


Bie¿¹cemu wydaniu towarzyszy has³o
"Choinka" Z tekstów zamieszczonych na ró¿-
nych stronach mo¿na dowiedzieæ siê wiele
na ten temat, bo choinka to nie tylko drzew-
ko iglaste, ale równie¿ pe³en ró¿nych zna-
czeñ symbol.

Warto przeczytaæ "rozmowê miesi¹ca",
w której le�niczy - nasz parafianin opowiada
o swojej pracy w lesie po³o¿onym w czê�ci
na terenie naszej parafii i o problemach wy-
nikaj¹cych z bliskiego s¹siedztwa lasu i du-
¿ego miasta.

W miesiêczniku wiele miejsca zajmuje
spojrzenie na miniony "Rok ko�cielny" w na-
szej parafii, który skoñczy³ siê wraz z I Nie-
dziel¹ Adwentu (27. listopada br.). Gdyby
zapytaæ, w której parafii ks. Biskup Ordyna-
riusz go�ci kilka razy w roku; maj¹ miejsce
niezwyk³e wydarzenia, jak np.: w ko�ciele
asystuje w celebracji Mszy �w. "¯ywy ¿³óbek",
odbywaj¹ siê Misteria Mêki Pañskiej, buduje
siê Kalwariê - Golgotê XX wieku, kilkuset
parafian czynnie uczestniczy w kilkudziesiê-
ciu ruchach i wspólnotach parafialnych, do
1000 osób przychodzi pomodliæ siê przy fi-
gurze Matki Bo¿ej Fatimskiej, dzia³a radio in-
ternetowe transmituj¹ce niedzielne Msze �w.
na ca³y �wiat - internetowy i wiele, wiele in-
nych akcji i inicjatyw duszpasterskich to z
pewno�ci¹ by³oby takich niewiele. Jest to z
pewno�ci¹ powód do dumy, ale i do refleksji.
Warto zadaæ sobie pytanie, w których z wy-
darzeñ wybranych przez KFAD'a uda³o mi siê
osobi�cie uczestniczyæ? Niech propozycje
zawarte w nowej edycji "Kalendarza parafial-
nego 2006" bêd¹ zachêt¹ do czynniejszego
udzia³u w ¿yciu wspólnoty parafialnej.

Id¹ �wiêta Bo¿ego Narodzenia i Nowy
Rok 2006. Niech nadchodz¹ce dni bêd¹ dla
wszystkich czasem rado�ci, podejmowania
nowych zadañ, ale te¿ czasem refleksji i za-
dumy nad sensem ludzkiego bytowania.

Mo¿e warto przemy�leæ, co proponuje cy-
towana Ewa Szumañska w tek�cie �Probosz-
czowskie zamy�lenia� pisz¹c o �zegarze cho-
inkowym�. Wszystkim - szczê�æ Bo¿e
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Mo¿na nie czytaæ

2 Na o�cie¿ (12/2005)

Drzewo ¿ycia i zegar
Bo¿e Narodzenie, �wiêto wyj¹tkowe i

szczególne w naszej chrze�cijañskiej trady-
cji, odznaczaj¹ce  siê bogactwem symboli.
Najwa¿niejszym z nich jest na pewno szop-
ka, a obok niej choinka. Ta na Placu �w. Pio-
tra, ta w naszym ko�ciele i ta w naszym
domu.

 Symbolizuje warto�æ ¿ycia, poniewa¿ w
zimie zawsze zielona jod³a jest znakiem
¿ycia, które nie umiera. Pod przystrojon¹
�wi¹tecznie choink¹ sk³adamy zazwyczaj
bo¿onarodzeniowe prezenty. Wymowa tego
symbolu staje siê wówczas typowo chrze-
�cijañska: przywo³uje na my�l �drzewo ¿ycia�
(por. Rdz 2, 9), postaæ Chrystusa, najwiêk-
szy dar Boga dla ludzko�ci.

Choinka mówi zatem, ¿e ¿ycie jest �za-
wsze zielone�, gdy staje siê darem, nie tyle
poprzez rzeczy, co przez dawanie samych
siebie: w przyja�ni i w szczerej mi³o�ci, w
niesieniu bratniej pomocy i przebaczaniu, we
wspólnym spêdzaniu czasu i we wzajemnym
s³uchaniu.

Proboszczowskie
zamyslenia

Niech, z pomoc¹ Maryi, Bo¿e Narodzenie
bêdzie dla wszystkich moich zacnych Para-
fian okazj¹ do prze¿ycia rado�ci p³yn¹cej z
darowania samych siebie siostrom i braciom,
zw³aszcza najbardziej potrzebuj¹cym.

 W moich kap³añskich zapiskach znala-
z³em i taki oto tekst:

Choinka to co� w rodzaju zegara mierz¹-
cego up³ywaj¹cy czas, wielkiego przypomi-
nacza. Kiedy nagle poczuje siê w domu za-
pach igliwia - to znaczy, ¿e �wiêta za dwa,
trzy dni. Kiedy siedzi siê przy choince bar-
dzo spokojnie, najlepiej siê rozmawia i �pie-
wa kolêdy - to znaczy, ¿e to ten specjalny,
wy³¹czony z gonitwy czas miêdzy Wigili¹ i
Sylwestrem. Kiedy na ziemi zobaczy siê
pierwsze le¿¹ce ig³y - to znaczy, ¿e min¹³
Nowy Rok. Je¿eli ga³¹zki s¹ prawie go³e, a
przy ka¿dym potr¹ceniu pod³oga pokrywa siê
grub¹ warstw¹ igie³ - znak, ¿e ju¿ dobrze po
Trzech Królach. I przychodzi dzieñ zdjêcia
lampek, schowania bombek do pude³ek i
wyniesienia choinki na �mietnik. Wiadomo,
¿e co� siê przekrêci³o, ¿e min¹³ jeszcze je-
den z tych wa¿nych, oczekiwanych okresów
roku i to tak niezauwa¿alnie, tak szybko, ¿e
nikt siê niemal nie zorientowa³.

Choinka. Taka niby niewinna, dobrotliwa,
przyjazna i radosna, a taka nieub³agana w
tym swoim przypominaniu ... Jakby to nie ig³y
siê sypa³y, tylko piasek w klepsydrze. (Ewa
Szumañska)

Parafianom, Czytelnikom i Sympaty-
kom oraz Redakcji miesiêcznika , �Na
o�cie¿� sk³adam najserdeczniejsze
¿yczenia �wi¹teczne. Modlê siê aby ra-
do�æ z tego, ¿e Bóg wkroczy³ w dzieje
ludzko�ci, ¿e �S³owo Cia³em siê sta³o�
by³y silniejsze od wszelkich naszych tru-
dów, zmartwieñ i  rozczarowañ ¿ycio-
wych. Narodzenie Chrystusa,   niesie na-
dziejê i rado�æ oraz wielki  entuzjazm Ty
jeste� Mesjasz Syn Boga ¯ywego (Mt
16,16). Trwajmy w Jego Mi³o�ci w nadcho-
dz¹cym roku 2006 i zawsze.

KS. PROBOSZCZ JAN
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Kap³anom, Parafianom, Go�ciom, Sympatykom
i PT Czytelnikom �Na o�cie¿�

sk³adamy najlepsze ¿yczenia �wi¹teczne
i noworoczne.

Niech nadchodz¹ce �wiêta
Bo¿ego Narodzenia bêd¹ dla Was

chwil¹ rado�ci i wytchnienia,
a dni nadchodz¹cego

Nowego Roku 2006 przyjête zostan¹
jako dar nadziei

Kolegium Redakcyjne

fo
t. 

M
ie

cz
ys

³a
w

 P
aw

³o
w

sk
i



Rozmowa miesi¹ca

LASY, PA�NIK I OP£ATEK
z  le�niczym Tadeuszem Walczakiem - rozmawiaj¹ Krzysztof Drapiewski i Mieczys³aw Paw³owski

Mieczys³aw Paw³owski [MP]: Czy tutaj w
pobli¿u s¹ tylko lasy pañstwowe czy te¿
prywatne?
Tadeusz Walczak: Tam gdzie budowany jest
�Wiatrak� s¹ lasy miejskie. Komunalnych la-
sów w Bydgoszczy jest oko³o siedemset hek-
tarów. Czê�æ lasów przy mie�cie to lasy
ochronne, a przy potokach lasy glebochron-
ne. Ca³e lasy bydgoskie s¹ w strefie uszko-
dzeñ od miasta, g³ównie od przemys³u.

MP: Jakie funkcje pe³ni¹ lasy ochronne?
Przy wielkim mie�cie to wiadomo: produk-
cja tlenu, nawet gdy nie maj¹ jakich� specy-
ficznych gatunków drzew - stanowi¹ dla mia-
sta rodzaj filtra.

MP: Co dzieje siê w lasach?
W lasach prowadzona jest gospodarka le-
�na. Nie robimy wielu zrêbów czy wyrêbów
�ca³o�ciowych� - to jest du¿y postêp. Dopusz-
czalne zrêby maj¹ wielko�æ czterech hekta-
rów w jednym kawa³ku. Ciêcia drzew s¹ wiêc
rozproszone. Wprowadzamy gatunki drzew
li�ciastych. Nie chodzi o brzozê, ani o topo-
lê, tylko o odmiany szlachetne - buk i d¹b.

MP: Te nasadzenia s¹ nowe...
Nowe. Ustawa o tym mówi, ¿e w ci¹gu dwóch
lat od wyrêbu, ka¿dy w³a�ciciel lasu, obojêt-
nie czy pañstwowego czy prywatnego, musi
doprowadziæ do powrotu m³odego pokolenia
lasu. I my to robimy w ci¹gu roku, najpó�niej
dwóch. Nastêpny zr¹b obok poprzedniego
mo¿emy urz¹dziæ, gdy ten ma trzy, piêæ lat i
widaæ, ¿e wychodzi - sadzonki s¹ dobrze
przyjête. Wiele dzi� zmieni³o siê w sposobie
gospodarowania w lesie, w stosunku do lat
osiemdziesi¹tych.

MP: ...tnie siê mniej...
No mo¿e nie, bo w Polsce wycina siê od 25
do 30 milionów metrów sze�ciennych rocz-
nie, ale ilo�æ lasów procentowo jakby powo-
lutku siê zwiêksza. Po II wojnie �wiatowej
by³o ich od 20 do 24% powierzchni Polski, a
obecnie jest oko³o 28%, ale to nie jest du¿o.
W roku 2020 chcemy doj�æ do area³u o po-
wierzchni od 30 do 33% zalesienia. Dla przy-
k³adu - tu wokó³ wie¿y przeciwpo¿arowej kie-
dy� by³ grunt orny, a teraz sosnyposia³y siê
same. Uzupe³niamy to bukiem, czy grabem.
Generalnie o dobrej gospodarce w lasach
�wiadczy ilo�æ odnowieñ naturalnych tzn. ¿e
siê samo nasieje. Teraz jak siê samo nasie-
je, to ju¿ nie usuwamy. Jest prosta zasada -
si³y przyrody trzeba wykorzystaæ.

MP: Jaki tu jest drzewostan?
Jak widaæ, generalnie sosna. Okolice Byd-
goszczy s¹ poza naturalnym zasiêgiem
�wierka. �wierk wystêpuje w Polsce pó³noc-
nej i wschodniej (Olsztyn, Bia³ystok), a �ro-
dek Polski jest jakby bez�wierkowy. Mamy
parê �wierków. Jod³a nawet ro�nie - kilka
sztuk - ale nie jest to dla tych gatunków
drzew naturalne �rodowisko. Buk te¿ sadzi-
my i ro�nie.

A inne drzewa?
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[ci¹g dalszy  na str. 4]

Dêbu mamy mo¿e 5%, a potencja³ gleby
wskazuje, ¿e tutaj mog³oby rosn¹æ 20%
dêbu. Trochê buków te¿ powinno byæ. My-
�lê, ¿e gdzie� do 5 %. Udzia³ sosny w lesie
powinien obni¿yæ siê z 92 - 94% do siedem-
dziesiêciu procent. I to jest najwa¿niejsze za-
danie na dziesiêæ, dwadzie�cia najbli¿szych
lat, a nawet wiêcej. Bo nie da siê nagle od-
robiæ zaniedbañ sprzed piêædziesiêciu lat.
Nowe nasadzenia musz¹ mieæ wiêksz¹ ilo�æ
drzew li�ciastych, bo nauka mówi, ¿e las wie-
logatunkowy jest bardziej odporny na cho-
roby. Wiadomo te¿, ¿e ka¿dy ekosystem
bardziej z³o¿ony, skomplikowany, trudniej
wytr¹ciæ z równowagi. Gdy sosnê zaatakuje
jaki� szkodnik to mamy 100% zniszczeñ.
Gdy las sk³ada siê z modrzewi, �wierków,
dêbów, sosen, brzóz, a sosny jest oko³o 50%
to uratujemy 70% lasu, a nie 20%.

MP: Jaki jest przeciêtny wiek tego lasu?
Zastanówmy siê co to jest las normalny?
Obliczone jest, ¿e sosna ro�nie sto lat, wiek
do �ciêcia jest od stu do stu dwudziestu lat,
ale s¹ i starsze plantacje. We�my dla przy-
k³adu tysi¹c hektarów lasu. Je�li sto lat ro-
�nie drzewo, to rocznie mo¿emy wyci¹æ
jedn¹ setn¹ jego czê�æ, czyli dziesiêæ hek-
tarów lasu, a wiêc przeciêtnie wiek drzew
powinien mieæ piêædziesi¹t lat. Je¿eli prze-
ciêtny wiek lasu mia³by trzydzie�ci lat, to albo
�le gospodarzono, albo co� siê sta³o: po¿ar
huragan itp. My�lê, ¿e okoliczne lasy maj¹
wiek oko³o piêædziesi¹t lat.

MP: A ile hektarów liczy ca³a powierzch-
nia le�nictwa �Jastrzêbie�?
Tu jest oko³o 1350 hektarów. �Mój� las siêga
a¿ do stacji Wodoci¹gów na górce na po-
cz¹tku dzielnicy Przylesie, dalej jest przy ul.
Fordoñskiej - tam gdzie jest S³odownia i jesz-
cze w Topólnie.

