹tkowego wieczoru Ogólnopolskiego
Forum Akademickiego w Gozdawie. �pie-
wa o ¿yciu, o mi³o�ci, o Panu Bogu. Tek-
sty jego piosenek to g³êbokie spojrzenie

na otaczaj¹c¹ nas rzeczywisto�æ, na
rzeczy, które s¹ dla cz³owieka bardzo
wa¿ne, elementarne, a na które nie zwra-
ca uwagi w codziennym zabieganiu. Cza-
sami jest to spojrzenie prowokuj¹ce ale
zawsze zmuszaj¹ce do refleksji.

Rozmowa w DA Martyria

NIGDY NIE WARTO ...
z Tomaszem ¯ó³tko - uczestnikiem Forum w Gozdawie rozmawiaj¹ Iwona Spurka i Izabela Budna

V dzieñ papieski przeszed³ do historii. By³
on jednak inny ni¿ poprzednie, bo w�ród nas
nie by³o jego- Jana Paw³a II- orêdownika
Prawdy.

Co roku na halê widowiskowo-sportow¹
�£uczniczka� przychodzi parê tysiêcy ludzi,
ale tym razem by³o ich jakby wiêcej i z ca³¹
pewno�ci¹  nie spowodowa³ tego wystêp
Natalii Kukulskiej, choæ sama artystka jest
niezwykle mi³¹ i sympatyczn¹ osob¹, bez
manier gwiazdorskich, a do tego potrafi¹c¹
wczuæ siê w atmosferê koncertu. My�lê, ¿e
tym razem ludzie przyszli dla niego - dla Jana
Paw³a II, by z³o¿yæ ho³d, wielkiemu Polako-
wi, naszemu Papie¿owi.

Tak¿e i dla mnie tegoroczny dzieñ papie-
ski by³ inny. Dot¹d muszê szczerze przyznaæ,
do Jana Paw³a II by³o mi dalej ni¿ bli¿ej. Ja
te¿, jak miliony Polaków by³am w tej grupie
osób, które s³ucha³y Jana Paw³a II ale nie
s³yszeli go. Teraz kiedy ojca �wiêtego Karo-
la Wojty³y ju¿ nie ma na ziemi i dla mnie ma
on zupe³nie inny wymiar. Tegoroczny dzieñ
papieski nape³ni³ mnie niezwyk³ym uczuciem
pokoju, szczególnie podczas wspólnej Eu-
charystii organizatorów koncertu, jak i kon-
certu Natalii Kukulskiej. Takiego uczucia
dawno nie zazna³am, a mo¿e i nigdy.

Chyba po raz pierwszy zda³am sobie tak
naprawdê sprawê z tego, ¿e mam niezwy-
k³ego orêdownika w niebie� zreszt¹ jak my
wszyscy.

IZOLDA

V Dzieñ Papieski

KRZY¯
ORÊDOWNIKIEM

PRAWDY Jak siê zaczê³a pana kariera, czy to by³
jaki� konkretny moment?
Tomasz ¯ó³tko: Po pierwsze nie wiem czy
kariera to odpowiednie s³owo.... wiadomo,
nie ma przypadków, ale tak po ludzku mó-
wi¹c moja kariera zaczê³a siê przez przypa-
dek. Wiele lat temu mia³em inne pomys³y na
¿ycie, bardzo rozbie¿ne. Jednak one w dra-
matycznych dla mnie okoliczno�ciach nie
wypali³y, i nie maj¹c innych pomys³ów na
¿ycie zacz¹³em graæ i �piewaæ.

Bez ¿adnego fachowego przygotowania?
Tym para³em siê wcze�niej, amatorsko. Po-
chodzê z rodziny bardzo muzykalnej, wiêc
pewne �klimaty� zwi¹zane z muzyk¹ czy w
ogóle ze sztuk¹ wyssa³em z mlekiem matki.
No i ani siê spostrzeg³em, a zosta³em tak
zwanym artyst¹. To ju¿ trwa wiele lat, jest
OK, a ja jestem szczê�liwy.

Ma pan swoich ulubionych artystów pol-
skich i zagranicznych, którzy pana inspi-
ruj¹, których pan lubi?
To s¹ dwie ró¿ne rzeczy: kogo� lubiæ, a
kogo� s³uchaæ. Lubiê s³uchaæ wielu, ale Po-
lacy mniej mnie porywaj¹. Lubiê Soykê, a ko-
cham te¿ - pasjami: Peter Gabriel, Sting, lu-
biê tak zwany jazz nowoczesny, mo¿e to nie-
odpowiednie s³owo, ale aby odró¿niæ od tzw.
z³otej tarki, jak Keith Jarrett, Jan Garbarek.

A poezja �piewana?
Nie lubiê. Niektórzy twierdz¹, ¿e to co robiê
jest poezj¹ �piewan¹. Ale to nie jest praw-
da. Choæ mniejsza o s³owa.

Czy muzyka, któr¹ pan tworzy ma szan-
sê przetrwania?
To wy znacie odpowied� na to pytanie. Ja
jestem ca³y w strachu czy to ma racjê bytu.
Lekko powa¿niej¹c powiem tak. Ludzie na
moje koncerty przychodz¹, co oznacza, ¿e
jest grono takich osób, które chc¹ takich
d�wiêków, takich s³ów, czyli jest jaka� grupa
ludzi podobnie wra¿liwych. No z drugiej stro-
ny jest to niszowe, wiêc ja obracam siê da-
leko na peryferiach show biznesu, ale nie
têskniê za nim. Trochê pozna³em to �rodo-
wisko, ten uk³ad i to nie jest co� w czym czujê
siê dobrze. Ja nie robiê nachalnych podcho-
dów, ¿eby byæ na listach przebojów, wiem
jak to dzia³a. To od drugiej strony trochê ina-
czej wygl¹da ni¿ od strony s³uchacza. Ja siê
tam po prostu nie potrafiê odnale�æ.

Czy pana dzieci maj¹ zadatki na artystê?
Zosia ma 5 lat, a Janek 1,5 roku.... czas po-
ka¿e. Ja nie chcia³bym, jak to siê mówi, ich
lepiæ na mój obraz i podobieñstwo. Wiele rze-
czy musi wynikn¹æ naturalnie. Na razie ob-
serwujemy.

Ma pan du¿o koncertów w ci¹gu roku,
czêsto nie ma pana w domu. Jak to pana
¿ona znosi?
Jest kochana, znosi.

Lubi pan jak siê z panem robi zdjêcia, jak
dziewczyna chce autograf, jak¹� dedyka-
cjê?
Nie lubiê, ale ja rozumiem, ¿e to mo¿e byæ
dla kogo� wa¿ne. Poza tym to jest tego typu
zawód, wiêc tu nie mo¿na grymasiæ.

Chcia³by nam pan co� powiedzieæ, aby
dodaæ nam otuchy?
Nigdy nie warto skakaæ wy¿ej w³asnej pupy,
czyli inaczej mówi¹c trzeba byæ pokornym.

Dziêkujemy, ¿yczyliby�my sobie równie¿
tego, ¿eby nasza praca, któr¹ bêdziemy
w przysz³o�ci wykonywaæ by³a takim
szczê�ciem jak dla pana to co pan robi.
Dziêkujê.

Od redakcji: Z Tomaszem ¯ó³tko - rozma-
wia³y - Iwona Spurka i Izabela Budna, zre-
dagowa³a Izolda.
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Zegarek
Idzie sobie baca i ci¹gnie na sznurku ze-

garek. Przechodz¹cy turysta pyta zdziwio-
ny: - A co to baco, zegarek na sznurku ci¹-
gniecie? - Ja go wreszcie nauczê chodziæ!
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ORÊDOWNIK PRAWDY
Koncert Galowy V Dnia Papieskiego

Tematem tegorocznego Dnia Papieskie-
go s¹ s³owa- �Jan Pawe³ II - orêdownik praw-
dy�. Poprzez wydarzenia zwi¹zane z Dniem
Papieskim chcieli�my przybli¿yæ prawdê o
cz³owieku w �wiecie wspó³czesnym - o jego
kondycji duchowej, moralnej, o jego pragnie-
niach, nadziejach i troskach. Najwa¿niejsz¹
prawd¹ o nas jest ta, ¿e ka¿dy z nas powo-
³any jest do noszenia krzy¿a, w ka¿dym z
nas urzeczywistnia siê zaproszenie Chrystu-
sa, by ten, kto chce i�æ za Nim, wzi¹³ swój
krzy¿  i Jego na�ladowa³. (por. Mt 16,24).
Prawd¹ jest i to, ¿e odrzucenie krzy¿a
rodzi w nas pustkê i niepokój, za� przy-
jêcie go, mimo trudu, jest uspokojeniem
serca i przej�ciem z lêku ku pe³ni pokoju
i zaufania.

KONCERT GALOWY
Chcieli�my, by ka¿dy kto przybêdzie na

Koncert Galowy przyniós³ w³asnorêcznie
wykonany krzy¿, jako symbol krzy¿a codzien-
nego, który ka¿dy z nas niesie w swoim ser-
cu. By³y to krzy¿e samodzielnie zrobione -
dziêki temu ka¿dy z nich by³ inny i mia³ swój
indywidualny wyraz i charakter. W czasie
koncertu z³o¿yli�my je wszystkie przy sce-
nie, by symbolizowa³y ogrom cierpienia, ale
tak¿e nadziei, ¿e przez krzy¿ przechodzi siê
w zmartwychwstanie - wzorem Chrystusa i
wzorem Jana Paw³a II. Tego dnia towarzy-
szy³y nam równie¿ dwa szczególne krzy¿e.
Pierwszy z nich to Krzy¿ wykonany  przez
pracowników PKP podczas strajków w la-
tach 80 -tych od wielu lat ka¿dego roku nie-
siony przez pielgrzymów pieszych na Jasn¹
Górê. Jest on znakiem cierpienia i nadziei
naszego Narodu, znakiem, ¿e Polska jest
prawdziwa tylko pod znakiem Krzy¿a. Drugi
Krzy¿, to Krzy¿ z Bydgoskiej Doliny �mierci.
Jest on przypomnieniem, ¿e cierpienie rodzi
siê z braku pokoju i zgody w sercu cz³owie-
ka. Koncert zosta³ podzielony na dwie czê-
�ci: SZUKA£E� NAS i JESTE�MY.

SZUKA£E� NAS
Otwarcie strony internetowej
www.janpawelii.pl

Uroczystego otwarcia strony internetowej
po�wiêconej osobie Jana Paw³a II dokona³
Bp. Archidiecezji Bydgoskiej Jan Tyrawa.
Dziêkujemy Bogu za Wielki Pontyfikat pa-
pie¿a - Polaka. Mamy nadziejê, ¿e na
www.janpawelii.pl przetrwa �to, co nieznisz-
czalne�;  ¿e Ojciec �wiêty bêdzie tutaj �¿y³�...
w swoich s³owach, obrazie, w naszych wspo-
mnieniach  i sercach! On nas szuka³...

JESTE�MY!
 Koncert zespo³u �To Nie My Toniemy�

Jak co roku podczas Dnia Papieskiego
nie zabrak³o muzycznego akcentu regional-
nego. Tym razem wyst¹pi³ zespó³ �To nie my
toniemy�, który dzia³a od kilku lat przy �Wia-
traku�. W tym roku zostali oni wzmocnieni
jeszcze o trio smyczkowe i chórek studen-
tów Akademii Muzycznej. Podczas koncer-
tu mogli�my us³yszeæ utwory stare i nowe.

Najwiêksze wra¿enie na s³uchaczach zrobi³
utwór �Stolica�, który zosta³ napisany do s³ów
Cypriana Kamila Norwida. Jeden z utworów,
�wie¿o co po�lubiony, lider zespo³u zadedy-
kowa³ swojej ¿onie, która , jak stwierdzi³, by³a
inspiratorem powstania tej¿e piosenki. Wy-
ra�nie by³o s³ychaæ, ¿e muzycy �zaostrzyli�
brzmienie, lecz nie zapomnieli jeszcze stu-
denckich klimatów. Koncert zakoñczy³ siê
prostym utworem punkowym o akcencie
humorystycznym oraz starym ju¿ utworem
�Naprawdê s¹� do s³ów siostry Anny Miki.

EPITAFIUM
Jest to pie�ñ, która powsta³a w czasie

pielgrzymki na pogrzeb Jana Paw³a II. Mu-

zykê i s³owa stworzyli pielgrzymi w autoka-
rze podczas podró¿y przez Bawariê (rodzin-
ne strony Benedykta XVI). To podziêkowa-
nie, za ca³y pontyfikat Karola Wojty³y, za jego
homilie, s³owa, prawdê, za to ¿e by³, i za-
wsze bêdzie w naszych sercach oraz w pa-
miêci naszych dzieci. Tekst Epitafium by³
zamieszczony w bydgoskich gazetach w
specjalnym dodatku o V Dniu Papieskim w
dni poprzedzaj¹ce Koncert Galowy oraz
wy�wietlany na telebimach bezpo�rednio na
Hali �£uczniczka�. Refrenu ze sceny uczy³
autor muzyki, Maciej Ró¿ycki, po czym od-
�piewano wspólnie ca³¹ pie�ñ przy akompa-
niamencie zespo³u �To nie my toniemy�. By³a
to kolejna ju¿ wersja tego utworu, zaaran-
¿owana tym razem przez zespó³ i Marcina
Gumielê studenta ostatniego roku kompo-
zycji na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Oto tekst Epitafium:
1. To nie rozpacz nas prowadzi, ale wiara w

mi³osierdzie Twoje �Amen� otworzy³o wiele
g³uchych dot¹d serc Nie lêkaj¹c siê �wiê-
to�ci, Bo¿¹ prawdê poniesiemy To, co w
Tobie niezniszczalne, w naszych dzie-
ciach bêdzie trwaæ.

    Ref. Szuka³e� nas, wiêc jeste�my Za s³u¿-
bê Tw¹, dziêkujemy Ci Szuka³e� nas, wiêc
jeste�my Za mi³o�æ Tw¹ dziêkujemy Ci.

2. Prowadzeni Duchem �w., Tw¹ mi³o�ci¹ i
ofiar¹W³asnym ¿yciem za�wiadczymy, ¿e
Twa m¹dro�æ ¿yje w nas I na przekór
wszelkim wa�niom, we wspólnocie na-
szych sercTak przy Bogu trwaæ bêdzie-
my, aby przezwyciê¿yæ z³o

Ref. Szuka³e� nas... Wierzymy mocno, ¿e
tam Gdzie jeste�, b³ogos³awisz nam

JESTE�MY
- KONCERT GWIAZDY

Go�ciem wieczoru by³a Natalia Kukulska
z zespo³em, bardzo ciep³o przyjêta przez
bydgoszczan. Podczas konferencji prasowej
Pani Natalia otrzyma³a prezent od uczestni-
ków Warsztatów Terapii Zajêciowej z Bajki,
a tak¿e kwiaty od wielbicieli. W czasie kon-
certu wszyscy wspaniale bawili siê i �piewali
razem z piosenkark¹ znane przeboje.

�WIATE£KA
Podczas Koncertu Galowego o godzinie

21.37 wszystkie osoby znajduj¹ce siê w Hali
£uczniczka wysz³y na zewn¹trz, by u³o¿yæ
ze �wieczek ogromny Krzy¿ symbolizuj¹cy
³¹czno�æ z Janem Paw³em II, by pokazaæ,
¿e jeste�my i zawsze z Nim bêdziemy. Krzy¿
u³o¿ono z  ponad 1500 �wieczek. Po modli-
twie poprowadzonej przez ks. Krzysztofa
Buchholza od�piewany zosta³ Apel Jasno-
górski, a na zakoñczenie za�piewano �Bar-
kê� i �Epitafium�.

MARIOLA DRAPIEWSKA,
MAGDALENA LUFTMANN,

MONIKA KALISZ, FUNDACJA �WIATRAK�

ks. bp Jan Tyrawa uruchamia stronê
internetow¹ - www.janpawelii.pl

Koncert  Zespo³u �To Nie My Toniemy�

Szuka³e� nas - jeste�my
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Bierzg³owo 2005

VENI, VIDI, VICI...
Jeste�my ju¿ prawie miesi¹c po "naje�-

dzie" hordy z Europy. W samym �rodku dro-
gi pomiêdzy Bydgoszcz¹, a Toruniem odby-
³o siê spotkanie m³odzie¿y "International
Peace Summit". Ludzie z 6 krajów, skrajnie
ró¿nych kultur - od prawowitych muzu³ma-
nów, poprzez ca³kowicie zlaicyzowanych ate-
istów, a¿ po katolików przez okres 10 dni
tworzy³a niezwykle zró¿nicowan¹ "mini - spo-
³eczno�æ".

