


Nie wiem, co redakcja mia³a na my�li wybie-
raj¹c za has³o wydania stwierdzenie �koniec �wia-
ta�? Zwrot ten brzmi chyba wielu osobom zbyt
dos³ownie, ale gdy w listopadzie idziemy na cmen-
tarze stwierdzamy, ¿e �wiat dla wielu osób, które
dobrze mamy w pamiêci - ju¿ siê skoñczy³ - nad-
szed³ realny dla nich koniec ziemskiej drogi.

�Koniec �wiata� mo¿e oznaczaæ te¿ co� in-
nego. Mo¿e byæ nim koniec czasów �rabunko-
wej� uprawy gleby i próba odwrotu od takiego spo-
sobu jej uprawiania o czym mówi w �rozmowie
miesi¹ca� nasz parafianin prof. Jan Koper znany
specjalista z zakresu biologii gleby. W rozmowie
poruszane s¹ i inne sprawy. Warto j¹ przeczytaæ.

Koñcem �wiata mo¿e byæ te¿ radykalna zmia-
na stylu ¿ycia, jaka nast¹pi³a np. w ¿yciu pana
Romana Kluski, o ktorej opowiada w DA �Marty-
ria�.

Mo¿e to byæ opis sytuacji demograficznej
w Polsce, o której us³yszeli�my na wyk³adzie dra
Stanis³awa Kluza w ramach XXIV Tygodnia Kul-
tury Chrze�cijañskiej.

Mo¿e to oznaczaæ równie¿ napominanie zna-
nych Polaków do zmiany sposobu ¿ycia rodaków
i wyboru Chrystusa, o której mo¿emy przeczytaæ
w kolejnej relacji z tegorocznej Lednicy.

Wiatrak obchodzi³ dziesi¹te urodziny. Skoñ-
czy³ siê dla niego wiek dzieciêcy. Za rok bêdzie
ju¿ nastolatkiem. Niech ro�nie na chwa³ê u Boga
i ludzi.

Nadszed³ Adwent. Na kogo lub na co czeka-
my?, jak pyta ks. Proboszcz w �Zamy�leniach�.

Do zobaczenia w wydaniu �wi¹tecznym ju¿
za nieca³y miesi¹c.

FRED

Mo¿na nie czytaæ
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LUDZKIE PRZEMIJANIE
Miesi¹c listopad jest dla wielu chrze�cijan

czasem modlitw za zmar³ych. Wszystkich
�wiêtych, Wspomnienie Wszystkich Wier-
nych Zmar³ych, ró¿añcowe modlitwy za
zmar³ych w tzw. �wymieniankach�, odwiedzi-
ny cmentarzy, nasze pochylanie siê nad gro-
bami naszych bliskich s¹ czêsto okazj¹ do
refleksji, zadumy nad krótkim ¿yciem cz³o-
wieka i pogl¹dow¹ lekcj¹ o tempie i szybko-
�ci ludzkiego przemijania.

O �mierci mówiæ jest nie³atwo; w wielu z
nas temat budzi u�pione lêki i traumatyczne
wspomnienia. Wychylamy siê w stronê nie-
znanej przestrzeni, która przyprawia o za-
wrót g³owy, a jednocze�nie boimy siê, by
strach nie wygna³ nas poza obszar prawdy,
do krainy iluzji.

Istniej¹ spo³eczno�ci, które temat �mierci
ukrywaj¹ i cenzuruj¹, ¿eby ludzie, o ile to
mo¿liwe, w ogóle siê z nim nie zetknêli. Czy-
ni¹ tak chyba dlatego, ¿e nie maj¹ odpowie-
dzi na pytania, które s¹ istotowo z³¹czone z
tematem �mierci: na pytanie o duszê, o nie-
�miertelno�æ, o warto�æ i sens ¿ycia, o to,
jak przetrzymaæ tak¿e tê ostatni¹ próbê, na
pytanie o Boga.

A jakie jest nasze, chrze�cijañskie spoj-
rzenie na sprawy ostateczne ¿ycia ludzkie-

Proboszczowskie
zamyslenia

go? �w. Pawe³ podkre�la z moc¹, ¿e prze-
mija tylko to, co widzialne, co zewnêtrzne,
co doczesne, a to, co niewidzialne nie koñ-
czy siê, jest wieczne. Z ogromn¹ nadziej¹,
która jest niemal pewno�ci¹, przekonuje nas,
¿e Bóg przywróci nam ¿ycie, które ju¿ nie
bêdzie mia³o koñca, nie przeminie.

Pociech¹ nape³nia nas fragment Ewangelii
który przypomina, ¿e Jezus przygotowuje
nam miejsce w domu Ojca. Chrze�cijanin
idzie tam, gdzie pod¹¿a Chrystus. I�æ z Je-
zusem i za Jezusem, to postêpowaæ dzieñ
za dniem ku Obliczu Ojca. Pod¹¿amy tam
drog¹ naszego ¿ycia, która jest dojrzewa-
niem czasu Boga, jest pój�ciem ku Bogu, z
jedyn¹ pochodni¹ - wiar¹ i z jednym towa-
rzyszem - Jezusem.

Jeste�my pielgrzymami a¿ do momentu
�mierci, wówczas ju¿ nikt nie powie: �id��,
lecz g³os Ojca pe³en mi³o�ci zaprosi nas:
�pozostañ�. I zawsze pamiêtajmy, Chrystus
jest naszym Panem i Pasterzem. On jest
Drog¹, która wiedzie nas do Domu Ojca.

Zbli¿a siê kolejny w naszym ¿yciu Adwent.
Kogo lub czego oczekujemy?

KS. PROBOSZCZ JAN

Czy jest w nas ta têsknota za owym dniem,
kiedy przyjdzie Pan? Czy wygl¹damy z nie-
cierpliwo�ci¹ tego momentu, kiedy wreszcie
nast¹pi koniec czasów? A mo¿e nasze ser-
ca s¹ ju¿ ociê¿a³e, obojêtne i nie ma w nich
rado�ci, nadziei, têsknoty?

Nadejdzie taki czas, kiedy ludzie mdleæ
bêd¹ ze strachu, moce niebios zostan¹
wstrz¹�niête, a na ziemi zapanuje trwoga
narodów bezradnych wobec szumu morza i
jego nawa³nicy. Bêd¹ silne trzêsienia ziemi,
g³ód i zaraza; uka¿¹ siê straszne zjawiska i
wielkie znaki na niebie. Powstanie naród
przeciwko narodowi i królestwo przeciwko
królestwu. Brat wyda brata, ojciec wyst¹pi
przeciwko synowi, a dziecko przeciw rodzi-
com. Nadejdzie dzieñ, który ludzie ¿yj¹cy w
�redniowieczu nazywali �Dies irae� - dzieñ
s¹du, pomsty i kary za grzechy. Czy¿ mo¿-

Boga, co oni. Prawie na ka¿dej Mszy �w.
wypowiadamy s³owa: �G³osimy �mieræ Twoj¹,
Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwych-
wstanie i oczekujemy Twego przyj�cia w
chwale�

Ale czy rzeczywi�cie oczekujemy? Czy jest
w nas ta têsknota za owym dniem, kiedy
przyjdzie Pan? Czy wygl¹damy z niecierpli-
wo�ci¹ tego momentu, kiedy wreszcie na-
st¹pi koniec czasów? A mo¿e nasze serca
s¹ ju¿ ociê¿a³e, obojêtne i nie ma w nich ra-
do�ci, nadziei, têsknoty? Mo¿e nasz wzrok
nie potrafi ju¿ przebiæ siê przez zas³onê trosk
doczesnych i dostrzec tego, co wieczne?
Dlatego w³a�nie wolimy zapomnieæ, ¿e kie-
dy� nasze ¿ycie dobiegnie kresu, wolimy nie
my�leæ o dniu, w którym przyjdzie Pan. A
przyjdzie na pewno, jak z³odziej w nocy, gdy
nikt nie bêdzie siê Go spodziewa³. Byæ mo¿e
za sto, tysi¹c lat, a mo¿e te¿ za piêæ minut.
Czy jeste�my na to przygotowani? I nie pi-
szê tego po to, aby, jak powiedzia³ mi kiedy�
jeden z moich uczniów, straszyæ ludzi pie-
k³em, siark¹ i smo³¹, ale po to, by ca³e na-
sze ¿ycie - tak jak Adwent, który po raz ko-
lejny w naszym ¿yciu siê rozpocz¹³ - sta³o
siê czasem radosnego oczekiwania na Chry-
stusa, aby�my �przez swoj¹ wytrwa³o�æ oca-
lili ¿ycie, aby�my, gdy wzejdzie s³oñce spra-
wiedliwo�ci, w jego promieniach znale�li
uzdrowienie�.

 KS. ADAM SEK�CIÑSKI

Od redakcji: Tekst udostêpniono w ramach
akcji �Dzielmy siê S³owem�, z inicjatywy
Domu Wydawniczego Rafael (patrz str. 13)

na z rado�ci¹ oczekiwaæ, kiedy on wreszcie
nast¹pi, wygl¹daæ z utêsknieniem tego cza-
su? Okazuje siê, ¿e tak, bo przecie¿ pierwsi
chrze�cijanie wo³ali: �Marana tha� - �Przyjd�,
Panie Jezu�. Czy¿by nie znali zapowiedzi
Chrystusa i nie zdawali sobie sprawy z tego,
co ich wówczas czeka? Czy¿by byli odwa¿-
niejsi od nas? A mo¿e to w³a�nie oni mieli
racjê, mo¿e lepiej ni¿ my potrafili zrozumieæ,
¿e od opisu katastrof i klêsk towarzysz¹cych
koñcowi czasów wa¿niejsze s¹ s³owa Chry-
stusa: �W³os z g³owy wam nie zginie. Przez
swoj¹ wytrwa³o�æ ocalicie wasze ¿ycie. A gdy
siê to dziaæ zacznie, nabierzcie ducha i pod-
nie�cie g³owy, poniewa¿ zbli¿a siê wasze
odkupienie� (£k 21,18-19.28).

Czekali na Chrystusa, czekali na Tego, dla
którego gotowi byli po�wiêciæ wszystko -
maj¹tek, s³awê, nawet ¿ycie. Wygl¹dali z nie-
cierpliwo�ci¹ nadej�cia upragnionego dnia,
gdy Pan powróci, by odnowiæ wszystko, osta-
tecznie zniszczyæ grzech, niesprawiedliwo�æ,
ob³udê i fa³sz. Czekali na dzieñ, w którym
zapanuje królestwo wiecznego szczê�cia,
mi³o�ci i pokoju.

Mamy te same prawdy wiary, przyjêli�my
ten sam chrzest i wierzymy w tego samego

CZAS
ADWENTU

Marana tha!
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Rozmowa miesi¹ca

ZIEMIA ODZYSKIWANA
z  profesorem Janem Koperem - rozmawia Mieczys³aw Paw³owski

MIECZYS£AW PAW£OWSKI: Czy intere-
sowa³o Pana ju¿ od dzieciñstwa to, dla-
czego ro�liny rosn¹?
PROF. JAN KOPER: Oczywi�cie, intereso-
wa³o mnie dlaczego pewne ro�liny s¹ ma³e,
a inne trochê wiêksze, dlaczego jedne s¹
bardziej zielone, a inne mniej.

A pó�niej studiowa³ Pan w Toruniu?
Tak, studiowa³em chemiê i na bazie tej che-
mii zbli¿y³em siê do biochemii. Z chwil¹ pod-
jêcia pracy w Akademii Techniczno-Rolniczej
zacz¹³em wspó³pracowaæ z panem profeso-
rem Cie�l¹, zainteresowa³ mnie biochemi¹
gleby i tak to siê zaczê³o.

Jest pan twórc¹ modelu matematyczne-
go biochemicznego wska�nika ¿yzno�ci
gleby. Na czym ten model polega?
To jest model matematyczny. Mogê modyfi-
kowaæ, sterowaæ ¿yzno�æ gleby od strony
biochemicznej, poniewa¿ skutki przenawo-
¿enia lub niedonawo¿enia, czy jakiego� nie-
doboru ro�lin w zmianowaniu odbijaj¹ siê w
aktywno�ci enzymatycznej. Gdy oznaczymy
pulê odpowiednich enzymów, to jeste�my w
stanie przewidzieæ, obliczaj¹c warto�æ
wska�nika enzymatycznego ¿yzno�ci, jakie
gleba wyda plony. Przy niskiej aktywno�ci
enzymatycznej plony bêd¹ niskie, poniewa¿
we w³a�ciwym czasie ro�liny nie bêd¹ mo-
g³y skorzystaæ z tego co powinny w tej gle-
bie. Wszystko dzieje siê na zasadzie enzy-
matycznej, przetwarzanie zwi¹zków orga-
nicznych, które dostaj¹ siê do gleby, czy
mineralnych, które s¹ uwstecznianie w or-
ganiczne, wiêc enzymy, mikroorganizmy
musz¹ uruchomiæ ten proces. I je�li na czas
nie jest on uruchomiony, a ro�lina swoj¹ fazê
wzrostu zakoñczy np. k³osi siê gdy bêd¹ to
zbo¿a, to bêd¹ wtedy malutkie, niewyro�niê-
te i k³osy te¿ bêd¹ ma³e, a ziarno liche. Zna-
j¹c warto�æ wska�nika enzymatycznego,
mo¿emy przewidzieæ jakie bêdzie plonowa-
nie, oczywi�cie je�li dopisze aura.

Ostatnio czêsto siê s³yszy o gospodar-
stwach ekologicznych. Czy to jest powrót
do czego�?
My�lê, ¿e tak, poniewa¿ w pewnym momen-
cie ludzie zauwa¿yli, ¿e zaniedbywanie tra-
dycyjnych metod przyczyni³o siê do tzw. de-
gradacji gleby. Dlatego teraz k³adzie siê
nacisk na ekologiczn¹ uprawê. Tu nie cho-
dzi ju¿ o wyprodukowanie ekologicznej ¿yw-
no�ci lecz o to aby nie niszczyæ zasobów
naturalnych. A o tej ekologii przez d³ugi okres
zapominano, wiêc teraz jest to szeroko roz-
powszechniane. Zmiana ta sugeruje jakby
powrót do dawnych metod uprawy, do nie-
stosowania a¿ tylu �rodków chemicznych do
ochrony przed szkodnikami, chwastami i
owadami. Dawniej nie przejmowano siê co
ta �chemia� zrobi z gleb¹. A oznacza³o to,
¿e ona na drugi, czy trzeci rok bêdzie mniej
wydajna, bo tam pestycydy, czy herbicydy
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zrobi¹ ogromn¹ szkodê, w³a�nie enzymom
glebowym, mikroorganizmom. W glebie
trzeba przetwarzaæ materiê organiczn¹,
¿eby na przysz³y rok ro�lina j¹ pobra³a - ale
nikt tym siê jako� nie interesowa³.

Jaki czas jest potrzebny na powrót gle-
by do warunków naturalnych, gdy stoso-
wano intensywne nawo¿enie?
To s¹ sprawy d³ugoterminowe, bo okazuje
siê, ¿e szybciej mo¿na zdegradowaæ glebê
ni¿ powróciæ jej stan do naturalnych stosun-
ków powietrzno-wodnych i próchniczych.
Nieraz trzeba wielu lat na jej odnowê, a zde-

gradowaæ j¹ mo¿na bardzo szybko np. przez
niew³a�ciwe nawo¿enie, intensywne odwad-
nianie, ekspansywn¹ gospodarkê, ¿eby
mieæ jak najwiêksze plony. Wiêc momen-
talnie ta gleba zostanie pozbawiona sk³ad-
ników od¿ywczych i zastan¹ zachwiane sto-
sunki wodno-powietrzne, pokarmowe. Gle-
ba jest pozbawiona próchnicy przez niew³a-
�ciwe nawo¿enie, nie stosowanie miêdzy-
plonów, nie stosowanie obornika, bo ju¿ nie
wszêdzie jest dostêpny. Dawniej gospoda-
rze mieli obornik i sukcesywnie, pod okopo-
we go dodawano. Potem zlikwidowano ten
sposób nawo¿enia, bo kto� stwierdzi³, ¿e nie
jest ekonomicznie mieæ i przys³owiowe kro-
wy i konie i jeszcze uprawiaæ glebê pod
pszenicê czy kukurydzê. Gdy rolnik nie mia³
trzody, nie mia³ obornika to nawozi³ glebê
tylko mineralnie. Przez lata tak zdegrado-
wa³ glebê, gdy chodzi o zawarto�æ próchni-
cy, ¿e teraz potrzeba d³ugoterminowych
dzia³añ. Okazuje siê, ¿e to nie jest takie pro-
ste, ¿eby ta gleba prawid³owo funkcjonowa-
³a.

Czy takie dzia³anie �le wp³ywa³o na plon?
Oczywi�cie, ¿e tak. Plon jest wtedy niew³a-
�ciwej konstrukcji, bo s¹ zachwiania gdy
chodzi np. o zawarto�æ bia³ka, bêdzie ono

niepe³nowarto�ciowe, bêd¹ zwi¹zki che-
miczne, które ro�lina pobiera niepotrzebnie,
i które kumuluj¹ siê w ro�linie.

W Ksiêdze Rodzaju napisane jest: �Czyñ-
cie sobie ziemiê poddan¹.� Czy w tym
czynieniu cz³owiek czego� nie naruszy³?
W wielu dziedzinach okazuje siê, ¿e cz³o-
wiek naruszy³ pewien naturalny porz¹dek.
W pogoni za zyskiem, cz³owiek zapomnia³
o czym� podstawowym i w danej chwili siê
nie martwi³, co siê stanie np. z matk¹ zie-
mi¹. Za dawnych czasów, ziemia te¿ by³a
poddana, gdy ludzie sobie wykarczowali las,
po to by przeznaczyæ teren na uprawê i co�
z tego mieæ. Wiedzieli, ¿e trzeba j¹ od³ogo-
waæ. Ziemia odpoczywa³a. Nie wykorzysty-
wano jej tak maksymalnie. Gdy uprawiono
przez lata jedn¹ ro�linê, drug¹, trzeci¹, to w
czwartym roku wypasa³y siê owce i nawozi-
³y. By³o znane i stosowane ugorowanie. A
kto sobie dzi� pozwoli na ugorowanie? Musi
z pracy na roli rodzinê utrzymaæ i jeszcze
mieæ zysk. Kto sobie pozwoli na ugorowa-
nie i to na ca³y rok, a mój ojciec tak robi³?
Uprawia³ jedn¹ ro�linê, drug¹, trzeci¹ i  wie-
dzia³ jak siê ten p³odozmian kszta³tuje. Wsie-
wa³ trawy i robi³o siê tzw. pastwisko. Tam
dochodzi³o do powrotu do warunków glebo-
wych i formu³owa³a siê na nowo próchnica,
rozwija³ siê system korzeniowy ro�lin, które
nie by³y wybierane, namna¿a³y siê bakterie,
powraca³o do normy to ¿ycie biologiczne.
Nastêpnie  przyorywano trawy, korzenie i
ziemia  tak pobudzona, na nowo mog³a byæ
poddana uprawie na nastêpne lata.

Czyli w tym sposobie by³o du¿o roztrop-
no�ci.
Tak. A teraz o takich rzeczach siê nie chce
siê pamiêtaæ, bo chcemy mieæ jak najwiê-
cej zysku. W ka¿dej dziedzinie, i w tych po-
zarolniczych te¿ - jest identycznie. Nawet w
przypadku �produkcji�  ksi¹¿ek to obserwu-
jemy. Wydaje siê ksi¹¿ki �le przygotowane,
bez starannej korekty, szybko, du¿o i ¿eby
ludzie zaraz kupowali i ¿eby by³ zysk. Po-
tem np. studenci jest studiuj¹, a tu b³¹d, tam
b³¹d, bo nikt nie da³ sobie czasu na wnikliw¹,
solidn¹ korektê. Dawniej korekta by³a bar-
dzo skrupulatna. I tak samo jest z upraw¹
gleby. Przeholowane jest to poddañstwo, tak
jak w prawie ka¿dej innej dziedzinie.