MP: Czy ma Pan w lesie pomniki przyro-
dy?
Mam parê pomników. Jest te¿ jeden potê¿-
ny okaz oko³o stu lat, ale to nie jest jeszcze

pomnik, nie wycinamy go, zostawiamy.

MP: Gdy klasyfikuje siê drewno, to mówi
siê o obwodzie �w pier�nicy�. Czy móg³-
by Pan wyt³umaczyæ ten sposób klasyfi-
kacji?
Pier�cienica to jest grubo�æ drzewa na wy-
soko�ci piersi cz³owieka doros³ego. Musimy
oszacowaæ ile drewna mo¿emy w przysz³ym
roku wyci¹æ, no i jakby to zrobiæ? Gdy drze-
wo ro�nie, to mierzymy jego obwód na wy-
soko�ci piersi: 1,30 metra. Mamy dzi� szyb-
kie metody oceny masy drzewnej w lesie.
Podajemy liczbê drzew, ich obwód, wyso-
ko�æ, a komputer liczy jaka tam jest masa
drewna.

MP: Jak drzewo siê zetnie to jest drew-
no. Jaka jest klasyfikacja tego drewna?
Wiadomo, ¿e opa³ to jest najgorsze, praw-
da?

MP: Opa³ to jest odpad.
Z tego cienkiego, jeszcze niezbyt grubego,
a krzywego staramy siê zrobiæ papierówki.
To co idzie na celulozê - to jest jak opa³, bo
p³ac¹ nam gorzej ni¿ za opa³.

KD: Na �kominkowe� teraz te¿ idzie?
Na "kominkowym" mo¿na lepiej zarobiæ, bo
�kubik� [metr sze�cienny] dêbowego drew-
na kosztuje 500 z³ , ale ¿eby wyprodukowaæ
kubik dêbu to trzeba wiele pieniêdzy wy³o-
¿yæ, czekaæ sto piêædziesi¹t lat. A ile siê cz³o-
wiek narobi? Dlaczego jest ma³o dêbu? Nie
dlatego, ¿e komu� nie podoba³ siê d¹b, tyl-
ko dlatego, ¿e naj³atwiej produkuje siê so-
snê, sadzonki siê posadzi, jest szybki przy-
rost, a d¹b trzeba pielêgnowaæ, grodziæ,
chroniæ przed ró¿nymi szkodnikami. Nie
wiem czy widzieli�cie w lesie te p³oty i siat-
kê?

MP: Tak, cztery paliki i siatkê.
Nie. S¹ to du¿e powierzchnie - pole zasa-
dzone i tam nie ma sosny, tylko kawa³ek z
brzegu, a reszta to li�ciaste: dêby, buki, d¹b
czerwony i to wszystko jest ogrodzone
siatk¹. Kiedy� nie by³o pieniêdzy na ogro-
dzenie, bo kosztuje prawie tyle samo co sa-
dzenie. Wspomnê przy okazji, ¿e sadzenia
dzieli siê na �odnowienia� i �zalesienia�. Za-
lesienia s¹ na polach, które kiedy� nie by³y
lasem, a odnowienie dotyczy tego co zosta-
³o wyr¹bane. Na zalesienia pañstwo daje pie-
ni¹dze, bo ten las nie jest nasz, my tylko nim
zarz¹dzamy. My mamy opiekê nad dobrem
pañstwowym i w ramach prawa mo¿emy
u¿ytkowaæ, ale przestrzegaj¹c tego prawa.

MP: Pan powiedzia³, ¿e hodowla lasu jest
kosztowna, a li�ciaste gatunki s¹ dro¿-
sze.
Tak. Przedtem w ogóle nie by³o dêbów, bo
to trzeba by³o grodziæ. Powiem jeszcze o
�gniazdówkach�. Kiedy� robi³o siê zrêby i to
na du¿ych powierzchniach. Teraz robimy zrê-
by na obszarze do czterech hektarów. Na
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[dokoñczenie ze str. 3]

tych lepszych ziemiach takie gniazda siê wy-
cina - niewielkie powierzchnie wielko�ci po-
dwórza i tam siê sadzi dêby i to siê grodzi.
Ten d¹b jest wokó³ otoczony sosn¹, która mu
daje cieñ i naturalna ochronê.

MP: To taki inkubator...
W³a�nie o to chodzi, bo d¹b jest bardzo wra¿-
liwy na przymrozki, dzia³ania zwierzyny i su-
szy - czyli ma wielu ró¿nych wrogów. Ale gdy
jest na niewielkiej powierzchni otoczony
drzewostanem ³adnym, to nie ma szkód od
przymrozków. A gdy jest nieos³oniêty to co z
tego, ¿e li�cie pu�ci, gdy zostanie mrozem
�sparzony�, jakby zosta³ gor¹c¹ wod¹ obla-
ny?

Jak jechali�my do Pana, to te ró¿nice tem-
peratury w lesie by³o widaæ. Tam gdzie
by³a linia wysokiego napiêcia by³o  pe³no
�niegu.
KD: Za Wis³¹ w tych du¿ych lasach wyci-
nali drzewa i sadzili dêby ...
Tak jak w rolnictwie s¹ klasy gleb, w le�nic-
twie s¹ to typy siedliskowe. To s¹ te ¿y�niej-
sze kategorie lasu, tam gdzie jest las mie-
szany, bór mieszany i bory. Fachowcy robi¹
odkrywki glebowe, kopi¹ na odpowiedni¹
g³êboko�æ i patrz¹ co to za grunt. Szczegól-
nie po ro�linach runa siê rozpoznaje, np. je-
¿eli dane ro�liny wystêpuj¹ w runie, to ju¿
wiadomo, ¿e �rodowisko nadaje siê na las
mieszany i co najmniej 30% dêbu mo¿na sa-
dziæ. Na podstawie rozpoznania glebowego
ustala siê typ siedliskowy i gdy wyr¹bie siê
las, to przy nowych nasadzeniach trzeba
wzi¹æ pod uwagê to rozpoznanie. A roz-
mieszczenie gatunków le�niczy musi roze-
znaæ chodz¹c po lesie, ¿e tu mo¿e byæ buk,
a tu �wierk.

MP: Mówili�my dot¹d o drzewach i drew-
nie. W lesie jeszcze s¹ zwierzêta i ptaki.
Nie zawsze le�niczy tym siê zajmuje, bo to
jest teren wydzier¿awiony ko³om ³owieckim.
Zwierzyna jest w³asno�ci¹ Skarbu Pañstwa,
póki nie jest upolowana. W momencie
ustrzelenia staje siê w³asno�ci¹ ko³a ³owiec-
kiego. Upolowana zwierzyna nie jest w³asno-
�ci¹ my�liwego. Jak chce j¹ zje�æ, musi za
ni¹ zap³aciæ, a je�li j¹ we�mie, to tak jakby
ukrad³.

MP: Chodzi³o mi o to jakie zwierzaki tu
¿yj¹.
Tu s¹ na pewno jelenie, sarny, dziki, lisy.

MP: Zaj¹ce, dzikie króliki te¿?
Ko³o Doliny �mierci, ko³o ko�cio³a, starsi lu-
dzie pamiêtaj¹, ¿e tu królików by³o bardzo
du¿o. Starsi my�liwi mówi¹, ¿e trzydzie�ci w
ci¹gu jednej nocy strzelali, w³a�nie na tych
górkach.

MP: A dziki s¹?
Jest dzików trochê, ale to nie jest teren ³atwy
do strzelania, bo ludzi mnóstwo chodzi po
lesie.

MP: A ptaki chronione te¿ spotkamy? Na
przyk³ad czaplê?

Czaple zdarzaj¹ siê nad Wis³¹ i kormorany
te¿ siê zdarzaj¹, wiosn¹ jaki� �przelocik�,
przysi¹d¹ tu u nas.

MP: A z tego innego, tzw. drobnego ptac-
twa?
Ba¿anty s¹ wpuszczane... W³a�nie dzisiaj
mieli�my szkolenie w sprawie drobnej zwie-
rzyny, bo mówi¹, ¿e jej nie ma. W Niemczech
i Anglii te¿ nie by³o, a teraz ju¿ jest, bo pod-
jêto pewne dzia³ania. U nas pewnie za du¿o
jest lisów, za du¿o kruków. Musimy sobie
powiedzieæ prawdê, ¿e kruki i lisy to s¹
szkodniki zwierz¹t rolnych, kuropatwy,  ba-
¿anta, zaj¹ca i królika.

MP: To kruk jest szkodnikiem?
Kruk to jest rozbójnik. Nie mówiê, ¿e te du¿e
króliki zaatakuje, ale te ma³e padaj¹ jego
ofiar¹.

Jak ludzie mog¹ pomóc zwierzynie?
Je¿eli chcemy pomóc zwierzynie to po pro-
stu nie �mieciæ i nie podpalaæ. A tu u nas
najbardziej lasy zagro¿one s¹ od podpaleñ.

MP: S¹ jeszcze ro�liny - runo, jagody, ma-
liny, je¿yny.
Oczywi�cie i ka¿dy kto chodzi po lesie o tym
wie. Ale jest zasada, ¿e nie mo¿na wcho-
dziæ do lasu, który nie osi¹gn¹³ wysoko�ci
czterech metrów, bo to jest naruszenie pra-
wa i miejsce takie w lesie nie musi byæ ozna-
kowane. A nieznajomo�æ prawa nie t³uma-
czy nikogo, tak jak jazda w mie�cie z prêd-
ko�ci¹ 80 km/h grozi mandatem. Nie wolno
w takich laskach szukaæ ma�laków, nie wol-
no w ogóle tam "w³aziæ", nie wolno rozpalaæ
ognisk sto metrów od lasu itd.

MP: To s¹ warunki bezpieczeñstwa.
Wróæmy jednak na chwilê do drzew. Ja-
kie s¹ szkodniki sosny?
Dwadzie�cia lat temu powszechnym szkod-
nikiem by³a "brudnica mniszka", a teraz "bo-
ryszniki". Musimy ci¹gle czuwaæ. W tym roku
pryskano na "boryszniki". Tych szkodników
jest wiele i musimy co roku sprawdzaæ czy
drzewostanowi co� nie zagra¿a.

MP: Teraz szkodniki na dwóch nogach -
czyli k³usownictwo, czy jest?

Wnyki raz po raz siê zdarzaj¹. W zesz³ym
roku facet z³apa³ lisicê na �³apice� (rodzaj
wynka), bo mu kury wykrada³a. Pojecha³em
tam i wypu�ci³em tego lisa. Zwierzyna jest
w³asno�ci¹ Skarbu Pañstwa, ale Skarb Pañ-
stwa nie odpowiada za wypadki komunika-
cyjne - ka¿dy z w³asnego OC p³aci. Gdy jest
wypadek ze zwierzyn¹, nie ma co liczyæ na
odszkodowanie, a szczególnie gdy jest usta-
wiony ostrzegawczy znak drogowy "Uwaga
zwierzyna". Gdy kto� jedzie przez las to wi-
dzi, wiêc po co mu tablica? Albo siê ubez-
piecza, albo jedzie wolniej. A je¿eli jedzie
szybko, jest nieubezpieczony i ma kolizjê, to
nie mo¿e mieæ pretensji. Po takich wypad-
kach zwierzyna jest poturbowana i prawdo-
podobnie zdechnie. Generalnie my�liwi tu
du¿o nie strzelaj¹, bo wszystko za nich robi¹
samochody.

MP: Jaki jest mechanizm powstawania
zdarzeñ z dzikimi zwierzêtami? Czy zwie-
rzyna lubi samochody?
No jaki to jest mechanizm? Zwierzyna lubi
siê przemieszczaæ i biega. A widzieli�cie ju¿
jak ona na �wiat³o reaguje? A w ogóle ona
tak za bardzo pojazdów siê nie boi. Ona boi
siê cz³owieka. Nawet jest taki system polo-
wañ. Kiedy� polowa³o siê z sañ albo z pod-
jazdów.

MP: Jak powinien siê zachowaæ cz³owiek,
gdy zwierz jaki� podchodzi blisko? Ucie-
kaæ od razu?
Nie uciekaæ. Normalne zwierzê cz³owieka nie
zaatakuje. Czy widzia³ pan, ¿eby zaj¹c kogo�
skopa³?

MP, KD: (�miech)
No! Je¿eli jakie� zwierze podchodzi za bli-
sko, to znaczy ¿e jest chore. Locha gdy m³o-
de prowadzi, to mo¿e byæ tak, ¿e siê na cz³o-
wieka �zasadzi� i mo¿e pogoniæ. Generalnie
zwierzêta m¹drzejsze s¹ - �g³upka� spotkaj¹
na drodze, to odchodz¹. M¹drzejszy zawsze
musi ust¹piæ i na tym to chyba polega.

KD: Dzikie zwierzê jak do cz³owieka pod-
chodzi to pewnie jest chore.
Trzeba zachowaæ zdrowy rozs¹dek i nie do-
tykaæ. Je¿eli siê znajdzie ma³e ko�lê, to nie
dotykaæ, bo matka prawdopodobnie próbu-
je odwróciæ uwagê napastnika,. "Szczeka",
prycha, walczy, mo¿e odskoczyæ. I dlatego
nie nale¿y dotykaæ ma³ego, bo ona mo¿e go
wtedy porzuciæ, bo siê bêdzie ba³a i to ma³e
zdechnie. Taka nadmierna troska jest gor-
sza. Po prostu nie szkodziæ i to jest najlep-
sze. Gdy idziemy przez las to powinni�my
i�æ tak, by nie zostawiæ po sobie �ladów. Nie
urywaæ, nie ³amaæ, nie uszkadzaæ i nie pod-
palaæ.

MP: G³ównym tematem w aktualnym wy-
daniu naszego miesiêcznika jest choin-
ka. Choink¹ mo¿e byæ jod³a, �wierk, so-
sna. Jak d³ugo ro�nie taka choinka wy-
soko�ci 1,5 do 2 metrów?
Oko³o piêciu lat, zale¿y jaka ziemia i jak by³a
pielêgnowana.

MP: Pojawi³y siê choinki sztuczne, któ-
rych choinek jest pan zwolennikiem?
Ja jestem zwolennikiem choinek natural-
nych, nie mogê inaczej.