W nazwie projektu by³ "peace" - pokój.
Czy rzeczywi�cie by³o tak pokojowo? Ka¿dy
dzieñ by³ pe³en konfliktów - od ca³kiem ma-
³ych spraw, a¿ po naruszenia zwyczajów re-
ligijnych. Niesamowicie zminiaturyzowany
�wiat rzeczywisty - pe³en konfliktów i spo-
rów o sprawy dla jednych drobne, dla innych
- fundamentalne.

Samo ¿ycie. Tyle tylko, ¿e to ¿ycie w wy-
daniu m³odzie¿owym by³o ca³kiem inne.
Oczywi�cie konfliktów by³o mnóstwo, ogrom
dyskusji i problemów... a jednak m³odzi po-
trafili wykazaæ siê kultur¹. Potrafili - gdzie
trzeba - ust¹piæ, w innych momentach - na-
uczyæ granicy funkcjonowania, czasem prze-
czekaæ... Nie znaczyæ, ¿e byli "bezp³ciowi",
czy niewyra�ni. Wrêcz przeciwnie. Mieli swo-
je pogl¹dy i bronili ich, ale jednocze�nie po-
zwalali innym ¿yæ, nie przesadzaj¹c z "na-
rzucaniem swojego". Co ciekawe - dotyczy-
³o to wszystkich. Zarówno tych najbardziej
religijnych, jak i tych liberalnych, zateizowa-
nych.

W czasie Peace Summit ka¿dy uczy³ siê
od ka¿dego.

Ja osobi�cie po raz kolejny do�wiadczy-
³em, i¿ katolikom bli¿ej do muzu³manów, ni¿
kogolwiek innego. Oczywi�cie nie dyskuto-
wali�my na temat dogmatów. Po prostu ¿yli-

�my przez pewien czas w jednym miejscu i
by³ to bardzo dobry czas. Pe³en szacunku i
czerpania m¹dro�ci od siebie nawzajem.

Oczywi�cie, by to wszystko mog³o zaist-
nieæ, konieczna by³a odrobina dobrej woli od
ka¿dego bez wyj¹tku.

Warto na koniec przytoczyæ fragment z
materia³ów, które otrzyma³ ka¿dy uczestnik:

Nasze wspólne dzia³ania dla pokoju
�wiatowego nie znacz¹ wiêcej, ni¿ ugry-
zienie muchy dla cz³owieka. Jednak¿e
gor¹co wierzymy, ¿e rezultaty projektu -
ulotne jak �lady stóp na piasku - chocia¿
przez ten krótki czas, który wiatr i woda
potrzebuje, by wyg³adziæ powierzchniê
pla¿y - przybli¿y istotê pokoju nam i lu-
dziom, z którymi siê spotkamy.

Tak te¿ siê sta³o! Warto dodaæ, i¿ za rok
bêdziemy siali pokój na Litwie, w Kownie...

Projekt "International Peace Summit" zo-
sta³ zrealizowany przy wsparciu Wspólnoty
Europejskiej w ramach programu M£O-
DZIE¯.

Partnerami w realizacji projektu byli Urz¹d
Marsza³kowski Województwa Kujawsko -
Pomorskiego oraz Urz¹d Miasta Bydgosz-
czy.

Projekt jest czê�ci¹ obchodów Roku Edu-
kacji Obywatelskiej na terenie Województwa
Kujawsko - Pomorskiego.

Tre�ci tego projektu niekoniecznie od-
zwierciedlaj¹ stanowisko Wspólnoty Euro-
pejskiej, czy Narodowej Agencji i instytucje
te nie ponosz¹ za nie odpowiedzialno�ci.

KUDUARE

BY£O
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   pierwsza Msza �wiêta
Akademicka w kaplicy w nowym rok akademic-
kim  2005/2006.

9. pa�dziernika 18.30 Msza �w. i inauguracja
Roku Akademickiego 2005/6 (patrz str. 7)

Od 10-12 pa�dziernika trwa³y rekolekcje aka-
demickie, które prowadzi³ br. Tadeusz Ruciñski.

21-23 pa�dziernika - Ogólnopolskie Forum
Akademickie w Gozdawie; zorganizowa³y Die-
cezjalny O�rodek DA �Martyria� i Stowarzysze-
nie Katolickiej M³odzie¿y Akademickiej �Poko-
lenie� (wiêcej na str. 5)

BÊDZIE
1. listopada, 20.30 modlitwa w Dolinie �mierci

6. listopada 15.00 Droga krzyzowa w Dolinie
�mierci. 16.00 spotkanie popielgrzymkowe

23. listopada po Mszy �w. Andrzejki i Bal otrzê-
sinowy.

Od 28. listopada w ka¿dy poniedzia³ek Roraty
akademickie o 6.00, a po nich �niadanie

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

BY£O
BÊDZIE

PONADTO

W dniach 15 do 24 wrze�nia odby³a siê
wymiana m³odzie¿y, w której udzia³ wziê³o 6
grup narodowych po 7 osób z ka¿dego kra-
ju, w tym: Finlandia, Turcja, Estonia, Cze-
chy, Litwa, Polska. Koordynatorem projektu
i jednocze�nie jego autorem jest pracownik
Fundacji Wiatrak Tomasz Schmidt.

M³odzie¿ spotka³a siê w celu wymiany
do�wiadczeñ w zakresie konfliktów, prze³a-
mywania stereotypów oraz poznania innych
kultur. Koncepcja ca³ego projektu oparta jest
na czasach �redniowiecza. To w³a�nie tutaj
znajdziemy wstêp do sztuki negocjacji. Dla-
tego te¿ naszym nowym miejscem zamiesz-
kania w tym temacie historycznym by³ zamek
w Bierzg³owie.

W ramach wymiany utworzyli�my rów-
nie¿ miêdzynarodowe grupy tematyczne w
zale¿no�ci od naszych zainteresowañ. By³y
to grupy: teatralna, strategów, reporterska

oraz warsztaty nt. rozwi¹zywania konfliktów
i technik negocjacji (cieszy³y siê najwiêkszym
powodzeniem).

W ramach projektu zwiedzali�my Toruñ i
byli�my na festynie archeologicznym w Bi-
skupinie.

Poniewa¿ tematyka projektu jest poko-
jowa, spotkali�my siê z w³adzami Bydgosz-
czy i Torunia by omówiæ problemy dotycz¹-
ce Polski i naszego regionu.

Efektem dzia³añ grupy teatralnej by³o
zorganizowanie happeningów w Bydgoszczy
i w Toruniu.

Planujemy kontynuowanie wymiany po-
przez realizacjê kolejnego projektu w przy-
sz³ym roku na Litwie. Jak na razie to tylko
plan, ale wszyscy uczestnicy maj¹ nadziejê,
¿e zostanie on zrealizowany. A wiêc, do us³y-
szenia za rok.

IWONA SPERKA

INTERNATIONAL PEACE SUMMIT
INTEGRACYJNE SPOTKANIE M£ODYCH

Wymagajcie od siebie, choæby inni od was
nie wymagali�.

Jak co roku w pa�dzierniku w ramach Aka-
demickich Dni M³odych studenci bydgoskich
uczelni rozpoczynaj¹ nowy rok akademicki w
ko�ciele MBKM w Fordonie. Tak by³o i teraz.

9 pa�dziernika ordynariusz Diecezji byd-
goskiej ks. biskup Jan Tyrawa odprawi³ inau-
guracyjn¹ mszê �wiêt¹. W�ród zaproszonych
go�ci nie mog³o oczywi�cie zabrakn¹æ rekto-
rów naszych bydgoskich uczelni, nauczycieli
akademickich, zaprzyja�nionych ksiê¿y oraz
samych studentów. Eucharystiê mo¿na by³o
tak¿e �ledziæ na ekranach TVP 3. Podczas
homilii ks. Biskup przytacza³ m.in. s³owa Ojca
�wiêtego Jana Paw³a II, nawo³ywa³ aby�my
w swoim ¿yciu kierowali siê wiar¹ i wymagali
od siebie nawzajem. Mamy nadziejê, ¿e po-
mo¿e nam w tym Sedes Sapientiae- Matka
Boska Stolica M¹dro�ci, któr¹ oprócz indek-
su i kwiatów zanie�li�my w darach do o³ta-
rza. Ca³o�æ Eucharystii u�wietni³ wystêp chó-
ru Akademii Techniczno-Rolniczej pod batut¹
pana Rados³awa Wilkiewicza. Po uroczystej
mszy �w. znaczna czê�æ go�ci uda³a siê na
uroczyst¹ kolacjê, która odby³a siê na Ple-
bani u ks. Proboszcza Jana Andrzejczaka.
Oczywi�cie, aby na sto³ach pojawi³o siê je-
dzenie, wcze�niej gros studentów z Martyrii
musia³o je zdobyæ i przygotowaæ, za co nale¿¹
im siê gromkie brawa. Podczas konsumpcji
klopsików, bigosu, czy sa³atek swoje piêæ
minut mia³a te¿  Edyta Radkiewicz- student-
ka dyrygentury chóralnej na Akademii Mu-
zycznej.

IZOLDA

Inauguracja Roku w DA

2005/2006



Na budowie Domu Jubileuszowego

GONT NA £UKU

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 trwa
monta¿ okien (wstawiono ju¿ 49 okien).
Trwaj¹ prace przy murze oporowym od po-
³udniowej strony budynku. Dekarze rozpo-
czêli uk³adanie gontu na ³ukowej czê�ci da-
chu. W ci¹gu minionych dwóch miesiêcy na
Fundusz Budowy Domu Jubileuszowego
wp³ynê³o 20 wp³at. Za pomoc modlitewn¹ i
materialn¹ sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ.

Dziêkujemy firmom i instytucjom, które
w ostatnim czasie zaanga¿owa³y siê w dzie-

WIATRAKOWE INFORMACJE
24 wrze�nia - mia³ miejsce doroczny dzieñ
pieczonego ziemniaka (wiêcej obok).

24. wrze�nia do 12. listopada odbywaæ siê
bêd¹ warsztaty lalkarskie TUWIMANIA
16. pa�dziernika odby³ siê  Bydgoski Bieg
Uliczny. Jego celem jest nie tylko propago-
wanie sportowego trybu ¿ycia, ale przede
wszystkim uczczenie pamiêci mieszkañców
Bydgoszczy i okolic pomordowanych pod-
czas II wojny �wiatowej (wiêcej obok).

21 i 22. pa�dziernika odby³ siê siê konkurs
monodramów PASJA 2005
28. pa�dziernika odby³ siê konkurs recyta-
torski �Cudze chwalicie, swego nie znacie�.

20. listopada
X. Urodziny
�Wiatraka�
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Przysz³a jesieñ... z³ota polska jesieñ. Ko-
rzystaj¹c z przepiêknej pogody na popo³u-
dnie 24 wrze�nia br. zaprosili�my dzieci i ich
rodziców na Dzieñ Pieczonego Ziemniaka.

Pierwsz¹ jego czê�ci¹ by³y podchody,
które odby³y siê na fordoñskich górkach.
Przez zabawê dzieci nauczy³y siê obserwo-
waæ zwierzêta i szukaæ ich po �ladach, roz-
poznawaæ gatunki drzew rosn¹ce w Dolinie
�mierci, dowiedzia³y siê tak¿e jak nale¿y za-
chowywaæ siê w lesie. Przygotowane by³y
tak¿e zadania, w których uczestnicy mogli

Jak co roku

PIECZONE ZMIENIAKI
wykazaæ siê wyobra�ni¹, inwencj¹ twórcz¹ i
logicznym my�leniem. W czasie, gdy dzieci
�zmaga³y siê z przyrod¹�, rodzice pomogli w
przygotowaniu ogniska.

Po �ziemniaczanych� zawodach sporto-
wych w siedmiu konkurencjach, jak np. rzut
do celu czy te¿ wy�cig z kartofelkiem na
³y¿ce, z apetytem pa³aszowali�my upieczo-
ne ziemniaki.

Na zakoñczenie pe³nego wra¿eñ dnia
ka¿dy otrzyma³ s³odk¹ niespodziankê.

KAMA

³o budowy Domu Jubileuszowego:
Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Oddzia³
Kujawsko-Pomorski, Firma �GOTOW-
SKI� - Budownictwo Komunikacyjne i
Przemys³owe Sp.z o.o., B-Act, Konsbud,
Oreno, Ekotrade, �Eximol� Olczyk - Wia-
trowski, Atlas, Remondis, Borg, Rekpol,
Projprzem, Zak³ad Badawczy Przemys³u
Piekarskiego w Bydgoszczy.

KAMA

Klub M³odych Mam powstaje id¹c za g³o-
sem naszych naturalnych potrzeb do spoty-
kania siê, rozmawiania, dzielenia siê w³asny-
mi do�wiadczeniami oraz pomocy innym
m³odym mamom. G³ównym celem KMM jest
to, by jak najwiêcej braæ dla siebie przy po-
mocy bogactwa duchowego Wiatraka oraz
ka¿dej i ka¿dego z nas, a nastêpnie dawaæ
mi³o�æ, dobroæ, swój czas najpierw swojej
rodzinie, a nastêpnie tym, którzy nas o tê
pomoc poprosz¹. W ramach Klubu zaplano-
wanych jest kilka pomys³ów:- spotkania przy
ma³ym co - nieco;- gimnastyka dla mam z
dzieæmi;- grupa wsparcia dla kobiet karmi¹-

Naprzeciw potrzebom

KLUB M£ODYCH MAM
cych;- spotkania otwarte ze specjalistami
ró¿nych dziedzin;- rowerowo - wózkowe raj-
dy rodziców z dzieæmi. Oczekiwane efekty:-
�wiadome i piêkne prze¿ywanie czasu ma-
cierzyñstwa;- mo¿liwo�æ budowania praw-
dziwej przyja�ni;- rado�æ p³yn¹ca z bezinte-
resownej pomocy innym. Jest to zarys, któ-
ry dziêki naszym pomys³om nabierze ¿ycia.
Oczywi�cie we wszystkie dzia³ania zaanga-
¿ujmy nie tylko w³asne si³y, ale tak¿e - w mia-
rê chêci i mo¿liwo�ci - naszych mê¿ów. Oni
tak¿e potrzebuj¹ rozmowy na temat nowej,
bogatszej o potomka, sytuacji ¿yciowej.

AGA

16. pa�dziernika 2005 r. ze Starego Ryn-
ku do Doliny �mierci (Nowy Fordon) na dy-
stansie 12,5 km odby³ siê Bydgoski Bieg
Uliczny Pamiêci Bohaterskich Ofiar w 66
Rocznicê Wybuchu II Wojny �wiatowej.

Do biegu zg³osi³y siê 32 osoby, w tym 5
kobiet i 27 mê¿czyzn. Wiek biegaczy by³
bardzo urozmaicony. Najm³odsza zawod-
niczka urodzi³a siê 1989 roku, a najstarsza
w 1965 roku, za� w�ród mê¿czyzn najm³od-
szy w 1989. Seniorem w�ród mê¿czyzn i Bie-
gu by³ pan Zdzis³aw Mielcarek (ur. 1935).

Zwyciêzca biegu pokona³ dystans w cza-
sie 41 minut i 52 sekund (jest to nowy re-
kord trasy). W�ród mê¿czyzn metê pokonali
w kolejno�ci miejsc: Grzegorz Maczyñski (I
miejsce); Pawe³ Ma³kowski (II miejsce);
£ukasz Szabelski (III miejsce); Tomasz
Chmurzyñski (IV miejsce) i Sylwester Raci-
nowski (V miejsce).

W Dniu Papieskim

BYDGOSKI BIEG PAMIÊCI
W�ród kobiet kolejno�æ by³a nastêpuj¹-

ca: Marta Grzelczak (I miejsce); Karolina
Karnas (II miejsce); Beata Dutkiewicz (III
miejsce); Wioletta Hass (IV miejsce) i Urszu-
la Dutkiewicz (V miejsce).