Czyli matkê ziemiê traktowano po maco-
szemu.
Takie okre�lenie jest w³a�ciwe.

Czy tak jak lekarze lecz¹ cz³owieka, tak
Pan Profesor - jako fachowiec - jest le-
karzem dla gleby?
Tak mo¿na powiedzieæ. My, gleboznawcy,
ekolodzy, biochemicy gleby, staramy siê,
¿eby ona dobrze funkcjonowa³a. Skoro z
naszych obserwacji i badañ wyniknie, ¿e ona
jest ma³o ¿yzna, to podamy mo¿liwo�ci i
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sposoby jak j¹ wyleczyæ, jak jej t¹ ¿yzno�æ
przywróciæ.

Jak Pan Profesor ocenia polskie gleby na
tle innych, takich co przysypa³o wiele ton
nawozów na hektar?
Ludzie chcieli uzyskaæ du¿y plon, wiêc na-
wozów azotowych, chocia¿ one zawsze by³y
i s¹ drogie, ka¿dy sypa³ jakby na zapas, a to
tylko szkodzi³o glebie. Przenawo¿enie gleb
na pewno by³o, a mo¿e i teraz jest jeszcze.
Jak ja widzê te nasze gleby?

Na przyk³ad na Kujawach ...
Na Kujawach s¹ te dobre czarnoziemy.  Gros
to s¹ gleby brunatne i p³owe. Te p³owe s¹
najtrudniejsze do uprawy. Natomiast na gle-
bach piaszczystych dochodzi jakby do mniej-
szego przenawo¿enia, bo one zachowuj¹ siê
jak sito i to �przenawo¿enie� gdy s¹ opady
migruje w ich g³¹b, ale skutki negatywne w
tej glebie te¿ poczynia. Mamy gleby �red-
niej klasy. Wiadomo, ¿e mamy gorsze gle-
by ni¿ ma np. Ukraina. Tam s¹ czarnoziemy
o mi¹¿szo�ci niesamowitej - ponad metr.
Tam niew³a�ciwa kultura uprawy sprawia, ¿e
oni nie maj¹ a¿ tak wysokich plonów. Nasi
rolnicy do�æ skrupulatnie opiekuj¹ siê gleb¹
i nawet tacy co gospodaruj¹ na ni¿szych kla-
sach gleb, uzyskuj¹ w miarê dobre, powie-
dzia³bym - przyzwoite plony. Staraj¹ siê p³o-
dozmian ustaliæ, czy zasiliæ organicznie te
gleby. Niektórzy nie maj¹ takiej mo¿liwo�ci,
bo inne mo¿liwo�ci ma rolnik z pó³nocnej
czê�ci regionu, gdzie ma gleby o bardzo ni-
skiej zasobno�ci w próchnicê i niskich klas
bonifikacyjnych, a inne ten, który mieszka
na po³udniu np. ko³o Radziejowa, na praw-
dziwych Kujawach.

M.P.: Jakie s¹ mi¹¿szo�ci kujawskich
gleb, pó³ metra bêdzie?
Nie. Bêdzie trzydzie�ci parê,  góra czterdzie-
stu, a na piaszczystych od piêtnastu do dwu-
dziestu centymetrów.

Zmieñmy temat. Pana Profesora mo¿na
spotkaæ przy okazji celebracji ró¿nych
�wi¹t i uroczysto�ci na terenie parafii.
Ostatnio spotkali�my siê na Drodze Krzy-
¿owej w Dolinie �mierci, która ju¿ XXIII
raz sz³a t¹ tras¹, któr¹ kiedy� bydgosz-
czanie i nie tylko oni szli na stracenie. O
czym Pan my�la³, id¹c za krzy¿em w oto-
czeniu innych osób ze zniczami?
Za ka¿dym razem jest to powracaj¹ce pyta-
nie, co prze¿ywali ci ludzie, ich rodziny i dla-
czego takie co� mia³o miejsce? Obserwuje-
my, ¿e takie Doliny �mierci s¹ na ca³ym
�wiecie, w chwili obecnej te¿, czyli, ¿e ludzi
to nic nie nauczy³o i powtarza siê to w ró¿-
nych rejonach �wiata. Tamte czasy znam
tylko z opowiadañ, ale jednocze�nie bardzo
¿ywo je wspominam, bo ojciec prze¿y³
Krwaw¹ Niedzielê w Bydgoszczy i mi o niej
opowiada³. Wiêc wracaj¹ my�li do tamtych
czasów, jakie to musia³o byæ ciê¿kie dla tych
ludzi.

A czy ta droga nie prowadzi my�li w kie-

runku czasów ostatecznych?
To chcia³em powiedzieæ. Jest listopad, wiêc
ca³y czas przewija siê motyw �mierci, umie-
rania, wspomina siê bliskich, rodziców. Mat-
ka zmar³a mi dwa lata temu, wiêc przypo-
minaj¹ siê te wszystkie sytuacje. Nachodz¹
równie¿ my�li o w³asnym ¿yciu, które nie-
stety, jak wszystko przemija i cz³owiek siê
starzeje. Oczywi�cie, mówi¹ nam o tym ksiê-
¿a w homiliach, przypominaj¹, ¿e rodzimy
siê po to ¿eby umrzeæ tylko nie wiemy kie-
dy. Ka¿dy by mo¿e chcia³ jak najpó�niej ¿yæ.
Tak jak mi kto� kiedy� mówi³: - �Ten umar³,
tamten i ca³e szczê�cie, ¿e nie dotyczy to
mnie i mojej rodziny�. Jeste�my niby w sta-

nie wspó³czuæ komu�, wczuæ siê choæby na
sekundê w jego sytuacjê, ale tak naprawdê
to nas nie dotyczy.

Tych przypomnieñ mo¿e byæ sporo. Ogl¹-
damy przecie¿ wypadki na drodze, czy
jeszcze inne zdarzenia.
Tak, bo rzeczywi�cie, nie znamy dnia ani
godziny, kiedy przyjdzie nam z tej drogi nie
wróciæ.

A czy nie wydaje siê Panu Profesorowi,
¿e wspó³czesnemu cz³owiekowi brakuje
czasu do namys³u i korzystania z dobro-
dziejstwa ciszy?
My�lê, ¿e bardzo brakuje, bo o tych spra-
wach, o których mówili�my nikt na co dzieñ
nie my�li. Rano musi szybko jechaæ do fir-
my, przyj¹æ kontrahentów, to kiedy mo¿e
mieæ czas by pomy�leæ o tym, o czym my
mo¿emy zastanawiaæ na Drodze Krzy¿owej?
W obecnej dobie tak �normalnie� funkcjo-
nuj¹cy cz³owiek nie ma czasu. Oczywi�cie,
czasy sta³y siê szybkie, trzeba szybko dzia-
³aæ, szybko my�leæ, bo kto� nas ubiegnie,
zrobi to szybciej i moje idee ju¿ nie bêd¹
nikomu potrzebne. Wszêdzie trzeba byæ w
odpowiednim momencie. Nawet w nauce
swoj¹ my�l trzeba umieæ sprzedaæ, ¿eby
kto� j¹ kupi³. A gdy za d³ugo bêdziemy co�
robiæ, to nawet naj�mielsza my�l zdezaktu-
alizuje siê i ju¿ ¿adnego z niej po¿ytku nie
bêdzie.

Z tego wynika, ¿e s¹ takie czasy, ¿e trze-
ba siê spieszyæ.

Niestety takie s¹ czasy, ¿e powolne tempo
nie sprzyja. Powolno�æ teraz nie ma racji
bytu. Ma³o jest momentów, ¿e mo¿na siê
skupiæ. Owszem s¹ organizowane dni sku-
pienia dla pracowników naukowych, na któ-
re je¿d¿¹ studenci i pracownicy. Kilka razy
ju¿ by³em z ksiêdzem Krzysztofem i studen-
tami na takim skupieniu. Wystarcza nieraz
jeden dzieñ, a tak na³aduje te przys³owiowe
akumulatory, ¿e jest to dzia³anie bardzo po-
trzebne.

Spróbujmy mo¿e jeszcze porozmawiaæ o
Dolinie �mierci. W ramach XXIII Drogi
Krzy¿owej zosta³a po�wiêcona III Stacja
Drogi Krzy¿owej Golgoty XX wieku. Jak
Pan Profesor patrzy na to dzie³o?
Jestem jego wielkim zwolennikiem, ¿e tam
w³a�nie powstaje, poniewa¿ mieszkam w

Fordonie, jestem bydgoszczaninem, od
dzieciñstwa zwi¹zany z Bydgoszcz¹. Byd-
goszcz ma niewiele miejsc, które mo¿na z
miastem uto¿samiæ, a gdy bêdzie ta Golgo-
ta, to oprócz Doliny �mierci, która jest ele-
mentem Bydgoszczy na trwale wbudowa-
nym w pejza¿ i historiê miasta, to my�lê, ¿e
ona podniesie znaczenie tego miejsca, o¿ywi
Dolinê i miasto bêdzie mo¿na z ni¹ kojarzyæ.
To ju¿ 50 lat minê³o do tamtych wydarzeñ i
gdyby by³ tylko ten krzy¿ metalowy, który stoi
tam na górze, to by³oby trochê za ma³o.
Dobrze, ¿e s¹ Drogi Krzy¿owe w Dolinie, ¿e
s¹ przed Wielkanoc¹ wystawiane Misteria
Mêki Pañskiej, w³a�nie tam. Nie ka¿dy mo¿e
jechaæ do Górki Klasztornej, a dla miesz-
kañców Fordonu to ¿aden problem wyj�æ na
pó³torej godziny na Drogê Krzy¿ow¹, albo
na Misterium w Niedzielê Palmow¹.

Pan Profesor jest jeszcze naszym para-
fianinem?
Dzi� terytorialnie ju¿ nie, ale tak sobie z ¿on¹
t³umaczymy, ¿e poszerzamy terytorium na-
szej parafii Królowej Mêczenników. Od
dwóch lat przynale¿ymy do parafii �w. Ma-
teusza mieszkaj¹c blisko granicy tych dwóch
parafii, bo mieszkamy przy ul. Daszyñskie-
go. Jestem jednak bardzo przywi¹zany do
parafii Matki Bo¿ej Królowej Mêczenników.
S¹ znane mi inne parafie, których mia³em
sporo w Bydgoszczy, np. �wiêtej Trójcy, �w.
Józefa, Chrystusa Króla na B³oniu i najd³u-
¿ej na Ugorach - Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy - tam by³ chrzczony nasz syn.

ZIEMIA ODZYSKIWANA
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Wcze�niej by³a jeszcze parafia na Okolu -
�w. Wojciecha. Zmienia³em wiêc parafie po-
przez czêst¹ zmianê zamieszkania i zazdro-
�ci³em ludziom zadomowienia w parafiach.
Bo parafia to nie tylko ko�ció³, ale i ludzie,
do których jako� siê cz³owiek przyzwycza-
ja. Przyszed³em do tej parafii za czasów ks.
Zygmunta Trybowskiego i prawie u jej po-
cz¹tków. Jestem ju¿ w niej 19 lat, a dwa lata
jakby w tej - jak wspomnia³em �poszerzo-
nej� czê�ci.

To jest na rubie¿ach parafii ...
Tak. Zwi¹za³em siê emocjonalnie z ksiê-
dzem proboszczem Zygmuntem Trybow-
skim i z parafi¹. Bo do tamtych parafii wcho-
dzi³em, go one ju¿ by³y gotowe i tylko zmie-
nia³o siê miejsce, gdy dostawa³em miesz-
kanie. Natomiast tu uczestniczy³em w po-
wstawaniu Ko�cio³a - wspólnoty i �betlejem-
ki� i tego w³a�ciwego, murowanego od pod-
staw. I to da³o mi mocne przywi¹zanie, bo
to jest nasze. Bo jak cz³owiek jako� uczest-
niczy³ w tej budowie, to czuje t¹ wspólnotê i
dlatego wzbraniali�my siê przed kolejn¹
zmian¹ parafii. Chc¹c zmieniæ mieszkanie
robili�my wszystko, ¿eby by³o na terenie
parafii. Zmieniali siê proboszczowie, a my
usilnie t³umaczymy sobie, ¿e dzi� �posze-
rzamy� parafiê i tu jeste�my. Mam nadziejê,
¿e o tak pozostanie, bo nie mam zamiaru
wyprowadziæ siê z parafii.

Czy oprócz tych zwi¹zków uczuciowych
jeszcze co� wp³ywa na to, ¿e jest to w³a-
�nie ta nasza parafia?
Oprócz budowania parafii z ks. Trybowskim,
jest zwi¹zek z Duszpasterstwem Akademic-
kim. Od zarania uczestniczy³em w jego po-
wstawaniu. Na pocz¹tku by³ tu ks. Krzysz-
tof Lewandowski, pó�niej ks. Tomasz Cyl i
dzi� ks. Krzysztof Buchholz. To uczestnicze-
nie w ¿yciu DA mocno wi¹¿e mnie z parafi¹,
i ku mojemu zadowoleniu. Ubolewam tylko,
¿e mam coraz mniej czasu. Ró¿norodno�æ
form dzia³ania tego Duszpasterstwa te¿
mnie do tej parafii zbli¿a. Oczywi�cie jest
jeszcze �Wiatrak� i inne grupy.

W Ko�ciele z pierwsz¹ niedziel¹ Adwen-
tu zaczynamy nowy rok liturgiczny. Czy
w wymiarze osobistym, czy z obserwa-
cji, ludzie rzeczywi�cie czekaj¹ na �Przyj-
�cie�?
Trudny problem, w tym zagonionym �wie-
cie ró¿nie bywa. My�lê, ¿e ludzie w tym okre-
sie czekaj¹ na ró¿ne rzeczy. Trudno tutaj
os¹dzaæ.

A w wymiarze osobistym?
Adwent zawsze sk³ania do refleksji nad prze-
mijaniem czasu. Natomiast jestem w takiej
tradycji wychowany, ¿e na to Bo¿e Narodze-
nie, stara siê cz³owiek w jaki� sposób przy-
gotowaæ.

Nie tylko choinkê ...
I ¿eby nie by³o tylko tak jak w handlu, ¿e
choinki i ozdoby pojawi³y siê zaraz po sprze-
da¿y �wieczek i zniczy 2 listopada i ju¿ jest
nastrój �wi¹teczny. Tylko patrzeæ jak ju¿
zaczn¹ w marketach kolêdy puszczaæ ....

Jest to kolejny przyk³ad �wybijania� cz³o-
wieka z naturalnego rytmu ¿ycia?

Mo¿e bardziej jestem skupiony na tym, ¿e
kiedy� Jezus faktycznie przyszed³ w histo-
rycznym okresie, który teraz jest nam przez
Ko�ció³ przypominany. My�lami czêsto prze-
noszê siê do Ziemi �wiêtej, jak to tam jest
teraz w miejscu, gdzie kiedy� Chrystus siê
narodzi³. A warunki narodzin? Trudno cza-
sem poj¹æ fakt, jak to jest mo¿liwe, ¿e naro-
dziny by³y w stajence. Gdy dzi� dziecko siê
rodzi nawet w najubo¿szej rodzinie, to prze-
cie¿ ma takie czy inne ciuszki. Obecnie ka¿-
dy ma �wiadomo�æ, ¿e to dziecko przecie¿
bêdzie mia³o odzie¿, warunki do rozwoju. A
Maryja i Józef, przygotowani pewnie byli,
oczekiwali dziecka, a tu nagle tak ich to na-
rodzenie w drodze zaskoczy³o, ¿e musieli
gdzie� tam siê skrywaæ w stajence. �R¹bek
z g³owy zdjê³a", owinê³a , po³o¿y³a na sian-
ku .... trudno nam to sobie dzi� wyobraziæ.

M.P.: Powróæmy jeszcze do przemijania.
Czy �zdarzenie zdrowotne� w ¿yciu Pana
Profesora nie by³o zagl¹daniem przez
dziurkê od klucza do tych ostatecznych
czasów?
(Z westchnieniem) ... ciê¿ko mi nawet wra-
caæ do tych chwil ... Mia³em tê  �wiadomo�æ
�zagl¹dania� i wtedy by³em absolutnie nie-
przygotowany. Kiedy�, podczas spotkania ze
studentami, mówi³em o takim mocniejszym
przywi¹zaniu siê wtedy do ró¿añca, do mo-
dlitwy. To dawa³o mi tak¹ wiarê, ¿e przecie¿
ja jestem nieprzygotowany zupe³nie, a bar-
dzo potrzebny, bo przecie¿ nasz syn by³ jesz-
cze ma³y, mia³ niespe³na kilkana�cie lat.
Twierdzi³em wiêc, ¿e musi to byæ �przygo-
da� krótkotrwa³a, (�miech) i musi byæ jej taki
a nie inny fina³.

 Jak pan Profesor wypoczywa?
Latem?

Chodzi mi o wypoczynek na codzieñ ...
Na beletrystykê, któr¹ bardzo lubi³em -
szczególnie w m³odo�ci - mam coraz mniej
czasu. Muszê �ledziæ na bie¿¹co wydawnic-
twa naukowe z mojej dziedziny. Muszê wie-
le podrêczników chocia¿ raz przeczytaæ. S¹
te¿ czasopisma. Jeste�my zarzucani wielo-
ma informacjami, a trzeba byæ na bie¿¹co.
Wypoczywam w filharmonii, operze. Lubiê

prof. dr hab.

JAN KOPER
Jest profesorem nauk rolniczych. Kie-

ruje Katedr¹ Biochemii na Wydziale Rol-
niczym Akademii Techniczno-Rolniczej w
Bydgoszczy. Zajmuje siê gleboznaw-
stwem, a szczególnie biologi¹ i bioche-
mi¹ gleby. Jest naszym parafianinem od
19 lat. Blisko wspó³pracuje z Duszpaster-
stwem Akademickim �Martyria�, uczestni-
cz¹c wielokrotnie w ró¿norodnych ak-
cjach organizowanych przez Martyrian.

Wypoczywa czynnie biegaj¹c lub
je¿d¿¹c rowerem. Si³y duchowe czerpie
korzystaj¹c z czasu skupieñ i rekolekcji,
jak równie¿ s³uchaj¹c dobrej muzyki
w Filharmonii lub Operze.

symfoniczne koncerty, szczególnie koncer-
ty sylwestrowe. Uwielbiam jazdê na rowe-
rze. Biegam w dresie po górkach i na tych
osiedlowych dró¿kach. Pewnie niejeden stu-
dent mnie widzi ...

Serdecznie dziêkujê za rozmowê.
I ja równie¿ dziêkujê.

Od redakcji:

Z prof. dr hab. Janem Koperem rozmawia-
no 22 listopada 2005 roku. Pan Profesor
przekaza³ naszym czytelnikom nastêpuj¹ce
pozdrowienia i ¿yczenia:

�Dla Wszystkich czytelników
<Na o�cie¿> serdeczne pozdrowienia
i ¿yczenia wszelkiej pomy�lno�ci i rado-
�ci z nadchodz¹cych �wi¹t Bo¿ego Na-
rodzenia - Jan Koper�

Na wniosek liderów niektórych wspólnot i
po rozmowie Koordynatora Sejmiku z ks. Pro-
boszczem zapad³a decyzja, ¿e pocz¹wszy od
2 listopada bêd¹ dodatkowo ka¿dego 2 dnia
miesi¹ca bi³y dzwony ko�cielne o godz.
21.37. To godzina, kiedy odszed³ do Pana
nasz Wielki Rodak, S³uga Bo¿y Jan Pawe³
II.