LASY, PA�NIK I OP£ATEK
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MP: Trudno, ¿eby w le�niczówce...
Ale akurat sosnê ostatnio miewam, nie chce
mi siê chodziæ za tymi �wierkami, bo jest ich
ma³o, przyznam szczerze. Je�li choinki s¹
pozyskiwane z plantacji choinkowych, to nie
ma co ich ¿a³owaæ, bo to s¹ miejsca spe-
cjalnie przeznaczone na choinki. Ja np. mam
oko³o 10 hektarów terenu pod liniami wyso-
kich napiêæ i tam tak nie mo¿e nic rosn¹æ.
My po prostu sadzili�my choinki. Jak dorosn¹
do 3-6 metrów to trzeba je �ci¹æ, bo w druty
wchodz¹, tak, ¿e tutaj ¿a³owanie i mówie-
nie, ¿e szkodzi - to jest g³upota. Wycinanie
choinek nie ma nic wspólnego z ekologi¹,.
Chyba, ¿e s¹ tacy co kradn¹. My wprowa-
dzamy do lasów �wierki,  mimo ¿e teren Byd-
goszczy nie jest idealny dla niego. Jest go
kilka procent i gdzieniegdzie ro�nie taka kêp-
ka wielko�ci podwórza. Najgorsi s¹ "miejsco-
wi", co "³a¿¹" na grzyby i po �wierki maj¹ bli-
sko. Na przyk³ad �wierki rosn¹ ko³o Jaru¿y-
na, gdzie� w jaki� kêpkach, to takiemu chêt-
nemu �na �wierk� nie chce siê i�æ pod linie
wysokiego napiêcia, tylko wycina mi siedli-
sko. W zesz³ym roku wyciêli�my pod liniami
wysokiego napiêcia dziesiêæ tysiêcy �wier-
ków i pociêli�my na wiórki, bo okaza³o siê,
¿e wyros³y na osiem metrów i wchodzi³y w
druty. Energetyka ludzi wynajê³a i wszystko
wyr¹bali, bo im przeszkadza³o. Dla mnie naj-
wa¿niejsze s¹ te choinki pod Jaru¿ynem, pod
Mariampolem, czy w innych czê�ciach le-
�nictwa. One s¹ przeznaczone na du¿e,
dorodne drzewa i tam maj¹ rosn¹æ do stu,
stu piêædziesiêciu lat.

MP: Czyli nie sztuczne?
Choinka to nie jest szkoda dla ekologii, je-
¿eli jest pozyskiwana z w³a�ciwych miejsc.
Tam i tak nic by nie ros³o tylko zielsko. Wpro-
wadzamy tam choinkê, wycinamy j¹, i tak na
okr¹g³o. Naturalna to jest naturalna. Na pro-
dukcjê sztucznych choinek te¿ zu¿yto czê�æ
�rodowiska, a po zu¿ytej choince sztucznej
powstaje �mieæ trudny do likwidacji.

MP: Przy choince jest jeden taki dzieñ, o
którym mówi¹, ¿e zwierzêta mówi¹ ludz-
kim g³osem. Czy w lesie te¿ co� s³ychaæ?
Ha, ha - zdarza siê. Z tych tradycji, które
pozosta³y - to my�liwi robi¹ spotkania op³at-
kowe. W Wigiliê, w po³udnie, spotykamy siê
przy jakim� pa�niku. Wtedy tam jest jaki�
barszcz, ³amiemy siê op³atkiem Oczywi�cie
nie ma obowi¹zku przyjazdu, kto chce.

MP: Tylko trzeba wiedzieæ w jakim miej-
scu.
Przyje¿d¿aj¹ pod umówiony pa�nik o godzi-
nie dwunastej, jest op³atek, ¿yczenia, roz-
mowa, no i niekiedy kto� tam kogo� zabiera
potem jeszcze na jak¹� rybkê.

MP: ... która lubi p³ywaæ...
Nie, we Wigiliê i te dni siê nie pije.

MP: To zwyczaj ten trzeba doceniæ. Jakie
tradycje le�ników zosta³y do dzi� i które
Pan sobie chwali?
Op³atkowe i zbiorowe polowanie wigilijne.
Ono nie jest w sam¹ Wigiliê tylko przed Wi-
gili¹. Nasze Ko³o ma jeszcze obwód ³owiec-
ki ko³o Runowa. Robimy polowanie na zaj¹-
ce. Jak ju¿ mówi³em o tej Unii Europejskiej,
¿e tam jest tych drobnych zwierz¹t wiêcej i

mgr in¿.

TADEUSZ WALCZAK
Jest szefem Le�nictwa �Jastrzêbie�

nale¿¹cego do Nadle�nictwa �¯o³êdowo�
podleg³ego Regionalnej Dyrekcji Lasów
Pañstwowych w Toruniu. Teren jego �go-
spodarstwa le�nego� obejmuje oko³o
1350 ha. Bliskie s¹siedztwo miasta ge-
neruje problemy nie spotykanie w typo-
wych le�nictwach.

Le�nictwo �Jastrzêbie� w czê�ci pokry-
wa sie z terenem dzia³ania parafii pw.
Matki Boskiej Królowej Mêczenników,
a pan Le�niczy jest naszym parafianinem.
Do ko�cio³a ma oko³o 4 km drogi.

Jest szczerze zatroskany o losy lasów,
ich kondycjê, runo i wszystko co w nich
¿yje. Jest równie¿ my�liwym, choc na
polowania ma ostatnio coraz mniej cza-
su.

Smuci go nieroztropne korzystanie
z lasu - naszego dobra wspólnego.

¿e to mo¿na jeszcze w Polsce wykonaæ.
Oczywi�cie powinna nast¹piæ redukcja lisa.
Nikt do niego nie strzela, lis jest teraz nie-
op³acalny.

MP: Kiedy� by³a moda na ko³nierze z lisa
Teraz s¹ ekolodzy i tego siê nie przeskoczy.

KD: Co teraz mo¿na z lisami robiæ?
Bardzo prosto w Unii to zrobili, p³ac¹ premiê
za odstrza³ lisa, oczywi�cie kto� musi spraw-
dziæ, ¿e go odstrzelono. To wszystko oparte
jest na pieni¹dzach. W Anglii wprowadzono
dop³atê na kuropatwê, ba¿anta i drobn¹
zwierzynê. Rolnicy podobno siê o to bij¹, bo
to jest bardzo dobra dop³ata. Jest taki wzór
¿ywop³otu: buduje siê pryzmê - ma³y nasyp,
powiedzmy 1,5 m. Jest posadzony na niej
jaki� gatunek krzewu.  Potem jak¹� trawê
siê wysiewa. Na szeroko�ci sze�ciu  metrów
wzd³u¿ pryzmy nie wolno oprysków robiæ, ani
nawozów sypaæ, ani opryskiwaczem jechaæ.
To �urz¹dzenie� podobno bardzo dobrze
wp³ywa na tê drobn¹ zwierzynê, sprzyja jej
rozwojowi, bo ma siê gdzie schowaæ przed
drapie¿nikami.

KD: One tam gnie¿d¿¹ siê?
Tak, bo jak s¹ takie wielkie pola, to ta kuro-
patwa jest bez szans, drapie¿niki typu ja-
strz¹b zabij¹ je wszystkie. One nie maj¹ siê
gdzie schowaæ. Ko³o mojego domu s¹ króli-
ki i co? My�licie ¿e pies z³apie takiego króli-
ka? Nie z³apie. Na moim podwórzu le¿y pies,
a od niego 5 metrów dalej le¿y królik i nic.
Ten pies ju¿ bieg³ za nim kilkadziesi¹t razy i
wie, ¿e go nie dogoni. Dzi� toleruje go, bo
wie, ¿e jest bezsilny. A ten królik ma siê gdzie
schowaæ, bo gdy pies go goni, on przesko-
czy przez p³ot i wskoczy na przyk³ad w pry-
zmê drewna. Tak samo kuropatwa idzie so-
bie 5 metrów od ¿ywop³otu, patrzy myszo-
³ów czy jastrz¹b j¹ atakuje, to ona zd¹¿y
umkn¹æ i jest schowana pod krzewem. An-
glicy to liczyli i podobno na trzysta ataków
myszo³owa tylko jeden koñczy siê powodze-
niem. I oni nie maj¹ dzi� na tysi¹c hektarów
trzech kuropatw, tylko maj¹ ich trzydzie�ci
razy wiêcej.

MP: Czyli powraca ekosystem. Kuropa-
twa zjada przecie¿ szkodniki ...
No! Nasi negocjatorzy to przeoczyli, ale to
dopiero w praktyce wychodzi.

MP: Czy jest regu³¹, ¿e le�niczy jest za-
wsze my�liwym?
Nie, ale generalnie my�lê, ¿e 90% le�niczych
jest my�liwymi.

MP: Rozumiem, ¿e polowanie to jest okre-
�lony ceremonia³. Chcia³em zapytaæ czy
to powiedzenie "Darzbór" jest bardziej
my�liwych czy le�ników?
Hm... Nie wiem, jest to powiedzenie ludzi
lasu i oznacza ¿yczenie, ¿eby ten las obda-
rza³ nas ró¿nymi dobrami. Jeszcze ¿yj¹ lu-
dzie mocno zwi¹zani z lasem. Moi koledzy -
my�liwi kupuj¹ jelenie, tylko ¿e to jest dro-
ga, ale i jednocze�nie zdrowa ¿ywno�æ.

MP: Jak Pan ocenia kondycjê runa, grzy-
bów i tych co je zbieraj¹?
Niech zbieraj¹ to runo. Ale jak patrzê jak oni
to robiê to mi rêce opadaj¹. Inne zachowa-
nia naganne to wywo¿enie do lasu samo-
chodami �mieci, czy wyrzucenie worków fo-
liowych w lesie. Trzeba trochê og³ady, kultu-
ry, rozs¹dku.

MP: Ale to trzeba ludziom powiedzieæ ...
Wyrzucenie skórki od banana czy pomarañ-
czy, ogryzka od jab³ka nie jest wielkim �prze-
stêpstwem�, ale gdyby przy naszym ko�cie-
le, w Dolinie �mierci wszyscy porzucili takie
skórki, to jakby tam wygl¹da³o? Trzeba mieæ
to wyczucie.

A jeszcze jedno - napiszcie to w Waszej ga-
zecie, ¿e w³a�nie tam - do porzuconych pu-
szek po piwie, nie zamkniêtych plastykowych
butelek miliony zwierz¹t wchodz¹. Nie wiem
czy czuj¹ alkohol, czy wilgoæ, bo niektóre
lubi¹ siê schowaæ w wilgotne miejsce. I wte-
dy taka puszka, czy butelka otwarta jest np.
dla ¿uków pu³apk¹. Niech kiedy� Pan pod-
niesie tak¹ butelkê lub puszkê.

MP: To jest �trumna� dla nich.
To jest pu³apka, bo one wejd¹ i zgin¹. Tych
�mieci porzuconych jest sporo.

MP: Czyli po¿yteczne, czy chronione owa-
dy zostaj¹ uwiêzione ...
Przede wszystkim ¿uki gnojarze, które kupy
rozk³adaj¹, takie niebieskawe, metaliczne.
No i niektóre inne owady te¿.

MP: To co robiæ z tymi odpadami?
Najlepiej by by³o gdyby ten go�æ lasu zabra³
�opakowanie� po napojach. Ale jak ju¿ nie
ma si³y i jest taki os³abiony, ¿e wyrzuci, to
butelka musi byæ zakrêcona, a puszka zgnie-
cona.

MP: Id¹ �wiêta, czego by Pan ¿yczy³ Czy-
telnikom �Na o�cie¿�?
B³ogos³awieñstwa Bo¿ego i do siego Roku.

MP, KD: Dziêkujemy za rozmowê i odwza-
jemniamy ¿yczenia.

Od redakcji:
Rozmowê przeprowadzono w Le�niczówce
Le�nictwa �Jastrzêbie� 8. grudnia 2005 roku.
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LISTOPAD 2004
28.11 I Niedziela Adwentu - rozpocz¹³ siê
Nowy Rok Ko�cielny - Rok A.  Rozstrzygniê-
to konkurs Wiatraka na naj³adniejszy wieniec
Adwentowy

GRUDZIEÑ 2004
2.12 Parafialne Ko³o Stowarzyszenia Wspie-
rania Powo³añ Kap³añskich wybra³o nowego
lidera, którym zosta³ Ryszard Dadek.
6-09.12 Trwa³y Rekolekcje Ewangelizacyjne
dla m³odzie¿y.pod has³em "Mi³o�æ nigdy nie
ustaje" *  W DA "Martyria" powsta³a I Ró¿a
¯ywego Akademickiego Ró¿añca zwana
"¯AR". * Parafia uczestniczy³a w I Diecezjal-
nym Turnieju Tenisa Sto³owego w Bydgosz-
czy. Ks. Edward Wasilewski zaj¹³ I miejsce w
grupie VI (kap³ani i klerycy)
12.12 Parafialny Zespó³ "Caritas" pod prze-
wodnictwem ks. Proboszcza zorganizowa³
akcjê charytatywn¹ "Kilogram dla potrzebu-
j¹cych".
20.12 Po raz pierwszy odby³o siê na plebanii
spotkanie op³atkowe Sejmiku Parafialnego z
ks. proboszczem Janem Andrzejczakiem.
Przyby³o oko³o 50 osób.
24.12 W Wigiliê Bo¿ego Narodzenia odpra-
wiona zosta³a o 16.00 Msza �w. dla wszyst-
kich samotnych, bezdomnych i smutnych.
Kap³ani wraz z ks. Proboszczem podzielili siê
z zebranymi op³atkiem.
* 22.00 i 24.00 - Odprawiono Msze �w. - Pa-
sterki z asyst¹ ¯ywego ¯³óbka.
25.12 M³odzie¿ z naszej parafii wyjecha³a na
Europejskie Spotkanie M³odych do Lizbony,
które trwa³o od 28 grudnia do 1 stycznia. * W
II rocznicê �mierci ks. Zygmunta Trybowskie-
go po Mszach �w. o 8.30 i 18.30 wyszli�my z
modlitwami z ko�cio³a do Jego grobu. W go-
dzinie �mierci, o 18.15 przez 3 minuty bi³y
dzwony ko�cielne.