Zwyciêzcy otrzymali pami¹tkowe pucha-
ry, a pozostali zawodnicy pami¹tkowe dyplo-
my udzia³u i upominki. Po wrêczeniu nagród
wszyscy uczestnicy Biegu udali siê pod po-
mnik "Ofiarom faszyzmu" w Dolinie �mierci
i z³o¿yli wi¹zanki kwiatów.

Warto wspomnieæ, ¿e Patronat honoro-
wy Biegu przyjêli: Biskup Diecezji Bydgoskiej
Jan Tyrawa; Prezydent Miasta Bydgoszcz
Konstanty Dombrowicz; Wojewoda Kujaw-
sko-Pomorski Romuald Kosieniak.

Sponsorami Biegu, którzy wsparli go fi-
nansowo i organizacyjnie byli: Prywatna
Komunikacja Miejska FOR-BUS; Hotel "Pod
Or³em"; MZK Bydgoszcz; Hurtownia Kwia-
tów ELFLORA; PPH "£awica"; Hurtownia
"Papirus"; AS Market; Firma NOVUM KM;
Hurtownia "PAAK"; Rada Osiedla Terenów
Nadwi�lañskich; Urz¹d Miasta Bydgoszczy;
Gabinet Wojewody; Pomorski Okrêg Woj-
skowy; Komenda Miejska Policji; Komenda
Stra¿y Miejskiej; Wojewódzka Stacja Pogo-
towia Ratunkowego; Maltañski Korpus Ka-
detów.

Na podstawie informacji zawartych na
stronie www.wiatrak.lo.pl opracowa³

ANTONI
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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

Lednica Seniora, która odby³a siê we wrze-
�niu br., swoim zakoñczeniem doskonale
wpisuje siê w obchodzony niedawno Dzieñ
Papieski. Przede wszystkim �piewano tam
pie�ñ powsta³¹ na bazie ostatnich s³ów wy-
powiedzianych przez Jana Paw³a II: Szuka-
³em was, teraz wy do mnie przychodzicie...
Ojciec Jan Góra dziêkowa³ Bogu za cud ist-
nienia Karola Wojty³y oraz zaprosi³ nas do
przyjêcia duchowego testamentu Jana Paw-
³a II.

A oto dziêkczynne s³owa ojca Jana Góry:

�Dziêkujemy Panu Bogu za Jana Paw³a II
i za jego niezwyk³y pontyfikat. Za to, ¿e 18
maja 1920 roku przyszed³ na �wiat Karol
Wojty³a. Za to, ¿e 1 listopada 1946 roku zo-
sta³ wy�wiêcony na kap³ana, za jego dzia-
³alno�æ duszpastersk¹ i akademick¹. Za to,
¿e 28 wrze�nia 1958 roku zosta³ konsekro-
wany na biskupa. Dziêkujemy za Sobór
Watykañski II, za dzieñ, kiedy Karol Wojty³a
zosta³ wybrany papie¿em. Dziêkujemy za
pielgrzymki, nauczanie, mi³o�æ, za ¿ycie dla
mi³o�ci, za pokorê, ubóstwo, czysto�æ ser-
ca, za wszystkie jego talenty i charyzmaty.
Za to, ze by³ naszym Ojcem, za promienio-
wanie ojcostwa, za jego ufno�æ, za �wiêtych,
których kanonizowa³, za jego czterna�cie
encyklik. Dziêkujemy Bo¿ej Opatrzno�ci za
to, ¿e w cudowny sposób ocali³a go 13 maja
1981 roku, kiedy zosta³ trafiony kul¹ zama-
chowca, za pokorê z jak¹ znosi³ oskar¿enia
pod w³asnym adresem. Za to i¿ Bóg pozwo-

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

li³ mu przyczyniæ siê do zaszczepienia w ludz-
kich sercach ducha wolno�ci i solidarno�ci.
Dziêkujemy za to, ¿e broni³ ¿ycia i pokaza³
jak umieraæ i patrzeæ w wieczno�æ. Za cuda,
które dokonuj¹ siê po jego �mierci, za przej-
muj¹ce do�wiadczenie Ko�cio³a i Bo¿ej mi-
³o�ci. W zwi¹zku z tak wielk¹ postaci¹, z ta-
kim cudem na jaki patrzyli�my, g³êboko prze-
¿ywaj¹c �mieræ jego, przepraszamy Boga za
wszystkie nasze grzechy i zaniedbania, za
to, ¿e zbyt ma³o kochamy Chrystusa i Jego
Ko�ció³, za zw¹tpienie w Bo¿¹ sprawiedli-
wo�æ i Bo¿e Mi³osierdzie, za ignorowanie
Ewangelii i lekcewa¿enie s³ów Chrystusa, za
wykluczenie Boga z religii ¿ycia spo³eczne-
go, za brak wiary, nadziei i mi³o�ci. Za nasz¹
pychê, arogancjê i brak wra¿liwo�ci na dru-
giego cz³owieka. Za lekcewa¿enie cierpienia
ludzi chorych, starych, samotnych, niepe³-
nosprawnych i umieraj¹cych. Za zaniecha-
nie obrony ludzkiego ¿ycia, za brak odwagi,
konformizm i zak³amanie, za wrogo�æ, nie-
chêæ wobec innych narodów, za zgorszenia,
brak skruchy, g³upotê i brak przebaczenia.
Za wszystkie nasze grzechy.

I dlatego proszê was, aby�my u�wiadomi-
li sobie to wielkie dziedzictwo, tê wielko�æ i
podnios³o�æ my�li, ten ogrom mi³o�ci, który
nam zostawi³, wyobra�niê Mi³osierdzia Bo-
¿ego i przebaczenia i dlatego bardzo proszê
aby�cie ze mn¹ przyrzekli, ¿e wype³nimy ten
testament, ka¿dy na miarê tego co zrozu-
mia³.�

Przyjêcie duchowego testamentu Ojca
�wiêtego rozpoczê³o siê pie�ni¹ zachêca-
j¹c¹ do spotkania z Chrystusem i drugim
cz³owiekiem: Nie bój siê wp³yñ na g³êbiê, jest
przy tobie Chrystus... Czytaj¹c te s³owa mo-
¿emy w g³êbi swoich serc przyj¹æ je ponow-
nie.

*  Przyrzekamy Ojcze �wiêty wype³niaæ Twój
testament, podj¹æ to, czego nas naucza-
³e� - przyrzekamy;

* Przyrzekamy ¿yæ Ewangeli¹, obrazem
Chrystusa Króla i Pana - przyrzekamy;

*   Przyrzekamy pog³êbiaæ pobo¿no�æ do Ma-
ryi, Bo¿ej Rodzicielki - przyrzekamy;

*  Przyrzekamy ¿yæ w prawdzie, jedno�ci,
okazuj¹c sobie wzajemnie szacunek i mi-
³o�æ, szczególnie ludziom starszym - przy-
rzekamy.

*  Przyrzekamy podj¹æ dziedzictwo, które-
mu na imiê Polska, budowaæ Polskê i Eu-
ropê na fundamencie jakim jest Chrystus;

*  Przyrzekamy broniæ ludzkiego ¿ycia od po-
czêcia a¿ do naturalnej �mierci;

*   Przyrzekamy szanowaæ i kochaæ naszych
rodziców i pamiêtaæ o ich grobach;

*   Przyrzekamy troszczyæ siê o wspólne do-
bro, wyrzekaj¹c siê konsumpcjonizmu, ko-
rupcji oraz braku wra¿liwo�ci na drugiego
cz³owieka - przyrzekamy.

*  Pragniemy przyj¹æ Ojcze �wiêty, Twoje
dziedzictwo, Twoje s³owa i naukê, przyrze-
kamy utrzymaæ ¿yw¹ wiê� ze Stolic¹ Apo-
stolsk¹ i pielgrzymowaæ do Twojego gro-
bu - przyrzekamy.
Bo¿e w Trójcy Przenaj�wiêtszy, dziêkuje-

my Ci za to, ¿e da³e� Ko�cio³owi Papie¿a
Jana Paw³a II, w którym zaja�nia³a Twoja oj-
cowska dobroæ, chwa³a krzy¿a Chrystusa i
piêkno ducha mi³o�ci. On zawierzaj¹c ca³-
kowicie Twojemu Mi³osierdziu i matczynemu
wstawiennictwu Maryi, ukaza³ nam ¿ywy ob-
raz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazuj¹c
�wiêto�æ, która jest miar¹ ¿ycia chrze�cijañ-
skiego, jako drogê dla osi¹gniêcia wieczne-
go zjednoczenia z Tob¹.

Udziel nam za jego przyczyn¹, zgodnie z
wol¹ Twoj¹, tej ³aski, o któr¹ prosimy z na-
dziej¹, ¿e Twój S³uga, papie¿ Jan Pawe³ II
zostanie rych³o w³¹czony w poczet Twoich
�wiêtych przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Za�piewano równie¿ litaniê do Jana Paw-
³a II:

Orêdowniku pokoju
- módl siê za nami;

�wiadku nadziei
- módl siê za nami;

Przyjacielu m³odych
- módl siê za nami;

Niestrudzony Pielgrzymie
- módl siê za nami.

Ojciec Jan Góra wspomnia³, ¿e w tym roku
po¿egnali�my dwóch proroków: 2 kwietnia
o godzinie 21.37 papie¿a Jana Paw³a II
i 16 sierpnia o godzinie 20.45 brata Roge-
raz Taize. Ci dwaj prorocy pokazywali nam
wielk¹ przestrzeñ mi³o�ci.

IRENA JADWIGA

O Lednicy Seniora raz jeszcze

GRZECH PIERWORODNY
Proboszcz przygotowuje dzieci do egzaminu, który ma byæ sk³adany przed wikariuszem gene-

ralnym. Obok innych szczególnie na tê okazjê przewidzianych regu³ zachowania wbija im do g³owy,
by ka¿d¹ odpowied� koñczy³y zwrotem: "ksiê¿e wikariuszu generalny".

Dostojny egzaminator pyta dzieci o grzech pierworodny i jego nastêpstwa. Otrzymuje nastêpu-
j¹c¹ odpowied�:

- Pan Bóg powiedzia³: "Jeste� przeklêty pomiêdzy wszystkimi zwierzêtami ziemi, ksiê¿e wikariu-
szu generalny! Na brzuchu bêdziesz siê czo³ga³, ksiê¿e wikariuszu generalny, i proch bêdziesz jada³
po wszystkie dni twego ¿ywota, ksiê¿e wikariuszu generalny!"
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W sobotê, 15 pa�dziernika o 16.00 nast¹-
pi³o po�wiêcenie II Stacji Golgoty XX wieku
w Dolinie �mierci.

Uroczysto�æ u�wietni³ wystêp orkiestry dê-
tej OSP z Kcyni, która na pocz¹tku uroczy-
sto�ci zagra³a wi¹zankê pie�ni patriotycz-
nych. Nastêpnie po odegraniu Mazurka D¹-
browskiego nast¹pi³ moment oficjalnego roz-
poczêcia uroczysto�ci.

Wa¿nym momentem uroczysto�ci by³o
wyst¹pienie ks. Krzysztofa Buchholza, który
scharakteryzowa³ to miejsce - Dolinê i po-
wstaj¹ce dzie³o - Golgotê. Poni¿ej zamiesz-
czono pe³en tekst wyst¹pienia.

�Dzi�, w przededniu V Dnia Papieskiego,
zgromadzili�my siê w zacisznym miejscu tej
doliny, zwanej Dolin¹ �mierci.

Dolina �mierci - jak¿e makabryczna nazwa,
której nie znajdziemy na ¿adnej mapie, ani w
¿adnym wykazie miejscowo�ci. Nie znajdzie-
my, bo to nie jest miejscowo�æ, a miejsce ni-
komu do 1939 roku, a w³a�ciwie Polakom a¿
do 1946 roku miejsce nieznane. W takim to
zacisznym, a przyznaæ trzeba piêknym oto-
czeniu, gdzie pagórki zas³ania³y widoczno�æ,
a krzewy t³umi³y echo wystrza³ów hitlerowscy
oprawcy spod znaku "SS" urz¹dzali masowe
egzekucje. Tu brutalnie zabijano kwiat pol-
skiej inteligencji Bydgoszczy. Ginêli nauczy-
ciele i lekarze, urzêdnicy i kap³ani, robotnicy
i prawnicy, rzemie�lnicy i kupcy, oraz wszy-
scy, których uwa¿ano za wrogów Tysi¹clet-
niej Rzeszy

W okresie II wojny by³o to miejsce tabu.
Nikt z Polaków - rodzin zaginionych nie do-
wiedzia³ siê, gdzie ich bliscy zostali straceni,
choæ wielu by³o pewnych tego, ¿e nie ¿yj¹.
By³y jednak pojedyncze osoby, zarówno
Niemcy nie w³¹czaj¹cy siê w ludobójstwo, jak
i miejscowi Polacy, którzy domy�lali siê, ¿e
dzia³y siê tam sprawy podejrzane i straszne.

Po ustaniu dzia³añ wojennych i wyzwole-
niu naszych ziem rozpoczê³y siê prace ba-
dawcze, które potwierdzi³y istnienie miejsca
straceñ. Zaowocowa³o to ustawieniem w
1946 kamiennego obeliska ku ich czci.

W takich okoliczno�ciach trudno siê dzi-
wiæ, ¿e ju¿ od 1947 roku wielu bydgoszczan
którzy stracili swych bliskich przybywa³o,
szczególnie w dniu Wszystkich �wiêtych, czy
Dniu Zadusznym, by oddaæ ho³d ofiarom,
zapaliæ �wieczkê i za nich siê pomodliæ. Ry-
ch³o zrozumiano, ¿e najlepsz¹ modlitw¹ w
tym miejscu bêdzie odbycie rozwa¿añ Drogi
Krzy¿owej. Tote¿ gdy modl¹cych siê wraz z
swymi kap³anami przybywa³o, ówczesne w³a-
dze, choæ polskie, ale podleg³e i uleg³e So-
wietom widzia³y w tych zgromadzeniach nie-
bezpieczeñstwo. Jakie? Trudno jasno okre-
�liæ, ale pewnie sobie tylko znane. Potajem-
ne Drogi Krzy¿owe odbywa³y siê tu w ciszy,
w pierwsz¹ niedzielê po Dniu Zadusznym.
Ten zwyczaj, pomimo zniesienia restrykcji
przetrwa³ wszystkie burze dziejowe. Ten zwy-
czaj trwa do dzi�.

Zmienia³o siê powoli otoczenie Doliny
�mierci. W dniu 31 sierpnia 1975 roku od-
s³oniêto na wzgórzu obok miejsca straceñ
najwy¿szy w regionie, widoczny z daleka po-
mnik. Stylizowane z³amane k³osy zbo¿a na

wysokich kolumnach przypominaj¹ wyci¹-
gniête ku niebu rêce mêczenników.

Od 1982 roku obok miejsca straceñ zaczê³o
powstawaæ nowe osiedle, które przewidywa-
no na 20 tysiêcy mieszkañców. Obok miej-
sca zag³ady tereny kiedy� odludne zaczê³y
têtniæ ¿yciem "wyros³ym" z krwi mêczenników.

W roku 1983 Ordynariusz Diecezji Che³-
miñskiej ks. bp Marian Przykucki erygowa³ tu
now¹ parafiê. Miejsce dla niej wybrano nie
przypadkowo, bo u samych wrót Doliny
�mierci, a za Patronkê dano Matkê Bo¿¹,
Królow¹ Mêczenników. Od tego czasu mê-
czennikom w Dolinie �mierci króluje i pa-
tronuje najlepsza z mo¿liwych, Matka Jezu-
sa, Królowa Mêczenników. Od tego te¿ cza-
su tradycyjne ju¿ listopadowe Drogi Krzy¿o-
we objê³a swym patronatem wspomniana
parafia. Tak dzieje siê do dzi� w ka¿d¹
pierwsz¹ niedzielê po Wszystkich �wiêtych,
z ma³¹ ró¿nic¹, ¿e obecnie w organizacjê tych
nabo¿eñstw w³¹czy³o siê dzia³aj¹ce przy pa-
rafii Duszpasterstwo Akademickie "Martyria".