Bicie dzwonów w tym czasie, to oddanie
ho³du naszemu Polakowi za Jego Wielki Pon-
tyfikat, ale jednocze�nie przypomnienie nam
o Jego naukach. Nie zapomnijmy, gdy us³y-
szymy d�wiêk dzwonów choæ o krótkiej mo-
dlitwie o Jego beatyfikacjê.

Nie zapominajmy te¿ o Jego s³owach do
nas kierowanych. Mo¿e warto, by na ten wie-

czór przygotowaæ tak¹ rodzinn¹ dyskusjê nad
któr¹� wybran¹ Jego nauk¹, mo¿e jakim� Li-
stem, czy choæ czê�ci¹ Encykliki. Wiemy co
On do nas mówi³, czy pisa³, ale czy wszystko
pamiêtamy? Mo¿e dzi�, po up³ywie czasu,
podczas takiego wieczoru wspomnieñ, jesz-
cze raz, zupe³nie inaczej, dotr¹ do nas Jego
s³owa. Dotr¹ tak, jak powinny, w spokoju, bez
emocji. Byæ mo¿e bêdziemy w stanie na nowo
odkryæ takie s³owa, jak: mi³o�æ sprawiedli-
wo�æ, mi³osierdzie, solidarno�æ, autorytet.
Oby tak siê sta³o!

Najbli¿szy taki czas prze¿yjemy w pi¹tek,
2 grudnia br.

Koordynator Sejmiku Parafialnego
 KRZYSZTOF DRAPIEWSKI

Nowa tradycja

BIJ¥ DODATKOWO
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Od kilkunastu lat Polska prze¿ywa re-
gres demograficzny o niespotykanej sile,
który w du¿ej mierze jest konsekwencj¹
systemu podatkowego. Polski system
podatkowy traktuje dzieci jak luksusow¹
konsumpcjê, na któr¹ staæ niewielu i dys-
kryminuje rodziny �wiadomie decyduj¹ce
siê na dzieci i ich wychowanie.

W ramach XXIV Tygodnia Kultury Chrze-
�cijañskiej w Bydgoszczy odby³ siê w naszym
Domu Parafialnym wyk³ad dr. Stanis³awa
Kluzy pt.:  �Polska bomba demograficzna�.

Nie bêdzie nas wiêcej
Od sze�ciu lat liczba ludno�ci w Polsce nie-

ustannie spada. Na razie dzieje siê to bar-
dzo powoli z powodu wyd³u¿enia siê �red-
niego czasu ¿ycia. Jednocze�nie dramatycz-
nie, w ci¹gu 20 lat o po³owê, spad³a liczba
urodzeñ. W 2003 r. urodzi³o siê 351,1 tys.
dzieci, podczas gdy w 1983 r. 723,6 tys.
Wahania liczby urodzeñ s¹ w czê�ci konse-
kwencj¹ wy¿u i ni¿u demograficznego spo-
wodowanego II wojn¹ �wiatow¹, dlatego lep-
szym wska�nikiem jest tzw. wspó³czynnik
dzietno�ci, czyli to, ile przeciêtnie ka¿da z
kobiet rodzi dzieci. Prosta zastêpowalno�æ
pokoleñ ma miejsce przy wspó³czynniku
dzietno�ci na poziomie oko³o 2,11, przekro-
czona w Polsce po raz ostatni w 1988 r. W
2003 r. wspó³czynnik ten wyniós³ zaledwie
1,24 i od wielu lat ma tendencjê spadkow¹.
Gdyby przez d³u¿szy czas utrzyma³ siê wspó³-
czynnik dzietno�ci zbli¿ony do 1,24, to ka¿-
da kolejna generacja bêdzie o 40 proc. mniej
liczna, a ubytek ludno�ci Polski w wyniku
trwaj¹cych niekorzystnych procesów demo-
graficznych mo¿e byæ wiêkszy ni¿ w wyniku
II wojny �wiatowej.

Pokolenia regresu demograficznego
Za³amanie demograficzne w Polsce jest

bardzo du¿e na tle wysoko rozwiniêtych go-
spodarczo pañstw Unii Europejskiej. Nieko-
rzystne zmiany mo¿e dodatkowo pog³êbiæ
emigracja. Tymczasem liczne kraje UE ju¿
wysz³y z okresu depresji demograficznej, a
zmiany te wspar³y uwarunkowania ekono-
miczne.

Sytuacja demograficzna, jaka mo¿e po-
wstaæ w Polsce w przysz³o�ci, mo¿e byæ bar-
dzo niekorzystna dla gospodarki. Na rynku
pracy bêd¹ dominowa³y pokolenia z ni¿u de-

POLSKA BOMBA
O STATYSTYCE I DEMOGRAFII

mograficznego, a jednocze�nie liczba osób
w wieku emerytalnym nieproporcjonalnie
wzro�nie. Bêdzie to skutek przej�cia w wiek
emerytalny wcze�niejszych wy¿ów demogra-
ficznych oraz wyd³u¿aj¹cego siê czasu ¿ycia.
Poziom obci¹¿eñ przypadaj¹cych na utrzy-
manie osób w wieku emerytalnym mo¿e byæ
tak du¿y, ¿e doprowadzi do wyhamowania
wzrostu gospodarczego Polski.

Chcesz byæ biedny? Miej dzieci!
Przygl¹daj¹c siê polskiemu systemowi po-

datkowemu, mo¿emy znale�æ kilka obszarów,
gdzie ma miejsce os³abianie pozycji ekono-
micznej osób decyduj¹cych siê na posiada-
nie i wychowanie dzieci. Zaspokojenie po-
trzeb dziecka od urodzenia do ukoñczenia
dwudziestego roku ¿ycia kosztuje, bez op³a-
cania niañki, drogich ubrañ czy szko³y spo-
³ecznej, 280 tys. z³, natomiast minimalne po-
trzeby wychowawcze 160 tys. z³ (�Rzeczpo-
spolita�, 1.06.2004). Wychowanie drugiego
dziecka nie bêdzie kosztowaæ mniej ni¿ 70
proc. pierwszego, a trzeciego - ok. 50 proc.
kosztów pierwszego.

Z punktu widzenia przeciêtnej rodziny w³a-
�nie te bezpo�rednie koszty s¹ najbardziej
dokuczliwe. Dodatkowe wy¿ywienie, ubranie
etc. wiêkszej liczby osób to wy¿szy wydatek.
Rodzina, osoba, która wychowuje dzieci, p³aci
równie¿ zdecydowanie wy¿sze podatki ni¿
osoby samotne. Dotyczy to zw³aszcza podat-
ków po�rednich, które przynosz¹ bud¿etowi
pañstwa dwie trzecie dochodów. Podatki te,
obci¹¿aj¹ konsumpcjê na zasadzie podatków
od luksusu zgodnie z zasad¹: masz wiêcej -
konsumujesz wiêcej - p³acisz wiêcej. Nie ule-
ga w¹tpliwo�ci, ¿e rodzina z dzieæmi zap³aci
wiêkszy podatek ni¿ osoba samotna. Prawo
podatkowe traktuje dziecko jak zbêdn¹ kon-
sumpcjê (wystarczy przypomnieæ wprowa-
dzenie stawki 22-proc. VAT na niemal wszyst-
kie artyku³y dzieciêce). Wydatki na dzieci s¹
traktowane w ten sam sposób, jak wydatki
na telewizory i samochody.

Jednocze�nie trzeba zauwa¿yæ, ¿e system
podatków dochodowych jest równie¿ �lepy na
problem kosztów utrzymania. W Polsce w
okresie miêdzywojennym podatnik do kosz-
tów uzyskania przychodów wlicza³ te¿ wydatki
na wy¿ywienie rodziny. Dzi� ten argument nie
jest przez ustawodawców podnoszony.

W wiêkszych rodzinach jest niemal ko-
nieczne, aby jedno z ma³¿onków zajmowa³o
siê wychowaniem dzieci. Wtedy ca³e przycho-
dy rodziny musi zapewniæ drugie z ma³¿on-
ków. Rodzice anga¿uj¹ w wychowanie dzieci
bardzo du¿o czasu, to czas alternatywny do
czasu wypoczynku czy dalszego rozwoju za-
wodowego. Osoby wychowuj¹ce dzieci osi¹-
gaj¹ przez to gorszy status materialny w cza-
sie aktywno�ci zawodowej. Ale gdy ich dzie-
ci dorosn¹ i rozpoczn¹ pracê zawodow¹,
bêd¹ finansowaæ tych, którzy niegdy� wybrali
jedynie �cie¿kê rozwoju zawodowego.

Co mo¿na zmieniæ?
Wzglêdy ekonomiczne s¹ zaliczane do

najwa¿niejszych i najczê�ciej spo³ecznie eks-

ponowanych przyczyn nie decydowania siê
na dzieci lub odraczania w czasie tej decyzji.
Niepokoi zw³aszcza to, ¿e wadliwy system
podatkowy szczególnie mocno uderza w licz-
ne m³ode osoby, odpowiedzialne ale ma³o za-
mo¿ne.

Zasadnicz¹ cech¹ systemu podatkowego
powinna byæ jego neutralno�æ, powszech-
no�æ i prostota. Obecny system podatkowy
nie jest neutralny spo³ecznie - przeciwnie,
dyskryminuje osoby decyduj¹ce siê na po-
siadanie dzieci - nie jest te¿ prosty (ma licz-
ne wy³¹czenia i podatki partykularne). W tej
sytuacji najbardziej pal¹ca wydaje siê kwe-
stia uwzglêdnienia liczby dzieci. Wprowadze-
nie takiego rozwi¹zania jest mo¿liwe. Poda-
tek dochodowy od osób fizycznych powi-
nien uwzglêdniaæ kwotê woln¹ od podat-
ku przypadaj¹c¹ na ka¿dego cz³onka ro-
dziny lub pozwalaæ na ³¹czne opodatko-
wanie rodziny, gdzie podstawa opodatko-
wania uzale¿niona by³aby od liczby osób
w rodzinie. Kwota wolna od podatku po-
winna byæ zbli¿ona do tzw. minimum eg-
zystencji. Taka konstrukcja mog³aby byæ
szans¹ dla wszystkich rodzin (w tym nieza-
mo¿nych), aby mog³y �wiadomie podj¹æ de-
cyzjê o posiadaniu dziecka i by³y w stanie to
dziecko utrzymaæ. Prawo - w tym prawo po-
datkowe - nie mo¿e wymagaæ od ludzi decy-
duj¹cych siê na dzieci, nadmiernych ofiar i
ponadprzeciêtnego trudu. Wprowadzenie
takiego systemu daje szansê na zwiêksze-
nie wspó³czynnika dzietno�ci (dzi� szczegól-
nie prze³amanie jego spadkowego trendu).
W d³ugim horyzoncie czasowym rezultaty
tych rozwi¹zañ przynios¹ wymierne korzy�ci
ca³ej gospodarce. Podobne rozwi¹zania sto-
suje siê np. w Austrii, Francji, Hiszpanii, Ho-
landii, Niemczech, Estonii, na Wêgrzech, a
ostatnio nawet w Bu³garii.

Wy¿ demograficzny z lat 1979 - 85 w³a-
�nie wszed³ w wiek doros³y. To ostatni dzwo-
nek, aby podj¹æ naprawê systemu podatko-
wego. Zbyt pó�ne podjêcie dzia³añ mo¿e spo-
wodowaæ przej�cie tego wy¿u, a kolejnego
ju¿ nie bêdzie. Nie wolno dopu�ciæ, aby oso-
by obecnie wychowuj¹ce dzieci obci¹¿one
by³y podatkami ponad miarê, a w przysz³o�ci
dodatkowo nie mog³y w proporcjonalny spo-
sób korzystaæ z redystrybucji obci¹¿eñ fiskal-
nych nak³adanych na ich dzieci. Bardzo czê-
sto jest tak, ¿e w odpowiednim momencie
niewiele robi¹c, mo¿na wiele pomóc, nie ro-
bi¹c za� nic, mo¿na bardzo zaszkodziæ.

Na podstawie przedstawionych materia³ów
na wyk³adzie opracowa³a

IRENA JADWIGA

STANIS£AW KLUZA - doktor nauk ekono-
micznych  jest absolwentem Szko³y G³ównej
Handlowej (SGH) w Warszawie, a pracuje na-
ukowo w Instytucie Statystyki i Demografii. Za
rozprawê doktorsk¹ (2001) w dziedzinie eko-
nomii otrzyma³ w 2002 roku nagrodê Prezesa
Rady Ministrów.  Specjalizacja naukowa i za-
wodowa to: polityka pieniê¿na, statystyka,
ekonometria, bankowo�æ, makroekonomia.
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Pierwsze spotkanie grupy intelektualnej
z cyklu "Czas na q-manie", odby³o siê pod
szyldem �Egzorcyzmy - tajne nie moce�, �ci-
�le nawi¹zuj¹c do pierwszego z dziesiêciu
przykazañ Nie bêdziesz mia³ bogów cu-
dzych przede Mn¹.

Wszystko rozpoczê³o siê 25 pa�dzier-
nika, w ch³odny, wtorkowy wieczór o 19:30,
równo z pojawieniem siê zaproszonego go-
�cia, diecezjalnego egzorcysty ks. Macieja

Gutmajera. ̄ ywe zainte-
resowanie tym pomy-
s³em da³o wyraz ponad
70 osób, które znalaz³y
siê w skromnym po-
mieszczeniu Duszpa-
sterstwa Akademickiego
�Martyria�. W�ród nich
mo¿na by³o zauwa¿yæ
przede wszystkim ludzi
m³odych, studentów, ale
nie zawiod³y tak¿e oso-
by najstarszego pokole-
nia. Porywisty wiatr na
zewn¹trz pomieszcze-
nia, dodawa³ szczegól-
nego charakteru temu
spotkaniu.

Zaczêli�my od mo-
dlitwy do Ducha �wiête-
go, któr¹ poprowadzi³

ks. Gutmajer. Po czym zacz¹³ siê interesu-
j¹cy wyk³ad o zagro¿eniach, jakie nios¹ ze
sob¹ na pozór proste zachowania, gesty czy
style ubierania.

Bohater naszego wieczoru, bardzo do-
k³adnie okre�li³ antologiê s³owa szatan, dia-
b³a jako k³amcy i wroga cz³owieka, który ata-
kuje nawet w  niewinnych wydawa³oby siê
zabawach, jak choæby podczas wywo³ywa-
nia duchów. W szczególno�ci wyja�nili�my

CZAS NA Q-MANIE
EGZORCYZMY - TAJNE NIE MOCE

BY£O
1. listopada o 20.30 odby³a siê modlitwa za
zmar³ych w Dolinie �mierci.

2 listopada o 20.00 odprawiono w kaplicy
Mszê �wiêt¹ Akademick¹ w intencji zmar³ych
nauczycieli akademickich, studentów i pra-
cowników administracyjnych.

6. listopada o 15.15 wyruszy³a XXIII Droga
Krzy¿owa w Dolinie �mierci, po³¹czona z po-
�wiêceniem III Stacji Golgoty XX wieku.

7 listopada o 19.30 w sali Domu parafialne-
go odby³o siê pierwsze spotkanie chêtnych
na wyjazd do Mediolanu na Europejskie Spo-
tkanie M³odych.

23. listopada po Mszy �w. �wiêtowano An-
drzejki i odby³ sie Bal otrzêsinowy.

BÊDZIE
Od 28. listopada w ka¿dy poniedzia³ek Ro-
raty akademickie o 6.00, a po nich �niadanie

Grupa Charytatywna  "Agravka" przygotowu-
je Miko³ajki dla dzieci z Domu Samotnej Mat-
ki w ¯o³êdowie  i na Osowej Górze, oraz naj-
ubo¿szych rodzin z Fordonu. Potrzebne s¹
artyku³y papiernicze, zabawki i s³odycze. Dary
prosimy sk³adaæ do 9 grudnia do kartonu
wystawionego w Ko�ciele i w Kaplicy. Za ka¿-
dy podarunek serdeczne  Bóg zap³aæ.

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

BY£O
BÊDZIE

PONADTO

sobie jak niebezpieczne mog¹ byæ noszone
przez nas symbole, powtarzane teksty ob-
cojêzycznych piosenek, jak blisko ka¿dego
z nas jest lucyfer, upad³y anio³ który tak bar-
dzo atakuje osobê ludzk¹.

Z³o jak wszystko na ziemi trwa, lecz jego
czas jest okre�lony, a¿ do s¹du ostateczne-
go, gdzie Pan i Sêdzia bêdzie decydowa³ o
naszym i jego losie.

Ka¿dy z nas musi czuwaæ, aby nie ulec
z³u, które kiedy tylko poczuje mo¿liwo�æ,
bêdzie niszczyæ cz³owieka. Najlepszym spo-
sobem obrony jest czynny udzia³ w ¿yciu Ko-
�cio³a, a dok³adniej sakramenty Pojednania
i Eucharystii. Ksi¹dz Maciej wyja�ni³, ¿e dia-
be³ przyjmuje wobec cz³owieka dwa stano-
wiska, albo widzi s³abo�æ istoty ludzkiej, po
czym okrutnie próbuje to wykorzystaæ, albo
ucieka przed ni¹, widz¹c jej oddanie Bogu.

Wspania³ym wzorem dla wspó³czesne-
go cz³owieka jest postaæ Hioba, który mimo
wielu trudnych do�wiadczeñ pozostaje ufny
wobec Stwórcy.

Kiedy dobi³a godzina 22.00, rozpocz¹³
siê �atak pytañ� do naszego go�cia, który
oprócz tre�ciwych odpowiedzi, wskaza³ rów-
nie¿ literaturê, która mo¿e byæ pomocna w
zrozumieniu istoty problemu.

Reasumuj¹c pierwsze spotkanie grupy
intelektualnej odby³o siê w ¿ywym prze¿ywa-
niu wiary i jasnym okre�leniu niebezpie-
czeñstw zwi¹zanych z nieprzestrzeganiem
Dekalogu.

JAREK GAJEWSKI

Arek Go³a�, Szymon Jêdrzejczak, mój
s¹siad Adam, inteligencja w Dolinie �mierci
- wszystkich ³¹czy jedno - wszyscy zginêli tra-
gicznie, wszyscy odeszli w najmniej spodzie-
wanych momentach ...

W takich chwilach, jak ta z 6 listopada,
nie sposób nie pamiêtaæ o tragediach jakie
dotknê³y rodziny Arka i Szymona. Dla mnie
te �mierci by³y szokiem.
M³odzi, pe³ni ¿ycia m³o-
dzieñcy, dobrze u³o¿eni,
szczê�liwi, pracowici.
Chcia³oby siê rzec w
kwiecie wieku. A¿ tu na-
gle koniec, na autostra-
dzie w Austrii i szosie
pod P³oñskiem zakoñ-
czyli swoj¹ wêdrówkê. Przecie¿ Szymon by³
ode mnie m³odszy, a Arek by³ w moim wieku.
To za wcze�nie aby odej�æ - rodzi siê we mnie
bunt, ¿e to jeszcze nie pora na odej�cie, a
jednak. Te wydarzenia u�wiadomi³y mi jak
kruche bywa ¿ycie.

Kiedy  tak razem z ponad setk¹ osób
przemierza³am kolejne stacje drogi krzy¿o-

�mieræ jest koñcem ziemskiej pielgrzymki cz³o-
wieka, czasu ³aski i mi³osierdzia, jaki Bóg ofiaruje
cz³owiekowi, by realizowa³ swoje ziemskie ¿ycie
wed³ug zamys³u Bo¿ego i by decydowa³ o swoim
ostatecznym przeznaczeniu.