STYCZEÑ 2005
2.01 O 16.30 odby³ siê koncert kolêd po�wiê-
cony pamiêci ks. Zygmunta Trybowskiego w
wykonaniu naszego Chóru "Fordonia" i Ze-
spo³u Pie�ni dawnej "Fresca Voce� z Domu
Kultury nr 5 z udzia³em Orkiestry z Domu Kul-
tury z Che³mna.
7.01 Z udzia³em ¯ywego ¯³óbka odby³ siê w
ko�ciele, koncert kolêd w wykonaniu zespo-
³u "To nie my toniemy" oraz dzieci z "Wiatra-
ka" dedykowany zmar³ym: �p. ks. Zygmun-
towi Trybowskiemu, budowniczemu szopek
- Jerzemu Gerthowi i pastuszkowi z I ¯ywe-
go ¯³óbka Wojciechowi Kmieciowi.
16.01 Uroczyst¹ Msz¹ �w. o 18.30 po¿egna-
li�my wêdruj¹c¹ po Bydgoszczy ikonê Matki
Bo¿ej - Sedes Sapientiae - Stolicê M¹dro�ci.
Mszê �w. celebrowa³ ks. bp Jan Tyrawa, a
homiliê wyg³osi³ ks. bp Marek Jêdraszewski.
23.01 Z koncertem kolêd i pastora³ek pod
has³em "�piewajmy i grajmy MU" wyst¹pi³ w
ko�ciele nasz zespó³ "Samemu Bogu".
28.01 Grupa m³odzie¿y z parafii wyjecha³a
na organizowane przez Fundacjê "Wiatrak"
zimowisko do Ma³ego Cichego.
30.01 Jubileusz 55 lat kap³añstwa obchodzi³

Prze¿yli�my kolejny rok

ROK KO�CIELNY 2004-2005
nasz ks. senior Jan Mieczkowski. * W parafii
powsta³ Chór "Gospel" którego kierownictwo
obj¹³ Piotr Pawlicki.
31.01 W domu katechetycznym rozpoczê³y
siê pó³kolonie zimowe dla dzieci organizowa-
ne przez Fundacjê "Wiatrak"

LUTY 2005
4.02 Animatorzy Oazy M³odzie¿y z parafii
prowadzili Rekolekcje dla gimnazjalistów w
Janikowie.
20.02 Rozpoczê³y siê Rekolekcje Akademic-
kie, które prowadzi³ duszpasterz akademicki
z Poznania ks. Jacek Rogalski. * Ks. bp Jan
Tyrawa ustanowi³ czterech kolejnych naszych
parafian Nadzwyczajnymi Szafarzami Eucha-
rystii.
25.02 Przedstawiciele z naszej parafii obec-
ni byli na XXX Kongregacji Odpowiedzialnych
Ruchu "�wiat³o - ¯ycie"
27.02 Organizatorzy Misterium Mêki Pañskiej
w Dolinie �mierci zorganizowali w ko�ciele
wystawê niektórych rekwizytów u¿ywanych w
przedstawieniu Misterium.

MARZEC 2005
1.03 Rozpocz¹³ dzia³alno�æ Klub Integracji
Spo³ecznej "Wiatrak" w Bydgoszczy z sie-
dzib¹ w Fordoñskiej Spó³dzielni Mieszkanio-
wej przy ulicy Kleeberga - �ci�le zwi¹zany z
Fundacj¹ "Wiatrak".
11.03 Na Dni Skupienia do Lubostronia wy-
jecha³a grupa studentów z DA "Martyria".
13.03 Ko�ció³ Domowy Oaza Rodzin wspól-
nie z Oaz¹ M³odzie¿y prowadzili Drogê Krzy-
¿ow¹ w Dolinie �mierci. *  Z koncertem wiel-
kopostnym debiutowa³ nasz nowy zespó³
wokalno instrumentalny "Acris i Antidotum"
20.03 Rozpoczê³y siê Rekolekcje Wielkopost-
ne prowadzone przez Rektora Seminarium
Duchownego w Toruniu i naszego by³ego wi-
kariusza ks. Krzysztofa Lewandowskiego. *
Pod has³em "Có¿ to jest prawda?" dwa razy
odbywa³o siê w parafii V Misterium Mêki Pañ-
skiej w Dolinie �mierci. * Przeprowadzono w
parafii akcjê charytatywn¹ "Kilogram dla po-
trzebuj¹cych".
25.03 W Wielki Pi¹tek odby³a siê Droga Krzy-
¿owa w Dolinie �mierci. * Podczas nocnej
adoracji Grobu Pañskiego w ko�ciele o 23.30
rozpoczê³o siê Muzyczne Misterium Mêki
Pañskiej w wykonaniu Zespo³u Muzyki daw-
nej "Illo Tempore" który tworzyli studenci i
absolwenci Akademii Muzycznej z Bydgosz-
czy.

KWIECIEÑ 2005
2.04 Wieczorem ks. abp Leonardo Sandro
obwie�ci³ ca³emu �wiatu smutn¹ wiadomo�æ,
¿e "O godzinie 21.37 nasz Ojciec �wiêty
Jan Pawe³ II powróci³ do domu Ojca". Nasz
Wielki Rodak zmar³ po ciê¿kiej chorobie. Na
wie�æ o �mierci rozdzwoni³y siê dzwony ko-
�cielne i przybywali liczni wierni. O 22.45
wszyscy obecni w parafii kap³ani w�ród licz-
nie zebranych wiernych odprawili pierwsz¹
Mszê �w. w Jego intencji. Do dnia pogrzebu
odprawiano codziennie o 20.00 Mszê �w, w
intencji Jana Paw³a II. Przez pierwsze dwie

doby odbywa³y siê w ko�ciele ca³odobowe
modlitwy i adoracja.
3.04 W Niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego po
ka¿dej Mszy �w. oddali�my cze�æ �wiêtej
Faustynie poprzez uca³owanie Jej relikwii. *
Grupa Charytatywna "Agravka" z DA "Marty-
ria" obdarowa³a dzieci z bydgoskich szpitali,
oraz z Domu Samotnej Matki w ¯olêdowie,
jak i dzieci z parafii ró¿nymi prezentami "od
zaj¹ca"
5.04 Oko³o 500 parafian wyjecha³o do Rzy-
mu, by oddaæ ho³d i uczestniczyæ w uroczy-
sto�ciach pogrzebowych Jana Paw³a II.
6.04 Z czterech miejsc miasta wyruszy³a m³o-
dzie¿ na Stary Rynek by w papieskim zlocie
oddaæ ho³d Piotrowi naszych czasów Janowi
Paw³owi II. W ten spontaniczny sposób ze-
bra³o siê na Starym Rynku oko³o 20 tysiêcy
ludzi.
8.04 Msz¹ �w. w intencji Jana Paw³a II roz-
poczêli�my w parafii dzieñ pogrzebu Ojca
�wiêtego. Pogrzeb Papie¿a prze¿ywali�my
w ko�ciele, ogl¹daj¹c transmisjê z Rzymu na
du¿ym ekranie.
14.04 W Dolinie �mierci stanê³a II stacja Dro-
gi Krzy¿owej - Bydgoskiej Golgoty XX wieku.
19.04 Nowym papie¿em zosta³ kard. Joseph
Ratzinger który przyj¹³ imiê - Benedykt XVI.
20.04 Ks. bp Jan Tyrawa by³ szafarzem sa-
kramentu Bierzmowania, który otrzyma³o
oko³o 270 m³odych parafian.
23.04 CKK "Wiatrak" by³ organizatorem "Ro-
dzinnego Biegu Omnibusów" na Wyspie
M³yñskiej w Bydgoszczy, zorganizowanego w
ramach obchodów 659 rocznicy za³o¿enia
miasta. Na Starym Rynku zaprezentowali siê:
dzieci z Ko³a Tañca Nowoczesnego �Wia-
traczki� oraz studencki zespó³ �To nie my to-
niemy�.

MAJ 2005
Od 1.05 trwa³y nabo¿eñstwa majowe w ko-
�ciele i przy figurze Matki Bo¿ej Fatimskiej o
21.00.
7.05 Oko³o 170 osób z DA "Martyria" bra³o
udzia³ w 69 Pielgrzymce Akademickiej na
Jasnej Górze.
14.05 Nasz parafianin Tomasz Dadek przyj¹³
w Katedrze Bydgoskiej �wiêcenia diakonatu.
15.05 Parafia prze¿ywa³a VIII Fordoñski Fe-
styn Maryjny poprzedzony odbywaj¹c¹ siê
dzieñ wcze�niej czê�ci¹ sportow¹. Festyn
rozpocz¹³ siê Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿e-
go, a zakoñczy³ nabo¿eñstwem majowym na
scenie. Wyst¹pili m.in. "Arka Noego" i Chór
"Gospel" pod dyrekcj¹ Piotra Pawlickiego.
22.05 Grupa 122 dzieci z parafii przyst¹pi³a
do I Komunii �wiêtej.
23.05 Do parafii nadesz³a wiadomo�æ, ¿e
nasz proboszcz ks. kanonik Jan Andrzejczak
zosta³ decyzj¹ papie¿a Jana Paw³a II z dnia
16 marca 2005 roku mianowany Kapelanem
Jego �wi¹tobliwo�ci.
28.05 Po Mszy �w. o 8.30 wyruszy³a z ko-
�cio³a Procesja Eucharystyczna Bo¿ego Cia-
³a. Szli�my ulicami: Bo³tucia, Twardzickiego,
Kleeberga, Berlinga, Fiedlera i Bo³tucia do
ko�cio³a.. O³tarze kolejno przygotowali: ̄ ywy
Ró¿aniec i Grupa "D¹b", Akcja Katolicka



W PARAFIALNEJ WSPÓLNOCIE
z Ko³em Przyjació³ Radia Maryja, Oaza M³o-
dzie¿y i Rodzin, oraz Neokatechumenat.

CZERWIEC 2005
1.06 Czterdziest¹ rocznicê kap³añstwa ob-
chodzi³ kapelan z Centrum Onkologii - Sale-
zjanin, ks. Arkadiusz D¹browski. * W prezbi-
terium naszego ko�cio³a zamontowano nowe
lampy o�wietleniowe i zamontowano uchyl-
ne okna z witra¿ami.
4.06 Oko³o 200 parafian wyjecha³o na IX spo-
tkanie m³odych nad Lednic¹. * W Czêstocho-
wie na Ogólnopolskim Festiwalu "Duchowa
Rewolucja" nasz nowy zespó³ muzyczny "An-
tidotum" "wy�piewa³" I miejsce.
11.06 Wyjecha³a z ks. Proboszczem jedno-
dniowa pielgrzymka parafian do Czêstocho-
wy
14.06 Wspomnienie patrona diecezji - b³. bi-
skupa Micha³a Kozala. Wielu parafian obec-
nych by³o na uroczysto�ci po�wiêcenia tabli-
cy pami¹tkowej przy ul. Krakowskiej.
15.06 W sali DA odby³o siê spotkanie z dr
Wand¹ B³eñsk¹ - �wieck¹ misjonark¹ pracu-
j¹c¹ przez wiele lat w�ród trêdowatych.
16.06 Grupa ministrantów i lektorów wraz z
opiekunem ks. Edwardem Wasilewskim wy-
jecha³a do Heide Parku w Niemczech.
17.06 Uroczysto�ci odpustowe w dzia³aj¹cej
na terenie naszej parafii kaplicy �w. Brata
Alberta Chmielowskiego w Domu Sue Ryder.
19.05 Po¿egnanie ks. Edwarda Wasilewskie-
go, który na mocy dekretu ks. bpa Jana Ty-
rawy zosta³ odwo³any z funkcji wikariusza
parafii i skierowany na studia specjalistycz-
ne do Niemiec.
21.06 Uroczy�cie �wiêtowali�my IX rocznicê
pobytu w parafii figury Matki Bo¿ej Fatimskiej

LIPIEC 2005
2-9.07 M³odzie¿ z parafii wyjecha³a na Obóz
Letni do Ostrowca ko³o Wa³cza zorganizo-
wany przez Fundacjê "Wiatrak".
4-18.07 Trwa³a I tura pó³kolonii dla dzieci z
naszej parafii zorganizowanych przez CKK
"Wiatrak".
8.07 Parafiê nawiedzi³y relikwie �w. Teresy
od Dzieci¹tka Jezus - Patronki Misji i Doktor
Ko�cio³a. Przez ca³y dzieñ czuwali�my przy
relikwiach, a po po³udniu wraz z Jej relikwia-
mi odprawili�my Drogê Krzy¿ow¹ w Dolinie
�mierci. Na po¿egnanie uroczyst¹ Mszê �w.
celebrowa³ ks. bp Jan Tyrawa.
9-21.07 Grupa dzieci wyjecha³a na letni obóz
do Zakopanego. Uczestnicy obozu odwiedzili
te¿ miejscowo�ci zwi¹zane z pobytem Jana
Paw³a II.
13.07 Grupa parafian wyjecha³a na piel-
grzymkê do Lichenia
21.07 Na Piesz¹ Pielgrzymkê na Jasn¹ Górê
pod has³em: "Poznali Go po ³amaniu chleba"
wyruszy³a z parafii Akademicka Grupa Piel-
grzymkowa "Przezroczysta" z przewodnikiem
ks. Krzysztofem Buchholzem.
25.07 W dniu wspomnienia patrona kierow-
ców �w. Krzysztofa odby³o siê przy ko�ciele
po�wiêcenie pojazdów z jednoczesn¹ zbiórk¹
ofiar na zakup pojazdów dla misjonarzy w
ramach akcji "Miva Polska"

27.07 Na Jasn¹ Górê wyruszy³a druga gru-
pa naszych pielgrzymów id¹cych w bia³o -
¿ó³tej grupie "Promienistej", której przewod-
niczy³ ks. Dariusz Weso³ek.