Dolina �mierci, wielki cmentarz bydgoskich
mêczenników, domaga siê jednak godnego
jej szacunku. Pewnie dlatego grupa osób na-
tchnionych Duchem Pana postanowi³a utwo-
rzyæ nowe dzie³o- Drogê Krzy¿ow¹ która ma
byæ symbolem Drogi na Golgotê XX wieku
ludno�ci Bydgoszczy. Przewodnictwo nad
tym dzie³em obj¹³ budowniczy parafii �p. ks.
pra³at Zygmunt Trybowski. Do dzia³ania zdo-
pingowa³ nas te¿ nasz Wielki Polak, S³uga
Bo¿y Jan Pawe³ II podczas pobytu w naszym
mie�cie w 1999 roku. To On wymieniaj¹c trzy
miejsca najwa¿niejsze w Bydgoszczy wspo-
mnia³ równie¿ o Dolinie �mierci. On nakaza³
nam, obecnemu pokoleniu dbaæ o miejsca
pamiêci, ubogacaæ je i pamiêæ o nich prze-
kazaæ nastêpnym pokoleniom.

Rozpoczêto starania o budowê i zaczê³y
siê kolejne trudno�ci. Wydawa³oby siê, dzie-
³o tak szlachetne, od samego pocz¹tku mia-
³o wielu przeciwników. Upór ludzki i przychyl-
no�æ w³adz pozwoli³y na rozpoczêcie budo-
wy Golgoty.

W ubieg³ym roku, w wigiliê IV Dnia Papie-
skiego, dokonali�my po�wiêcenia I stacji Dro-
gi Krzy¿owej - wymarzonej Golgoty.

Dzi�, w wigiliê V Dnia Papieskiego przyby-
li�my tu, by po�wiêciæ kolejn¹ stacjê. Budu-
jemy Drogê Krzy¿ow¹, budujemy co� mate-
rialnego, co zapewne najbardziej odpowiada
temu miejscu na którym jeste�my. To prze-
cie¿ ponad 1000 osób zosta³o, wzorem Je-
zusa, pojmanych ze swych domów, przes³u-
chiwanych i niewinnie skazanych na �mieræ.
Ci ludzie szli têdy w swej ostatniej drodze,
upadali i doszli na swoj¹ Golgotê. Oni szli jak
Jezus otoczeni ¿o³nierzami i popychani kol-
bami karabinów. Oni tu oddali swe ¿ycie, nad
brzegiem wykopu - wspólnej mogi³y, choæ nie
przybici do drzewa krzy¿a, ale w�ród huku
salwy plutonu egzekucyjnego. Niech te, a na-
stêpnie kolejne stacje tej Golgoty pozwalaj¹
jeszcze bardziej skupiæ siê, wyciszyæ i mo¿e
kolejny raz zastanowiæ siê nad sensem ¿ycia
i przemijania. Tu przecie¿ o ka¿dej porze roku
razem z nami wêdruje Królowa Mêczenników
i oni sami.

II STACJA GOLGOTY
PO�WIÊCENIE  DRUGIEJ STACJI GOLGOTY XX WIEKU W DOLINIE �MIERCI

Prosimy Ciebie, Królowo Mêczenników,
aby to miejsce by³o spokojnym miejscem
modlitwy i zadumy nad sob¹, by pomaga-
³o ka¿demu z nas wyciszyæ siê i pozwala-
³o obraæ w³a�ciw¹ postawê w ¿yciu.

Kolejnym punktem uroczysto�ci by³o zacy-
towanie s³ów papie¿a Jana Paw³a II wypo-
wiedzianych podczas pamiêtnej pielgrzymki
do Bydgoszczy w czerwcu 1999 roku. S³owa
te odczyta³ prezes Chóru �Fordonia� Józef
Szczêsny.

Po modlitwie wprowadzaj¹cej, Modlitwie
wiernych i Modlitwie Pañskiej odmówionej
przez zgromadzonych, nast¹pi³ akt po�wiê-
cenia, którego dokona³ ks. proboszcz i dzie-
kan Jan Andrzejczak.

W uroczysto�ci brali udzia³ przedstawicie-
le w³adz miasta i Rady miasta. W imieniu Pre-
zydenta Bydgoszczy g³os zabra³ £adys³aw
Milancej. Odegrany przez orkiestrê dêt¹ i
wspólny �piew �Bo¿e co� Polskê� zakoñczy³
podnios³¹ uroczysto�æ.

Na zakoñczenie jeszcze jedno s³owo re-
fleksji. To z mozo³em budowane dzie³o Gol-
goty XX wieku wpisuje siê w pragnienia zmar-
³ego ojca �wiêtego Jana Paw³a II.   Zwyczaj
opasania miejsca ustawienia �wiêconej sta-
cji Golgoty i zgromadzonych na uroczysto�ci
osób bia³o-czerwon¹ wstêg¹,   pokazuje jak-
¿e symboliczny zwi¹zek ¿ywych i zmar³ych,
których ³¹czy krzy¿ Chrystusa. Niech ta my�l
towarzyszy nam podczas listopadowych dni
zadumy nad ¿yciem i przemijaniem.

FRED
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Witam wszystkich czytelników �Na o�cie¿�.
Chcia³am siê z Wami podzieliæ wspomnienia-
mi z tegorocznych wakacji.

Dziêki Pani Ma³gorzacie Zasêpie i innym
ludziom dobrej woli mog³am w tym roku wraz
z grup¹ kilkunastu osób wyjechaæ na wyma-
rzony wyjazd w góry.

Grupka ta na co dzieñ spotyka siê w ra-
mach poradni psychologicznej �Przystañ�,
tym razem mogli�my cieszyæ siê wspania³y-
mi widokami na ³onie natury.

Pogodê mieli�my przepiêkn¹, wiêc gdzie-
kolwiek trochê wy¿ej weszli�my, np. na Gie-
wont, mogli�my podziwiaæ panoramê Tatr.
Pierwszy raz by³am w Tatrach latem - jesz-
cze latem, bo by³o to we wrze�niu, pierwszy i
mam nadziejê nie ostatni raz widzia³am Mor-
skie Oko, jecha³am kolejk¹ na Kasprowy
Wierch, sz³am Dolin¹ Ko�cielisk¹ do Smre-
czyñskiego Stawu. Oczywi�cie nie oby³o siê
bez oscypków.

Zwiedzili�my te¿ Kraków, gdzie na Wawe-
lu smok zion¹³ ogniem, a Dzielnica ¯ydow-
ska têtni³a ¿yciem.

Dziêkujê wszystkim, którzy przyczynili siê
do naszego wyjazdu i serdecznie pozdrawiam
jego uczestników. Mam nadziejê, ¿e to nie
ostatni nasz wspólny wyjazd.

TURYSTKA

Listy, listy, listy ...

My�lê, ¿e Czytelnicy pamiêtaj¹   "Stair-
way to heaven" i legendarny zespó³   Led
Zeppelin. Nie wdaj¹c siê w semantyczne
zawi³o�ci i zwi¹zek  muzyki z pedagogik¹,
to te schody  zainspirowa³y mnie do prze-
analizowania  programu wychowawcze-
go Urszuli Ledóchowskiej.  Dlaczego? Bo
ju¿ po wstêpnej analizie �ród³owej i bio-
graficznej zrozumia³am, ¿e to ten sam go-
�ciniec do nieba po którym st¹pa³y dwie
bliskie naszemu sercu Osoby: Urszula
Ledóchowska i Jan Pawe³ II.  Jak to mo¿-
liwe? O tym ju¿ za chwilê�

KRÓTKA BIOGRAFIA
Za³o¿ycielka zgromadzenia Sióstr Urszu-

lanek Serca Jezusowego Julia Ledóchow-
ska urodzi³a siê 17 kwietnia 1865 roku w Lo-
osdorf, Austria. Matka Józefina Salis-Zizers,
hrabianka i ojciec Antoni Halki-Ledóchow-
ski (kapitan huzarów) wpajali Julii   przywi¹-
zanie do wiary i ojczyzny. Po wst¹pieniu do
zakonu w archidiecezji krakowskiej i z³o¿e-
niu �lubów zakonnych w 1889 roku, ju¿ jako
s.Urszula zajê³a siê prac¹ pedagogiczn¹,
uzupe³nianiem wykszta³cenia i pos³ug¹ NMP.
Po siedmiu latach spêdzonych w zakonie
matka prze³o¿ona wysy³a  s.Urszulê do Fran-
cji w celu opanowania jêzyka i zdobycia dy-
plomu nauczyciela. Ju¿ w 1904 r. zostaje
prze³o¿on¹ zakonu krakowskiego, a trzy lata
pó�niej jako matka Urszula wyje¿d¿a do Pe-
tersburga, aby z woli  papie¿a Piusa X obj¹æ
kierownictwo w Gimnazjum �w. Katarzyny.

DZIELI ICH TYLKO I WOJNA �WIATOWA,
£¥CZY ZNACZNIE WIÊCEJ

Wprawdzie Karola Wojty³ê  i Urszulê Le-
dóchowsk¹ dzieli ca³a I wojna �wiatowa, ale
przechodz¹c podobn¹ drogê zawieruchy
wojennej maj¹ wiele wspólnego, co wiêcej,
s¹ szybko postrzegani przez hierarchów ko-
�cielnych. Wojty³a, ju¿ jako student Tajnego
Seminarium Duchownego zauwa¿ony zosta-
je przez kard. Sapiehê. W listopadzie 1946
roku metropolita krakowski wysy³a m³odego
ksiêdza Karola do Pary¿a a pó�niej do Rzy-
mu na dalsze studia.

Pomijam okres dalszej pos³ugi kap³añskiej
i przypomnê jedynie fakt wyboru kard. Woj-
ty³y na papie¿a 16 pa�dziernika 1978 r.

Wybuch I wojny �wiatowej spowodowa³
erygowanie klasztoru Urszulanek, m.Urszu-
la emigruje od Skandynawii. Na d³u¿ej po-
zostaje w Finlandii i od 1911 roku realizuje
swoje idee pedagogiczne. Po odzyskaniu
niepodleg³o�ci w 1920 roku petersburska
Wspólnota Urszulanek wróci³a do wolnej
Polski i osiedli³a siê w Pniewach k.Pozna-
nia. Za zgod¹ Stolicy Apostolskiej wspólno-
ta przekszta³ca siê w Zgromadzenie Sióstr
Urszulanek Serca Jezusa Konaj¹cego.

Papie¿ Jan Pawe³ II przez ca³y okres po-
s³ugi Piotrowej by³ nauczycielem i orêdow-
nikiem pokoju.  I jak¿e czêsto odnosi³ siê do
�róde³ systemu wychowania Urszuli Ledó-
chowskiej. Gdy zmar³a  w Rzymie 29 maja

URSZULA LEDÓCHOWSKA
SCHODY DO NIEBA

1939 roku, ju¿ wtedy wierni mówili, ¿e umar-
³a �wiêta. W tym momencie wyprzedzaj¹c
fakty przypomnê, ¿e równie¿ po �mierci Jana
Paw³a II,  w dniu pogrzebu na placu �w. Pio-
tra t³um skandowa³ Santo subito! - natych-
miast �wiêty.

ZA£O¯ENIA I CELE WYCHOWANIA WG
URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ

Analizuj¹c poszczególne szczeble scho-
dów do nieba matki Urszuli i Karola Wojty³y,
a pó�niej papie¿a Jana Paw³a II, mo¿na
stwierdziæ, i¿ powo³anie apostolsko-misyjne
by³o dla Nich niezwykle wa¿nym �ród³em
systemu wychowawczego. Urszula Ledó-
chowska dostrzega³a wrêcz nierozerwalny
zwi¹zek ewangelizacji z procesem wycho-
wania.

Osobowo�æ - ta cecha matki Urszuli by³a
mocno akcentowana przez osoby, które sty-
ka³y siê z Ni¹ na co dzieñ. Zauwa¿my, i¿ po-
dobne zdanie wypowiadaj¹ wszyscy, którzy
dost¹pili ³aski styczno�ci z Janem Paw³em
II.

Kolejny krok to wychowanie religijne. We-
d³ug Urszuli Ledóchowskiej najwiêksze obo-
wi¹zki zwi¹zane z religijnym wychowaniem
dziecka spoczywaj¹ na matce. To ona od-
dzia³ywuje mi³o�ci¹ i przyk³adem. B³êdem na-
tomiast jest wywieranie presji, co do wyko-
nywania praktyk religijnych. W przypadku
ma³ego Karola, w³a�nie matka by³a wzorcem
do na�ladowania.

Wychowanie moralne i umys³owe, to ko-
lejny stopieñ go�ciñca do nieba. Wyk³ady
prowadzone przez m.Urszulê by³y zawsze
starannie przygotowane i porywa³y s³ucha-
czy. Nie inaczej by³o z wyk³adami ks. Wojty-
³y, pó�niej biskupa i arcybiskupa.

W dzia³aniach wychowawczych Urszuli
Ledóchowskiej praca nad sob¹ traktowana
by³a zawsze jako podstawowy wymiar roz-
woju cz³owieka, a uczenie tej pracy - jako
najistotniejsze zadanie wychowawcze. Przy-
pomnijmy, i¿ praca by³a mocno akcentowa-
na tak¿e w encyklikach papieskich. Nale¿y
w tym miejscu podkre�liæ, i¿ praca nie mo¿e
byæ nigdy kar¹.

Wspinaj¹c siê na sam¹ górê dotykamy
nieba. Zauwa¿my jednak kolejn¹ zbie¿no�æ
hierarchii wa¿no�ci.  Jest ni¹ wychowanie
fizyczne i zdrowotne. Wydawaæ by siê mo-
g³o, ¿e kultura fizyczna i s³u¿ba Bogu,  to
dwie wykluczaj¹ce siê dziedziny. Tymczasem
zarówno Urszula Ledóchowska jak i Karol
Wojty³a propagowali zdrowy styl ¿ycia.

ZAMIAST ZAKOÑCZENIA
Urszula Ledóchowska by³a odwa¿na, bez-

kompromisowa, ale jednocze�nie dziwnie
wyrozumia³a. Jej pedagogika by³a na wzór
Ewangelii: prosta i pe³na mi³o�ci. ¯¹da³a od
nas wiele, ale stokroæ wiêcej dawa³a sama.
I to w³a�ciwie tylko tyle, a mo¿e a¿ tyle. Czy
nie ma tu zbie¿no�ci i st¹pania tymi samymi
schodami prowadz¹cymi do nieba?

ANNA GOLEC

Od redakcji:
Powy¿szy tekst niech bêdzie dopowiedze-

niem do prze¿ytego V Dnia Papieskiego.
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W sobotê, 8 pa�dziernika, w parafii pw. O.
MM Kolbego (Osowa Góra w Bydgoszczy)
odby³o siê spotkanie Oazy Modlitwy, którego
go�ciem specjalnym by³ dawny moderator
diecezjalny Ruchu �wiat³o-¯ycie w diecezji
koszaliñsko-ko³obrzeskiej, ks. egzorcysta An-
toni Zieliñski.

Poni¿ej publikujemy kilka my�li ze spotka-
nia, które nades³a³a nam Danuta Mielecka
z Diecezjalnej Diakonii Komunikowania Spo-
³ecznego.

- Ka¿dego cz³owieka kusi Szatan, ale
cz³owiek, ma siê nie daæ ... ma ufaæ
Panu Bogu - zawsze!

- Cz³owiekowi, który siê modli i ¿yje w
jedno�ci z Panem Jezusem nic nie gro-
zi, z³y duch nie ma do niego dostêpu.

- Dla chrze�cijanina nie ma pojêcia nie-
szczê�cia, tragedii - chrze�cijanin to
cz³owiek wiary i ufno�ci.

- Ka¿dy cz³owiek powinien byæ we wspól-
nocie, powinien mieæ wspólnotê modli-
twy,

- We wspólnocie mamy wsparcie, mamy
ludzi którzy nam b³ogos³awi¹, mog¹ i
potrafi¹ oceniæ czy co� z³ego z nami
siê nie dzieje.

- We wspólnocie mamy ludzi z do�wiad-
czeniem, którzy pomog¹ wyj�æ z pro-
blemów.

- We wspólnocie mamy Kap³anów, któ-
rzy z sakramencie pojednania, modl¹
siê za nas egzorcyzmami.

Jest wiele dobrych ksi¹¿ek i materia³ów, w
których mo¿emy przeczytaæ o magii, okulty-
zmie, tatua¿ach, muzyce rockowej, New Age,
sportach wschodu, filmach, satanizmie, per-
traktowaniu ze z³em,  amuletach i wreszcie o
depresjach, bioterapeutach, lekach home-
opatycznych, o przekleñstwach, kl¹twach, o
UFO. Powinni�my siê rozwijaæ, formowaæ, po-
znawaæ co z³e, uczyæ siê jak lepiej ufaæ Panu
Bogu, wiedzieæ za co mamy Pana Boga prze-
prosiæ i wiêcej ju¿ �le nie postêpowaæ.