Katechizm Ko�cio³a Katolickiego, 1013, Pallotinum 1994, str. 248

wej w fordoñskiej Dolinie �mierci pomy�la-
³am, ¿e ci ludzie, którzy tam zginêli tak jak
Arek, czy Szymon nie byli przygotowani na
to aby odej�æ. Zapewne mieli mnóstwo pla-
nów, marzeñ, nadziei, a wszystko co nosili w
sobie pozostawili na fordoñskich górkach i w
sercach bliskich. Ale nie tylko, bo te¿ w ser-
cach mieszkañców Bydgoszczy, których, jak

powiedzia³ pan Micha³
Jagodziñski z firmy
Ortis S.A. (fundator III
Stacji Bydgoskiej Gol-
goty XX wieku)  obo-
wi¹zkiem jest zbudo-
waæ Bydgosk¹ Kalwa-
riê XX wieku w Dolinie
�mierci.

To �wiêta prawda, jest to naszym obo-
wi¹zkiem, ale my�lê ¿e przede wszystkim
nasz¹ powinno�ci¹ jest pamiêæ o wydarze-
niach z 1939 roku. Naszym obowi¹zkiem jest
nosiæ w sercu wszystkich którzy polegli w
Dolinie �mierci, modliæ siê za nich i mieæ
nadziejê ¿e spotkamy siê z nimi w niebie.

IZA MROZIÑSKA

MEMENTO
MORI

Nie tylko w listopadzie
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KU WOLNO�CI
DOBRZE JEST TAM, GDZIE NAS NIE MA

Spotkanie z panem Romanem Klusk¹ - to
spotkanie z cz³owiekiem jadaj¹cym z Billem
Gates'em, zapraszanym przez Bila Clintona,
królow¹ El¿bietê II, traktowanym w USA na
równi z prezydentem, ale przede wszystkim
cz³owiekiem, który mia³ wszystko, siêgn¹³ dna
i odzyska³ szczê�cie, cz³owiekiem  g³êbokiej
wiary i ufno�ci w Bo¿e mi³osierdzie. Oto jego
�wiadectwo.

PRACOHOLIZM
Jest rok 1988. Roman Kluska nie ma w

kieszeni nawet 12 dolarów i w akcie rozpa-
czy zak³ada Optimusa - firmê, która mia³a
zaj¹æ siê technologi¹ komputerow¹. Szybko
okazuje siê, ¿e kluczem do sukcesu jest pra-
ca zespo³owa dyrektora z za³og¹. Z czasem
Optimus staje siê potêg¹ miêdzynarodow¹.
Powstaje portal internetowy Onet, jako pierw-
sza polska firma Optimus wchodzi na gie³dê.
Roman Kluska staje siê jednym z dwóch lu-
dzi na �wiecie, który jest lepszy od Ameryka-
nów. Microsoft jest dumny mog¹c udostêp-
niaæ swoje logo Optimusowi. Znany z niekon-
wencjonalnych metod pracy (jako pierwszy
wpada na pomys³ aby kable by³y tego same-
go koloru co gniazdka) staje siê gigantem,
witanym na ca³ym �wiecie jak maskotka ...

Pierwsze siedem lat to harówka, bez urlo-
pu, po 12 godzin na dobê. Nie wie ile ma pie-
niêdzy, w sklepie nie bywa od piêciu lat, nie
wie czy jest wiosna, czy lato. Czuje siê pa-
nem �wiata, wielkim prezesem, kim� wa¿nym.

PYCHA
Nagle postanawia chwilê odpocz¹æ, wy-

biera siê na narty i ... koñczy siê zerwaniem
�ciêgna Achillesa i dwa tygodnie w ³ó¿ku.
Szybko okazuje siê jednak, ¿e �imperium�
mo¿na kierowaæ nawet z domowego ³o¿a ...
ci¹gle telefony, praca, praca. Pewnego dnia
kiedy tak zapracowany le¿y w ³ó¿ku orientu-
je siê, ¿e nikogo nie ma w pobli¿u, wszyscy
�pi¹. Nie ma co robiæ i w akcie desperacji
siêga po ksi¹¿kê. Trafia na fragmenty �Dzien-
niczka� �w. Faustyny. Wyspecjalizowany, w
szukaniu niekonsekwencji cz³owiek, który w
ka¿dym te�cie na inteligencjê jest najlepszy
dostrzega nagle, ¿e jemu - wyk³ad robi sio-
stra, która skoñczy³a 3 klasy szko³y podsta-
wowej. Czyta i nie wierzy, oto wiejska dziew-
czyna robi mu wyk³ad z etyki i nie ma tam
niespójno�ci. Szok, bo kiedy czyta dalej to
okazuje siê, ¿e s¹ to s³owa wypowiedziane
przez Boga. Wiêc oddycha z ulg¹, bo wie,
¿e g³upszy od Boga to on mo¿e byæ.

PRZEBUDZENIE
To wydarzenie zaczyna go zmieniaæ. Za-

czyna prze¿ywaæ, to co napisane w �Dzien-
niczku�. Po pracy przez 20 minut próbuje
wzi¹æ go do siebie, do swojego ¿ycia, do tego
co robi. Nadal rz¹dzi Optimusem, ale odkry-
wa ju¿ now¹ jako�æ ¿ycia. Nie jest ju¿ tylko
on, jego ja. Jest mi³osierdzie Jezusa.

Nastêpuje kolejny szok, zmiana w³adzy,
prawa. Sejm staje siê maszynk¹ do robienia
prawa, które staje siê skomplikowane i nie-
spójne, w którym urzêdnik zastêpuje rynek.

Aby co� osi¹gn¹æ trzeba siê z w³adz¹ uga-
daæ. I tak s¹ przetargi, które Optimus prze-
grywa, w koñcu ma miejsce przetarg, które-
go nie mo¿e wygraæ nikt inny jak tylko jego
firma, bo tylko ona ma odpowiedni¹ techno-
logiê wiêc jest pewien swego. Tymczasem co
chwilê puka minister z ³apówk¹, a on ka¿e
mu czekaæ. Nagle w dzieñ przetargu prze-
grywa, wygrywa inna firma (która nie wyko-

nuje zadania, a w efekcie pieni¹dze przepa-
daj¹), bo nie da³ ³apówki. Kolejny szok, pan
Roman ju¿ wie, ¿e musi sprzedaæ firmê, by
jego �dziecko� mog³o siê rozwijaæ, ¿e to jedy-
ne wyj�cie, aby siê nie uk³adaæ. Za po³owê
warto�ci sprzedaje firmê. W miêdzyczasie
p³aci 40% podatku, choæ nie musi, bo jak siê
jest bogatym i ma dobrych prawników to mo¿-
na podatków nie p³aciæ. A on niczym Heros
to robi, bo chce tak jak Amerykanie daæ przy-
k³ad s³abszym, ¿e tak trzeba. Bierze to za
punkt honoru. P³aci, mimo ¿e urzêdnik mówi
mu, ¿e nie trzeba.

LEKCJA WYCHOWAWCZA
Pan Roman ma wiêc pieni¹dze, jest filan-

tropem, dzieli siê swoim maj¹tkiem, zap³aci³
podatek, ale zauwa¿a, ¿e nie jest osob¹
szczê�liw¹. Nadchodzi chwila - poranek, 6.00
rano, pukanie do drzwi - Policja! otwieraæ!
Dowiaduje siê z jakiego� �wistka papieru, ¿e
nie ma ju¿ nazwiska - jest podejrzanym, jest
przestêpc¹ i do tego zorganizowanym. Za-
k³adaj¹ mu kajdanki, rekwiruj¹ maj¹tek, na-
wet samochody zabiera wojsko t³umacz¹c, ¿e
robi to dla potrzeb obronnych kraju (w czasie
pokoju!) i do tego na czas nieokre�lony! Pan
Roman nie wie co siê dzieje. Zostaje za-
mkniêty w �klatce� 2x2 m. Jest podejrzanym.
Prokurator przychodzi do niego z trzema
�wiadkami, ¿¹daj¹c od nich potwierdzenia
zarzutów, na co jeden z nich mówi: - pan pre-
zes ma charyzmê! Pani prokurator to wystar-
cza, a on zostaje w areszcie, nie mog¹c do-
wiedzieæ siê o co siê go oskar¿a, bo jest to
sprawa tajna. Jednocze�nie w mediach po-
kazuje siê go na tle sanktuarium Bo¿ego Mi-

³osierdzia jako przestêpcê. Trafia do celi czte-
roosobowej. Stra¿nik wiêzienny mówi mu, ¿e
skuje mordê i go w³asna matka nie pozna.
Wspó³wiê�niowie proponuj¹ koc na noc, bo
zimno.

Wreszcie nastêpnego dnia dowiaduje siê
o co siê go oskar¿a, ¿e niby wy³udzi³ poda-
tek VAT. Pan Roman za³amuje siê. On, który
wcze�niej z w³asnej woli wp³aca³ n razy tyle
pieniêdzy, teraz zostaje oskar¿ony, ¿e nie za-
p³aci³ du¿o mniejszej kwoty.

Traci wszystko, czuje ogromny ¿al, zakpio-
no z jego sposobu ¿ycia. Zabrano mu wszyst-
ko, ¿ona nie ma pieniêdzy nawet na chleb.
Zawala mu siê ca³y �wiat, runê³y wszystkie
warto�ci, zosta³a tylko ta jedna z �Dziennicz-
ka� - �...ja wszystko mogê ale dajê wam skarb
- woln¹ wolê, wy dokonujecie wyboru, chcê
aby�cie dokonali wyboru bezwarunkowego
aktu zaufania. To warunek mojej pomocy�.
Zostaje mu tylko to, nieustannie powtarza trzy
s³owa �Jezu, ufam Tobie�, nie wie nawet ile
razy wypowiada je w ci¹gu minuty, godziny,
ca³ego dnia, nie liczy, ale wie ¿e du¿o. Ci¹-
gle czeka, czy go wypuszcz¹, czy nie. Nie
dopuszcza do siebie z³ych my�li, bo to brak
zaufania. Jest ca³kowicie bezbronny. Ale ufa,
bo tylko to mu zosta³o. I podzia³a³o. Dostaje
pierwsz¹ lekcjê wychowawcz¹.

SZCZÊ�CIE
Prokurator daje mu do podpisania doku-

menty, ¿e kaucja wynosi 8 mln z³otych. Wy-
chodzi z wiêzienia. Ma dostêp do wszystkich
dokumentów. Wybitni prawnicy na podstawie
ekspertyz wykazuj¹, ¿e nie ma ¿adnego za-
rzutu, a prokuratura stworzy³a sobie nowe
prawo. Tymczasem do pana Romana przy-
chodzi wys³annik od prokuratury mówi¹c, ¿e
jak nie da kasy, to sprawa siê nigdy nie skoñ-
czy. A tu media broni¹ pana Romana, dosta-
je wszelkie mo¿liwe nagrody, dostaje ich wiê-
cej ni¿ kiedykolwiek. Sprawa ci¹gnie siê.
Wtedy przypomina sobie, to co by³o w wiê-
zieniu, trzy s³owa, wiêc razem z ¿on¹ zamy-
ka siê w klasztorze i zawierza Bogu, mówi¹c
�Je�li taka jest Twoja wola, to ja godzê siê
byæ tym podejrzanym do koñca ¿ycia, ale je-
�li nie to rozwi¹¿ tê sprawê inaczej�. Po tym
akcie zawierzenia dowiaduje siê, ¿e polski
s¹d wydaje dwa wyroki: polski i Unii Europej-
skiej (pierwszy raz w historii), ¿e nie naru-
szy³ ¿adnego prawa, tylko zrobi³y to urzêdy
skarbowe. Sprawa jest zakoñczona.

 WOLNO�Æ
Pan Roman dzi� jest szczê�liwym

cz³owiekiem. Wie, ¿e ma szczególnego Opie-
kuna, i wie, ¿e nic z³ego mu siê nie stanie, bo
ten Opiekun kocha bezwarunkowo i choæ on
nadal odbiera lekcje wychowawcze, to trwaj¹
one krócej. Wie, ¿e otrzyma³ nowy dar. Te-
raz hoduje owce i produkuje sery (choæ jest
to przedsiêwziêcie niedochodowe) oraz pro-
muje dobre ksi¹¿ki w Prodoksie. Wie, ¿e ka¿-
da krzywda i cierpienie dotyka nas po to, aby
nas czego� nauczyæ i nie zazdro�ci drugie-
mu - bo dobrze jest tam, gdzie nas nie ma.

IZABELA MROZIÑSKA
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Na budowie Domu Jubileuszowego

MUR I GONT

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
trwaj¹ prace przy murze oporowym od po³u-
dniowej strony budynku. Dekarze kontynu-
owali uk³adanie gontu na ³ukowej czê�ci da-
chu. W ci¹gu minionych 3 tygodni na Fun-
dusz Budowy Domu Jubileuszowego wp³y-
nê³o 8 wp³at. Za pomoc modlitewn¹ i mate-
rialn¹ sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ.

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

WIATRAKOWE INFORMACJE
29. pa�dziernika Wiatrak z DA Martyria uru-
chomi³ na stronie internetowej www.janpa-
weIII.pl akcjê zapalania zniczy pamiêci. Do
15 listopada mo¿na by³o symbolicznie zapa-
liæ znicz przy grobie Papie¿a (patrz str. 15).

4 listopada o 17.30 w auli Domu parafial-
nego Wiatrak zaprosi³ uczestników wyjaz-
dów i mi³o�ników wêdrowania na spotkanie
podsumowuj¹ce piesze wêdrówki po naj-
piêkniejszych  zak¹tkach naszego regionu.

8. listopada o 19.30 Poradnia Wsparcia
Wiatrak  zorganizowa³a  kolejne spotkanie
dla osób z rodzin z problemem alkoholowym.

20. listopada przypada³y X. Urodziny �Wia-
traka�. Wiêcej obok.
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20 listopada br. Wiatrak �wiêtowa³ dzie-
siêciolecie swojego istnienia. Z tej okazji
zaprosi³ bydgoszczan do wspólnego �wiê-
towania podczas dwóch koncertów.

Gala urodzinowa Wiatraka w Filharmo-
nii Pomorskiej mia³a dwie ods³ony. Pierwsza
z nich, to pokaz iluzjonisty, który rozpocz¹³
siê o 11.00 i adresowany by³ do najm³od-
szych. Nieco starsi bawili siê te¿ wy�mieni-
cie podczas wystêpu znakomitego iluzjoni-
sty - Macieja Pola. Artysta zaprasza³ na sce-
nê osoby, które razem z nim chcia³y poczuæ
na czym polega zabawa z iluzj¹.

O godzinie 17.00 rozpoczê³a siê g³ówna
czê�æ urodzin. Wszystko co na scenie i poza
ni¹ dotyczy³o wiatraka - m³yna i mielenia
m¹ki. Taka by³a sceneria, kostiumy, a tak¿e
niespodzianki dla wszystkich uczestników
koncertu - ka¿dy z nich dosta³ chlebek wy-
pieczony specjalnie na t¹ okazjê.

Podczas koncertu zosta³a przedstawio-
na opowie�æ o ziarenku ukazana w formie
teatru plastycznego. Pokazano te¿ dziesiêæ
najwa¿niejszych punktów z ¿ycia Wiatraka
- czyli, co uda³o siê nam zrobiæ przez te dzie-
siêæ lat. Tradycyjnie ju¿ odby³o siê wrêcze-
nie statuetek Przyjaciel Wiatraka.

W tym roku wrêczyli�my dziesiêæ statu-
etek osobom prywatnym i firmom, a s¹ nimi:
o. Kamil Szustak z zakonu paulinów z Ja-
snej Góry, Krzysztof Sikora, Kanclerz Wy-
¿szej Szko³y Gospodarki, Firma Atlas, Fir-
ma Lech, Firma Projprzem, Firma Uni
Rach, Firma Zeto, Polskie Radio PiK, Re-
jonowy Urz¹d Poczty w Bydgoszczy oraz
znany re¿yser Krzysztof Zanussi.

Uroczysta czê�æ zakoñczy³a siê zapro-
szeniem na scenê wszystkich pracowników,
wychowawców i wolontariuszy, którzy pra-
cuj¹ w �Wiatraku�. Wspólnie od�piewano
STO LAT i zdmuchniêto dziesiêæ �wieczek
na ogromnym torcie. Nastêpnie wyst¹pi³a
Grupa MoCarta. Po koncercie zaproszono
go�ci na uroczysty bankiet.

Jubileusz Wiatraka

DZIESIÊCIOLATEK

W przygotowaniu 10. Urodzin Wiatraka
pomagali nam: Pañstwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepe³nosprawnych;
Urz¹d Marsza³kowski w Toruniu; Urz¹d
Miasta Bydgoszczy; Filharmonia Pomor-
ska w Bydgoszczy; SKOK Stefczyka; Re-
media; Poczta Polska; Cukiernia Adam
Sowa; Cukiernia Staropolska; p. Soko-
³owska; Waldemar Lewicki - Catering;
Wy¿sza Szko³a Gospodarki w Bydgosz-
czy; Firma Przewozowa BORG; Miejski
Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy; Hurtow-
nia Owoców RENEX ; Opera Nova w Byd-
goszczy; Drukarnia REKPOL; Piekarnia -
Cukiernia GALLA; Piast Pol; Agencja Re-
klamowa START; Agencja Reklamowa
O.K.; Przetwory Miêsne - Pañstwo Zawi-
stowscy; Drukarnia WERS DESIGN; Wasz
Styl Catering; Studio Floris.

Dziêkujemy rownie¿ za wsparcie wszyst-
kim Bydgoskim Mediom.

MONIKA KALISZ,  FUNDACJA �WIATRAK�,
zabawy z Maciejem Polem

fotografowa³ Jarek Szymañski

Dziesiêciolatkowi

�Wiatrakowi�
najlepsze ¿yczenia urodzinowe

nieustaj¹cego rozwoju
i szybkiej przeprowadzki

do Domu Jubileuszowego
sk³ada

Redakcja �Na o�cie¿�



10 Na o�cie¿ (11/2005)

Do ks. Proboszcza
i redakcji �Na o�cie¿�

W atmosferze ostatnich dni listopadowych,
kiedy du¿o mówi siê o �mierci jako przej�ciu
z tego �wiata do Domu Ojca nasunê³a mi siê
my�l, aby w naszej wspólnocie parafialnej
utworzyæ Stowarzyszenie Dobrej �mierci.
Mog³yby do niego nale¿eæ osoby w ró¿nym
wieku i ró¿nego stanu.

Proponujê, aby spotkania raz w miesi¹cu
po³¹czyæ z comiesiêcznymi wspomnieniami
�mierci Jana Paw³a II, tj. ka¿dego drugiego
dnia miesi¹ca. My�lê, ¿e ludzie, którzy siê w
to dzie³o zaanga¿owali, swoim �wiadectwem
pomogliby innym zrozumieæ, ¿e lêk przed
�mierci¹ mo¿na pokonaæ mi³o�ci¹ i odda-
niem siebie Bogu. Trzeba nauczyæ siê zno-
siæ cierpienie tak, aby uszlachetnia³o nas, a
�mieræ bêdzie wtedy fina³em naszej ziemskiej
wêdrówki, ale i te¿ nagrod¹.

Pamiêtajmy, ¿e "Jakie ¿ycie taka �mieræ" i
starajmy siê, aby nasze ¿ycie by³o jak naj-
lepsze i najgodniejsze a nagroda spotka nas
w niebie.

Proszê o rozpatrzenie mojej propozycji.

Z powa¿aniem
PARAFIANKA WIES£AWA

Od redakcji:
Propozycja naszej Cztelniczki jest godna rozwa-
¿enia. Potrzebni s¹ jednak ludzie, którzy to zor-
ganizuj¹ i poprowadz¹. Osobom zainteresowa-
nym powy¿sz¹ spraw¹ proponujemy kontakt
z ks. Proboszczem.