SIERPIEÑ 2005
1.08 Udzielali�my go�ciny pieszym pielgrzy-
mom z Gdañska na Jasn¹ Górê. * W "Wia-
traku" rozpoczê³a siê II tura pó³kolonii letnich
dla dzieci z parafii.
2.08 Do parafii dosz³a Fordoñska Piesza Miê-
dzyparafialna Pielgrzymka Maryjna
11.08 70 m³odych osób z parafii wyruszy³o
na XX �wiatowe Dni M³odzie¿y w Kolonii,
gdzie spotkali siê z papie¿em Benedyktem
XVI.
15.08 Podczas sumy w ko�ciele wyst¹pi³ duet
kameralnej Muzyki Ko�cielnej z Kijowa. *
Wieczorne nabo¿eñstwo �wiat³a przy figurze
Matki Bo¿ej Fatimskiej zorganizowane w
zwi¹zku z uroczysto�ci¹ Wniebowziêcia NMP
zgromadzi³o oko³o 1000 parafian.
28.08 Praktykê duszpastersk¹ rozpocz¹³ w
parafii ks. diakon Pawe³ Czechowski, alumn
z Diecezjalnego Wy¿szego Seminarium Du-
chownego w Bydgoszczy.
31.08 Po¿egna³y parafiê pracuj¹ce i miesz-
kaj¹ce tu siostry zakonne S³u¿ebnice Ducha
�wiêtego (SSpS), które przeprowadzi³y siê
do nowego domu zakonnego w mie�cie.
Ostatnio pracowa³y u nas: s. Joanna Doro-
¿yñska - prze³o¿ona Domu, s. Krystyna Szwe-
da i s. Mira Piasek

WRZESIEÑ 2005
3.09 Oko³o 60 osób z parafii uczestniczy³o w
spotkaniu na Lednicy Seniora.
10.09 Oaza M³odzie¿y wyjecha³a z dwu-
dniow¹ pielgrzymk¹ do Niepokalanowa w
ramach Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka.
15-24.09 W Bierzg³owie, w powiecie toruñ-
skim, odby³o siê Integracyjne Europejskie
Spotkanie M³odych pod has³em �Internatio-
nal Peace Summit�. Koordynatorem i auto-
rem spotkania by³ pracownik naszej Funda-
cji "Wiatrak" Tomasz Schmidt. W spotkaniu
uczestniczy³o po 7 osób z 6 krajów Europy:
Finlandii, Turcji, Estonii, Czech, Litwy i Pol-
ski.
16.09 W parafii odbywa³ siê Dzieñ Wspólno-
ty Oazy M³odzie¿y Diecezji Bydgoskiej
18.09 Odby³a siê prelekcja Rados³awa Sikor-
skiego na temat �Polska z bliska i z daleka�
20.09 W parafii odby³o siê diecezjalne spo-
tkanie dotycz¹ce obchodów V Dnia Papie-
skiego. Odpowiedzialnym za ich realizacjê by³
nasz ks. proboszcz Jan Andrzejczak.
25.08 Mszy �w. o 8.30 przewodniczy³ i homi-
liê wyg³osi³ kapucyn, ks. Jan Hibek. Po Mszy
�w. uczcili�my bêd¹ce w parafii relikwie �w.
Ojca Pio.
28.09 DA "Martyria" zorganizowa³o Obóz
Adaptacyjny dla studentów I roku w Ocyplu.

PA�DZIERNIK 2005
4-07.10 Triduum Rekolekcyjne przed odpu-
stem parafialnym prowadzi³ nasz by³y wika-
riusz, obecnie dyrektor Katolickiej Szko³y
Podstawowej im. Jana Paw³a II w Bydgosz-

czy, ks. Tomasz Cyl.
7.10 XXII rocznica powstania parafii i odpust
parafialny. Uroczyst¹ Mszê �w. odpustow¹
celebrowa³ i homiliê wyg³osi³ Sekretarz Sta-
nu Stolicy Apostolskiej z Watykanu ks. pra³at
Jan Paw³owski.
9.10 Uroczyst¹ Msz¹ �w., której przewodni-
czy³ ks. bp Jan Tyrawa, zainaugurowano Rok
Akademicki 2005/2006. Studentom I roku
po�wiêcono indeksy.
10-12.10 Rekolekcje Akademickie prowadzi³
brat Tadeusz Ruciñski.
15.10 W przeddzieñ V Dnia Papieskiego ks.
Proboszcz po�wiêci³ II stacjê Drogi Krzy¿o-
wej w Dolinie �mierci. W uroczysto�ci wziêli
udzia³ przedstawiciele Komitetu Budowy Gol-
goty XX wieku i w³adz miejskich Bydgoszczy.
16.10 Obchodzili�my V Dzieñ Papieski. W
parafii zbierano ofiary na Fundusz Nowego
Tysi¹clecia. G³ówne obchody w Bydgoszczy
odby³y siê w hali �£uczniczka�, a zorganizo-
wa³ je CKK �Wiatrak�. W koncercie galowym
uczestniczy³a Natalia Kukulska, oraz zespó³
�To nie my toniemy�. Podczas tego koncertu
ks. bp Jan Tyrawa uruchomi³ stronê interne-
tow¹ www.janpawelii.pl autorstwa CKK �Wia-
trak� * Na trasie: Stary Rynek - Dolina �mierci
odby³ siê Bydgoski Bieg Uliczny ku pamiêci
pomordowanych bydgoszczan podczas II
wojny �wiatowej. *  Od 21.15 w ko�ciele roz-
poczê³o siê czuwanie w godzinie �mierci Jana
Paw³a II przygotowane przez Oazê Rodzin.
18.10 Przy Centrum Kultury katolickiej �Wia-
trak� powsta³ Klub M³odych Mam.
21.10 Diecezjalny O�rodek Duszpasterstwa
Akademickiego �Martyria� i Katolickie Stowa-
rzyszenie M³odzie¿y Akademickiej �Pokole-
nie� zorganizowa³y w Gozdawie Forum Aka-
demickie.

LISTOPAD 2005
2.11 Wprowadzono w parafii zwyczaj bicia
dzwonów ko�cielnych ka¿dego drugiego dnia
miesi¹ca o godz. 21.37 - w godzinie �mierci
Jana Paw³a II
5.11 W ramach XXIV Tygodnia Kultury Chrze-
�cijañskiej o 20.00 czê�æ Radosn¹ Ró¿añca
prowadzi³ w kaplicy perkusista zespo³u �Skal-
dowie� - Jan Budziaszek.
6.11 XXIII Parafialna Droga Krzy¿owa w Do-
linie �mierci, podczas której nast¹pi³o po-
�wiêcenie III stacji Bydgoskiej Golgoty XX
wieku.
10.11 Przedstawiciele naszej Oazy M³odzie-
¿y uczestniczyli w Suchej w przygotowaniu
do Rekolekcji adwentowych w parafii.
11.11 Dzieñ Niepodleg³o�ci. Sprawowano
Mszê �w. w intencji Ojczyzny. * Po Mszy �w.
o 11.30, w dniu wspomnienia �w. Marcina,
by³y tradycyjne rogale dla dzieci.
19.11 W naszym ko�ciele odby³ siê koncert
w ramach II Bydgoskiego Dnia �w. Cecylii.
Zjednoczony Chór liczy³ oko³o 300 chórzy-
stów. Gra³a Orkiestra Dêta ze �wiecia.
20.11 W Uroczysto�æ Chrystusa Króla
Wszech�wiata zakoñczyli�my kolejny Rok
Liturgiczny. * CKK Wiatrak obchodzi³o  X uro-
dziny.

Z �Kroniki parafialnej� wybra³ KfAD
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Zieleni¹ sosen - drzew iglastych ca³e
nasze osiedle jest przyozdobione. To co z
Puszczy Bydgoskiej zosta³o ro�nie po for-
doñskich skarpach Pradoliny Wis³y, nawet
miêdzy domami.

Nie s¹ to roz³o¿yste i wysmuk³e drzewa
nios¹ce swe konary wysoko nad ziemi¹, ale
s¹ mniejsze, czêsto bez tak zwanej warto-
�ci gospodarczo-przemys³owej.

Czasem spotkaæ mo¿na sosnê inn¹, jak-
by bardziej swojsk¹. Pieñ jej jest skrêcony,
sêkaty i gruby. Drzewo takie nisko �cieli
swe konary i czêsto ig³ami g³aszcze pia-
sek, w który wros³o korzeniami. Ro�nie roz-
³o¿y�cie, a jej korona wznosi siê do góry.
Ze skaleczeñ na pniu i konarach drzewa
s¹czy siê obficie balsam ¿ywiczny. Kwitnie
wiosn¹, sypi¹c ¿ó³tym, siarkowym py³kiem
niesionym wiatrem. W stosownej porze
zmienia igliwie na nowe i obsypuje siê
szyszkami, zrzucaj¹c stare.

Sosna dostarcza wielu surowców lecz-
niczych. Pod koniec zimy i bardzo wczesn¹
wiosn¹ zbiera siê jej p¹czki, zanim zaczn¹
pêkaæ i suszy w temperaturze poni¿ej 35
st. C. Niekiedy te¿, w okresie wiosennym,
zbiera siê m³ode pêdy wybijaj¹ce z p¹cz-
ków i suszy podobnie jak p¹czki.

Z pni pozyskuje siê balsam sosnowy
(¿ywicê), z której przez destylacjê i rektyfi-
kacjê otrzymuje siê olejek terpentynowy, a
pozosta³o�æ zestala siê w temperaturze
pokojowej i otrzymuje kalafoniê. Przez de-
stylacjê z par¹ wodn¹ m³odych wierzcho³-
ków oraz �wie¿ego igliwia sosnowego
otrzymuje siê eteryczny olejek sosnowy.

Przez such¹ destylacjê drewna sosno-
wego otrzymuje siê dziegieæ sosnowy.
Drewno sosnowe jest ponadto cennym ma-
teria³em budowlanym i meblarskim.

P¹czki i pêdy sosny dzia³aj¹ wy-
krztu�nie, odka¿aj¹co, moczopêdnie.
Olejek sosnowy dzia³a bakteriobójczo
i rozkurczowo. Olejek terpentynowy
³agodnie rozgrzewa i rumieni skórê.
Kalafonia s³u¿y do wyrobu ma�ci i pla-

SOSNA
- DRZEWO NASZEJ PARAFII

strów. Dziegieæ sosnowy dzia³a odka¿aj¹-
co i przeciwgrzybiczo.

Tak jak poprzednio opisane ro�liny rów-
nie¿ i ta ma moc lecznicz¹, która po to jest
dana by z niej czerpaæ.

Jedn¹ z najm³odszych tradycji wigilijnych
jest strojenie choinki. Glogier w "Encyklo-
pedii Staropolskiej" pisze: "Za tzw. czasów
pruskich (lata 1795-1806) przyjêto w War-
szawie od Niemców zwyczaj w Wigiliê Bo-
¿ego Narodzenia ubierania dla dzieci so-
senki lub jode³ki orzechami, cukierkami, ja-
b³uszkami i mnóstwem �wieczek wosko-
wych". Chrze�cijañska symbolika �wi¹tecz-
nej sosenki to "bibilijne drzewo wiadomo-
�ci dobra i z³a", mia³a te¿ oznaczaæ wieczn¹
zieleñ, nadziejê nieba. �wiece (lampki) to
przypomnienie, ¿e na �wiat przychodzi
�wiat³o�æ - Jezus Chrystus. Inne ozdoby to
dary i ³aski Bo¿e, jakie sp³ywaj¹ na �wiat z
przyj�ciem Odkupiciela. Ozdobiona sosen-
ka to ¿ywa moc niszcz¹ca z³o.

Sosna jest znana, wrêcz pospolita, a tak
niezwyk³a - najwa¿niejsze �wi¹teczne
drzewko.

PS. I jeszcze przedwigilijna refleksja. Nie
po to zajmujê miejsce w naszym parafial-
nym miesiêczniku, by opisywaæ w nim "sia-
no i badyle".

Opisujê ro�liny maj¹ce cechy lecznicze
i gospodarcze. Zafascynowany jestem
piêknem nawet najmniejszych ro�linek ja-
kimi nas Stwórca obdarowa³. Je¿eli On je
nazwa³ i uzna³, ¿e s¹ dobre, zauwa¿my je i
uszanujmy ten dar. �wiat przyrody, do któ-
rego ka¿dy z nas nale¿y to integralna czê�æ
ka¿dej parafii obojêtnie czy to zauwa¿amy
czy te¿ nie.

MAREK

Leszek £êgowski

XXX
Zaledwie dwie ga³¹zki �wierku
¿ywiczny zapach lasu �wie¿y
na parapecie pokoiku
wpisane w oddech miasta �nie¿ny

- - -
Noc, która nigdy nie ga�nie
tak inna od wszystkich
najdawniejszych nocy -
otwiera okna serc p³on¹cych
�wiat³em S³owa
zrodzonego z mi³o�ci.

(na podstawie wierszy z 2004 roku)

Siedzieli w trójkê przy kuchennym sto-
le, na którym sta³a szopka. Tatu� spraw-
dza³, czy Gucio dobrze powbija³ wszystkie
gwo�dzie, aby siê kto� przypadkiem nie
skaleczy³. Mama przestawi³a figurkê Maryi
bli¿ej ¿³óbka, a Gucio do³o¿y³ sianka. Szop-
ka prezentowa³a siê wspaniale! Ch³opiec
cieszy³ siê ogromnie z chwil spêdzonych
przy jej budowie. Tato nadzorowa³ jego pra-
cê i opowiada³ wspania³e historie o tym, jak
dawno temu chodzono z szopkami po do-
mach. Mówi³, ¿e czasem by³a ona tak wiel-
ka i ciê¿ka, ¿e trzeba j¹ by³o ci¹gn¹æ na
sankach. Zazwyczaj mia³a te¿ kurtynê jak
w teatrze. Kolêdnicy pos³ugiwali siê kukie³-
kami, które przedstawia³y �wiêt¹ Rodzinê,
pasterzy, króla Heroda i zwierzêta. Przy-
pomina³o to dzisiejsze przedstawienia ku-
kie³kowe. W odwiedzanych domach pano-
wa³a niezwyk³a atmosfera. S³uchano kolêd-
ników w skupieniu, ale tak¿e z ogromn¹
rado�ci¹. W podziêce dostawali orzechy,
jab³ka i cukierki.

Gdy tato skoñczy³ sw¹ opowie�æ, mama
przeczyta³a fragmenty z Pisma �wiêtego o
narodzeniu Jezusa w Betlejem i opowia-
da³a o tym, jak obchodzono Bo¿e Narodze-
nie w jej rodzinnym mie�cie. Gucio s³ucha³
bardzo uwa¿nie. Pomy�la³, ¿e za nic na
�wiecie nie zamieni³by tych chwil spêdzo-
nych przy budowie szopki na bieganie po
podwórku. Dopiero teraz, tak naprawdê
poczu³ �wi¹teczn¹ atmosferê. I pomy�la³,
¿e Jezus narodzi³ siê w stajence, poniewa¿
ludzie zbyt poch³oniêci byli w³asnymi spra-
wami i przyjemno�ciami. Nie mieli czasu
by zaprosiæ Maryjê i Jezusa do �rodka. Byæ
mo¿e w ogóle nie s³yszeli ich pukania.
Gucio ju¿ wiedzia³, ¿e za rok znów zbuduje
piêkn¹ betlejemsk¹ szopkê. Teraz jednak
przygl¹da³ siê wspólnemu dzie³u w skupie-
niu i zamy�leniu. Ko³ysa³y go delikatne
d�wiêki kolêd, a za oknem pada³ �nieg. By³
tak gêsty, jakby anio³owie wytrzepali z ko³-
der ca³y puch.