B¹d�my czujni... ¿eby nie by³o tak, ¿e jak
Pan Jezus przyjdzie na ziemiê, to... powiedz¹
nam ¿e, to UFO.

DAM, FOT.  DANUTA MIELECKA

Spotkanie z egzorcyst¹

WIARA I UFNO�Æ

Po rekolekcjach ...
Ruch �wiat³o-¿ycie, to nie tylko Oaza M³odzie-
¿y, ale równie¿ Oaza Rodzin, w której formuj¹
siê nasi przyjaciele - ju¿ jako ma³¿onkowie.
Poni¿ej �wiadectwo jednej z takich par.

W poszukiwaniu Nieba...
MARCIN [M]: Chcieli�my w tym roku poje-
chaæ na rekolekcje. Wzi¹³em urlop na dwa ty-
godnie i zg³osili�my siê telefoniczne. Dziêki
Bogu znalaz³y siê pieni¹dze i transport, po-
mogli nam dobrzy ludzie.
LUCYNA [L]: Cichowo to piêkna okolica nad
jeziorem, prawie codziennie korzystali�my z
ciep³ych k¹pieli, chodzili�my na rodzinne spa-
cery, bawili�my siê z dzieæmi. Wieczorami
dobywa³y siê potañcówki, uroczyste kolacje.
To wszystko harmonijnie przeplata³o siê
z duchowym charakterem rekolekcji.
[M]: Dla mnie najwa¿niejsza by³a spowied�,
codzienna Eucharystia. Razem z ¿ona przy-
stêpowali�my do Komunii i nabierali�my si³...
[L]: Jako m³ode ma³¿eñstwo, wiele korzysta-
li�my z przyk³adu innych rodzin. Spotykali�my
siê w grupach, du¿o rozmawiali�my, dzielili-
�my siê rado�ciami i troskami.
[M]: By³ te¿ czas modlitwy ma³¿eñskiej, dia-
logu. Adoracja przed Naj�wiêtszym Sakra-
mentem by³a dla nas prawdziwym do�wiad-
czeniem mi³o�ci Boga.
[L]: Rekolekcje to Niebo na ziemi, które prze-
¿yli�my i którego uczymy siê... Nadal trwamy
we Wspólnocie Rodzin, w naszym krêgu.
[M]: To by³ czas �³adowania akumulatorów�...

Domy
S¹ dwa domy, jeden jest na ziemi, a drugi jest
w niebie. * Dom na ziemi to dom dobra i z³a,
a dom w niebie to dom pe³en dobroci i mi³o-
�ci. * W domu na ziemi rz¹dz¹ ludzie, a w
domu w niebie rz¹dzi sam Bóg. * Pójd� za mn¹
...

Przygodê z Oaz¹ rozpoczê³am 10 grudnia
2004 r. Od tego czasu wiele siê nauczy³am.
Pog³êbi³am swoj¹ wiarê i zbli¿y³am siê do
Boga. 13 lipca wyjecha³am z Oaz¹ na reko-

Kolejna rocznica

S£OWA - ZIARNA
16 pa�dziernika 1978 roku to data, któr¹

ka¿dy z nas bardzo dobrze zna, to dzieñ kie-
dy ks. kard. Karol Wojty³a stan¹³ na Stolicy
Piotrowej. Dzi�, kiedy nie ma Go ju¿ z nami
winni�my pamiêtaæ o Jego nauczaniu, pielê-
gnowaæ owoce, które posia³ w sercach wielu
ludzi na ca³ym �wiecie.

Spo�ród tak wielu wypowiedzianych s³ów
przez Wielkiego Polaka by³y te¿ te skierowa-
ne do oazowiczów, do Ruchu �wiat³o-¯ycie.
Ojciec �wiêty dziêkowa³ Bogu za ten Ruch,
który przyniós³ tyle b³ogos³awionych owoców
w sercach m³odzie¿y w minionych trudnych
latach, a dzisiaj stanowi prê¿ne �rodowisko
duchowego rozwoju m³odzie¿y i rodzin.
(18.08.2002)

Bêd¹c jeszcze kardyna³em mówi³: - Muszê
wam siê przyznaæ, ¿e ja ogromnie lubiê od-
wiedzaæ grupy oazowe, rekolekcyjne, spoty-
kaæ siê z nimi. Bardzo lubiê s³uchaæ tych wy-
powiedzi, które wy nazywacie �wiadectwami,
poniewa¿ one istotnie nimi s¹. (17.08.1977)

BY£O
25. 09. Szko³a animatora oo jezuici, temat: Ani-
mator

09. 10. Oaza Modlitwy na Osowej Górze

12. 10. Msza �w. KWC i spotkanie odpowie-
dzialnych Ruchu �wiat³o - ¯ycie Diecezji Byd-
goskiej

16.10. Oaza Bydgoska w³¹czy³a siê w obchody
Dnia Papieskiego

21-22.10. Dni skupienia naszej wspólnoty

23.10. Szko³a animatora oo jezuici, temat: Ele-
menty Eklezjologii

BÊDZIE
9.11. Msza �w. KWC i spotkanie odpowiedzial-
nych Ruchu �wiat³o - ̄ ycie Diecezji Bydgoskiej

10-13.11 W Suchej przygotowanie do parafial-
nych rekolekcji adwentowych, które prowadzi
ks. dr Piotr Kulbacki, krajowy moderator KWC.

12. 11. Oaza Modlitwy na Osowej Górze

TRWA
Co pi¹tek oaza spotyka siê o godz. 18.00 w auli
na spotkaniach formacyjnych i mszy �w. o godz.
19.30 w kaplicy.

B¹d�cie konsekwentni w swojej wierze.
B¹d�cie wierni Matce piêknej mi³o�ci. Zaufaj-
cie Jej, kszta³tuj¹c wasz¹ w³asn¹ mi³o�æ, two-
rz¹c w³asne rodziny. Jan Pawe³ II

Zapraszamy na now¹ stronê!
Forum Oazowe Diecezji Bydgoskiej

www.oazabydgoska.xt.pl

Po dwóch latach, ju¿ po wyborze na pa-
pie¿a wspomina³:

- Kiedy zbli¿a³o siê lato, albo i nawet �ro-
dek zimy i rusza³y oazy i rusza³y rekolekcje,
je�dzi³em chêtnie od grupy do grupy. Najbar-
dziej stara³em siê trafiæ na pogodny wieczór.
Strasznie lubi³em siadaæ z wami przy ogni-
sku i s³uchaæ jak �piewacie i s³uchaæ te¿ cza-
sem jak siê wyg³upiacie. (8.06.1979)

Niemal¿e u kresu swego pontyfikatu, w
2002 r. bêd¹c w kraju, Ojciec �wiêty zostawi³
nam przes³anie. Nawi¹zuj¹c do formacji ru-
chu oazowego powiedzia³:

- Niech umi³owanie Eucharystii i Biblii za-
wsze rzuca Bo¿e �wiat³o na drogi waszego
¿ycia.

Niech zatem nauczanie Ojca �wiêtego
Jana Paw³a II bêdzie wci¹¿ ¿ywe w nas, aby-
�my pe³ni wdziêczno�ci Bogu za Jego pon-
tyfikat pielêgnowali to wielkie dzie³o, które po
sobie zostawi³ papie¿ Polak.

KT

lekcje. W tym czasie, który zosta³ mi dany
przez Boga, du¿o my�la³am nad swoim
¿yciem. Pomog³y mi w tym takie wydarzenia
i momenty podczas rekolekcji jak: uznanie Je-
zusa za swojego Pana, podczas którego otrzy-
ma³am specjalne serduszko ze s³owem kie-
rowanym do mnie przez Pana Boga, �wiêto-
wanie zes³ania Ducha �wiêtego, Droga Krzy-
¿owa oraz film Pasja. Zrozumia³am dziêki
temu, ile Jezus przeze mnie wycierpia³ � i ja
te¿ mogê znosiæ ró¿ne cierpienia.

Za do�wiadczenie rekolekcji Chwa³a Panu!
MADZIA



Dla (nie tylko starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
PA�DZIERNIKOWA

(opracowa³ KfAD)

ZNACZENIE WYRAZÓW
1 Podstawiona furmanka z zaprzêgiem;
2 Krewniak naszego kormorana; 3 Lek prze-
ciwbólowy; 4 Kolos, wielkolud; 5 Szczegó-
³owy opis wydarzenia; 6 Inaczej na kubrak;
7 Rêkoje�æ m³otka; 8 Wystêpuje w parze z
orzeczeniem; 9 Adwokat, lub pi³karz; 10 U¿y-
wana "przyprawa" w piekarnictwie; 11 Nie
ciocia, choæ te¿ krewna; 12 Futera³ na strza³y
13 Po¿egnalne objêcia; 14 Stra¿nik wiêzien-
ny; 15 Arena dla szermierza; 16 Podrêczna
�ciereczka; 17 Dawniej fryzjer i dentysta;
18 Op³ata za teren na rynku; 19 Jeden
z Ewangelistów.

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
20. LISTOPADA 2005 r. Losujemy nagrodê
niespodziankê. Has³o uzupe³nianki z po-
przedniego wydania brzmia³o: JEZU UFAM
TWEJ MI£O�CI.

Nagrodê otrzymuje  Mariusz Matwiej
zam. w Bydgoszczy, przy ul. Tychoniewi-
cza 4. Gratulujemy. Nagroda czeka w zakry-
stii.

Od redakcji:
Bardzo prosimy PT Autorów rozwi¹zañ

o podawanie wieku. Informacja ta pomo¿e
lepiej dobraæ rodzaj nagrody.
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Jubieluszowe �wiêtowanie

SOLIDARNO�Æ LE�NIKÓW
W pocie oblicza twego

bêdziesz po¿ywa³ chleba...

W spiekocie s³oñca wrze�niowej soboty,
w jego 10 dniu, rozpoczê³y siê uroczysto�ci
obchodów 25-lecia Solidarno�ci Le�ników.

Znalaz³wszy chwilê czasu w swym co-
dziennym, nie³atwym przecie¿, ale piêknym
trudzie, przybrani w galowe mundury, rzuciw-
szy knieje, przybyli do miasta le�nicy, aby
hejna³ami rogów my�liwskich og³osiæ �wiê-
to, które �wiêciæ trzeba.

Inauguracja uroczysto�ci pocz¹tek mia³a
na Bydgoskim Starym Rynku z³o¿eniem ho³-
du pod Pomnikiem Walki i Mêczeñstwa.
Sk³oni³y siê poczty sztandarowe. Najwy¿sze
w³adze le�ników z³o¿y³y wieñce.

O godz. 12.00 rozpoczê³a siê Pontyfikal-
na Msza �wiêta w intencji Ojczyzny w ko-
�ciele pw. �wiêtej Urszuli Ledóchowskiej
przy ul. Ornej na Miedzyniu, koncelebrowa-
na przez Jego Ekscelencjê Biskupa Jana
Tyrawê, Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej.

Chór �Fordonia� mia³ zaszczyt uczestni-
czyæ w gronie chórów �Jubilate Deo� i �Can-
tate Cordis� u�wietniaj¹cych misterium litur-
giczne celebry tej podnios³ej Mszy �w. Ka¿-
de uczestnictwo w liturgii sprawowanej przez
JE bpa Jana Tyrawê wi¹¿e siê z niezwyk³y-
mi prze¿yciami poruszaj¹cymi g³êbiê sumieñ,
czêsto przykrytych kurzem codziennych
spraw, poprzez s³owa proste a jednocze�nie
wywa¿one, p³yn¹ce z serca przepe³nionego
mi³o�ci¹ do Boga i ludzi zawarte w homilii.
JE zwracaj¹c siê do le�ników, tak napraw-
dê mówi³ do ca³ej Diecezji.

Poszukuj¹c genezy dziejów �Solidarno�ci�
wskaza³ na fenomen naszych dzia³añ, które
tylko wtedy przynosz¹ nam rado�æ doznañ,
kiedy swój pocz¹tek bior¹ z wiary. Bo nasza

warto�æ mierzona li tylko rozumem to jakby
próbowaæ lataæ z jednym tylko skrzyd³em.
Có¿ to za warto�æ i jakie latanie. Dwa skrzy-
d³a niezbêdne do lotu sprawnego. To pierw-
sze, to wiara, a drugie to rozum. Dopiero
wtedy gotowi do lotu wzbiæ siê mo¿emy i
osi¹gn¹æ cele. Takich s³ów wa¿nych by³o
znacznie wiêcej ubogacaj¹cych �wiêt¹ Mszê
Pontyfikaln¹. Wa¿no�æ Uroczysto�ci 25-le-
cia Solidarno�ci Le�ników podkre�lili zapro-
szeni go�cie honorowi: pani pos³anka Tere-
sa Piotrowska, panowie Stanis³aw Marks,
Krzysztof �mietana. Przywita³a ich orkiestra
Zespo³u Szkó³ Le�nych z Tucholi.

Uroczysto�æ Mszy �w. rozpocz¹³ �piew po-
³¹czonych chórów wykonuj¹c pie�ñ �Gau-
de Mater Polonia�, pierwszy polski hymn kró-
lewski skomponowany w 1253 roku przez
kompozytora i poetê dominikanina Wincen-
tego z Kielczy. Pie�ñ ta to czê�æ sk³adowa,
napisanej po ³acinie poetyckiej historii o �w.
Stanis³awie �Dies adest celebris�.

Nastêpnie zosta³y wykonane pie�ni: �Oj-
czyzno ma ...�, �Laudate Dominum� - Char-
lesa Fransois Gounoda. Po s³owie wstêp-
nym JE Ks. Biskupa zabrzmia³a pierwsza
czê�æ �Missa Dominicalis� ks. Antoniego
Chlondowskiego i �Kyrie�. Psalm Responso-
ryjny - PS 104 (103), 1-2a, 14-15,27-28 wy-
kona³a solo, u stóp o³tarza, dyrygentka chó-
ru �Fordonia� pani Michalina Spychalska
�B³ogos³aw, Duszo moja, Pana ...�. Chóry
wykona³y dalsze czê�ci �Missa�, �Sanctus�,
Benedictus�, �Agnus Dei�, a nastêpnie
�Osiem B³ogos³awieñstw�.

W czasie przeistoczenia orkiestra dêta
zagra³a �Intradê�. Zabrzmia³o �Ave, verum
corpus� Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Udzia³ wokalny chórów w misterium Pontyfi-
kalnej Mszy �w. za Ojczyznê koñcz¹ utwory

�Bo¿e, co� Polskê� w wykonaniu orkie-
stry i chórów oraz �Alleluja� z Orato-
rium �Mesjasz� Georga Fryderyka
Händla w wykonaniu chórów i muzyki
organowej. Na organach wszystkie
utwory organowe wykonywa³ organista
pan Tomasz Wachowiak.

Modlitwy p³yn¹ce z serc naszych wy-
ra¿one �piewem mog³y zabrzmieæ
dziêki pracy dyrygentów naszych chó-
rów pana Mariana Wi�niewskiego,
pani Michaliny Spychalskiej, pana Ja-
nusza Sierszulskiego, pani Kamilii
Sujki.

Wdziêczno�æ i podziêkowania sk³a-
damy Proboszczowi parafii pw. �w. Ur-
szuli Ledóchowskiej, wszystkim kap³a-
nom za trud godnego przygotowania
uroczysto�ci, za obecno�æ Ordynariu-
sza Diecezji Bydgoskiej i grona zapro-
szonych ksiê¿y.

To dziêki nim, archeologom naszych
sumieñ, znowu wydobywane s¹ skar-
by rado�ci �wiêtowania wydarzeñ, któ-
re stanowi¹ kamienie wêgielne historii
naszej Ojczyzny.