Listy, listy, listy ...

Koncert po³¹czonych chórów z orkiestr¹,
tj. II Bydgoski Dzieñ �w. Cecylii zgromadzi³
w naszym ko�ciele 19. listopada 2005
o 17.00 oko³o trzystu chórzystów aby wspól-
nie wykonaæ �piew.

W�ród wykonawców znalaz³y siê zespo-
³y:

- Stowarzyszenie Orkiestra Dêta w �wie-
ciu - pod dyr. Zbigniewa Jod³owskiego;

MEGACHÓR
II BYDGOSKI DZIEÑ �W. CECYLII

- Chór CHORUS CULMENSIS w Che³m-
nie - pod dyr. Wojciecha B³aszaka;

- Chór EXULTATE DEO w Bydgoszczy -
pod dyr. dr Romualda Rajsa;

- Chór JUBILATE DEO w Bydgoszczy -
pod dyr. Janusza Sierszulskiego;

- Chór FORDONIA w Bydgoszczy - pod
dyr. Mariana Wi�niewskiego i Michaliny
Spychalskiej;

- Chór CANTUS CORDIS w Bydgoszczy -
pod dyr. Kamili Sójka;

- Chór HARMONIA parafii Naj�w. Serca
Pana Jezusa - pod dyr. Magdaleny Opa-
liñskiej;

- Zespó³ Pie�ni Dawnej Uniwersytetu im.
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy -
pod dyr. Jana Lacha;

- Zespó³ Pie�ni Dawnej FRESCA VOCE
MDK Nr 5 w Bydgoszczy - pod dyr. Mi-
chaliny Spychalskiej;

- solo sopran - Michalina Spychalska;
- organy - Beata Gaj, Romuald Rajs.

Muzycy i chórzy�ci wykonali ³¹cznie
12 utworów.

- Hymn do �wiêtej Cecylii ks. Antoniego
Chlondowskiego (po³¹czone chóry z tow.
Orkiestry) dyr. Z. Jod³owski

- Chora³ Jana Sebastiana Bacha (orkie-
stra) dyr. Z. Jod³owski

- Ave Verum Corpus Wolfganga Amade-
usza Mozarta (po³¹czone chóry z tow.
organów) dyr. Kamila Sójka

- Amen Pavela Stanka (orkiestra) dyr. Z.
Jod³owski

- Panis Angelicus Cesara Francka (po-
³¹czone chóry z tow. organów) dyr. J.
Sierszulski

- Missa Dominicalis ks. Antoniego Chlon-
dowskiego (po³¹czone chóry z tow. Or-
kiestry) dyr. Z. Jod³owski

- Modlitwa o pokój Norberta Blachy (po-
³¹czone chóry a capella) dyr. W. B³aszak

�w. Cecylia
dziewica i mêczennica

(II-III wiek)
To jedna z najs³ynniejszych mêczen-

nic Ko�cio³a Rzymskiego.
Trudno jednak odró¿niæ w opisie jej

mêczeñstwa fakty historyczne od legen-
dy. Wed³ug starej tradycji z³o¿y³a �lub
czysto�ci, jednak zmuszono j¹ do ma³¿eñ-
stwa z poganinem Walerianem.

�wiêta pozyska³a dla Chrystusa mê¿a
i jego brata Tyburcjusza. Razem z nimi
ponios³a mêczeñsk¹ �mieræ przez �ciê-
cie mieczem.

Cia³o �w. Cecylii odkryto w 822 r. w
katakumbach, a nastêpnie z³o¿ono w
bazylice jej po�wiêconej na Zatybrzu. Imiê
�w. Cecylii wymieniane jest w Kanonie
rzymskim.

Jest patronk¹ chórzystów, lutników.
muzyków, organistów, zespo³ów wokalno-
muzycznych.

W ikonografii �w. Cecylia przedstawia-
na jest jako orantka. Pó�niejsze prezen-
tacje ukazuj¹ j¹ w tunice z palm¹ mê-
czeñsk¹ w d³oni. Czasami gra na orga-
nach. Jej atrybutami s¹: anio³, instrumenty
muzyczne - cytra, harfa, lutnia, organy,
p³on¹ca lampka, miecz, wieniec z bia³ych
i czerwonych ró¿ - oznaczaj¹cych jej nie-
winno�æ i mêczeñstwo.

- Ave Maria Franciszka Schuberta (orkie-
stra + solo na tr¹bce) dyr.

- Alleluja z oratorium Mesjasz Fryderyka
Händla (po³¹czone chóry z tow. organów)
dyr. Domuald Rajs

- Chorale and beat music Valda Kabeca
dyr. Z. Jod³owski

- Locus iste Antoniego Brûcknera (a CAP-
PELLA) dyr. J. Lach

- Hymn III Tysi¹clecia Miros³awa Ga³ê-
skiego (po³¹czone chóry
z tow. Orkiestry) dyr. Z. Jod³owski

Koncert ten zgromadzi³ ca³y chór zjedno-
czony: chórzystów, muzyków, dyrygentów,
którzy �piewali i grali dla papie¿a Jana Paw-
³a II na lotnisku w Bydgoszczy i w Gnie�nie.

Wykwintne utwory, wspania³a oprawa i wy-
konanie stworzy³y nastrój oczekiwania na
kogo� wielkiego, bliskiego, kochanego.

Nie pojawi siê ju¿ Jan Pawe³ II, ale prze-
cie¿ jest Kto� wiêkszy od niego - Król
Wszech�wiata, którego wielbi¹ te utwory, i
który w czasie Mszy �wiêtej pojawia siê na
o³tarzu, aby w ma³ej drobinie Cia³a przyj¹æ
cierpienie spowodowane naszym grzechem
i pojednaæ nas z Ojcem.

Alleluja ... z Oratorium �Mesjasza� Fryde-
ryka Händla wy�piewuje to wszystko.
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Tydzieñ temu by³a uroczysto�æ Chrystusa
Króla. Decyzja wyboru Chrystusa na swoje-
go Króla jest czym� najwiêkszym co cz³owiek
mo¿e zrobiæ.

Podczas tegorocznej Lednicy przedstawio-
no Misterium obecno�ci Chrystusa w dzie-
jach naszego narodu.

By³ to orszak postaci historycznych wêdru-
j¹cych przez dzieje.

Na pocz¹tku orszaku ci¹gniono wóz z 3me-
trow¹ figur¹ Chrystusa Frasobliwego. Ten
zadumany Chrystus, który siedzi i my�li,
wskazuje nam kierunek na rozstajach dróg -
zauwa¿y³ o. Jan Góra.

Za figur¹ Chrystusa
bracia dominikanie nie-
�li wielkie transparenty
z osobami historyczny-
mi, których dotyczy³y
poszczególne sceny
Misterium. Historia dzie-
jów Polski przez Chry-
stusa zaczê³a siê od
D¹brówki i Mieszka.

"Galopuj¹ nowe cza-
sy, a za tymi czasami
biegnie cz³owiek nowy,
który wszystkie regu³y
ujmuje w nawiasy i
wszystkie idea³y bierze w cudzys³owy. Wy, po
co�cie tu przyszli, a w sumieniu rozpatrzcie,
ujrzeæ cz³owieka w miêkkie szaty odzianego?
Nie?

To chod�cie i patrzcie na Chrystusa ukrzy-
¿owanego. Patrzcie na umieranie Chrystu-
sowe. On nikogo nie bierze w cudzys³ów i w
nawias lecz ku pó³nocy sk³oni³ umêczon¹ g³o-
wê. Polacy, Chrystus z krzy¿a patrzy prosto
na was. On ku wam zasmucone oczy swoje
zwróci³. Wo³a: Ludu mój, czemu� mnie opu-
�ci³? Czy Mnie mi³ujesz?

Ty wiesz o Panie dok¹d wêdrujê, Ty wiesz
o Panie, ¿e Ciê mi³ujê.

Na pocz¹tku by³ chaos lasów, pól i bez-
dro¿y, ponad którym unosi³ siê mi³uj¹cy duch
Bo¿y. I ¿y³ Mieszko, o którym powiadaj¹ kro-
niki, ¿e by³ niewierz¹cy i dziki. By³a te¿ Do-
brawa, która otworzy³a serce Mieszka na
Boga. Bóg pragnie z tob¹ i twoim ludem za-
wi¹zaæ przymierze. Czy wierzysz w Boga
Jednorodzonego? Wierzê. Ja ciebie chrzczê.

Ko�ció³ naszych przodków przyrównano do
okrêtu, który p³ynie przez pocz¹tki naszej hi-
storii. U steru stoi �w. Stanis³aw, a �w. Woj-
ciech u wios³a.

Uwierzcie w dzwony potê¿ne, uwierzcie w
serca swe mê¿ne, ufajcie w bramê niebiesk¹,
w bastion przed besti¹.

Wykrzeszcie z siebie chêæ chêci, dostrze¿-
cie co widz¹ �wiêci: prawdê i piêkno i dobro,
najczystsze z obron.

Podnie�cie strapione g³owy, pobie¿cie do

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

Chrystus w dziejach narodu
Czêstochowy.

Patrzcie jak diabe³ kusi króla Boles³awa i
jak �wiêty Stanis³aw powstrzymuje króla.
Król biskupa zabi³ gniewem uniesiony. Za ten
grzech Polska nasza pozbêdzie korony i d³u-
go bêdzie miêdzy ksi¹¿¹t podzielona.

Id� precz szatanie, a ty pokutuj panie.
Za spraw¹ twej pokuty Polska wstanie.
Na Chrystusow¹ miarê potrzeba Polsce

ducha, nie dosyæ zyskaæ wiarê, potrzebna
jeszcze skrucha. Mówi Chrystus w bole�ci:
Ja hardy kark twój nagnê i wybaczê ci je�li
pragniesz. Czy pragniesz?

Choæ król oka zasmuci³, a Polaków sk³óci³,
choæ bicz Bo¿y dwa wieki Polskê smaga³,
król pokutowa³ i siê do Boga nawróci³,
a Stanis³aw Polsce koronê wyb³aga³.

�wiêty Stanis³awie, na wiecznej przepra-
wie, w naszej grzesznej sprawie, wstawiaj siê
³askawie.

Nasta³y czasy, kiedy Ko�ció³ �wiêty zosta³
ogromnym kryzysem dotkniêty. Ze�wietcza-
³y wszystkie chrze�cijañskie kraje. Rozpleni-
³y siê niczym insekty rozpusta oraz heretyc-
kie sekty, Bóg �wiatu zakon da³ dominikañ-
ski.

Dominikanin - �wiêty Jacek. Zakon ka-
znodziejski.

Wierzycie w Boga? Wierzymy.
Lecz tak¹ wiarê ³atwo mo¿na przepiæ, dla-

tego trzeba j¹ dobr¹ nauk¹ pokrzepiæ. Je¿eli
wierzysz w Boga, pamiêtaj, ¿e prawda jest
jedna, niezmienna i nieodwo³alna i do zba-
wienia potrzebna. Te s³owa w sercu wyryj i w
duszy swej rozwa¿aj, a je�li kto� ci mówi, ¿e
ma lepsz¹ prawdê uwa¿aj....

dzi�, gdy pragnienie prawdy zast¹pi³ g³ód
ciekawostek, toleruj g³upców, lecz nie pozwól
w imiê mi³o�ci zamykaæ sobie ust.

Niech wiedz¹ niedoskonali, ¿e s¹ niedo-
skonali, albowiem prawdziwa mi³o�æ w praw-
dzie siê doskonali.

Nie próbuj na�ladowaæ g³upoty prostego
t³umu, je¿eli Bóg da³ ci rozum, to rób u¿ytek
z rozumu, a rozum niech prawd¹ siê karmi,
niech nie zachwieje tob¹ nurt przewrotny i

mêtny, bo szatan nie ma m¹dro�ci, jest tylko
inteligentny.

Jadwiga królewna chrzest Litwy. W³ady-
s³aw Jagie³³o.

¯yje wiara, umar³a mi³o�æ - boska córka.
Jam sumienie, które serce targa, czyli Skar-
ga. Polaku, jeste� chory, nie brakuje ci wiary,
brakuje pokory. Ja przecie¿ by³em do pokuty
skory. P³aszczysz siê po ko�cio³ach, ¿a³ujesz
za grzechy, innych nawracasz, z ciebie Bóg
nie ma pociechy. Na twoim duchu czapecz-
ka b³azeñska. Duch twój jest coraz bardziej
pod³y, md³y i lichy, bo dr¹¿y ciê najgorszy z
grzechów, grzech pychy. Ale kocha³em wol-
no�æ, spe³niam Bo¿¹ wolê.

Nienawidzi³e� ludzi, kocha³e� swawolê.
Je�li siê nie nawrócisz, twa Rzeczpospoli-

ta zostanie tak jak Chrystus do krzy¿a przy-
bita, lecz nie tak jak Chrystus i nie na wzór
Piotra, ale ukrzy¿owana na wzór z³ego ³otra.

Nie wszystko stracone, mów: Pod Twoj¹
obronê...

I na koniec na Polskê, kraj grzechami cho-
ry wszystko to co najgorsze Pan Jezus do-
pu�ci³. Przysz³y wojny, choroby, przysz³a
�mieræ, rozbiory, lecz On w �mierci swojej
Polski nie opu�ci³ i poza �mieræ z ni¹ poszed³
cierpi¹c do ostatka, a z Nim sz³a i cierpia³a
razem Jego Matka.Ludu mój, mêka twoja siê
przybli¿a, bo nareszcie doros³e� do mojego
krzy¿a. Z³apali ciê, Polaka, warcho³a, pijusa
i przybili na lewo od twojego Chrystusa. Patrz,
kto pod krzy¿em stoi, oto twa ostoja. Matko,
to lud Twój. Ludu, oto Matka twoja.

Synu, widzê przede Mn¹ mêczenników
szereg, id¹ na wschód i na zachód. Tysi¹ce
rodziców i dzieci zd¹¿aj¹ do zatracenia. Twój
wyrok siê nie odmienia. Tak. Oni cierpi¹ wraz
ze Mn¹, s¹ cz¹stk¹ Mego cierpienia, a jed-
nak zapomn¹ o nich pó�niejsze pokolenia.

Nie dopu�æ, niechaj szatan pamiêci nie
u�mierca. Niech pamiêæ o ich �mierci duszê
na wskro� przewierca.

Polska zapomni, lecz Ja ich chowam w g³ê-
bi serca, a wy potomków t³umie stoj¹cy tu,
niemy odpowiedzcie czy bêdziecie o nich
pamiêtaæ? Bêdziemy.

Wiemy, ¿e Pan Bóg Polski nie odst¹pi, lecz
nie wiemy czy Polska o Nim nie zapomni.

Faustyna: Lud wci¹¿ jest prosty, g³êbi swo-
jej nie docieka, a z³y duch ci¹gle kr¹¿y i na
swoje czeka. Co Polacy powinni zrobiæ, Chry-
ste Panie? Maj¹ mieæ w Mi³osierdziu Moim
zaufanie. Jezu ufam Tobie.

To pokolenie dostanie znak pielgrzyma -
Karol - ca³y Mój, pielgrzym cichy i mocny i
niepowstrzymany, jego s³uchajcie.

Jan Pawe³ II: Szuka³em was teraz wy do
mnie przychodzicie...

Po ukoñczonym Misterium kap³ani pokro-
pili nas wod¹ �wiêcon¹, pochodz¹c¹ z naj-
starszej chrzcielnicy Polski, t¹ wod¹ któr¹
zosta³ ochrzczony Mieszko, wod¹ z lednic-
kiego jeziora. Odnowili�my przyrzeczenia
chrztu �wiêtego, wyrzekli�my siê z³ego du-
cha aby ¿yæ w wolno�ci dzieci Bo¿ych i wy-
znali�my wiarê w Boga Ojca, Syna i Ducha
�wiêtego.

Mimo i¿ by³a to Lednica Seniora �piewali-
�my: Oto s¹ baranki m³ode, oto ci co zawo³a-
li Alleluja...

IRENA JADWIGA
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Ka¿de ¿ycie ludzkie jest dla Ciebie wa¿-
ne? Chcesz odpowiedzieæ na s³owa Papie¿a
Jana Paw³a II, który 4 czerwca 1997 r. w Ka-
liszu mówi³: - �Chroñcie i otaczajcie opiek¹
¿ycie ka¿dego waszego dziecka, ka¿dej oso-
by, zw³aszcza chorych, s³abych i niepe³no-
sprawnych. Dawajcie �wiadectwo mi³o�ci
¿ycia i dzielcie siê hojnie tym �wiadectwem�

Od 1981 roku istnieje Diakonia ¯ycia Ru-
chu �wiat³o-¯ycie. Jednym z jej celów jest po-
s³uga na rzecz ¿ycia obejmuj¹ca dzia³ania
wspieraj¹ce zachowanie i respektowanie pra-
wa chroni¹cego ¿ycie poczête oraz konkret-
ne dzieci wydarte �mierci.

Diakonia prowadzi liczne poradnie ¿ycia
rodzinnego, w³¹cza siê w ogólnopolskie ak-
cje, propaguje Klub Przyjació³ ̄ ycia Ludzkie-
go, pos³uguje w o�rodkach adopcyjnych jak
równie¿ prowadzi dzie³o duchowej adopcji.

Je¿eli chcesz w³¹czyæ siê w dzia³alno�æ
Diakonii b¹d� po prostu lepiej poznaæ cele
jej dzia³alno�ci odwied� stronê

CD¯: http://www.oaza.org.pl/cdz.

Mo¿esz i Ty siê przydaæ

DIAKONIA ¯YCIA

Jest taki O�rodek ...

INNI ...?

BY£O
9.11. Msza �w. KWC i spot odpowiedzial-
nych Ruchu �wiat³o - ¯ycie diecezji byd-
goskiej

10-13.11. ORDW (Oaza Rekolekcyjna Dia-
konii Wyzwolenia) - duchowe przygotowa-
nie do rekolekcji ewangelizacyjnych prowa-
dzonych w Adwencie przez ks. Piotra Kul-
backiego

12.11. Oaza Modlitwy, temat �wiêtych ob-
cowanie

20.11. Szko³a animatora o.o. jezuici, temat
elementy mariologii

26.11. Zabawa andrzejkowa

BÊDZIE
8.12. Uroczysto�æ patronalna Ruchu �wia-
t³o - ¯ycie obchodzona w parafii

11 do 15.12. Rekolekcje adwentowe, które
poprowadzi ks. Piotr Kulbacki

14.12. Msza �w. KWC i spotkanie odpo-
wiedzialnych Ruchu �wiat³o - ¯ycie diece-
zji bydgoskiej

18.12. Szko³a animatora o.o. jezuici - te-
mat �Chrystus S³uga�

TRWA
Co pi¹tek spotykamy siê w auli o 18.00 na
formacji i Mszy �w. o 19.30 w kaplicy

Od was zale¿y jutrzejszy dzieñ. (...) Wy ma-
cie przenie�æ ku przysz³o�ci to ca³e olbrzy-
mie do�wiadczenie, któremu na imiê Pol-
ska. Niech w tym wszystkim Chrystus po-
zostanie dla was drog¹, prawd¹ i ¿yciem.