BEATA ANDRZEJCZUK

Od redakcji: Tekst pochodzi z zestawu do-
starczanego redakcji �Dzielmy sie s³owem�
koordynowanej przez Dom Wydawniczy-
Rafael. (patrz info obok)

PRZY STOLE
O SZOPCE
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BY£O
10.12.2005  - dzieñ wspólnoty na Osowej Gó-
rze w Bydgoszczy

11-15.12 - adwentowe rekolekcje ewangeliza-
cyjne, które prowadzi³ ks. Piotr Kulbacki, krajo-
wy moderator KWC

18.12 - spotkanie op³atkowe animatorów diece-
zji bydgoskiej o.o jezuici

BÊDZIE
6.01.2006  - wigilia oazowa w auli domu kate-
chetycznego o 18.30 na któr¹ zapraszamy oa-
zowiczów i sympatyków

11.01 - Msza �w. KWC i spot odpowiedz Ruchu
�wiat³o-¯ycie diecezji bydgoskiej o.o. Jezuici

14.01- Oaza modlitwy na Osowej Górze

15.01 - Szko³a animatora, temat: Etyka seksu-
alna

TRWA
W okresie kolêdowym spotykamy siê w pi¹tek
na parafialnej Mszy �w. o 18.30, a po niej za-
praszamy na spotkanie.

Niech umi³owanie Eucharystii i Biblii
zawsze rzuca Bo¿e �wiat³o na drogi wa-
szego ¿ycia. (Jan Pawe³ II)

Pe³ni Ksi¹dz pos³ugê Moderatora Krucja-
ty Wyzwolenia Cz³owieka (KWC) Dlacze-
go akurat ta pos³uga?
To jest Bo¿e powo³anie. To Pan Bóg prowa-
dzi³ mnie do tej pos³ugi poprzez moje �rodo-
wisko. Od rodziców uczy³em siê cnoty trze�-
wo�ci i wstrzemiê�liwo�ci. Mogê powiedzieæ,
¿e jestem dzieckiem pierwszej Krucjaty
Wstrzemiê�liwo�ci (1957-1960) - mój
chrzestny widz¹c jako lekarz problemy z któ-
rymi ludzie przychodzili do niego w³¹czy³ siê
do Krucjaty. Ju¿ jako dziecko by³em na jego
bezalkoholowym przyjêciu weselnym. Potem
zetkniêcie siê z ruchem oazowym utwierdzi-
³o mnie w przekonaniu, ¿e moja odpowiedzial-
no�æ za ¿ycie spo³eczne powinno siê wyra-
¿aæ w podjêciu abstynencji od alkoholu.

Jak wygl¹da ta pos³uga? Z czym ona jest
zwi¹zana, z jakimi trudno�ciami, rado�cia-
mi?
Krucjata jest dzie³em Ducha �wiêtego, który
wzbudza w sercach ludzi pragnienie takiej
s³u¿by. Dlatego pos³ugiwanie w Krucjacie jest
dla mnie wielk¹ rado�ci¹ - to nie moje dzie³o
- ja tylko mam nie przeszkadzaæ Panu Bogu,
wpieraæ uczestników KWC m. in. przez z ka-
techezê, organizacjê pielgrzymek, rekolekcji,
spotkañ, wydawanie materia³ów formacyj-
nych (m. in. pisma KWC: �Eleuteria�). Jest to
s³u¿ba wobec BO¯EGO, a nie mojego dzie-
³a. Zreszt¹ druga nazwa Krucjaty brzmi: Dzie-
³o Niepokalanej Matki Ko�cio³a.

Je�li chodzi o trudno�ci - nale¿y podkre�liæ,
¿e aktualnie o wiele wiêksze s¹ problemy ni¿
w czasach komunistycznych. Wówczas by³
wyra�nie widoczny problem, zwi¹zany z za-
k³amaniem, problem beznadziejno�ci ¿ycia
spo³ecznego, a picie zaczyna³o siê najczê-
�ciej w zak³adzie pracy. Obecnie pojawia siê
problem siêgania po alkohol i narkotyki w�ród
dzieci i m³odzie¿y. Dawniej rodzice stali na
stra¿y trze�wo�ci dzieci, a teraz wycofali siê
od odpowiedzialno�ci za dzieci - to jest wspó³-
czesny dramat. Uwierzono, ¿e Europa wi¹¿e
siê z wolno�ci¹ rozumian¹ jako nieodpowie-
dzialno�æ, a wolno�æ to jest przecie¿ wybór
dobra.

Czym jest Krucjata? Jak nale¿y t³umaczyæ
ca³¹ nazwê: KWC? Co ona w sobie zawie-
ra i jakie s¹ jej przes³ania?
Nazwa wskazuje na cz³owieka, gdy¿ to w³a-
�nie o godno�æ cz³owieka chodzi w Krucja-
cie. Wielu osobom Krucjata kojarzy siê tylko
z wyzwalaniem od alkoholu, ale nale¿y uka-
zaæ tutaj ró¿ne formy zniewoleñ. W Krucja-
cie zatem chodzi nie tylko o wychowanie do
abstynencji, ale o godno�æ cz³owieka. Ojciec
�wiêty Jan Pawe³ II, u progu swojego ponty-
fikatu skierowa³ do Polaków nastêpuj¹ce s³o-
wa: - �Proszê aby�cie przeciwstawiali siê
wszystkiemu, co uw³acza ludzkiej godno�ci i
poni¿a obyczaje zdrowego spo³eczeñstwa, co
czasem mo¿e a¿ zagra¿aæ jego egzystencji i
dobru wspólnemu, co mo¿e umniejszaæ jego
wk³ad do wspólnego skarbca ludzko�ci, na-
rodów chrze�cijañskich, Chrystusowego Ko-
�cio³a�. Te s³owa piêknie wyja�niaj¹ ideê Kru-

cjaty. Abstynencja wi¹¿e siê z wyborem, re-
zygnacj¹ z czego�, co moralnie dozwolone,
wolno�ci¹ od przymusu spo³ecznego. �Przez
dobrowoln¹ abstynencjê wielu do trze�wo�ci
wszystkich!�

W wielu przypadkach ka¿de u¿ycie jest nad-
u¿yciem - powiedzmy tu chocia¿ o kierow-
cach, czy kobietach w stanie b³ogos³awionym.

Kto mo¿e zostaæ cz³onkiem Krucjaty?
KA¯DY, kto uznaje, ¿e ta droga, ten styl ¿ycia
s¹ mu bliskie. Cz³owiek m³ody potrzebuje
wzorców wychowania do trze�wo�ci, a cz³o-
wiek uzale¿niony - oparcia w �rodowisku
osób niepij¹cych; nawet osoba niewierz¹ca,
je�li tekst deklaracji nie k³óci siê z jej �wiato-
pogl¹dem. My przyjmujemy zg³oszenie - nie
jeste�my organizacj¹, nie sprawdzamy cz³o-
wieka, jego motywacji. To nie jest klub �wiê-
tych, tylko ludzi, którzy chc¹ s³u¿yæ. To jest
deklaracja, ¿e cz³owiek chce wzrastaæ, i�æ
drog¹ wolno�ci, ale nie jest to ani deklaracja
�wiêto�ci ani te¿ jej gwarancja. Chodzi o pod-
jêcie stylu ¿ycia bez alkoholu, a nie o dosko-
na³o�æ.

Obecnie w Polsce od 16 do 19% osób pra-
wie nie u¿ywa alkoholu z ró¿nych powodów:
nie maj¹ potrzeby, nie przebywaj¹ w towa-
rzystwie, w którym pojawia siê alkohol, z po-
wodów zdrowotnych, albo po prostu im nie
smakuje. Ale te osoby staj¹ po stronie pij¹-
cych, gdy wypij¹ owo trochê alkoholu. Tu trze-
ba solidarno�ci z kultur¹, w której alkohol nie
jest konieczno�ci¹. Trzeba byæ wyzwolonym
od nacisku spo³ecznego - naczelne przes³a-
nie KWC brzmi: �Nie lêkajcie siê!�, a nie: �Nie
pijcie!�

 Na koniec naszej rozmowy, w zwi¹zku ze
zbli¿aj¹cymi siê �wiêtami Bo¿ego Naro-
dzenia, chcia³abym zadaæ jeszcze jedno
pytanie. Z czym Ksiêdzu kojarzy siê cho-
inka?
Jest drzewkiem, które poprzez swoj¹ obec-
no�æ wprowadza �wi¹teczny nastrój, który
niesie za sob¹ pewn¹ kulturow¹ otoczkê. Zie-
lone drzewko w �rodku zimy wskazuje na
¯YCIE. Wszelkie walory kulturowe powinny
odnosiæ siê do ¿ycia wiary. Dlatego przy po-
prawnym prze¿ywaniu Tajemnicy Wcielenia
nawet obecne pod choink¹ prezenty bêd¹ od-
nosiæ nas do tego najwiêkszego �Prezentu�,
jakim jest Nowonarodzony. Kultura ludowa i
pobo¿no�æ ludowa mog¹ wspaniale wspie-
raæ przes³anie Ewangelii.

W³a�nie takiego pe³nego, g³êbokiego prze-
¿ycia nadchodz¹cego czasu chcia³bym
¿yczyæ wszystkim czytelnikom �Na o�cie¿�.

Rozmowa z rekolekcjonist¹

ODZYSKIWANIE  WOLNO�CI
z Moderatorem Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka rozmawia³a Ma³gorzata Bonna:

Przyjd�cie do Mnie wszyscy, którzy utru-
dzeni i obci¹¿eni jeste�cie, a Ja was pokrze-
piê ... (Mt 11,28)

W dniach od 11 do 15 grudnia br., w na-
szej parafii odbywa³y siê Adwentowe Reko-
lekcje Ewangelizacyjne, prowadzone przez
Zespó³ Ewangelizacyjny Diakonii Wyzwole-
nia oraz Wspólnotê Ruchu �wiat³o-¯ycie
naszej parafii. Naczelnym has³em by³y s³o-
wa: Jak odzyskaæ nadziejê?

Odpowiedzi na to pytanie szukali�my wraz
z ksiêdzem Piotrem Kulbackim.

Przewodnikiem na drodze wyzwolenia by³
Jezus Chrystus:

- Mocarz Ducha (wyzwalaj¹cy od z³ego du-
cha przez udzielenie Ducha �wiêtego)

- Lekarz grzeszników (wyzwalaj¹cy od
choroby i grzechu przez Swoje S³owo)

- �wiat³o�æ �wiata ( ...od �lepoty i "za-
mroczenia" przez �wiat³o wiary)

- Nasz Brat ( ...od niewoli lêku przez usy-
nowienie nas)

- Jezus - S³uga, ukazuj¹cy DROGÊ S£U¯-
BY jako DROGÊ WYZWOLENIA.

Czas ten wype³nia³a wspólna modlitwa,
�wiadectwa, liczne indywidualne rozmowy
oraz radosny �piew.

Ostatniego dnia, w czasie Eucharystii wie-
le osób z³o¿y³o deklaracje w³¹czenia siê w
dzie³o Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka. To
by³y pierwsze owoce tego czasu. Pe³ni na-
dziei oczekujemy nadej�cia Tego, który nas
wyzwoli³.

PAT

JAK ODZYSKAÆ
NADZIEJÊ?

W Oazie
M³odzie¿y
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Ks. Piotr Kulbacki od 1984 roku jest kap³a-
nem diecezji ³ódzkiej. Zwi¹zany z Ruchem �wia-
t³o-¯ycie od 1973 roku. Jest cz³onkiem-za³o¿ycie-
lem Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka, od 1993 roku
jej moderatorem. Organizuje sympozja specjali-
styczne KWC oraz pastoralne odnowy parafii. jest
redaktorem "Eleuterii", wyk³adowc¹ Instytutu For-
macji Pastoralno-Liturgicznej KUL oraz cz³onkiem
Zespo³u Apostolstwa Trze�wo�ci przy Konferencji
Episkopatu Polski. Doktor teologii (KUL) i magi-
ster matematyki (Uniwersytet £ódzki)
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LEDNICKA  AMBASADALEDNICKA  AMBASADALEDNICKA  AMBASADALEDNICKA  AMBASADALEDNICKA  AMBASADA
Koordynatorzy ambasad lednickich
poczta:  pkielar@lednica2000.pl
internet: http://www.lednica2000.pl
lista dyskusyjna: http://www.ambasador.lednica2000.pl
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Lednica, jak ju¿ dobrze wiadomo to nie jest
tylko jednorazowe spotkanie m³odych na
Polach Lednickich, ale systematyczna pra-
ca nad sob¹ i swoim chrze�cijañstwem w
ci¹gu ca³ego roku. Entuzjazm i emocje wio-
sennego spotkania trzeba prze³o¿yæ na re-
fleksjê, modlitwê i dzia³anie w ci¹gu ca³ego
roku. A nad wszystkim dominuje pytanie: czy
wracaj¹cy znad Lednicy staj¹ siê lepsi lub
przynajmniej trochê delikatniejsi? Czy s¹ bli-
¿ej Boga i samych siebie? Czy skróci³ siê
ich dystans do Chrystusa i braci i sióstr?

Przysz³oroczne spotkanie odbêdzie siê 3
czerwca w pierwsz¹ sobotê czerwca 2006 i
bêdzie pod has³em: Chrystus drog¹. Bêdzie
mia³o trzy czê�ci:

Chrystus drog¹ do mnie samego (wejd�
w siebie),

Chrystus drog¹ do bli�niego (wyjd� do
brata) oraz

Chrystus drog¹ do Boga (wznie� siê ku
Bogu).