MAREK

11111 PPPPP OOOOO DDDDD A
22222 PPPPP EEEEE AAAAA NNNNN

33333 WWWWW EEEEE OOOOO NNNNN

44444 OOOOO LLLLL YYYYY MMMMM

55555 RRRRR EEEEE JJJJJ AAAAA

66666 CCCCC ZZZZZ AAAAA KKKKK

77777 TTTTT RRRRR EEEEE KKKKK

88888 PPPPP OOOOO OOOOO TTTTT

99999 OOOOO BBBBB CCCCC AAAAA

0101010101 DDDDD RRRRR ¯̄̄̄̄ EEEEE

1111111111 WWWWW UUUUU KKKKK AAAAA

2121212121 KKKKK OOOOO AAAAA NNNNN

3131313131 UUUUU ����� KKKKK IIIII

4141414141 KKKKK LLLLL SSSSS ZZZZZ

5151515151 PPPPP LLLLL ZZZZZ AAAAA

6161616161 SSSSS ZZZZZ KKKKK AAAAA

7171717171 CCCCC YYYYY IIIII KKKKK

8181818181 PPPPP LLLLL WWWWW EEEEE

9191919191 MMMMM AAAAA SSSSS ZZZZZ
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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. Jak nazywa siê najwa¿niejsza Msza �w.

dnia odprawiana w niedziele, �wiêta
i uroczysto�ci ko�cielne?
A Suma
B Jutrznia
C Wotywa

2. Kiedy celebrans w czasie sprawowa-
nia Mszy �w. umywa rêce?
A przed jej rozpoczêciem
B po przygotowaniu darów
C po rozdaniu wiernym Komunii �w

3. Jak nazywa siê ksiêga, zwykle zdobio-
na, która zawiera teksty s³ów i nauk
Jezusa, a z której fragmentu recytuje
lub �piewa nam kap³an lub diakon pod-
czas Mszy �wiêtej?
A Msza³
B Psa³terz
C Ewangeliarz
Poprawne odpowiedzi z poprzedniej czê-

�ci brzmia³y: 1B, 2A (B lub C), 3C.
Dyplomy za poprawne rozwi¹zanie testu

otrzymuj¹: Zbigniew Bielawski (ul. Kleina
7), Patrycja Kulczewska (ul.Bart³omieja
z Bydgoszczy 13); Magdalena Wi�niewska
(ul. Kleina 5) i Magdalena Wilk (ul. Albrych-
ta 2). Dyplomy czekaj¹ w zakrystii.

Termin nadsy³ania odpowiedzi up³ywa
 20  listopada 2005 r. Powodzenia.

ADALBERT

Test o Eucharystii (9)

POZNAÆ LEPIEJ

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

Z okazji tegorocznego Tygodnia Mi³osier-
dzia mieli�my okazjê zlo¿yæ ofiary na potrze-
by Bydgoskiego Hospicjum - Domu Sue Ry-
der po³o¿onego na terenie naszej parafii.

Z tej okazji s³owo zachêty skierowa³ do pa-
rafian Dyrektor Hospicjum.

Oto co napisa³:

Drodzy Parafianie!
Dom Sue Ryder w Bydgoszczy jest Ho-

spicjum, które od 10 lat opiekuje siê ciê¿ko
chorymi dzieæmi i doros³ymi.

Naszymi pacjentami s¹ osoby cierpi¹ce na
choroby nowotworowe, neurologiczne i wy-
magaj¹ce sta³ego korzystania z respiratora
w swoim domu.

Wielu z tych pacjentów pilnie potrzebuje
kolatora - urz¹dzenia, które u³atwia odksztu-
szanie, gdy miê�nie oddechowe odmawiaj¹
pos³uszeñstwa.

Sprzêt ten jest bardzo drogi st¹d w dniu 8
pa�dziernika odby³ siê koncert charytatyw-

ny �G³osy dla Hospicjów� na ten cel. Pragnie-
my zwróciæ siê do wszystkich o pomoc w
zebraniu niezbêdnych �rodków na zakup
tego urz¹dzenia.

Do tej pory wielokrotnie mogli�my liczyæ
na pomoc osób z terenu naszej parafii. Mam
nadziejê, ¿e i teraz, w trudnej dla s³u¿by zdro-
wia chwili,  nie pozostaniecie Pañstwo obo-
jêtni i bêdziemy mogli liczyæ na wsparcie.

Przy tej okazji gor¹co zapraszam wszyst-
kich, którzy chcieliby pomóc naszym pacjen-
tom, do zg³aszania siê w naszym Hospicjum.

Jest to du¿y o�rodek i na pewno ka¿dy
znajdzie tu swoje miejsce i formê w jakiej
chcia³by realizowaæ siê jako wolontariusz.

Z wyrazami wdziêczno�ci
Dyrektor i pracownicy

Domu Sue Ryder
w Bydgoszczy Fordonie

KOLATOR
O zbiórce ofiar dla Hospicjum - Domu Sue Ryder

STOWARZYSZANIE
 Spotkanie dziennikarzy katolickich i prasy katolickiej

Dnia 9 pa�dziernika 2005 roku odby³o siê
kolejne spotkanie z serii spotkañ mediów
katolickich diecezji bydgoskiej. Zgromadzili
siê na nim przedstawiciele 8 redakcji: "G³o-
su �w. Wojciecha" z Sadek, "Rodziny" z
Maksymilianowa, "Vox Cordis" z Solca Ku-
jawskiego, "G³osu Serca", "Miesiêcznika
Ko�cielnego", "Na o�cie¿" z Bydgoszczy i
"Przewodnika Katolickiego Diecezji Bydgo-
skiej".

Przyby³ tak¿e reprezentant nie ukazuj¹ce-
go siê ju¿ czasopisma "Czas Mi³osierdzia" -
ks. Janusz Mnichowski, który obecnie pra-
cuje w bydgoskim seminarium. Spotkanie
tradycyjnie poprowadzi³ ks. Mariusz Kuciñ-
ski, rzecznik prasowy kurii diecezjalnej.

Ka¿da z redakcji mia³a swój czas, by do-
konaæ prezentacji historii i dzia³alno�ci pi-
sma, a tak¿e by przestawiæ oczekiwania
odno�nie formuj¹cego siê stowarzyszenia.
Wszyscy jednym g³osem podkre�lali wa¿-
no�æ integracji �rodowiska dziennikarskie-
go w naszej diecezji. By³y tak¿e g³osy o
wspó³pracy miêdzy redakcjami: wymianie do-
�wiadczeñ i materia³ów.

Dziennikarze otrzymali kilka propozycji:
- uczestniczenia w warsztatach dziennikar-

skich prowadzonych przez panów Kraj-

skiego i G¹skê z Warszawy, wybitnych
specjalistów w dziedzinie dziennikarstwa,
które maj¹ odbyæ siê w dniach 6-7 listo-
pada w ramach Tygodnia Kultury Chrze-
�cijañskiej

- spotkania siê w ramach dnia skupienia w
o�rodku rekolekcyjnym w Bia³ych B³otach
dnia 26 listopada, które mia³oby byæ po-
³¹czone z zajêciami z zakresu technik
dziennikarskich,

- wspólnego prze¿ycia spotkania op³atko-
wego z ksiêdzem biskupem Janem Ty-
raw¹.

Propozycje te spotka³y siê z ¿ywym zain-
teresowaniem uczestników spotkania.

Zebrani wybrali prezesa powstaj¹cego
Stowarzyszenia. Zosta³a nim pani Miros³a-
wa Kajzer, przedstawicielka pisma  Parafial-
nego �G³os Serca�.

Z ka¿dym spotkaniem dzia³alno�æ nasze-
go Stowarzyszenia staje siê coraz bardziej
konkretna. My�lê, ¿e ju¿ w przysz³ym roku,
bêdzie mo¿na zauwa¿yæ efekty naszej
wspólnej dzia³alno�ci, do której ka¿dego
zainteresowanego serdecznie zapraszamy.

ZOSIA

DOM
SUE RYDER
W BYDGOSZCZY

Dziêkujemy (...), ¿e wywiod³e� nasz¹ rodzinê na
górskie szlaki, aby tam, w trudzie, w�ród szumu
drzew i górskich potoków szukaæ i chwaliæ Boga.

Rodzina z Igrzyskowej
(z  �Piszê do Ciebie�,

Instytut WYdawniczy ��wiadectwo�, Bydgoszcz, 2005)
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DZIELMY SIÊ MI£O�CI¥
V Dzieñ Papieski Centrum Onkologii

Dzieñ wyboru Papie¿a Jana Paw³a II - 16
pa�dziernika 1978 roku i 27 rocznica wy-
boru Polaka na Stolicê Piotrow¹ by³ god-
nie obchodzony jako V Dzieñ Papieski w
Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Ks. Arkadiusz postara³ siê uroczy�cie jak
mówili na "z³oto" udekorowaæ kaplicê sym-

bolami cudu z³otej jesieni - do "z³otych czy-
nów ¿ycia�. Wieczernik i �nawa pielgrzyma�
zape³ni³y siê pacjentami i przyby³ymi go�æ-
mi. Eucharystiê sprawowa³ ks. Arkadiusz,
a animacjê �piewno - muzyczn¹ po raz
pierwszy tak licznie przyby³a (10 osób)
Schola z parafii MB Królowej Polski z Toru-
nia pod opiek¹ Urszulanki - s. Danuty. Po
raz pierwszy ten dzieñ by³ obchodzony bez
Jana Paw³a II, który jest ju¿ w Domu Ojca.
Fakt ten pobudza³ do refleksji - kim by³ i
jest wci¹¿ dla mnie papie¿ Jan Paw³ II -
S³uga Bo¿y.

Po Mszy �w. wszyscy uczestnicy Eucha-
rystii i Schola przeszli do sali konferencyj-
nej, aby obejrzeæ monta¿ s³owno - muzycz-
ny nawi¹zuj¹cy do ¿ycia Jana Paw³a II.
Tekst oparty by³ na wezwaniach liturgicz-
nych - mówi¹cych o �wiêto�ci koñcz¹cych
siê wezwaniem "Módl siê za nami". Przy-
pomniano te¿ s³owa ostatnich chwil S³ugi
Bo¿ego "Szuka³em was, a teraz wy przy-
szli�cie do mnie". �piew "Barki", umi³owa-
nej pie�ni Jana Paw³a II przypomnia³
wszystkim o powo³aniu ka¿dego cz³owie-
ka wierz¹cego.

Jan Pawe³ II pokaza³ nam jak trzeba siê
modliæ, by³ cz³owiekiem g³êbokiej i nie-
ustannej modlitwy, szczególnie przed
ka¿d¹ inicjatyw¹. Troszczy³ siê o wszyst-
kich, wo³a³ �Nie bój siê, wyp³yñ na g³êbiê.
Jest przy tobie Chrystus�. Z wielk¹ ekpresj¹
brzmia³y te s³owa w ustach Scholi. By³ bli-
sko Boga i ka¿dego cz³owieka, wo³a³ w in-
tencji dzieci poczêtych, chorych, skrzyw-
dzonych - �Pan jest moc¹ swojego ludu�
moj¹ moc¹ i twoj¹ te¿. Na tle pie�ni �Wiel-

CENTRUM ONKOLOGII
im. prof. Franciszka £ukaszczyka

w  Bydgoszczy, ul. Romanowskiej 2
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. w kaplicy
Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Salus aegroti
suprema lex esto!

�Niechaj zdrowie chorego
bêdzie najwy¿szym prawem�

G³os kapelana

PATRON
S£U¯BY ZDROWIA
Po obchodach V Dnia Papieskiego odby-

³a siê w Centrum Onkologii nastêpna uroczy-
sto�æ. We wtorek - 18 pa�dziernika br. wspo-
minali�my �w. £ukasza - patrona S³u¿by
Zdrowia. Krótko przed �wiêtem ludzi w bieli,
przysz³a do Centrum Onkologii w Bydgosz-
czy radosna wiadomo�æ, mówi¹ca o tym, ¿e
placówka ta zdoby³a pierwsze miejsce w Pol-
sce, otrzyma³a 889 na 1000 mo¿liwych punk-
tów. Sk³adam w tym miejscu gratulacje panu
Dyrektorowi i Jego Za³odze. O godzinie 15.00
na uroczyst¹ Eucharystiê przyby³ Dziekan
Dekanatu V i Proboszcz parafii MB Królowej
Mêczenników ks. Pra³at - Jan Andrzejczak.

Kaplica i nawa pielgrzyma wype³ni³y siê po
brzegi. Przyjazne i budz¹ce nadziejê s³owa
ks. Pra³ata wprowadzi³y w radosny nastrój
pacjentów i go�ci. Animacjê �piewem i mu-
zyk¹ prowadzi³a trójka muzyków z Korono-
wa: Alicja, Dominika i Krystian.

Komunia �w. pod dwiema Postaciami by³a
radosnym ubogaceniem i dodatkowym po-
wodem do rado�ci w dniu Patrona S³u¿by
Zdrowia. Warto wspomnieæ, ¿e ka¿dy wto-
rek jest wspomnieniem �w. Ojca Pio i w tym
dniu jest okazja uczczenia Jego relikwii przez
uca³owanie.

Podziêkowania i ¿yczenia ze strony ks.
Pra³ata i ks. Arkadiusza zakoñczy³y uroczy-
sto�æ. Jest ju¿ tradycj¹, ¿e choæby mini kon-
cert zatrzymuje uczestników uroczysto�ci dla
utrwalenia prze¿yæ i tak by³o te¿ tym razem.

¯yczê wszystkim wstawiennictwa �w. Ojca
Pio we wszystkich sprawach i ¿egnam siê
tradycyjnym z Panem Bogiem

KS ARKADIUSZ SDB - KAPELAN

biæ Pana chcê - radosn¹ �piewaæ pie�ñ�
kontynuowano - okaza³ nam sens ¿ycia -
nie bój siê - nie lêkaj siê Bóg sam wystar-
czy. Schola, �piewaj¹c te s³owa jak ogieñ
rozgrzewa³a serca z³amane, wlewa³a na-
dziejê i smutek zmienia³a choæby na chwi-
lê w rado�æ.

V Dzieñ Papieski w Centrum Onkologii w
Bydgoszczy by³ nasycony bogactwem my�li
wielkiego pontyfikatu. Modlitwa wyrecytowa-
na przez wszystkich o szybk¹ beatyfikacjê
S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II zakoñczy³a spo-
tkanie.

Za wystêp podziêkowano gromkimi okla-
skami i s³owem wdziêczno�ci ks. Arkadiu-
sza. Przy wyj�ciu z sali by³y ciastka z "Gali",
wino w kapsu³ce (winogrona) i nektarowy
napój. Obdarowani duchowym upominkiem
- wystêpem Scholi i pami¹tkowym obrazkiem
Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem - zak³adk¹ do
ksi¹¿ek wracali�my do swoich zajêæ.

ADAM BAREJ,
FOT. ARCHIWUM KS. ARKADIUSZA



Ludzie z pomnika (90)

Urodzi³ siê w dniu 16 stycznia 1890 roku
w Inowroc³awiu. By³ synem Cyryla i Marian-
ny z domu Zawacka, pi¹tym dzieckiem w�ród
siedmioosobowego rodzeñstwa

Ojciec pracowa³ jako odlewnik w Inowro-
c³awiu, a matka zajmowa³a siê domem.

Po ukoñczeniu Szko³y Powszechnej w Ino-
wroc³awiu Franciszek uczy³ siê zawodu �lu-
sarza. Tytu³ czeladnika w tym zawodzie uzy-
ska³ w 1905 roku i podj¹³ pracê w  miejsco-
wej Hucie Szk³a "Irena" jako konserwator re-
montowy urz¹dzeñ odlewniczych.

W roku 1908  wyjecha³ do Niemiec i roz-
pocz¹³ pracê w Berlinie. Tam pracowa³ jako
robotnik wykwalifikowany w ró¿nych zak³a-
dach metalowych uzyskuj¹c coraz lepsze
kwalifikacje zawodowe. W 1915 roku uzyska³
tytu³ mistrza �lusarsko blacharskiego. W Ber-
linie Franciszek przebywa³ do uzyskania nie-
podleg³o�ci przez Pomorze Gdañskie.

W roku 1920 powróci³ do rodzinnego mia-
sta podejmuj¹c pracê w Fabryce Maszyn Pre-
cyzyjnych. Pracowa³ tam do 1924 roku, kie-
dy to przeniós³ siê do Bydgoszczy. Tu bowiem
zaoferowano mu pracê mistrza wydzia³u w

FRANCISZEK
KLAWIÑSKI

Nasza wspólnota parafialna by³a od sa-
mego pocz¹tku wielk¹ nieznan¹ mas¹ ludzi.
Tote¿, zaraz po �wiêtach Bo¿ego Narodze-
nia AD 1983,  ks. proboszcz Zygmunt Try-
bowski rozpocz¹³ kolêdê. By³a to pierwsza
okazja do bezpo�redniego spotkania siê
ksiêdza z parafianami, zapoznania siê z ich
problemami i przedstawienia planów na przy-
sz³o�æ. By³a to chyba jedyna kolêda, kiedy
kap³an po�wiêca³ ka¿dej rodzinie stosunko-
wo du¿o czasu i nic dziwnego zatem, ¿e
trwa³a od 27 grudnia do 31 stycznia 1984
roku.