Jan Pawe³ II

Rêcznie wyszywane serwety, obrazy,
drewniane kwietniki, gliniane garnki... Trud-
no uwierzyæ, ¿e te dzie³a wysz³y spod pal-
ców nierzadko ciê¿ko upo�ledzonych dzieci
i doros³ych. Ale to prawda - o czym mog¹
za�wiadczyæ sami twórcy - uczestnicy warsz-
tatów terapii zajêciowej, którzy z rado�ci¹ ob-
serwuj¹ jak wytworzone przez nich rêkodzie-
³a osi¹gaj¹ coraz wy¿sze ceny w czasie co-
rocznej aukcji w o�rodku przy ul. Modrze-
wiowej. Ten sam u�miech go�ci na twarzach
ich kolegów, którzy w czasie jednej z przerw
daj¹ popis swoich umiejêtno�ci wokalnych.
- To dopiero przedsmak tego co us³yszycie
niebawem... W³a�nie przygotowujemy siê do
koncertu - t³umaczy jeden z instruktorów.
Zesz³ym razem zdobyli�my Grand Prix...

Inna scena. O�rodek Szkolno-Wychowaw-
czy im. L.Braille'a w Bydgoszczy. W³a�nie
trwa niedzielna msza. To nic, ¿e w sali od
chemii. Atmosfera i tak jest wyj¹tkowo �wi¹-
teczna. Niewidome dzieci uderzaj¹ w d³onie
w rytm d�wiêku gitary z precyzj¹, jakiej móg³-
by im pozazdro�ciæ niejeden zdrowy. Muzy-
ka milknie jednak na chwile, gdy zaczyna siê
liturgia s³owa. Palce jednej z dziewcz¹t
zrêcznie przebiegaj¹ po wypuk³ych punktach
na papierze. Czyta nie gorzej ni¿ swoja ró-
wie�niczka ze �zwyk³ej� szko³y... Najbardziej
wzruszaj¹co robi siê jednak dopiero w cza-
sie komunii. Dzieciaki nieporadnie wstaj¹ z
krzese³ szukaj¹c pomocy kolegi lub kole¿an-
ki, po czym ju¿ razem id¹ w stronê prowizo-
rycznego o³tarza, ostrzegaj¹c siê nawzajem
o przeszkodach.

Czy takie ¿ycie ma sens? Mo¿e nie raz
siê nad tym zastanawia³e� widz¹c sparali-
¿owan¹ osobê na wózku, ciê¿ko upo�ledzo-
ne psychicznie dziecko lub kalekê bez rêki
lub nogi? Mo¿e by³oby lepiej, by taki cz³o-
wiek nigdy siê nie narodzi³? Po co ma nie-
potrzebnie cierpieæ... To przecie¿ niehuma-
nitarne� Nieludzkie� Je¿eli tak, to jakich
s³ów u¿yæ, by nazwaæ dwuznaczne u�mie-
chy w autobusie na widok chorej osoby,
szkolne wyzwiska czy ¿arty, które �miesz¹
chyba samych opowiadaj¹cych czy nawet
dyskretne sugestie, by matka zawczasu po-
zby³a siê k³opotliwego ciê¿aru? Tak napraw-
dê to nie Oni cierpi¹, tylko my� Na przera-
¿aj¹cy brak mi³o�ci.

DAM

ZAPROSZENIE
- Czy jeste� cz³owiekiem wolnym?
- Czy u�wiadamiasz sobie, ile jest zagro-

¿eñ we wspó³czesnym �wiecie?
- Czy ofiarujesz swoj¹ modlitwê i troskê

za innych?
- Czy potrzebujesz modlitwy?

Ruch �wiat³o-¯ycie od pocz¹tku swego
istnienia formowa³ ludzi ku wolno�ci. Tak¹
drog¹ oaza prowadzi ludzi od 50 lat i nadal
j¹ podejmuje, przez modlitwê, Krucjatê Wy-
zwolenia Cz³owieka, przez rekolekcje i wyj-
�cie do ludzi.

Diakonia Wyzwolenia
naszej diecezji organizuje

w dniach od 10 do 15 grudnia br.

 REKOLEKCJE
dla naszej parafii.

Wiêcej szczegó³ów ju¿ wkrótce w og³o-
szeniach duszpasterskich.

Czy odpowiesz na Bo¿e wo³anie?
B¹d� aposto³em wolno�ci!

Zapraszamy na now¹ stronê!
Forum Oazowe Diecezji Bydgoskiej

www.oazabydgoska.xt.pl

Rekolekcje wakacyjne odbywaj¹ siê
niestety tylko raz w roku. Pozostaje nam
jednak po nich mnóstwo wspomnieñ, któ-
re pozwalaj¹ na radosne, choæ jednocze-
�nie i niecierpliwe oczekiwanie na kolej-
ny czas "pobytu na pustyni". Jak siê oka-
zuje, czasami ta "pustynia" mo¿e byæ
nawet dosyæ zielona ...

W drugiej po³owie wakacji prze¿ywa³am
rekolekcje na Suwalszczy�nie w Diecezjal-
nym Domu Rekolekcyjnym w Smolanach.

Piêkna okolica: jeziora, lasy i ³¹ki, �piew
¿urawi o wschodzie s³oñca - wszystko to
sprzyja³o nie tylko spacerom, rozmowom, ale
i medytacjom, których nie brakowa³o ani na
Oazie Rekolekcyjnej Diakonii Liturgicznej,
ani te¿ na Oazie Nowego ¯ycia.

Pierwsze rekolekcje rozpoczê³y siê 17
sierpnia i zgromadzi³y 30 osób ró¿nego sta-
nu i wieku z ca³ej Polski.

W misterium liturgii wprowadza³ nas ks.
Stanis³aw Szczepaniec, moderator Central-
nej Diakonii Liturgicznej, a pos³ugê anima-
tora pe³ni³a Irena Kucharska z INMK.  For-
macjê prze¿ywali�my w trzech grupach, za-
równo pod wzglêdem pos³ugi (�piewu, czy-
nu i modlitwy) jak i stopnia (I, II i III). Ka¿dy
dzieñ rozpoczynali�my i koñczyli�my mo-
dlitw¹ Liturgii Godzin, a centralnym punktem
dnia - w samo po³udnie - by³a Eucharystia.
Wszyscy, id¹c za s³owami Ojców soboro-
wych, uczyli�my siê, jak �wiadomie, czynnie
i owocnie uczestniczyæ w liturgii. (cdn)

PAT

WYJ�CIE
Z NIEWOLI (1)



Dla (nie tylko starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
LISTOPADOWA

(opracowa³ KfAD)

ZNACZENIE WYRAZÓW
1. Lekkoduch, roztrzepaniec; 2. W¹ska szczelin-
ka; 3. Tak mówi¹ o ciê¿kich zbytecznych przedmio-
tach; 4. Ozdobna grafika karty tytu³owej; 5. Wyrok
�mierci wykonany na gilotynie; 6. Wielki sk¹piec;
7. Prawo Bo¿e nadane na kamiennych tablicach;
8. Tramwajowe skrzy¿owanie; 9. Tytu³owa bohater-
ka ballady Mickiewicza; 10. Imiê Kusznierewicza;
11. Fachowiec pracuj¹cy w banku; 12. Wynalazek
Alfreda Nobla; 13. ¯yj¹tka spulchniaj¹ce nam cia-
sto; 14. Flaga pañstwowa na statku; 15. Kurki bez
piórek; 16. Mieszkania dla ¿o³nierzy; 17. Granica,
koniec; 18. Kobieta oddaj¹ca cze�æ bo¿kom; 19.
Markowy hotel w Warszawie; 20. Ruczaj, potoczek;
21. Wolny ... u Marii Konopnickiej; 22. Os³ona orze-
cha; 23. Czê�æ fabryki, uczelni itp.; 24. Opakowa-
nie do zapa³ek.

Wpisz brakuj¹ce litery do diagramu. Te z wyró¿-
nionych pól dadz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nad-
sy³aæ na adres redakcji lub w³o¿yæ do skrzynki
�Poczty parafialnej� do 11. GRUDNIA 2005 r. Lo-
sujemy nagrodê niespodziankê. Has³o uzupe³nianki
z poprzedniego wydania brzmia³o: WIARA POMO-
¯E CI W NAUCE. Nagrodê otrzymuje  Jakub Kmi-
nikowski  zam. w Unis³awiu, przy ul. Sienkiewi-
cza 24. Gratulujemy. Nagrodê wysy³amy poczt¹.

Od redakcji: Bardzo prosimy PT Autorów roz-
wi¹zañ o podawanie wieku. Informacja ta pomo¿e
lepiej dobraæ rodzaj nagrody.
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Planowali�my tê pielgrzymkê blisko pó³
roku. Wreszcie sprzyjaj¹ce okoliczno�ci i
pogoda sprawi³y, ¿e na pocz¹tku pa�dzier-
nika dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 66 w
Bydgoszczy wraz z opiekunami i nauczy-
cielami pojecha³y do Gietrzwa³du. Oddali-
�my ho³d Matce Bo¿ej Gietrzwa³dzkiej s³y-
n¹cej z niezliczonych ilo�ci otrzymanych
³ask i cudownych uzdrowieñ.

Kult Matki Bo¿ej
Gietrzwa³dzkiej

O ¿ywotno�ci kultu Cudownego Obra-
zu, podobno namalowanego przez �w.
£ukasza, dowodz¹ ju¿ pierwsze wzmianki
z 1568 roku. Ogromna ilo�æ wotów z³o¿o-
na przez p¹tników, w tym dzieci, �wiadczy
i¿ uzdrowienia by³y liczne, a kult bardzo
¿ywy i powszechny. Wiedzia³a o tym Stoli-
ca Apostolska i z woli papie¿a Paw³a VI
obraz Matki Bo¿ej Gietrzwa³dzkiej zosta³
ukoronowany z³otymi koronami przez kar-
dyna³a Stefana Wyszyñskiego 8 wrze�nia
1967 roku. Trzy lata pó�niej Ojciec �wiêty
nada³ �wi¹tyni Gietrzwa³dzkiej tytu³ Bazy-
liki Mniejszej.

Objawienia
Historia Gietrzwa³du siêga roku 1352.

Punktem zwrotnym w dziejach tej niewiel-
kiej miejscowo�ci k.Olsztyna by³y objawie-
nia Matki Bo¿ej. W dobie nasilonej germa-
nizacji tych ziem, Matka Bo¿a objawi³a siê
dzieciom na przestrzeni czerwca i wrze�nia

PIELGRZYMKA
NASZYCH DZIECI

SANKTUARIUM MARYJNE W GIETRZWA£DZIE

1877 r. Podobnie jak w Lourdes i Fatimie
Maryja objawi³a siê wiejskim dzieciom po-
chodz¹cym z niezamo¿nych rodzin: Justy-
nie Szafryñskiej (13 lat), Barbarze Samu-
lowskiej (12 lat) i przemawia³a do nich w
piêknym polskim jêzyku.

Sto lat po tych objawieniach Ko�ció³
Warmiñski na mocy dekretu prymasa Pol-
ski i za pozwoleniem Stolicy Apostolskiej
zatwierdzi³ autentyczno�æ objawieñ Matki
Bo¿ej w Gietrzwa³dzie.

Lek na ca³e z³o
Byli�my zauroczeni tym cichym

i spokojnym miejscem kultu religij-
nego. Z drugiej strony tajemnicze
misterium potwierdzonych obja-
wieñ nie pozwala³o zapomnieæ o
s³owach Maryi wypowiedzianych
do dzieci: - �Nie smuæcie siê, bo Ja
zawsze bêdê przy was�.

Nie zapomnimy tak¿e ciekawej
rozmowy z ks. Janem Brzozow-
skim, przeorem i kustoszem Sank-
tuarium, który zachêca³ nas do po-
nownej pielgrzymki.

- �ledz¹c kronikê objawieñ w
Gietrzwa³dzie, zauwa¿amy wiele
cech wspólnych z wcze�niejszymi
objawieniami w Lourdes i pó�niej-
szymi w Fatimie - powiedzia³ ks.
Jan Brzozowski.

Jednak we wszystkich tych ob-
jawieniach ukazywa³a siê Maryja
jako Niepokalana Dziewica i zachê-
ca³a dzieci do odmawiania ró¿añ-
ca. Ja te¿ was o to proszê - doda³
kustosz sanktuarium.

ANNA GOLEC

Bydgoszcz, 22.10.2005 r.
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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

PODRÓ¯ PO�LUBNA
Szkot o¿eni³ siê z wdow¹ i uda³ siê w pod-
ró¿ po�lubn¹. W poci¹gu pyta go wspó³pa-
sa¿er: - Gdzie pan jedzie? - W podró¿ po-
�lubn¹! - Tak? A gdzie pañska ¿ona?
- Ona nie jedzie. Ona ju¿ by³a.

Salus aegroti
suprema lex esto!

�Niechaj zdrowie chorego
bêdzie najwy¿szym prawem�

Czas Chrystusa w Centrum Onkologii

MOJE JEST DZI�,
A BOGA JUTRO

Listopad ³¹czy nas z tymi, którzy odeszli,
którzy ju¿ nie czekaj¹ na jutro. My, pielgrzy-
mi, czêsto mówimy jutro, tymczasem to jutro
nigdy do nas nie nale¿y. Gdy wstaniemy bê-
dzie dzi�! Ale cieszy nas, ¿e je�li jutro jest
Boga, to nie mam czego siê baæ.

I tak siê piêknie z³o¿y³o, ¿e 13.XI zapro-
szona Schola o nazwie "Czas Jezusa" - to
czas dzi� i jutro - dzi�, które nale¿y do m³o-
dych �piewaków i jutro, które nale¿y do Chry-
stusa. Ich nazwa, wypisana z³otymi literami,
która ich przyozdobi³a, przypominaæ im bê-
dzie do kogo nale¿y czas. Po prostu zawsze
z Jezusem!

13.XI.2005 r. Chrystus wszystkim przypo-
mnia³ o pomno¿eniu talentów - co imponuj¹-
co (26 osób), rado�nie i pobo¿nie zaprezen-
towa³a Schola "Czas Jezusa" z parafii �w.
Jana Aposto³a w Fordonie podczas Eucha-
rystii w kaplicy Centrum Onkologii. �piewy
prowadzone przez pani¹ Karolinê by³y ³atwe
i proste, ale g³êboko religijne. Uczestnicy
Mszy �w. w³¹czali siê we wspólny �piew. Uro-
czystym akcentem by³a Komunia �w. - udzie-
lana w niedzielê pod dwoma Postaciami.
Schola podesz³a do kap³ana piêkn¹ pro-
cesj¹, aby przyj¹æ Jezusa, którego g³osz¹
s³owem, �piewem i swoj¹ nazw¹. Czas Eu-
charystii chocia¿ to 45 min. szybko min¹³. Na
zakoñczenie za�piewano krótk¹, ale pe³n¹
ognia mi³o�ci i m³odo�ci. pie�ñ uwielbienia
Chrystusa.

Po Mszy �w. wszyscy pacjenci i przybyli
go�cie przeszli do sali konferencyjnej. I tu
czas siê nie d³u¿y³. �piewem, gestem i piêk-
nym u�miechem �piewacy rozpalali serca
pacjentów oraz przyby³ych licznie go�ci.
Mamy nadziejê, ¿e powtórz¹ swój wystêp z
kolêd¹.

Jak mówi ks. Arkadiusz SDB - �piew sta³
siê dla chorych ósmym "sakramentem". Cho-
rzy czêsto mówi¹, ¿e ca³y wieczór, a nawet
trzy dni pozostaje w nich rado�æ z us³ysza-
nego �piewu.

Niech ka¿da chwila naszego ¿ycia bêdzie
czasem dla Jezusa. A On nas na pewno kie-
dy� przyjmie tam, gdzie ju¿ nie bêdzie cza-
su, lecz szczê�liwa wieczno�æ.

Bóg mo¿e tylko kochaæ, a Jego mi³o�æ jest
w sercach naszych.

Dzielmy siê mi³o�ci¹ i rado�ci¹ jak chle-
bem, a szczególnie dla chorych miejcie sa-
marytañskie serca.

Ks. Arkadiusz uzna³ dzieñ 13 listopada za
jedn¹ z piêkniejszych niedziel ofiarowanych
tym, którzy najbardziej tej rado�ci i nadziei
potrzebuj¹. Zdjêcia nich �wiadcz¹ o darze
serca ofiarowanym przez Scholê "Czas Je-
zusa" pacjentom i go�ciom.

Ks. Arkadiusz serdecznie dziêkuje wszyst-
kim, ks. Proboszczowi, prowadz¹cym i ro-
dzinom chorych. Niech czas Jezusa trwa
ka¿dego dnia.

KADI

Porównuj¹c aktualne liczby z danymi z
ubieg³ego roku zauwa¿amy, ¿e uczestniczy³o
we Mszach �w. 630 osób wiêcej ni¿ rok temu

W Uroczysto�æ Króla Wszech�wiata

UCZESTNICTWO I ZAANGA¯OWANIE

(5307), a Komuniê przyjê³y 302 osoby wiê-
cej (1770). Dane statystyczne zbiera³ kilku-
dzisiêcioosobowy  zespó³. (kd)

ADWENT
Roraty

w ka¿d¹ sobotê!

ASYSTENCJA
- uczestniczenie we mszy �w. ze �zdro-

wym� spojrzeniem na chorych: np. wenty-
lacja, podprowadzanie do Komunii, poda-
nie wody, czy odprowadzenie na oddzia³.
Równie¿ gdy kap³an jest sam przy o³tarzu
asystencja jest potrzebna, np. czytanie,
podanie czego�.

Nie bójcie siê! Kto ma trochê lito�ci dla
chorego niech wygospodaruje czas, choæ-
by raz w tygodniu.

Ks. Arkadiusz i chorzy na pewno siê
uciesz¹.
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ezsM
etêiw�

hcynreiwabzciL .w�einumoKetêjyzrP
U

M K einzc¹£ M K einzc¹£

S03.81 114 783 897 59 832 333 37,14
00.7 151 211 362 53 39 821 76,84
03.8 432 372 705 29 361 552 03,05
00.01 634 776 3111 321 182 404 03,63

)*(00.11 3 21 51 3 9 21 00,08
03.11 245 657 8921 521 232 753 05,72
00.31 283 715 998 97 331 212 85,32
00.71 271 182 354 74 18 821 62,82
03.81 761 372 044 83 95 79 50,22

)**(00.02 26 98 151 06 68 641 96,69
amuS amuS amuS amuS amuS 0652 0652 0652 0652 0652 7733 7733 7733 7733 7733 7395 7395 7395 7395 7395 796 796 796 796 796 5731 5731 5731 5731 5731 2702 2702 2702 2702 2702 09,43 09,43 09,43 09,43 09,43

:ainezcanzO :ainezcanzO :ainezcanzO :ainezcanzO :ainezcanzO
igorDhcatonlópsWew.w�azsM-)**(;ycilpakwic�o³imjenlajcepsiceizdald.w�azsM-)*(

,yteibok-K,in�yzc¿êm-M.êtobosw.w�azsM-S;jenlanemuhcetakoeN
;]%[.w�êinumoKhcyc¹jumjyzrpbósoabzcil-U



15 Na o�cie¿ (11/2005)

W ka¿dym wydaniu �Na o�cie¿� podaje-
my 3 pytania dotycz¹ce Mszy �w. sugeruj¹c
trzy podpowiedzi, z których tylko jedna bê-
dzie 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� ostatnia czê�æ:
1. W którym roku papie¿ Jan Pawe³ II og³o-

si³ obchodzenie w Ko�ciele Roku Eu-
charystii?
A 2005
B 2004
C 2000

2. W którym miesi¹cu podali�my w �Na
o�cie¿� pierwsze pytania Testu o Eu-
charystii?
A w styczniu
B w grudniu
C w lutym

3. Co ile lat Ko�ció³ og³asza Rok Eucha-
rystii?
A nie ma regu³y
B co 10 lat
C co 50 lat

Poprawne odpowiedzi z poprzedniej czê-
�ci brzmia³y: 1A, 2B, 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), Magdalena Wilk (ul. Albrych-
ta 2) i Joanna Wojcik, ul. Jasiniecka 5. Dy-
plomy czekaj¹ w zakrystii.