Co to znaczy, ¿e Chrystus jest drog¹?
Dok¹d mo¿na zaj�æ wstêpuj¹c na tê drogê?
To, ¿e Chrystus jest drog¹ wiemy od Niego
samego. On sam nam po powiedzia³ (zob.
J,14,6.)

To dziêki Chrystusowi wstêpuj¹c na dro-
gê, która jest On sam, dochodzê najpierw
do samego siebie. Dochodzê do siebie tyl-
ko dziêki Chrystusowi, bo o w³asnych si³ach
bym nie doszed³, to On, przyniós³szy dekret
o duchowej adopcji mówi mi, ¿e jestem
dzieckiem Boga. Chrystus jest drog¹ do mnie
samego, i doszed³szy odkrywam i dowiadu-
jê siê, ¿e jestem dzieckiem Boga. Trzeba
zatem wej�æ w siebie, by dziêki Chrystuso-
wi odkryæ siebie. I to bêdzie pierwsza czê�æ
lednickiego spotkania.

Od godziny 9.00 w namiocie adoracji wo-
bec Naj�wiêtszego Sakramentu odkrywaæ
bêdziemy siebie i dziêki Chrystusowi to od-
krycie zakoñczy siê rewelacyjnym stwierdze-
niem � jestem dzieckiem Boga. Bêdzie mo¿-
liwo�æ spowiedzi, medytacji i ciszy zaprasza-

my zatem do jak najszybszego przybywania
na Pola Lednickie.

Drug¹ czê�ci¹ lednickiego nabo¿eñstwa
bêdzie Msza �wiêta o Duchu �wiêtym. To
równie¿ droga do innych ludzi i tak jak dziê-
ki Chrystusowi dochodzê do siebie, podob-
nie dziêki Chrystusowi dochodzê do drugie-
go cz³owieka i odkrywam, ¿e on jest moim
bratem. Jego twarz, jego oczy s¹ dla mnie
wyzwaniem. Mówi¹ mi: nie zrobisz mi krzyw-
dy, nie zdasz mi bólu. Ten drugi cz³owiek jest
celem mojego ¿ycia i dzia³ania. Dla niego
mam ¿yæ od chwili kiedy wkroczy³em na dro-
gê Chrystusa. Aby�my ju¿ wiêcej nie ¿yli dla
siebie, ale dla tego, który za nas umar³ i zmar-
twychwsta³. Chrystus zamkn¹³ epokê ludzi,
którzy ¿yli dla siebie, a zainaugurowa³ epo-
kê ludzi, którzy ¿yj¹ dla braci. Komunia z
Chrystusem jest komuni¹ z braæmi i siostra-
mi. Wspólnie siê modlimy, mówi¹c do Boga:
Ojcze nasz.

Druga czê�æ nabo¿eñstwa to wspólna
eucharystia, ogromna wspólnota, komunia
celebrowana ze �wiadomo�ci¹, ¿e Chrystus
jest po�ród nas, a my wszyscy jeste�my
braæmi.

Trzecia czê�æ lednickiego nabo¿eñstwa to
droga krzy¿owa odprawiana z papie¿em
Janem Paw³em II, w której poszczególne
stacje bêd¹ teatraln¹ ilustracj¹ poszczegól-
nych etapów pój�cia za Chrystusem.

 Nasz adres: sekretariat@lednica2000.pl
lub lednica2000@o2.pl piszcie do nas i przy-
sy³ajcie nam swoje pomys³y dotycz¹ce led-
nickiego spotkania. Scenariusz spotkania
chcemy tworzyæ razem z Tob¹!

W drugiej po³owie wakacji prze¿ywa³am re-
kolekcje na Suwalszczy�nie.

By³am uczestnikiem Oazy Rekolekcyjnej
Diakoni Liturgicznej pierwszego stopnia,
gdzie pog³êbia³am refleksjê nad liturgi¹ ro-
zumian¹ jako zbawczy dialog. Ka¿dego dnia
na nowo odkrywa³am obecno�æ Boga w lu-
dzie Bo¿ym, tworz¹cym wspólnotê, S³owie i
Komunii �wiêtej.

Poznaj¹c piêkno Eucharystii i wielo�æ po-
s³ug jednocze�nie przygotowywa³am siê do
ich spe³niania. Na krêgu liturgicznym w gru-
pie pos³ugi - �piewu - po wspólnym rozwa¿e-
niu Liturgii S³owa danej Eucharystii dzielili-
�my siê obowi¹zkami. To wewnêtrzne, ducho-
we przygotowanie sprawia³o, ¿e ka¿dy znak,
gest, postawa i s³owo w liturgii nios³o za sob¹
g³êbok¹ tre�æ.

Dla mnie bardzo wa¿ne by³o trwanie w ci-
szy i pi¹tkowy post o chlebie i wodzie (do-
k³adniej - herbacie). Ostatnim do�wiadcze-
niem by³o poczucie Wspólnoty.

Reprezentowali�my ró¿ne diecezje, �rodo-
wiska i zwyczaje. Obok studentów nie zabra-
k³o przedstawicieli Domowego Ko�cio³a (ma³-
¿eñstwa, w tym jedno z dzieæmi), ale w du-
chu jedno�ci potrafili�my wspólnie siê modliæ,
dzieliæ do�wiadczeniami i przebywaæ ze sob¹,
równie¿ bawi¹c siê w czasie "pogodnych wie-
czorów".

Nie mniej wspólnotowy charakter mia³a stu-
dencka Oaza Nowego ¯ycia, prze¿ywana
tak¿e w trzech stopniach. Drugi stopieñ, w
którym uczestniczy³am, wprowadza³ w forma-
cjê liturgiczno-sakramentaln¹ w oparciu o
Ksiêgê Wyj�cia. Nigdy dot¹d Stary Testament
nie stanowi³ centrum moich rozwa¿añ. Tym
razem, opieraj¹c siê na medytacji jego ksi¹g,
mog³am zobaczyæ swoje dotychczasowe
¿ycie w zupe³nie innym �wietle.

Podczas pustyni, kiedy ka¿dy wyruszy³ w
dowolnym kierunku, by w samotno�ci spotkaæ
siê z Panem, rozpatruj¹c moje ¿ycie w kon-
tek�cie Tajemnicy Paschalnej Chrystusa
u�wiadomi³am sobie w³asne zniewolenia, któ-
re nie pozwalaj¹ mi ruszyæ do Ziemi Obieca-
nej. Najwa¿niejszym bowiem do�wiadcze-
niem rekolekcji by³ Exodus, czyli "wyj�cie" z
niewoli (nawi¹zuj¹cy do wyj�cia Izraela z
Egiptu) ku Chrystusowi, którego Krew w sa-
kramentach obmywa moje grzechy i daje
¿ycie. Tylko ca³kowite zaufanie Bogu pozwo-
li³o kroczyæ w ciemno�ciach nocy ku Praw-
dziwej �wiat³o�ci, czyli Chrystusowi w Sakra-
mencie Eucharystii prze¿ywanej o �wicie.
Radosnym: Alleluja! przywitali�my nie tylko
nowy dzieñ, ale tak¿e rozpoczêli�my nowy
etap w naszym ¿yciu. Uwieñczeniem tych re-
kolekcji by³o przyjêcie misji. Oddaj¹c Panu
ca³¹ przesz³o�æ jednocze�nie zawierzy³am
przysz³o�æ, zobowi¹zuj¹c siê do ¿ycia zgod-
nego z wszystkimi (10) Krokami ku Dojrza³o-
�ci Chrze�cijañskiej i �wiadczenia o Nim w
ka¿dym miejscu i czasie.

Wiem, ¿e nie jestem sama: Emanuel - "Bóg
z nami" - strze¿e mnie i prowadzi, nie tylko w
czasie rekolekcji, ale przez ca³e ¿ycie! Amen.

PAT

EMMANUEL
WYJ�CIE Z NIEWOLI (2)

Nowa nawierzchnia
Now¹ nawierzchniê otrzyma³a droga Imio³ki
- Skrzetuszewo prowadz¹ca do o�rodka
duszpasterskiego dominikanów na Lednicy.
Dziêki asfaltowej powierzchni drogi pielgrzy-
mi przybywaj¹cy na spotkanie m³odych od
strony Poznania i Gniezna nie bêd¹ ju¿ mu-
sieli i�æ w b³ocie lub kurzu.

Lednica 2006

Dnia 11. grudnia 2005 roku Grupa Chary-
tatywna Agravka dzia³aj¹ca przy Duszpaster-
stwie Akademickim Martyria zorganizowa³a
Miko³ajki dla dzieci z najbardziej potrzebu-
j¹cych rodzin z naszej parafii. Swoim dzia-
³aniem objê³a równie¿ Schronisko dla Ma-
tek Bezdomnych na Osowej Górze oraz Dom
Samotnej Matki w ¯o³êdowie.

Przygotowania do akcji zajê³y dwa miesi¹-
ce, podczas których agravkowicze zdobywali

Darczyñcy i obdarowani

MIKO£AJOWA AGRAVKA
sponsorów (wspomaga³o nas ok. 20 firm),
sprzedawali rêcznie robione �wi¹teczne kart-
ki oraz �wiece.

 W czasie wspólnego radosnego �piewu
w kaplicy ka¿de z dzieci otrzyma³o od �w.
Miko³aja paczkê pe³n¹ podarunków, w�ród
których znalaz³y siê tak¿e dary od parafian.

Za ka¿dy z³o¿ony podarunek ? serdeczne
Bóg zap³aæ!

AGRA
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Kolejne spotkanie z cyklu czas na q-
manie dotyczy³o II i III przykazania. Go�æmi
spotkania byli p. Jakub Wo�niak psychiatra
zajmuj¹cy siê problematyk¹ pracoholizmu
oraz pan Adam Sowa- przedsiêbiorca.

W obecnym czasie, w dobie supermar-
ketów, otwartych praktycznie o ka¿dej po-
rze dnia i nocy, niewa¿ne czy mamy �wiêto,
¿ycie kwitnie i biegnie w³asnym torem, torem
konsumpcji...

Zmêczeni ca³otygodniow¹ prac¹ ludzie
masowo odwiedzaj¹ centra handlowe, ofe-
ruj¹ce tani¹ rozrywkê, tani¹ choæ niekoniecz-
nie tandetn¹, bo czy mo¿na siê dziwiæ rodzi-
nie utrzymuj¹cej siê z tysi¹c z³otowej pensji,
¿e pragnie choæ trochê zabawy, a supermar-
kety doskonale to rozumiej¹... tylko...

No w³a�nie tylko, czy staæ nas tylko na
to, tylko na tak¹ rozrywkê. Ale to ju¿ temat
na inne spotkanie. Pan Adam Sowa, znako-
mity cukiernik, prowadz¹cy rodzinn¹ firmê
zwróci³ uwagê, ¿e obecnie trzeba byæ ponad
przeciêtnym. A on znajduje w swojej firmie
jednego na dziesiêciu takich uczniów, któ-
rzy chc¹ co� ze swoim ¿yciem zrobiæ, którzy
chc¹ czego� wiêcej. Interesuj¹ siê bardziej.
Zdaniem pana Adama, tacy ludzie s¹ nie-
zwykle cenni dla niemal ka¿dej firmy, s¹ po-
mys³owi, zaradni, widaæ, ¿e chce im siê pra-
cowaæ. Wtedy taka praca jest przyjemno�ci¹,
bowiem i pracodawcy i pracownikowi zale¿y
na tym aby firma siê rozwija³a, dla ich wspól-

BY£O
Od 28. listopada w ka¿dy poniedzia³ek od-
bywa³y siê Roraty akademickie o 7.00, a po
nich �niadanie.

Od 2 do 4 grudnia br. trwa³y Adwentowe Dni
Skupienia we Wtelnie. G³ówny temat Dni: �Nie
pogardzaj mn¹�.

5 grudnia przygotowano spotkanie prowadz¹-
ce do Europejskiego Spotkania M³odych "Ta-
ize" w Mediolanie na temat: �Proste pragnie-
nie Boga jest ju¿ modlitw¹�.

6 grudnia odby³o siê kolejne spotkanie z cy-
klu �Czas na FIAT-a� pt. �Medytacja - recepta
na stres?� Go�ciem by³ pan Stefan Mi�.

9 grudnia o 21.00 rozpoczê³o siê czuwanie
adwentowe pt. �Czy mam w sobie p³omieñ i
potrafiê czekaæ��, które zakoñczy³a Msza �w.
By³ jeszcze czas na kolacjo-�niadanie.

11 grudnia Grupa Charytatywna  �Agravka�
przygotowa³a Miko³ajki dla dzieci z Domu
Samotnej Matki w ¯o³êdowie i na Osowej
Górze. Zebrane artyku³y papiernicze, zabaw-
ki i s³odycze trafi³y do dzieci.

14 grudnia o 20.00 odby³a siê Wigila Akade-
micka. O pó³nocy odprawiono Pasterkê.

BÊDZIE
24 grudnia o 22.00 i 24.00 na Pasterkach
asysta ¯ywego ¯³óbka.

Od 28 grudnia 1 stycznia 2006 Mediolan
ugo�ci tysi¹ce m³odych ludzi w ramach Euro-
pejskiego Spotkania M³odych:  TAIZE-MEDIO-
LAN. Na spotkanie jad¹ te¿ martyrianie.

31 grudnia �Bal Mistrzów Sportu� czyli mar-
tyriowy Sylwester. Obowi¹zuje strój sportowy!
Odbêdzie siê w Szkole Podstawowej we Wtel-
nie. Koszt: 20 z³, dojazd PKS lub busem 401.

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

nych korzy�ci. Dlatego te¿ niezbêdna w ta-
kiej firmie jest motywacja, jak¹ pracownicy
maj¹ aby dobrze pracowaæ. Urlopy gratyfi-
kacyjne, dodatkowe premie, to wszystko
powoduje, ¿e pracownik czuje siê w firmie
doceniany, a jak jest doceniany to i lepiej pra-
cuje, a jak odpocznie na urlopie to i wydaj-
niej pracuje, bo pracownik przeci¹¿ony
prac¹- to nie jest dobry pracownik. Taki cz³o-
wiek nie ma pomys³ów, jest przepracowany,
dzia³a nieefektywnie.