Ksi¹dz proboszcz odwiedzi³ 1515 rodzin,
a parafiê w tym czasie stanowi³o 4581 osób.
Jak wskazuje statystyka pokolêdowa  340
rodzin nie przyjê³o kap³ana. Nie jest to jed-
nak do koñca obiektywny obraz parafii, bo-
wiem w wielu budynkach trwa³y prace wy-
koñczeniowe i mieszkania by³y dopiero za-
siedlane. Tak siê bowiem uk³ada³o, ¿e wiele
rodzin by³o równie¿ w tym czasie ju¿ zamel-
dowanych, bowiem �przydzia³� mieszkania
ju¿ otrzyma³o, ale w rzeczywisto�ci jeszcze
tu nie mieszka³o. W tej sytuacji trudno do
koñca wyja�niæ dlaczego tyle rodzin nie przy-
jê³o kap³ana.

Po zakoñczeniu kolêdy znany by³ ju¿ bar-
dziej obraz parafii, a kolêda pozwoli³a na
poznanie przekroju wiekowego, zawodowe-
go i statusu materialnego rodzin parafii. Po-
kaza³a te¿, ¿e w ci¹gu zaledwie 3 miesiêcy
przyby³o w parafii oko³o tysi¹ca osób, ¿e ma
oko³o 1500 dzieci w wieku do lat 10, 317
osób samotnych, 8 osób innego wyznania.

Te odwiedziny pozwoli³y na rozpoczêcie
procesu integracji parafian, wzajemne po-
znawanie siê z duszpasterzem i na zadekla-
rowanie konkretnej pomocy przy budowie.

Warto wymieniæ nazwy ówczesnych ulic,
które le¿a³y na terenie parafii, a by³y to uli-
ce: Berlinga, Gierczak, Igrzyskowa, Jó�wia-
ka (dzi� Konfederatów Barskich), Kalinow-
skiego (obecnie Piwnika Ponurego), Kali-
skiego, Kleeberga, Produkcyjna (obecnie ju¿
nie ma tej nazwy ulicy), Rokossowskiego
(dzi� Monte Cassino), Sielska (dzi� Pod
Skarp¹), Sucha, Sucharskiego, Zubrzyckie-
go (obecnie Witeckiego).

Po kolêdzie nakre�lony zosta³ harmono-
gram dalszych prac budowlanych, ale o tym
w nastêpnym odcinku. (cdn)

KFAD
Od autora:
Gdyby, po lekturze kolejnego odcinka, kto�
chcia³ co� dopowiedzieæ do opisywanych zda-
rzeñ, bardzo proszê o kontakt.

O mojej parafii (16)

KOLÊDA
Fabryce Maszyn �Lõhnert� - obecnie Fabry-
ka Maszyn Makrum  S.A. przy ulicy Le�nej..
Tam da³ siê poznaæ jako bardzo dobry orga-
nizator pracy na wydziale, jak i jako osoba
posiadaj¹ca szczególne zdolno�ci do  wspó³-
pracy i dokszta³cania innych pracowników .
Przychodzi³o mu to o tyle ³atwo, ¿e jako mistrz
wydzia³u dba³ o podnoszenie kwalifikacji
przez podleg³ych mu ludzi, a szczególn¹
opiek¹ otacza³ swych rodaków, czyli Polaków,
co do�æ czêsto wymawiali mu miejscowi
Niemcy..

Doceniaj¹c jego zdolno�ci w 1930 zapro-
ponowano mu stanowisko instruktora nauki
zawodu w szkolnictwie. Wobec powy¿szego
z dniem 16 pa�dziernika 1930 roku  przeszed³
do pracy w charakterze instruktora nauki za-
wodu w  Pañstwowej Szkole Przemys³owej
w Bydgoszczy. W dwa lata pó�niej powierzo-
no mu obowi¹zki kierownika instruktorów w
tej placówce.

Oprócz pracy w szkole aktywnie dzia³a³
równie¿ w Cechu Metalowców. By³ jednym w
cz³onków Komisji Egzaminacyjnej na tytu³y
czeladników i mistrzów. By³ te¿  aktywnym
dzia³aczem Polskiego Zwi¹zku Zachodniego
w Bydgoszczy.

Franciszek Klawiñski pozosta³ wierny pra-
cy z m³odzie¿¹ do wybuchu II wojny �wiato-
wej.

W dniu 1 wrze�nia 1939 roku obawiaj¹c
siê represji za swoj¹ dzia³alno�æ w Zwi¹zku
Zachodnim, wyjecha³ do rodziny do Inowro-
c³awia. Tam jednak znalaz³o go miejscowe
Gestapo i na wniosek Gestapo z Bydgosz-
czy aresztowa³o go w dniu 18 pa�dziernika
1939 roku. Przewieziono go do obozu dla in-
ternowanych Polaków w koszarach 15 PAL-
u w Bydgoszczy przy ulicy Gdañskiej. Tu za-
czêto mu wmawiaæ ucieczkê w zwi¹zku z
udzia³em w Krwawej Niedzieli. Nic mu jed-
nak nie udowodniono w tym zakresie, ponie-
wa¿ go tu nie by³o. Zarzucono mu jednak nie-
legaln¹ "ucieczkê" z miejsca zamieszkania i
w zwi¹zku z tym w dniu 28 pa�dziernika 1939
roku rozstrzelano w Dolinie �mierci pod For-
donem.

Franciszek Klawiñski osieroci³ ¿onê Jadwi-
gê i trójkê dzieci - Henryka (1928), Teresê
(1931 i Boles³awa (1937). Dzi� z wymienio-
nych osób  ¿yje tylko Boles³aw mieszkaj¹cy
w Inowroc³awiu. Wnuk Franciszka za� ¿yje i
mieszka przy ulicy Harcerskiej w Bydgosz-
czy.

opracowa³ KFAD

Materia³y �ród³owe:  Kronika Bydgoska Tom
XII - 1990 - TMMB Bydgoszcz; Relacja uzu-
pe³niaj¹ca wnuka naszego bohatera.
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W sklepiku parafialnym jest do nabycia wyj¹tkowa publika-
cja zatytu³owana �Piszê do Ciebie� przygotowana przez
Magdalenê Herold i wydana przez Instytut Wydawniczy
��wiadectwo�, Bydgoszcz 2005. S¹ to wpisy do ksi¹g kon-
dolencyjnych po �mierci Jana Paw³a II. Niektóre z tych wpi-
sów pochodz¹ te¿ z naszej Ksiêgi Kondolencyjnej, która w
dniach �mierci Jana Paw³a II wy³o¿ona by³a w ko�ciele.
Przejmuj¹ca lektura.

PISZÊ DO CIEBIE
wpisy do ksi¹g kondolencyjnych po �mierci Jana Paw³a II



Dobroczynne zio³a (30)

DYMNICA POSPOLITA
Z KANCELARII PARAFIALNEJ

9 wrze�nia 2005
Katarzyna Anna Jagodziñska

ur. 9.01.2005
11 wrze�nia 2005
Aleksandra Piernik

ur. 16.06.2005
Norbert Gaczkowski

ur. 25.05.2005
Oliwier Stanis³aw Rakowski

ur. 07.07.2005
Aleksander Klonowski

ur. 14.07.2005
Monika Teresa D¹browska

ur. 9.07.2005
Maciej Stanis³aw Frelichowski

ur. 13.07.2005
Mateusz Szymon Kurek

ur. 17.05.2005
Izabela Kotkowicz

ur. 20.06.2005

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

Dymnica pospolita (Fumaria offi-
cinalis L.) - wystêpuje te¿ pod na-
zwami - dymnica lekarska, dymów-
ka. Leipzig Drogenkunde tak oto
wyja�nia nazwê ro�liny �Zowi¹ j¹
dymnic¹, bo - jak niektórzy powia-
daj¹ - w swej ma³o�ci jest jak dym,
który siê po ziemi snuje, a te¿ i k´te-
mu, ¿e z grubej wilgotno�ci siê czy-
ni, która z ziemi wychodzi i nad zie-
mi¹ wisi�. Co do warto�ci leczni-
czych �Czy�ci ona po pierwsze ¿ó³t¹
¿ó³æ (melancolina), po wtóre s³ona-
wy �luz w nosie, po trzecie za� inne
choleryczne soki, a nadto opró¿nia-
j¹cy, oddzielaj¹cy ma skutek�.
Nale¿y do rodziny makowatych (Pa-
paveraceae). Ro�lina roczna, sza-
rozielona, ma ³odygê wzniesion¹ lub
podnosz¹c¹ siê, rozga³êzion¹. Li-
�cie 2-3 krotnie pierzastosieczne.
Zakwita drobnymi kwiatkami zebra-
nymi w grona o barwie ró¿owo pur-
purowej. Kwitnie od kwietnia do
wrze�nia. Owocem dymnicy jest
kulistowa nie³upka jednonasienna.
Jest chwastem w uprawach zbo¿o-
wych i okopowych. Ro�nie te¿ chêt-
nie na od³ogach i ugorach, na gle-
bach �wie¿ych, ¿yznych, gatunek

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu
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Anna Byliñska
ur. 8.10.1917 zm. 14.09.2005

Józef �wieczkowski
ur. 11.11.1922 zm. 26.09.2005

Emilia Kulpeksza
ur. 6.02.1981 zm. 4.10.2005

Z ksi¹g parafialnych wg stanu
w dniu 12 pa�dziernika 2005

spisa³ Krzysztof D.

10 wrze�nia 2005
Marcin Seraficki

Kamila Barbara Nakielska
Krzysztof Cichocki

Joanna Wiese
Marcin Marian Struensee

Monika Kopacz
Piotr Grzegorz Bachowski

Aleksandra Mordyl
Bartosz Pawe³ Andrzejewski

Anna Maria Wnuk
16 wrze�nia 2005

Maciej Bronis³aw Mazurkiewicz
Eliza Anna Poray-Ró¿añska

17 wrze�nia 2005
Tomasz Piotr Micha³owski

Aleksandra Agata Michalska
Tadeusz Tomasz Zajdler

Monika Marta Bia³ek
Tomasz Bernard Raatz
Anna Urszula Lubiñska
Maciej Krzysztof Kocoñ

Monika Lidia Przeradzka

�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.:
13,  27 listopada i 11 grudnia
2005 roku
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.

24 wrze�nia 2005
Sylwester Adam Otwinowski
Justyna Teresa Racinowska

30 wrze�nia 2005
Marcin Pawe³ Chudzyñski

Monika Magdalena Go�ciniak
8 pa�dziernika 2005

Micha³ Andrzej Wilczyñski
Alina Przyby³a

Krzysztof Pawlicki
S³awomira Katarzyna G³owacka

pospolity.
Jak g³osi historia, lekarze arabscy
odkryli jej lecznicze w³a�ciwo�ci i
cenili j¹ szczególnie jako �rodek na
oczyszczanie krwi. Medycyna klasz-
torna stosowa³a tê ro�linê w posta-
ci napoju na swêdzenie, �wierzb i
strupy.
Ziele to zawiera alkaloidy izochino-
linowe (propina)., zwi¹zki garbniko-
we, zwi¹zki ¿ywicowe, �luzowe,
kwas fumarowy. Surowcem leczni-
czym jest ziele. Dzia³a na miê�nie
g³adkie, powoduje rozkurcz jelit,
dróg ¿ó³ciowych i moczowych oraz
naczyñ krwiono�nych. Nastêpuje
przywrócenie ruchów perystaltycz-
nych jelita, powoduj¹c ³atwiejsze
przemieszczanie tre�ci pokarmowej
i uregulowanie wypró¿nieñ. Wzra-
sta te¿ ilo�æ wydalanego moczu i
obni¿a siê ci�nienie krwi. Najwa¿-
niejsze jest dzia³anie tego ro�linne-
go leku na wytwarzanie i przep³yw
¿ó³ci. Wykazano naukowo, ¿e w
przypadku niewydolno�ci w¹troby
wyci¹gi z dymnicy zwiêkszaj¹ ilo�æ
¿ó³ci proporcjonalnie do potrzeb or-
ganizmu, natomiast w nadmiarze,
hamuj¹ jej wytwarzanie. Surowiec
u³atwia przep³yw ¿ó³ci do dwunast-
nicy, dziêki dzia³aniu rozkurczaj¹ce-
mu na przewody ¿ó³ciowe i na zwie-
racz bañki w¹trobowo - trzustkowej.
Lek stosuje siê w niedoborze ¿ó³ci
przy niewydolno�ci w¹troby, w ka-
micy ¿ó³ciowej niezale¿nie od umiej-
scowienia siê z³ogów, kolce ¿ó³cio-
wej, po chirurgicznym usuniêciu ka-
mieni ¿ó³ciowych. Równie¿ w nad-
miernym wydzielaniu ¿ó³ci, w zespo-
le spastyczno - nadci�nieniowym z
zastojami ¿ó³ci i bólem wywo³anym
skurczem zwieracza bañki w¹trobo-
wo - trzustkowej. Pomaga przy mi-
grenach wywo³anych schorzeniami
w¹troby. �wie¿y sok z dymnicy jest
stosowany zewnêtrznie w swêdze-
niu skóry.
Postacie leku: odwar z 1 ³y¿ki su-
szonego ziela na szklankê wody.
Gotowaæ 3 min., odstawiæ do naci¹-
gniêcia na 10 min. Piæ 1-2 ³y¿ki 2-4
razy dziennie. Stosowaæ dok³adnie
wed³ug podanej receptury. Nie sto-
sowaæ w koñcowym okresie ci¹¿y,
przy ostrym zapaleniu ¿o³¹dka, cho-
robie wrzodowej, jaskrze.

MAREK

�ród³a: Mowszowicz J.: Przewodnik
do oznaczania krajowych ro�lin zie-
larskich, PWRiL Warszawa 1985,
Zio³olecznictwo. Poradnik dla leka-
rzy, pod redakcj¹ doc. dra hab. A.
O¿arowskiego; Mayer J. G., Uhleka
B. , Kilian Saum O.: Zio³a Ojców Be-
nedyktynów,  �wiat Ksi¹¿ki, Warsza-
wa 2004 r.
Od autora: Surowiec ro�linny nale-
¿y zbieraæ ze stanowisk oddalonych
od szos, dróg, wysypisk �mieci, za-
k³adów przemys³owych itp; ma le-
czyæ a nie truæ.

Na Rok Pañski 2006 przygo-
towali�my naszym Parafianom,
Sympatykom naszego ko�cio³a
i Przyjacio³om �Kalendarz Para-
fialny�. Jest on w zamy�le auto-
rów rodzajem przewodnika -
przyjaciela, po uroczysto�ciach,
�wiêtach i dniach powszednich
ca³ego roku liturgicznego.

Zawiera tak¿e informacje na
temat wa¿nych w ¿yciu parafii
wydarzeñ, apostolskich inicjatyw
i planów. S¹ w nim zawarte

wszystkie podstawowe informa-
cje dotycz¹ce funkcjonowania
naszej wspólnoty parafialnej, te-
lefony i adresy oraz terminy sta-
³ych i okresowych pos³ug dusz-
pasterskich.

Ufamy, ¿e kalendarz pomo¿e
wielu jego u¿ytkownikom do bar-
dziej aktywnego w³¹czania siê w
¿ycie tej ¿ywej wspólnoty Ko�cio-
³a, któr¹ jest PARAFIA.

KS. JAN ANDRZEJCZAK

- WASZ PROBOSZCZ

Kalendarz parafialny

PRZYJACIEL I PRZEWODNIK



25. wrze�nia Mszy �w. o 8.30 przewodniczy³ ojciec kapucyn Jan Hibek.
Po Mszy �w. by³a mo¿liwo�æ uczczenia relikwii �w. Ojca Pio.