Termin nadsy³ania odpowiedzi up³ywa
11 grudnia 2005 r. Powodzenia.

Podsumowanie i og³oszenie wyników
konkursu w nastêpnym wydaniu.

ADALBERT

Test o Eucharystii (10)

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.

WARSZTATY
 XXIV Tydzieñ Kultury Chrze�cijañskiej

W ramach XXIV Tygodnia Kultury
Chrze�cijañskiej w Bydgoszczy odby³y
siê warsztaty dziennikarskie.

W dniach 6-7 listopada br. w siedzibie re-
dakcji dwumiesiêcznika misyjnego �Pos³a-
niec Ducha �wiêtego� zebrali siê przedsta-

wiciele katolickiego �rodowiska dziennikar-
skiego z naszej diecezji, a w�ród nich oso-
by zainteresowane tematyk¹ warsztatów
oraz reprezentanci pism parafialnych takich
jak: �G³os serca�, �Miesiêcznik Ko�cielny�,
�Vox cordis� oraz �Na o�cie¿�. Grono s³ucha-
czy tworzy³o 15 osób.

Misji nauczania podjêli siê pan redaktor
Tomasz G¹ska i o. Ryszard Sum CSSp. W
czasie warsztatów pad³o wiele cennych
uwag, dla przedstawicieli mediów pisanych.
By³y to konkretne rady dotycz¹ce popraw-
nej edycji tekstów, szaty graficznej, doboru
materia³ów, a tak¿e ju¿ bezpo�rednio - obiek-
tywna ocena ka¿dego z pism.

Z szerokiej gamy cennych informacji wy-
mieniê kilka, moim zdaniem najwa¿niej-
szych:

* podpisywanie tekstów imieniem i nazwi-
skiem podnosi ich autentyczno�æ, sta-
wia za tekstem konkretn¹ osobê, two-
rzy wiêzi,

* w gazetach parafialnych brakuje felieto-
nów,

* tre�ci¹ pisma parafialnego (jak sama na-
zwa wskazuje) powinno byæ ¿ycie para-
fii - jako zbioru osób, spraw i problemów,

* ka¿dy tekst da siê skróciæ i nie ma tek-
stu, który musi siê ukazaæ,

* tytu³ jest �g³ow¹� tekstu.
Podczas oceny naszego pisma, na szcze-

góln¹ pochwa³ê zas³u¿y³y sobie: cykl - �Lu-
dzie z pomnika�, obecno�æ �Rozmowy mie-
si¹ca� w ka¿dym numerze, wyci¹g z ksi¹g
parafialnych w postaci: �Chrzty, �luby, Po-
grzeby�, a tak¿e kontakt pisma z czytelnika-
mi przez �Listy do redakcji�. By³y oczywi�cie
uwagi krytyczne, ale te redaktorzy naszego
pisma skrzêtne zanotowali i popracuj¹ nad
usuniêciem zauwa¿onych usterek.

Udzia³ w warsztatach to wiele nowej wie-
dzy, to uwagi techniczne, a wszystko to po
to, by �Na o�cie¿� trafia³o jak najlepiej do
ka¿dego odbiorcy, by³o przejrzyste, czytel-
ne i oczywi�cie interesuj¹ce.

TEKST I FOTO ZOSIA
DOM

SUE RYDER
W BYDGOSZCZY

o. Ryszard Sum CSpS

 red. Tomasz  G¹ska

Na stronie internetowej www.janpawelii.pl
zainaugurowanej w sieci 16. pa�dziernika
2005 roku podczas V Dnia Papieskiego
znajduje siê swoiste kompendium wiedzy
o zmar³ym papie¿u Janie Pawle II. Stronê
tê odwiedza wielu internautów. Warto
wspomnieæ, ¿e stronê tê do dzi� (21. listo-
pada 2005) odwiedzi³y 38753 osoby.

Dnia 29 pa�dziernika pojawi³a siê na tej
stronie informacja - zak³adka, ¿e mo¿na
zapaliæ symboliczny znicz na grobie Jana
Paw³a II. Byl to symboliczny wyraz pamiêci
o naszym Ojcu Swiêtym.

Do 19. listopada, ostatniego dnia mo¿li-
wo�ci zapalania zniczy, zapalono 10 084

ZAPALILI ZNICZ
 na grobie Jana Paw³a II

zniczy przez osoby odwiedzaj¹ce j¹ z ca-
³ego �wiata.

Po wielko�ci tej liczby widaæ, jak ¿ywa
jest pamiêæ osoby zmar³ego papie¿a Jana
Paw³a II.

W podsumowaniu akcji organizatorzy
napisali: - Serdecznie dziêkujemy wszyst-
kim, którzy w dniach listopada - �miesi¹ca
po�wiêconego wspominaniu wiernych
zmar³ych� - ogarniali modlitw¹ Jana Paw³a
II.

Ze swej strony dodam, ¿e rozmiary tej
akcji osobi�cie mnie zaskoczy³y.

ANTONI - ZNICZ NR 23



Ludzie z pomnika (91)

Wspomnienie pani Gabrieli:

Urodzi³a siê w 1900 roku, prawdopodob-
nie w lipcu, w Dobrzyniu (dzi� czê�æ Golubia
Dobrzynia). By³a córk¹ spolszczonej rodziny
wyznania katolickiego o nazwisku Kleinkopf
pochodz¹cej z Prus Wschodnich. Jej ojciec
Peter by³ znanym w Dobrzyniu i Golubiu ma-
larzem pokojowym. Matkê zna³am tylko z wi-
dzenia. Ukoñczy³a Szko³ê Powszechn¹ w Do-
brzyniu, a nastêpnie zda³a maturê w Gimna-
zjum Klasycznym (niemieckim) w Golubiu.

Nie znane s¹ lata jej m³odo�ci, ale na pew-
no ju¿ od 1930 roku pracowa³a w Magistra-
cie w Golubiu. W 1932 roku wysz³a za m¹¿
za Ludwika Lewina - listonosza, a nastêpnie
naczelnika Poczty w Golubiu. Emma praco-
wa³a w Magistracie do 1934 roku, kiedy to
urodzi³a syna Romana. Ostatnio by³a Kierow-
nikiem Wydzia³u Handlowego, w którym ja
równie¿ pracowa³am jako referent biurowy.

Jako prze³o¿ona Emma by³a osob¹ bar-
dzo kulturaln¹, grzeczn¹, z szacunkiem od-
nosz¹c¹ siê do ka¿dego cz³owieka. Nie zwa-
¿a³a na to, czy rozmawia z Niemcem, Pola-
kiem, czy ¯ydem. Lewinowie byli rodzin¹
powa¿an¹ w Golubiu. Czêsto jednak podczas
wspólnych prywatnych rozmów ostrzega³a,
aby mieæ siê na baczno�ci w stosunku do
miejscowych Niemców. Mówi³a zawsze: pa-
miêtajcie, ¿e Niemcy s¹ wobec was agresyw-
nie nastawieni, a do tego jeszcze podjudzani
przez rodaków z Vaterlandu.

Gdy Emma zakoñczy³a pracê w Magistra-
cie kontakty os³ab³y. Nie znam dok³adnie dal-
szych szczegó³ów z ¿ycie jej i jej rodziny.
Wiem, ¿e w 1936 roku urodzi³a córeczkê.
Prawdopodobnie mia³a na imiê Katarzyna, bo
mówi³a do niej �Katka�. Wiosn¹ 1939 roku
zmar³ nagle jej m¹¿ Ludwik. On by³ oko³o 10

EMMA LEWIN
(z rodzin¹)

W dniu 31 grudnia 1983 roku Msz¹ �w.
i nabo¿eñstwem dziêkczynnym po¿egnali-
�my stary ,który by³ rokiem powstania naszej
wspólnoty. Z rado�ci¹ podziêkowali�my
Bogu i naszej Patronce za wszystko, co ju¿
osi¹gnêli�my - choæ tak niewiele.

Nastêpnego dnia by³ Nowy Rok i pierw-
sze w parafii urodziny Proboszcza, cz³owie-
ka cichego, pokornego i oddanego modli-
twie, a który koñczy³ 47 lat. By³y ¿yczenia i
kwiaty. Ksi¹dz Zygmunt podziêkowa³ za
¿yczenia, pomoc i pamiêæ trochê zdziwiony,
¿e nowi przecie¿ parafianie pamiêtali i znali
datê jego urodzin.

Rok 1984 to w parafii rok dalszej, dyna-
micznej pracy budowlanej. Rok budowy ko-
�cio³a materialnego, ale tak¿e rok budowy
wspólnoty parafialnej. W tym roku zaczê³y
siê krystalizowaæ pierwsze zwyczaje para-
fialne, z których wiele przetrwa³o do dzi�.

Nowy Rok powitali�my ukoñczon¹ kaplic¹
zwan¹ �betlejemk¹�. Ju¿ w styczniu, pomi-
mo �niegu i mrozu, rozpoczê³y siê prace
przygotowuj¹ce do kolejnej budowy, kolej-
nej kaplicy, tym razem murowanej. Wyrów-
nano teren, wytyczono miejsce pod funda-
menty, wykonywano wykopy, a w nich zak³a-
dano pierwsze szalunki. Do tych prac coraz
czê�ciej w³¹czali siê wszyscy parafianie.

W tym czasie zapad³a te¿ decyzja, aby w
pierwszej kolejno�ci zbudowaæ tymczasowe
mieszkanie dla proboszcza i jego pomocni-
ków - wikariuszy. Brak kap³ana na miejscu
stawa³ siê coraz bardziej uci¹¿liwy dla funk-
cjonowania parafii.

To jednak nie koniec �budowy�, bowiem
zaraz po feriach zimowych dzieci ze szkó³
podstawowych rozpoczê³y w naszych tym-
czasowych salkach przy kaplicy naukê reli-
gii. By³o te¿ wiele innych planów i potrzeb z
którymi nale¿a³o siê zmierzyæ.  (cdn)

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

O mojej parafii (17)

NOWY ROK
lat od niej starszy. Emma z dzieæmi w dal-
szym ci¹gu mieszka³a w mieszkaniu obok
poczty.

Czêsto widzia³am j¹, czasem rozmawia-
³am, gdy sz³a z dzieæmi na cmentarz, na grób
mê¿a, dzisiejsz¹ ulic¹ Sienkiewicza, gdzie ja
wówczas mieszka³am. Gdy rozmawia³y�my
pod koniec sierpnia 1939 roku Emma bar-
dzo ba³a siê o przysz³o�æ swoj¹ i dzieci. Wia-
domo ju¿ by³o, ¿e wojna wisi na w³osku, a
ona obawia³a siê, ¿e miejscowi Niemcy wy-
rzuc¹ ich z mieszkania.

Ostatni raz widzia³am Emmê 12 lub 13
pa�dziernika 1939 roku id¹c¹ z dzieæmi. By³
to, jak siê pó�niej okaza³o, dzieñ trzeciej z
kolei ³apanki w Golubiu, jak i dzieñ masowych
aresztowañ ludzi Niemcom podejrzanych. W
czasie gdy sz³a obok przechodzi³ Niemiec,
mo¿e 16 letni wówczas ch³opak w mundurze
Hitlerjugend o nazwisku Georg Tzilke. Pobi³
dotkliwie dwójkê polskich ch³opców, synów z
mego s¹siedztwa w wieku pewnie 6 i 7 lat.
Pobi³ rzekomo za to, ¿e nie pozdrowili go s³o-
wami "Heil Hitler". Emma, która doskonale
zna³a tego m³odzieñca zwróci³a mu uwagê,
mówi¹c oczywi�cie po niemiecku, ¿e to nie
przystoi, aby kulturalny m³ody obywatel nie-
miecki bi³ dzieci na ulicy. Wówczas Georg
podszed³ do pobliskiego ¿andarma i co� mu
powiedzia³. Ten pod broni¹ zabra³ natych-
miast  Emmê z dzieæmi odprowadzaj¹c ich w
nieznanym mi wówczas kierunku.

Jak siê pó�niej okaza³o wszystkich odpro-
wadzano do tymczasowego obozu interno-
wania w miejscowym Gimnazjum.

W kilka dni pó�niej do�æ du¿¹ grupê osób,
w tym osoby starsze, oraz kobiety i dzieci
zatrzymane w ³apance, prowadzono pod
eskort¹ w stronê dworca kolejowego. Dowie-
dzia³am siê, ¿e za³adowano ich do wagonów
towarowych i pod³¹czono do poci¹gu zd¹¿a-
j¹cego w kierunku Bydgoszczy. Pó�niej w
Golubiu mówiono, ¿e wywieziono ich do For-
donu. My�leli�my, ¿e do wiêzienia, bo wie-
dzieli�my, ¿e ju¿ przed wojn¹ tam by³o.

Niedawno, gdy mój syn - pracownik ad-
ministracji na Golubskim Zamku dosta³ za-
danie uporz¹dkowania notatek by³ego kusto-
sza, �p. kasztelana Zygmunta Kwiatkowskie-
go, znalaz³ w biurku niepozorny notesik. Na
ok³adce by³ napis �Fordon�. W �rodku zna-
laz³ pana adres i telefon (mój - przy. autora),
a obok zapis �Blachanowski - Dolina �mierci
Fordon - a mo¿e inni - mo¿e Lewin? Sprawê
nale¿y wyja�niaæ POMOGÊ!�. Ca³o�æ niewie-
le mi mówi³a, ale nazwisko Lewin da³o mi
pewne skojarzenia. Poprosi³am syna o kon-
takt z panem i tak dosz³o do naszego spo-
tkania i moich wspomnieñ.

opracowa³ KFAD

Materia³y �ród³owe:
Relacja Gabrieli Trokaczyñskiej - mieszkan-
ki Golubia Dobrzynia.

Od autora:
Dziêkujê pani Gabrieli za relacjê, oraz jej sy-
nowi Zenonowi za pomoc w powstaniu niniej-
szego odcinka. Nale¿y te¿ podziêkowaæ
Bogu, ¿e pozwoli³ �p. Zygmuntowi Kwiatkow-
skiemu (zm. 29.08.2005 roku) natchn¹æ Pana
Zenona, by otworzy³ ten niepozorny notesik.

Poznali�my kolejn¹ �bia³ê plamê� dotycz¹-
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ca Doliny �mierci. Pan Zenon obieca³, ¿e po-
mo¿e i dowie siê od starszych mieszkañców
o losach ludzi z Golubia z tych czasów. Tych
co tu zginêli by³o prawdopodobnie oko³o 400
osób.

Wiadomo te¿, ¿e w Golubiu nie zachowa-
³y siê informacje dokumentalne. Prawdopo-
dobnie, czego nie zd¹¿yli zabraæ Niemcy zo-
sta³o spalone podczas po¿aru ich siedziby,
który wybuch³ w wyniku ostrza³u artyleryjskie-
go miasta w przeddzieñ wyzwolenia.



Kompendium (1)

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Z KANCELARII PARAFIALNEJ

24 wrze�nia 2005
Mateusz Maciej Semrau

ur. 12.08.2005
25 wrze�nia 2005
Mariusz Batczyñski

ur. 12.08.2005
Wiktoria Julia Malinowska

ur. 29.08.2005
Dominik Tobiasz Rymaszewski

ur. 27.01.2005
Oliwia Simbiga
ur. 27.07.2005

9 pa�dziernika 2005
Marta Ma³gorzata Gutowska

ur. 26.08.2005
Marcin Kotoliñski

ur. 17.07.2005
Oliwier Piotr Witkowski

ur. 14.07.2005
23 pa�dziernika 2005

Vanessa Wiktoria Milewska
ur. 6.09.2005

Dawid Krzysztof Nalewka
ur. 24.07.2005
Kacper Chy³a
ur. 23.08.2005

Jakub Makowski
ur. 01.08.2005
Julia Szramka
ur. 24.08.2005

13 listopada 2005
Natalia Zolich
ur. 04.08.2005

Maciej Mariusz Ziarnik
ur. 12.09.2005

Nikola Ewa Kasprzak
ur. 10.09.2005

Bart³omiej Przeperski
ur. 26.08.2005

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

Redakcja �Na o�cie¿� posta-
nowi³a przybli¿yæ Czytelnikowi
wszystkie podstawowe prawdy
wiary zawarte w Kompendium
Katechizmu Ko�cio³a Katolickie-
go.

Kompendium stanowi rodzaj
vademecum, które pozwoli oso-
bom wierz¹cym i niewierz¹cym
obj¹æ jednym rzutem ca³¹ pano-
ramê wiedzy katolickiej. Zosta³o
opracowane w formie dialogu -
sk³adaj¹cego siê z ponumerowa-
nych 598 pytañ i odpowiedzi,
przez wybranych kardyna³ów pod
kierunkiem, jeszcze wówczas
kardyna³a, Josepha Ratzingera.
Projekt kompendium ocenili po-
zostali kardyna³owie i przewodni-
cz¹cy konferencji episkopatów.
Zatwierdzone zosta³o przez pa-
pie¿a Benedykta XVI dnia 28
czerwca 2005 r.

Kompendium jest wiern¹
syntez¹ Katechizmu Ko�cio³a
Katolickiego (wydanie polskie,
Pallottinum, 1994). Obejmuje w
sposób zwiêz³y wszystkie istotne
i podstawowe prawdy wiary Ko-
�cio³a. Przeznaczone jest dla
ka¿dego chrze�cijanina, aby
móg³ odnale�æ o¿ywczy zapa³ do
wiary.

Kompendium, z uwagi na
swoj¹ zwiêz³o�æ, jasno�æ i inte-
gralno�æ, adresowane jest tak¿e
do tych, którzy ¿yj¹c w �wiecie
nieuporz¹dkowanym, pragn¹ po-
znaæ Drogê ¯ycia, Prawdê, po-

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu
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Klementyna Halina Borkowska
ur. 29.11.1929  zm. 17.10.2005

Adam Werner
ur. 12.08.1966  zm. 17.10.2005

Benedykt Belt
ur. 25.08.1928  zm. 23.10.2005

Wies³awa Maria Hemmerling
ur. 14.06.1933  zm.24.10.2005

Genowefa Majda
ur. 4.05.1925  zm.3.11.2005

Feliks Soboñ
ur. 29.07.1933  zm. 12.11.2005

Patrycja Lucyna Pu³kownik
ur. 24.01.1987  zm. 12.11.2005
Z ksi¹g parafialnych wg stanu

w dniu 14 listopada 2005  spisa³
Krzysztof D.

15 pa�dziernika 2005
Marcin Andrzej Sêpiñski

¯aneta Maria Górska
Sebastian Piotr Wi�niewski

Joanna Katarzyna Kaczmarek
Tomasz Borowski

Iwona Halina Fr¹ckowiak
22 pa�dziernika 2005

Adam Dominik Schneider
Hanna Renata K³odziñska

Andrzej Tadeusz Chudziñski
Dorota Krystyna Stawska
Jaros³aw Henryk Czy¿ak

Agata Umiñska
Janusz Pawe³ Pryjomski

Ewa Anna Hybiak
29 pa�dziernika 2005
Jacek Micha³ Jarocki

Magdalena Gackowska
Krzysztof Józef Kirchner
Natalia Krzy¿anowska

�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 ochrzczo-
ne, bierzmowane, praktykuj¹ce,
maj¹ce ukoñczone 16 lat (je¿eli ¿yj¹
w ma³¿eñstwie musi to byæ zwi¹zek
sakramentalny). Zg³aszaj¹c dziec-
ko do Chrztu �w. trzeba przedsta-
wiæ odpis skrócony aktu urodzenia
dziecka z USC. Katecheza odbywa
siê zawsze przed Chrztem �w. w so-
botê po Mszy �w. o 18.30. Najbli¿-
sze terminy Chrztu �w.: 11 i 25
grudnia 2005.
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.

wierzon¹ przez Boga Ko�cio³owi.
Kompendium wskazuj¹c nu-

mery odnosz¹ce siê do tekstów
zawartych w Katechizmie Ko�cio-
³a Katolickiego pragnie zaintere-
sowaæ Czytelnika m¹dro�ci¹ za-
wart¹ w Katechizmie.