2 pa�dziernika, w pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca parafianie tradycyjnie
wspieraj¹ materialnie najubo¿szych. Pomoc ta trafia do szkó³ na terenie
parafii i przeznaczona jest na finansowanie obiadów dla dzieci z naj-
ubo¿szych rodzin. W roku szkolnym 2004/5 przeznaczono na ten cel
ponad 24 tysi¹ce z³. Zaznaczmy, ¿e pomoc ta jest wsparciem dla rodzin,
których dzieci mog¹ choæ raz dziennie w szkole spo¿yæ ciep³y posi³ek.

Od 4 do 6 pa�dziernika trwa³o Triduum Rekolekcyjne, prowadzone przez
ks. Tomasza Cyla, naszego dawniejszego wikariusza, a obecnie dyrek-
tora Szko³y Podstawowej im. Jana Paw³a II w Bydgoszczy.

7. pa�dziernika przypada³ XXII Odpust Parafialny. Uroczystej Mszy
�w. przewodniczy³ i kazanie wyg³osi³ ks. pra³at Jan Paw³owski z Waty-
kañskiego Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Podczas Mszy �w.
nast¹pi³o po�wiêcenie ró¿añców dla dzieci klas drugich. Po Mszy �w.
odby³a siê procesja Eucharystyczna i za�piewano dziêkczynne �Te Deum�.
W uroczysto�ci bra³y udzia³ poczty sztandarowe i Chór �Fordonia�.

9. pa�dziernika po Mszach �w. zbiórka przed ko�cio³em  przeznaczona
by³a na rzecz Domu Sue Ryder w Bydgoszczy. Mo¿na by³o obejrzeæ oko-
liczno�ciowy film i wystawê (wiêcej na str. 14). * o 18.30 odby³a siê Ogól-
nobydgoska Inauguracja Roku Akademickiego 2005/2006, której prze-
wodniczy³ ks. bp JanTyrawa. W uroczysto�ci wziêli udzia³ przedstawicie-
le w³adz bydgoskich uczelni. W czasie uroczysto�ci studentom I roku
po�wiêcono indeksy.

15. pa�dziernika, w ramach V Dnia Papieskiego o 16.00 nast¹pi³o po-
�wiêcenie II Stacji Golgoty XX wieku w Dolinie �mierci. Uroczysto�ci
przewodniczy³ i po�wiêcenia dokona³ ks. proboszcz Jan Andrzejczak. W
uroczysto�ci brali udzia³ przedstawiciele w³adz miasta.

16. pa�dziernika z okazji Dnia Papieskiego, po Mszach �w., zbierano
ofiary na rzecz Fundacji �Dzie³o Nowego Tysi¹clecia�, która prowadzi
dzia³alno�æ, maj¹c¹ na celu propagowanie nauczania Papie¿a Jana Paw³a
II oraz funduje stypendia dla zdolnej i biednej m³odzie¿y. * Podczas Kon-
certu Galowego, zorganizowanego przez CKK Wiatrak, który trwa³ od
18.00 do 21.37 w Hali £uczniczka dzia³o siê wiele. Nast¹pi³o otwarcie
strony internetowej www.janpawelii.pl, mo¿na by³o obejrzeæ okoliczno-
�ciowe wystawy i prezentacje, z zapalonych zniczy u³o¿ono olbrzymi
krzy¿, wyst¹pi³ Zespó³ �To nie my toniemy� oraz Natalia Kukulska. *  Od
21.15 w naszym ko�ciele odby³o siê wieczorne czuwanie modlitewne w
godzinie �mierci Jana Paw³a II.

23. pa�dziernika po Mszach �w. Siostry Klaryski zbiera³y ofiary na po-
trzeby swojego zakonu.

1 listopada o 12.00 w Uroczysto�æ Wszystkich �wiêtych odprawiona
zostanie  Msza �w. z procesj¹ za zmar³ych na cmentarzu przy ul. Wi�la-
nej, a w Dzieñ Zaduszny o 14.00. Nie bêdzie Mszy �w. o 13.00.

Od 3 do 13 listopada odbêdzie siê w Bydgoszczy XXIV Tydzieñ Kultury
Chrze�cijañskiej pod has³em �Dawaæ �wiadectwo w jedno�ci i dialogu�,
które jest cytatem s³ów Jana Paw³a II z dokumentu �Ecclesia in Europa�.
W naszej parafii 5 listopada o 20.00 �Odmawiajcie Ró¿aniec, czyñcie
pokutê� - czê�æ Radosn¹ Ró¿añca poprowadzi Jan Budziaszek. Wiêcej
informacji w internecie www.tkch.republika.pl.
6. listopada w niedzielê odprawiona zostanie tradycyjna XXIII DROGA
KRZY¯OWA w Dolinie �mierci. Pocz¹tek nabo¿eñstwa o 15.00.

Ukaza³ siê �Kalendarz parafialny� na rok 2006 (wiêcej na str. 17).

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  Pracownik z ksiêgarni 2H  Chustka, ale pod szyj¹ 3A Mo¿e byæ w
lewo, lub w prawo 4H Medal, znaczek organizacji 5A Instrument jaz-
zowy 6J Zespó³ komórek 7A Dzia³ fizyki 8J Posiada wielki maj¹tek 9A
Trochê gorszy od krzes³a 10G Cudaczny, niezwyk³y okaz 11A Sadzonki
wyhodowane w szklarni 12G Wielki fajt³apa 13A Sos z ¿ó³tek i oliwy
14G Odwo³anie siê od wyroku s¹dowego.

PIONOWO:
A1 Owoc jak dobry interes A9 Blizna po operacji B5 Wynajmuj¹cy
sklep D7 Bardzo g³o�ne d�wiêki E1 Kompletny brak rozumu E11 ̄ ona
�wiêtego Joachima G5 Pisemna charakterystyka  G10 Wakacyjny
domek za miastem H1 Zgromadzenie  samych braci, lub samych sióstr
J6 W klasie s³u¿y do pisania K1 Na niego ³apie siê rybka K12 Gramo-
cz¹steczka L8 Podobno nie boli od przybytku M1 Wydzia³ ze szwacz-
kami O8 Kompletne unicestwienie.

ZNACZENIE WYRAZÓW

KRZY¯ÓWKA PA�DZIERNIKOWA
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: [(J2, E7, A13, M7, D1, J6, O4, M12)
(J8, K5) (M6, H2, E3, F9, G14) (F7, H12, C3) (O8, F1, H7, A11, K5,
O11, L6) (G12, J10) (K10, C1, O2, G1, K5) (J8, G5) (L2, B3, D1)
(C11, L14, E1, E3, J8, G7, A9, G13)]. Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ
na adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki �Poczty parafialnej� do
20 listopada 2005 roku. Rozwi¹zanie krzy¿ówki  z poprzedniego wy-
dania brzmia³o: �MATKO PIÊKNEJ MI£O�CI OPIEKUJ SIÊ NAMI
I CA£¥ DIECEZJ¥�. Nagrodê otrzymuje Bernadeta Kruczkowska,
zam. w Bydgoszczy przy ul. Sucharskiego 4. Gratulujemy. Nagroda
od odebrania w zakrystii.

Dziêkujemy  korespondentom i autorom tekstów, oraz za nades³ane listy
i pozdrowienia. Sk³ad ukoñczono i oddano do druku  28 pa�dziernika
2005 r. Nastêpne wydanie �Na o�cie¿� planowane jest  27 listopada 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;
naosc@naosc.lo.pl * http://www.naosc.lo.pl  (równie¿ na stronie para-
fialnej: www.mbkm.pl) * Materia³ów nie zamówionych redakcja nie zwra-
ca. Zastrzega siê równie¿ prawo do zmiany tytu³ów, skrótów i redakcji
materia³ów * Wydawca: Rzymskokatolicka Parafia Matki Boskiej Kró-
lowej Mêczenników w Bydgoszczy.
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Bie¿¹ce og³oszenia duszpasterskie w internecie: www.mbkm.pl
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Wertuj¹c ró¿ne ogólne kalendarze litur-
giczne nie znajdziemy �wiêta maryjnego,
o którym mowa w tytule. Nie znajdziemy,
bo nie zosta³o ono wprowadzone ani dla
ca³ego Ko�cio³a, ani dla Ko�cio³a w naszym
kraju, czy diecezji. Jest to �wiêto o charak-
terze bardzo lokalnym, bo dotyczy tylko na-
szej parafii. Od wieków  istnieje w Ko�ciele
zwyczaj, by ka¿da �wi¹tynia, kaplica, a tym
bardziej parafia mia³a swego patrona. Dla
nas patronk¹ wybrana zosta³a Matka Bo-
ska Królowa Mêczenników.

POCZ¥TEK
W obliczu  rozbudowuj¹cego siê nowe-

go osiedla mieszkaniowego w Fordonie w
latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku
powsta³a konieczno�æ erygowania i budo-
wy dla niej obiektów sakralnych. Ks. bp Ma-
rian Przykucki - ordynariusz ówczesnej Die-
cezji Che³miñskiej, do której wówczas na-
le¿a³ Fordon, po wys³uchaniu opinii Kapi-
tu³y Che³miñskiej, zainteresowanych kap³a-
nów miejscowych i samych wiernych, na
mocy art. 1427 § 1 KPK i innych upraw-
nieñ postanowi³ erygowaæ parafiê, któr¹
powierzy³ opiece Matki Boskiej Królowej
Mêczenników. Odpowiedni dekret zosta³
podpisany w uroczysto�æ Matki Boskiej
Czêstochowskiej w dniu 26 sierpnia 1983
roku, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 15 wrze�nia
tego¿ roku.

SK¥D TAKIE WEZWANIE
Dlaczego ks. Biskup nada³ nam za pa-

tronkê Matkê Bo¿¹ o takim wezwaniu, sko-
ro w Ko�ciele nie ma nawet takiego wspo-
mnienia liturgicznego?

Odpowied� zawarta jest  w wspomnia-
nym dekrecie, w którym wymienione jest
miejsce powstania parafii - �okolice maso-
wego miejsca straceñ z 1939, zwanego
Dolin¹ �mierci�. Ju¿ od samych pocz¹tków
chrze�cijañstwa mêczenników za wiarê po-
wierzano opiece Matki Bo¿ej. �wiadcz¹ o
tym chocia¿by napisy, czy rysunki w kata-
kumbach. Samo wezwanie zaczerpniête
zosta³o z jednego z wezwañ Litanii Lore-
tañskiej �Królowo Mêczenników - módl siê
za nami�. To w³a�nie Królowej Mêczenni-
ków zostali�my oddani w opiekê my, ¿yj¹-
cy na tym terenie, jaki i ci, którzy stracili tu
niewinnie swoje ¿ycie.

POCZ¥TEK �WIÊTA
Pocz¹tek �wiêta ku czci naszej Patron-

ki �ci�le wi¹¿e siê z histori¹ parafii. Plac
pod budowê zosta³ po�wiêcony przez ks.
Biskupa w dniu �wiêta Matki Bo¿ej Ró¿añ-
cowej, 7 pa�dziernika 1983 roku.  By³o to
jednocze�nie og³oszenie uroczystego dnia
odpustu dla parafii i nakazanie �wiêtowa-
nia go.

�wiêta ku czci Matki Bo¿ej (29)

MATKA BOSKA
KRÓLOWA MÊCZENIKÓW

19 Na o�cie¿ (10/2005)

ZNACZENIE �WIÊTA DLA NAS
Najwa¿niejszym znaczeniem dla nas

jest mo¿liwo�æ uzyskania w tym dniu ³ask
odpustów. Nasza Opiekunka, Matka Bo¿a
wyprasza co dnia dla nas ró¿ne ³aski. To
przez rêce Maryi sp³ywaj¹ ³aski na nas,
by�my mogli podo³aæ i nie zb³¹dziæ w na-
szym ¿yciu.

Pamiêtajmy o tej ³asce jaka nas spotka-
³a. Pamiêtajmy o tym, ¿e nasza Patronka
chce naszego dobra i wspomaga nas. Pa-
miêtajmy równie¿ o tych nieznanych nam
ludziach, którzy le¿¹ w pobli¿u naszej �wi¹-
tyni, w Dolinie �mierci. To równie¿ nasze
siostry i nasi bracia w Chrystusie. To nasi
wspó³parafianie.

Wypraszajmy u naszej Patronki potrzeb-
ne ³aski dla nas samych, oraz o to, by miej-
sce, gdzie powstaje Golgota XX wieku ry-
ch³o sta³o siê sanktuarium mêczenników.

KFAD

Od autora:
Koñczymy cykl ��wiêta ku czci Matki

Bo¿ej�. Rozpoczêli�my go uroczysto�ci¹
Wniebowziêcia NMP, a zakoñczyli�my uro-
czysto�ci¹ lokaln¹ - dniem odpustu para-
fialnego.

Zdajê sobie sprawê z faktu, ¿e w trady-
cji Ko�cio³a istnieje jeszcze wiele takich lo-
kalnych �wi¹t maryjnych, zwi¹zanych z
miejscow¹ tradycj¹, miejscowymi zwycza-
jami ludowymi, jak choæby obchodzone w
pewnej czê�ci W³och �wiêto Matki Bo¿ej
od Wina.

Pragnê zaznaczyæ, ¿e mamy w Polsce
kilka parafii pod wezwaniem Matki Boskiej
Królowej Mêczenników. Maj¹ one wezwa-
nie takie jak nasze, ale nie wszystkie ob-
chodz¹ �wiêto parafialne 7. pa�dziernika.

Nie wiem, czy cykl ten spe³ni³ swoje za-
danie, ale gdy ktokolwiek dowiedzia³ siê
czego� nowego o formach kultu Matki Bo-
¿ej, lub cykl ten przyczyni³ siê do jego po-
szerzenia, to cel zosta³ osi¹gniêty.

Mo¿e teraz sami Czytelnicy podsunêli-
by swoje propozycje innych tematów ma-
ryjnych? Czekam na propozycje.

PS.
Dziêkujê czytelnikowi, Panu Czes³awo-

wi G., który zwróci³ mi uwagê, ¿e w 18 nu-
merze cyklu �wi¹t omawiaj¹c Matkê Bo¿¹
£askaw¹  (No nr 7-8(118)/2004) nic nie
wspomnia³em o �wiêcie Patronki Warsza-
wy w dniu 14 maja. Faktycznie, nie wspo-
mnia³em o tym, byæ mo¿e z przeoczenia,
byæ mo¿e z braku miejsca, choæ dla War-
szawy jest to uroczysto�æ. Oto kilka s³ów
dopowiedzenia na ten temat.

W jednym z ko�cio³ów Warszawy znaj-
duje siê od XVII wieku obraz Matki Bo¿ej
£askawej. Jest to obraz tak zwanej �szko³y
w³oskiej�, na którym widzimy postaæ Maryi
z po³amanymi strza³ami w rêku. Powstanie
tego obrazu datuje siê na II po³owê XV, lub
I po³owê XVI wieku. Otaczany by³ przez
mieszkañców stolicy wielk¹ czci¹ zw³asz-
cza w czasach trudnych. Kult ponownie
zwiêkszy³ siê podczas II wojny, gdzie lud-
no�æ przybywa³a na modlitwê.

Pó�nym wieczorem 14 maja 1942 roku
przyby³o kilku mê¿czyzn w cywilu, funkcjo-
nariuszy SS do miejscowego proboszcza
¿¹daj¹c wydania kluczy od �wi¹tyni.
O�wiadczyli, ¿e chc¹ zabezpieczyæ obraz.
W chwili kiedy zamierzali wej�æ do ko�cio-
³a rozleg³y siê strza³y. Wszyscy polegli przy
g³ównych drzwiach. Prawdopodobnie zo-
stali zabici przez swoich ludzi, jaki� patrol,
który wzi¹³ ich za "rabusiów".

Obraz ocala³ i istnieje do dzi�. W dniu 7
pa�dziernika 1973 roku Prymas Tysi¹cle-
cia, S³uga Bo¿y ks. kardyna³ Stefan Wy-
szyñski dokona³ koronacji obrazu oddaj¹c
pod opiekê Matki Bo¿ej £askawej stolicê
Polski. Ustanowi³ te¿ uroczysto�æ ku Jej
czci na dzieñ 14 maja - dzieñ nieudanego
�zamachu� na Ni¹.

Napisa³em równie¿ w wspomnianym ar-
tykule, ¿e �wiêto ku czci MB £askawej ob-
chodzone jest w ró¿nych dniach w polskim
Ko�ciele, zale¿nie od miejscowych trady-
cji.
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