Kompendium dzieli siê na
cztery czê�ci: �Wyznanie wiary�,
�Celebracja misterium chrze�ci-
jañskiego�; �¯ycie w Chrystusie�
- przywo³uje zobowi¹zania jakie
ochrzczeni powinni ujawniaæ w
swoim postêpowaniu i etycznych
wyborach i �Modlitwa chrze�cijañ-
ska� - ukazuj¹ca ¿ycie modlitwy.

I od razu rozpoczynamy przy-
bli¿anie czê�ci pierwszej:

WYZNANIE WIARY
1. Jaki jest zamys³ Boga wobec
cz³owieka?

Bóg, w samym sobie nieskoñ-
czenie doskona³y i szczê�liwy,
zamys³em czystej dobroci, w spo-
sób ca³kowicie wolny stworzy³
cz³owieka, aby uczyniæ go uczest-
nikiem swego szczê�liwego
¿ycia. Gdy nadesz³a pe³nia cza-
sów, Bóg Ojciec pos³a³ swego
Syna jako Odkupiciela i Zbawicie-
la, aby ludzi rozproszonych przez
grzech zjednoczyæ w swoim Ko-
�ciele, by za spraw¹ Ducha �wiê-
tego stali siê Jego przybranymi
dzieæmi oraz dziedzicami Jego
wiecznej szczê�liwo�ci.

(IP)

�ród³o:
Tytu³ orygina³u: Catechismo del-
la Chiesa Cattolica. Compendio
�Kompendium Ko�cio³a Katolic-
kiego�, Wydawnictwo Jedno�æ,
Kielce 2005, str. 240, W �Kom-
pendium� wykorzystano teksty z
�Katechizmu Ko�cio³a Katolickie-
go� wydanie II poprawione, Pal-
lottinum, Poznañ 2002,
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Monika Aldona Wójcik

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



1 listopada w Uroczysto�æ Wszystkich �wiêtych na Cmentarzu Komu-
nalnym przy ul. Wi�lanej odprawiona zosta³a Msza �w. z procesj¹ za
zmar³ych. * Wieczorem o 20.30 m³odzie¿ z DA Martyria prowadzi³a mo-
dlitwy za zmar³ych w Dolinie �mierci.

2 listopada w dniu Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmar³ych - Dzieñ
Zaduszny o 10.00 odprawiono Mszê �w. z procesj¹ ¿a³obn¹ wokó³ ko-
�cio³a i modlitwami przy grobie ks. Pra³ata Zygmunta. Stra¿ Marsza³-
kowska zaci¹gnê³a przy grobie wartê honorow¹, a parafianie z³o¿yli set-
ki kwiatów i zniczy * Wieczorem po Mszy �w. w ko�ciele odprawiono
równie¿ procesjê ¿a³obn¹ z modlitwami za zmar³ych.

Od 2 listopada w parafii wprowadzono ka¿dego 2. dnia miesi¹ca o 21.37
(godzina �mierci papie¿a S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II) zwyczaj sygnali-
zowania tej chwili biciem ko�cielnych dzwonów.

5 listopada o 20.00 �Odmawiajcie Ró¿aniec, czyñcie pokutê� - czê�æ
Radosn¹ Ró¿añca poprowadzi³ Jan Budziaszek (wiêcej na str. 19).

6 listopada o 15.15 wyruszy³a z ko�cio³a tradycyjna XXIII DROGA KRZY-
¯OWA do Doliny �mierci. W czasie dzisiejszej Drogi Krzy¿owej po�wiê-
cona zosta³a III stacja Golgoty XX wieku, przypominaj¹ca pierwszy upa-
dek Chrystusa d�wigaj¹cego krzy¿.  Rozwa¿ania poszczególnych stacji
przygotowa³o Duszpasterstwo Akademickie.

8 listopada o. 19.00 w ramach XXIV Tygodnia Kultury Chrze�cijañskiej
w naszym domu parafialnym odby³ siê wyk³ad dra Stanis³awa Kluzy nt.
"Polska bomba demograficzna" (wiêcej na str. 6).

11 listopada przypada³o �wiêto Niepodleg³o�ci i patrona Bydgoszczy
�w. Marcina. Po Mszy �w. o 11.30 dzieci obdarowane zosta³y rogalami
�wiêtomarciñskimi ufundowanymi przez Cukierniê Galla w Bydgoszczy.

19 listopada o 17.00 w naszej parafii odby³ siê uroczysty koncert 300
�piewaków i orkiestry dêtej ze �wiecia (patrz str. 10).

20. listopada �wiêtowano w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy dzie-
si¹te Urodziny Wiatraka. (wiêcej na str. 9).

22. listopada przypada³o wspomnienie �w. Cecylii - patronki muzyki
i �piewu. Wszystkim, którzy troszcz¹ siê o �piew w naszej �wi¹tyni, tj.:
parafialnemu chórowi "Fordonia", Zespo³owi Muzycznemu "Samemu
Bogu" i pani organistce sk³adamy dzi� serdeczne podziêkowania za ich
s³u¿bê we wspólnocie parafialnej.

25. listopada przypada³o wspomnienie �w. Katarzyny - patronki koleja-
rzy. O 18.30 zosta³a odprawiona uroczysta Msza �w. za zmar³ych i ¿yj¹-
cych kolejarzy i ich rodziny, w szczególno�ci tych parafian, którzy trudzili
siê przy budowie ko�cio³a i obiektów parafialnych.

Od niedzieli 27. listopada rozpoczyna siê Adwent - czas, który ma nas
przygotowaæ do spotkania ze Zbawicielem w wieczno�ci i do �wi¹t Bo¿e-
go Narodzenia. *  Prosimy dzieci o przygotowanie tradycyjnych lampio-
nów na adwentow¹ Mszê �w. - roraty. * Po Mszy �w. o 11.30 og³oszenie
wyników na naj³adniejszy wieniec adwentowy. * Op³atki wigilijne mo¿na
nabywaæ w zakrystii po Mszach �w. i w Biurze parafialnym w godzinach
urzêdowania. Ko�cielni nie bêd¹ roznosili op³atków do mieszkañ.

11. grudnia podczas wszystkich Mszy �w. zbierane bêd¹ dary w ramach
akcji �Kilogram dla potrzebuj¹cego�.

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 Wiatraka i DA Martyria wewn¹trz wydania.

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY

POZIOMO:
1E Kraj z jeziorem Niasa; 2A Skarpety dawnego ¿o³nierza; 3E Bezle-
�ny obszar podbiegunowy; 4A Niejeden wisi w garderobie; 5E Niedo-
bór czerwonych krwinek; 6A Instrument podobny do gitary; 7F Buty
biegacza; 8A Pañstwo z Kigali; 9F Nadba³tyckie miasteczko; 10A Ciê-
ta odpowied�; 11G Budowla ³¹cz¹ca brzegi rzeki; 12A Gdy kauczuko-
we, to lateks; 13G Czasem latem jest dokuczliwy. 14A Ilustracja, szkic

PIONOWO:
A1 Odkrywca Ameryki; A10 ha³as, zamieszanie; B6 Gryzoñ z klimatu
tropikalnego; C1 imiê poety - Tuwima; C10 Pospólstwo, gmin; D6 Spód
puszki; E1 Powierzchnia mieszkania; E10 Pewien okre�lony okres
czasu; F5 rodzaj zwyciêstwa w boksie; G1 Baty dla ³obuza; G9 Na-
uczy³ siê bez szko³y: H5 Syn czarnej matki i bia³ego ojca: J1 Czê�æ
ust malowana szmink¹: J9 namalowa³ �My�liwego z ogarami�; K5 Imiê
Dankowskiej.

ZNACZENIE WYRAZÓW

KRZY¯ÓWKA LISTOPADOWA
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 po-
daæ samo has³o. Oto szyfr: [(E6,B14,J7,K1,C12) (F5,G4,E2)
(C1,K7,G9,F10) (J1,J5,F14,D12,E12,G3,E2) (C8,G1,G5)
(J1,C4,F14,J7,E12,E14C12) (H5,G4,K7,J11,E12,A1,C5,B2,B10,E2)
(D2,E12,G5,J9,F8) (E6,B14,C1) (C1,J13,F7) (A6,D4,B8)
(C10,J3,E12,B14,J14,F8,E12,H1,K13)] . Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ
na adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki �Poczty parafialnej� do
11 grudnia 2005 roku. Rozwi¹zanie krzy¿ówki  z poprzedniego wyda-
nia brzmia³o: �PAMIÊTAJ BY NAUKA NIE ZAKRY£A CI WIARY BO
SIÊ ZAGUBISZ�. Nagrodê otrzymuje £ucja Spycha³a, zam. w Bydgosz-
czy przy ul. £abendziñskiego 4. Gratulujemy. Nagroda od odebrania w
zakrystii.

Dziêkujemy  korespondentom i autorom tekstów, oraz za nades³ane listy
i pozdrowienia. Sk³ad ukoñczono i oddano do druku  25 listopada
2005 r. Nastêpne wydanie �Na o�cie¿� planowane jest  18 grudnia 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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W sobotê 5 listopada 2005 roku, w ra-
mach XXIV Tygodnia Kultury Chrze�cijañ-
skiej w Bydgoszczy, go�ci³ w naszej kaplicy
parafialnej Jan Budziaszek - perkusista ze-
spo³u �Skaldowie� i �wiecki rekolekcjonista.
Nie by³o nas wielu. Pan Jan pomodli³ siê
chwilê i usiad³ na stopniach o³tarza. Uderza-
j¹c w bêbenki �piewa³:

- Pan jest Pasterzem moim,
niczego mi nie braknie,
na niwach zielonych pasie mnie,
nad wody spokojne prowadzi mnie...

Oczy mia³ zamkniête i �piewa³ sobie spo-
kojnie, los jego w rêkach Pana, a on mo¿e
nasyciæ siê tym co niesie dzieñ, nie musi lê-
kliwie spogl¹daæ na boki czy co� mu nie za-
gra¿a.

Jan Budziaszek ma sze�ædziesi¹t lat,  od
czterdziestu lat gra w zespole, a od dwudzie-
stu lat ...

Codziennie piszê najwspanialsz¹ historiê,
jaka kiedykolwiek wydarzy³a siê na kuli ziem-
skiej, najbardziej niesamowit¹, jest to histo-
ria mojego ¿ycia. (...) Mo¿ecie wiêc zapytaæ:
Dlaczego ty piszesz, a nie ja? Ja te¿ d³ugo
nie wiedzia³em. Wszystko w ¿yciu jest ³ask¹,
ka¿da sekunda naszego ¿ycia, ka¿dy cz³o-
wiek napotkany.

Dalej ci¹gn¹³ sw¹ opowie�æ - �wiadectwo:
Od bardzo dawna zbiera³em wszystkie

informacje o objawieniach maryjnych, skru-
pulatnie wszystkie teksty i zastanawia³em siê
dlaczego Ojciec �wiêty przez dwadzie�cia
siedem lat swego pontyfikatu, ka¿demu bez
wzglêdu na narodowo�æ i wyznanie ofiaro-
wywa³ ró¿aniec. Dlaczego? O co tu chodzi?

Na ka¿dym zakrêcie dziejów Matka Naj-
�wiêtsza dostaje przepustkê od Pana Boga
i schodzi na ziemiê, ¿eby nam pomóc. Ko-
niec wieku XV Kolumb jedzie na swoim okrê-
cie Santa Maria do Indii i w koñcu l¹duje w
Meksyku i zaraz za nim jedzie Kordes - wiel-
ki czciciel Maryi, który wiezie w �wiat ma-
leñk¹ statuetkê Maryi z Guadalupe.

Na pocz¹tku XVI wieku reformacja wypro-
wadza z Ko�cio³a Katolickiego ponad 10
milionów ludzi w Europie. I wtedy w 1530
roku 8 grudnia w �wiêto Niepokalanego Po-
czêcia ukazuje siê Matka Naj�wiêtsza Juano-
wi Diego i mówi: �Ja jestem wasz¹ Matk¹ i
Matk¹ Hiszpan i Matk¹ ludzi na ca³ej tej pla-
necie.� I w ci¹gu jednego roku zostaje
ochrzczonych dziesiêæ milionów Indian. Dzi-
siaj mamy najwiêcej chrze�cijan w Ameryce
�rodkowej i w Ameryce Po³udniowej. I tutaj
te¿ jest Matka Bo¿a z ró¿añcem, tylko ¿e
wtedy odmawiano ró¿aniec grecki, który
sk³ada³ siê z trzydziestu trzech koralików.

Tu¿ po rewolucji francuskiej Matka Bo¿a
przychodzi do Francji: do Lourdes, do La
Salette. W 1917 roku rewolucja ma obj¹æ
ca³¹ Europê od wschodu - od Moskwy do
zachodu - do Portugalii. I wtedy Maryja przy-
chodzi 13 maja do ma³ych dzieci w Fatimie,
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oczywi�cie z ró¿añcem, i mówi s³owa: - �Ko-
chane dzieci, ten dzieñ 13-tego ka¿dego
miesi¹ca musimy odebraæ szatanowi. On
musi byæ po�wiêcony memu Niepokalane-
mu Sercu.�

13 maja 1981 roku o godzinie 17.17,
o tej samej godzinie, o której odby³o siê ob-
jawienie Matki Bo¿ej w Fatimie padaj¹ strza³y
do Ojca �wiêtego. Jest taki moment w cza-
sie operacji Ojca �wiêtego, ¿e przestaje biæ
jego serce. Lekarz prowadz¹cy operacjê za-
czyna siê rozbieraæ, ksi¹dz Dziwisz do nie-
go podbiega i mówi: - �Musi pan co� zrobiæ!�,
a on mówi, ¿e - �Po ludzku wszystko zosta³o
ju¿ wykonane�.

W tym czasie kilkana�cie tysiêcy ludzi,
którzy byli na audiencji, na Placu �wiêtego
Piotra, modli siê w wielu jêzykach. Na tronie
papieskim postawiony jest obraz Maryi, na-
szej Królowej, który  przywioz³a pielgrzymka
z Ko�ciana. W momencie, kiedy przesta³o
biæ serce Papie¿a, zerwa³ siê jaki� dziwny
wiatr, uniós³ ten obraz do góry, przesun¹³ o
kilka metrów i roztrzaska³ go z hukiem na
stopniach prowadz¹cych do bazyliki waty-
kañskiej.

Ale Papie¿ musia³ wróciæ do ¿ycia, bo jak
wiecie, jeszcze by³a przed nim wielka robota
do wykonania. A gdyby nie mia³ cierpienia w
sobie, nie zrobi³by tego, czego dokona³.

I w tym samym 1981 roku, gdy wielu mi-
styków uwa¿a, ¿e jest to wej�cie w czasy
ostateczne, bo jak wiecie w Dzienniczku
Faustyny Kowalskiej czytamy, ¿e �(...) z Kra-
kowa wyjdzie na �wiat Iskra, która przygotu-
je �wiat na Moje ostateczne przyj�cie (...)�,
tego 1981 roku, w �wiêto Jana Chrzciciela
przychodzi Matka Bo¿a do maleñkiej miej-
scowo�ci na po³udniu Jugos³awii i mówi: -
�Kochane dzieci, siedzicie tutaj na tej plane-
cie jak na bombie atomowej, w przeci¹gu
paru sekund ca³a planeta mo¿e zamieniæ siê
w py³ i w proch. Bardzo potrzebujê waszej
modlitwy, bo bez niej nie mogê urzeczywist-
niæ planów Mojego Syna. Kochane dzieci,

tylko modlitw¹ i postem mo¿emy zatrzymaæ
wojny i mo¿emy zatrzymaæ kataklizmy, któ-
re gro¿¹ �wiatu.�

Ojciec �wiêty podj¹³ apel Matki Bo¿ej,
wiedzia³ od czego uzale¿niony jest pokój
�wiatowy, chodzi³, mówi³, je�dzi³ na koniec
�wiata ¿eby komu� wrêczyæ t¹ najwa¿niejsz¹
broñ przeciwko szatanowi jak¹ jest ró¿aniec.

Na pocz¹tku pontyfikatu, gdy proszono
Ojca �wiêtego, ¿eby przywróci³ odmawianie
egzorcyzmu do �wiêtego Micha³a na koñcu
mszy �wiêtej, Ojciec �wiêty wyci¹gn¹³ ró¿a-
niec i powiedzia³: - �Ja mam lepszy egzor-
cyzm.�

Popatrzcie, w ka¿dej sekundzie naszego
¿ycia, s³u¿ymy albo Panu Bogu, albo szata-
nowi, nie ma innej mo¿liwo�ci. Gdy budzimy
siê rano, a nie mamy modlitwy na ustach,
zaraz zostajemy zaatakowani przez szata-
na, który niekoniecznie podsuwa nam rze-
czy z³e, ale g³ównie zale¿y mu aby nas prze-
raziæ, przestraszyæ, aby�my siê bali w³asne-
go cienia.

Wielu mistyków mówi, ¿e wówczas, gdy
my na ziemi odmawiamy �Pozdrowienie
Anielskie�  - demony nie maj¹ do nas dostê-
pu, nie mog¹ nas dotkn¹æ. We wszystkich
swoich objawieniach od Guadalupe przez
Lourdes, Fatimê, Gietrzwa³d, Matka Bo¿a
mówi: - �Kochane dzieci, kiedy wy na ziemi
odmawiacie <Pozdrowienie Anielskie>, Ja
stojê przed Bo¿ym tronem i za³atwiam wa-
sze sprawy, ale najwa¿niejsze jest to, ¿e
wówczas demony nie mog¹ was dosiêgn¹æ.�

Matka Teresa z Kalkuty mówi³a, ¿e ka¿da
wojna �wiatowa rozpoczyna siê w moim ser-
cu, dopóki ja nie potrafiê przebaczyæ moje-
mu bratu. To, ¿e ona wybucha w Afganista-
nie czy w Iraku, to jest suma uczuæ na ca³ej
kuli ziemskiej, to gdzie� siê kumuluje i w jed-
nym miejscu wybucha. Ale ka¿da wojna za-
czyna siê w moim sercu, dopóki ja nie po-
trafiê przebaczyæ mojemu bratu.

Je¿eli chcia³by� co� ofiarowaæ swojemu
bratu, a nie mo¿esz mu daæ zdrowia, bo nie
mo¿esz, nie mo¿esz mu daæ maj¹tku, bo nie
masz, zawsze mo¿esz mu ofiarowaæ piêæ
minut swojego ¿ycia, tyle trwa dziesi¹tka ró-
¿añca z krótkim rozwa¿aniem.

W tym to czasie Matka Naj�wiêtsza mo-
dli siê za tego cz³owieka, a w tym te¿ czasie
demony nie maj¹ do ciebie dostêpu - czysty
interes.

Jan Budziaszek mówi³ jeszcze o Aniele
Stró¿u, którego ma ka¿dy z nas i prowadzi³
ró¿aniec z rozwa¿aniem tajemnic radosnych
- w �Szkole Podstawowej� u Maryi.

Zada³ nam pytanie:
- Jak my�lisz co wiêksze szczê�cie

przyniesie twojej rodzinie, czy wspólne
odmówienie dziesi¹tki ró¿añca, czy
wspólne ogl¹danie telewizji?

Na podstawie zapisu magnetofonowego
opracowa³a

IRENA PAW³OWSKA
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