Z kolei pan Jakub Wo�niak stwier-
dzi³, ¿e nie ka¿dy, kto du¿o pracuje jest pra-
coholikiem. Pracoholikiem cz³owiek staje siê
wtedy kiedy praca jest siê ucieczk¹ od pro-
blemów, ¿yciowych, domowych. Kiedy cz³o-
wiek nie chce ju¿ po pracy wracaæ do domu
i spêdza w niej godziny, robi¹c rzeczy zu-
pe³nie niepotrzebne to powinien siê g³êboko
zastanowiæ, czy czasem problem pracoholi-
zmu go nie dotyczy.

Zapewne wielu z nas studentów
stanie, b¹d� ju¿ stanê³o przed wyborem, pra-
ca za wszelk¹ cenê, w �wiêta, po 12 godzin
na dobê czy wierno�æ swoim warto�ciom. I
to bêdzie wybór z pewno�ci¹ bardzo trudny,
nikomu go nie ¿yczê, mo¿e warto wtedy
zwróciæ sw¹ twarz ku Bogu i poprosiæ Go o
�wiat³o, a On na pewno pomo¿e nam do-
brze wybraæ.

IZ-OLDA

CZAS NA Q-MANIE
NIEBOSZCZYK MADE IN JA-PAN

BY£O
BÊDZIE

PONADTO

Pierwsza w tym roku impreza martyrio-
wa tym razem odby³a siê tydzieñ przed An-
drzejkami.

Zespo³y BDG i Dapson rozbawi³y publicz-
no�æ naszej auli domu parafialnego �wiet-
nymi kawa³kami Myslovitz, U2 a tak¿e w³a-
snymi kompozycjami. Osobi�cie bardzo po-
doba³y mi siê dwa utwory kapeli BDG �Ma-
gnificat� oraz �Jezus mi³osierny�. Kto by po-

my�la³, ¿e kapela graj¹ca muzykê chrze�ci-
jañsk¹ potrafi daæ takiego czadu i rozbawiæ
prawie wszystkich.

Moim zdaniem o BDG jeszcze us³yszy-
my, �mia³o bowiem mo¿na ich  porównaæ  do
Tymoteusza. Ostre rockowe granie okaza³o
siê bardzo trafnym pomys³em, kto by³ to chy-
ba nie ¿a³uje, ja bynajmniej nie ¿a³ujê, a
magnificat zdarza mi siê nuciæ jeszcze do
teraz....

IZOLDA

�WIERK, JOD£A, SOSNA
CHOINKA WIGILIJNA

Najbardziej rodzinne ze wszystkich �wi¹t
�wiêta Bo¿ego Narodzenia nie mog¹ odbyæ
siê bez przystrojonego sto³u i udekorowanej
lampkami i kolorowymi bombkami choinki.
Ale czy kiedykolwiek zastanawiali�my siê
sk¹d przywêdrowa³ do Polski zwyczaj usta-
wiania wigilijnego drzewka.

Choinka w naszej tradycji,  to  zwykle
�wierk,  jod³a, czasem sosna bêd¹ca cen-
traln¹ ozdob¹  �wi¹t Bo¿ego Narodzenia. To
w³a�nie pod �wierkowym drzewkiem gwiaz-
dor rozdaje podarunki najm³odszym, a nie-
co starsi, po wieczerzy wigilijnej zabieraj¹
zgromadzone prezenty. Zwyczaj ozdabiania

choinki znany by³ w Niemczech ju¿ w XV
wieku. Pod polskie strzechy przynie�li  go
niemieccy protestanci na prze³omie XVIII i
XIX wieku. Pocz¹tkowo zwyczaj zdobienia
choinki zakorzeni³ siê w du¿ych skupiskach
miejskich i dworskich salonach. Znacznie
pó�niej, pod koniec XIX wieku choinka wigi-
lijna pojawi³a siê w wiejskich zagrodach.
Tam, praktycznie do pocz¹tku XX wieku,
królowa³a pod³a�niczka.

Wiejski zwyczaj przynoszenia choinki do
domu nosi³ znamiona tzw. kradzie¿y obrzê-
dowej, która mia³a wedle legendy przynie�æ
gospodarzowi szczê�cie. Dodajmy, i¿ w cza-
sach pogañskich zielone ga³êzie �wierkowe
by³y symbolem ¿ycia, rado�ci i  p³odno�ci.

Tradycja przynoszenia ¿ywego �wierku
prawdopodobnie  ma swe korzenie w prak-
tykach adwentowych tj. stawiania ozdobio-
nego drzewka  w kruchcie ko�cio³a. ¯ywe
drzewo zwane  rajem  nawi¹zywa³o sw¹ sym-
bolik¹ do rajskiego drzewa ¿ycia,  z którego
zbito belki krzy¿a Chrystusa.

ANNA GOLEC

POD£A�NICZKA
Pod³a�niczka (nazywana tak¿e jutk¹, sa-

dem rajskim, wiech¹)  to najczê�ciej tzw. sto-
¿ek wzrostu jod³y, �wierka lub sosnowa ga³¹�
wieszana pod sufitem jako ozdoba w czasie
�wi¹t Bo¿ego Narodzenia. Królowa³a w wiej-
skich zagrodach, szczególnie na �l¹sku,
Podhalu, Ziemi S¹deckiej i Krakowskiej do
pó�nych  lat dwudziestych XX wieku.  Jod³o-
we ga³¹zki zdobiono jab³kami, orzechami, gir-
landami i kolorowa bibu³¹. Nieod³¹cznym
stroikiem by³y tzw. �wiaty czyli kolorowe
op³atki.

ANDRZEJKI
 ROCKOWE BRZMIENIE

Napój ch³odz¹cy ....
Piwo jest napojem ch³odz¹cym ... zapa³ do
pracy



Na budowie Domu Jubileuszowego

OPOROWE MURY

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
wstawiono okno w dachu nad pracowni¹ pla-
styczn¹. Dekarze zakoñczyli uk³adanie gontu
na ³ukowej czê�ci dachu. Trwaj¹ prace przy
stawianiu muru oporowego od strony lasku.
Podobne prace z po³udniowej strony budyn-
ku zosta³y zakoñczone. Firma ATLAS ofia-
rowa³a klej do styropianu oraz przetranspor-
towa³a styropian do ocieplenia czê�ci budyn-
ku przy murze oporowym.

W ci¹gu minionego miesi¹ca na Fundusz
Budowy Domu Jubileuszowego wp³ynê³o 12
wp³at. Za pomoc modlitewn¹ i materialn¹
sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ.

Dziêkujemy firmom i instytucjom, które
w ostatnim czasie zaanga¿owa³y siê w dzie-
³o budowy: Budopol, Atlas, Polskie Stowa-
rzyszenie Dekarzy Oddzia³ Kujawsko-Po-

WIATRAKOWE INFORMACJE
25 listopada, po Mszy �w. o 11.30 rozstrzy-
gniêty zosta³ Konkurs na najpiêkniejszy
wieniec adwentowy. Na konkurs zg³oszo-
no i zakwalifikowano 144 wieñce. Prace
mo¿na by³o podziwiaæ w kosciele (wiêcej
obok).

5 grudnia o 18.30 odprawiono Mszê �w.
w intencji dzieci i m³odzie¿y uczêszczaj¹cej
na zajêcia, osób zaanga¿owanych w tworze-
nie Wiatraka oraz  jego dobroczyñców.

11 grudnia po Mszy �wiêtej o 11.30 w domu
parafialnym, dzieci, pod okiem rodziców de-
korowa³y �wi¹teczne pierniki.

Od 10-19 lutego 2006 roku Wiatrak organi-
zuje zimowisko w Zakopanem z nauk¹ jaz-
dy na nartach. Koszt wynosi 495 z³otych. Za-
pisy w Biurze CKK - pn/pt 10.00 do 18.00.
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    W niedzielê 25 listopada 2005 roku  roz-
strzygniêty zosta³ Konkurs na najpiêkniej-
szy wieniec adwentowy. Na konkurs zg³o-
szono i zakwalifikowano 144 wieñce.
    Wieñce by³y ocenianie w 4 kategoriach
wiekowych: I - przedszkolaki; II - ucznio-
wie szko³y podstawowej; IIII - uczniowie
gimnazjum i IV - m³odzie¿.

I KATEGORIA PRZEDSZKOLAKI
I miejsce (ex aequo): Przedszkole nr 48; i
zespó³ Maja Borsukiewicz, Julia Szarwiñ-
ska, Roksana Malinowska, Roksana Mo�
II miejsce: Kasia Mazurkiewicz - Przed-
szkole Dobrego Pasterza
III miejsce: Dzieci z przedszkola nr 43

Konkurs Wiatraka rozstrzygniêty

PIÊKNY WIENIEC

Podobnie, jak w zesz³ym roku, od stycz-
nia do maja 2006 bêdzie trwa³a kampania
informacyjno- edukacyjna maj¹ca za zada-
nie dostarczenie wiedzy bydgoszczanom na

II KATEGORIA UCZEÑ - SZKO£A POD-
STAWOWA
I miejsce: Agnieszka Gaca;
II miejsce (ex aequo): Jakub Kowalski i Mi-
cha³ Kin - Szko³a Podstawowa nr 64; dzie-
ci z O�rodka Szkolno - Wychowawczego
L. Braille'a
III miejsce: Zofia We³nitz -Zespó³ szkó³ nr
33 dla dzieci przewlekle chorych
III KATEGORIA GIMNAZJUM
I miejsce - Hubert Pejka Katolickie Gim-
nazjum; dzieci z O�rodka szkolno wycho-
wawczego dla dzieci i m³odzie¿y nies³ysz¹-
cej i niedos³ysz¹cej
II miejsce: klasa I a - szko³a j.w.
III miejsce: uczniowie Zespo³u Szkó³ nr 10
(Patrycja Sarnowska, Zuzanna Czy¿nielew-
ska, Agnieszka Kusiak i Karolina Strzy¿ew-
ska)

IV KATEGORIA M£ODZIE¯
I miejsce: Marta O¿óg 16 lat, Zespó³ Szkó³
Ogrodniczych
II miejsce: Magda Mass - Zespó³ szkó³ Ga-
stronomicznych
III miejsce: Karolina Flis - Zespó³ Szkó³
Ogrodniczych

  Jury ocenia³o w sk³adzie: Dorota Majda -
Boruta,  Anna Leszczyñska i Magdalena
Mroziñska, a na podstawie �Protoko³u Ko-
misji konkursowej

OPRACOWA£ (M)

1% a krêci ... Wiatrak
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temat 1%. Zaistniejemy na ulotkach, plaka-
tach, w mediach, ale od lat wiadomo, ¿e
najlepsz¹ reklam¹ jest dobre s³owo, dlatego
naszych drogich Parafian prosimy o pomoc
w rozpropagowaniu tej akcji. Podczas ze-
sz³orocznej akcji zebrali�my ok. 160 000 z³o-
tych. Zaufa³o nam blisko 2 500 osób.

Tak, jak w roku ubieg³ym, bêdziemy po-
magali bezp³atnie wype³niaæ zeznanie PIT.
Poszukujemy chêtnych osób, które znaj¹ siê
na ksiêgowo�ci i chcia³yby po�wiêciæ swój
wolny czas, by pomagaæ innym. W marcu i
kwietniu zapraszamy wszystkich chêtnych
do Klubu Integracji Spo³ecznej �Wiatrak� przy
ul. Kleeberga 2 (budynek Fordoñskiej Spó³-
dzielni Mieszkaniowej) od poniedzia³ku do
pi¹tku.

Fundacja �Wiatrak� otrzyma³a wyró¿nienie
w ogólnopolskim konkursie �Sukces z podat-
ku� na najlepsze kampanie i dzia³ania pro-
mocyjne organizacji pozarz¹dowych, zachê-
caj¹ce do przekazywania 1% podatku do-
chodowego od osób fizycznych. Organiza-
torami konkursu by³a: Akademia Rozwoju
Filantropii w Polsce i Fundacja Komunikacji
Spo³ecznej z Warszawy.

Szczegó³y: www.wiatrak.org.pl
MONIKA KALISZ -  - SPECJALISTA DS. REKLAMY

I MARKETINGU FUNDACJA �WIATRAK�

morski, Firma "GOTOWSKI" - Budownic-
two Komunikacyjne i Przemys³owe, B-
Act, Konsbud, Ekotrade, Borg.

KAMA
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Droga Redakcjo!
Czyta³am kolejno wszystkie Wasze artyku-

³y, w których kolejno omawiane by³y �wiêta
ku czci Matki Bo¿ej. Dowiedzia³am siê o wie-
lu ciekawych szczegó³ach dotycz¹cych po-
wstania kultu, pocz¹tków �wi¹t itp. Jednak w
numerze z wrze�nia br. po opisie �wiêta -
odpustu w naszej Katedrze Bydgoskiej nic
takiego nie znalaz³am. Owszem, by³o opisa-
ne od kiedy i dlaczego ten kult jest w Byd-
goszczy, ale nic wiêcej.

Pragnê postawiæ pytania: Czy to tylko nasz
bydgoski kult? Sk¹d wzi¹³ siê tytu³ Matki Piêk-
nej Mi³o�ci? Nigdzie nie znalaz³am takiej od-
powiedzi, ani takiego tytu³u ku czci Matki
Bo¿ej. Czy mo¿ecie daæ jakie� uzupe³nienie?
Szczê�æ Bo¿e

PARAFIANKA HELENA

Od Autora:
Cieszê siê, ¿e wspomniany cykl wywo³a³

takie zainteresowanie. Przyznajê jako jego
autor, ¿e omawiaj¹c wspomnienie Matki
Piêknej Mi³o�ci ograniczy³em siê tylko do lo-
kalnego kultu, bowiem on dla nas, Bydgosz-
czan wydawa³ mi siê najwa¿niejszym.

Jednak kult Matki Bo¿ej Piêknej Mi³o�ci
nie pochodzi tylko z Bydgoszczy. Prawd¹
jest, ¿e to u nas znajduje siê jedno z naj-
wa¿niejszych sanktuariów w Polsce pod tym
wezwaniem.

Kult w Ko�ciele katolickim wywodzi siê z
W³och i datuje siê na progu X wieku. Zapo-
cz¹tkowa³y go na nowo odczytane s³owa za-
warte w Ksiêdze Syracha Starego Testamen-
tu, które (wed³ug t³umaczenia Wulgaty)  "Jam
matka piêknej mi³o�ci i bogobojno�ci, i po-
znania i nadziei �wiêtej" Ko�ció³ odniós³ je
do Matki Bo¿ej zaczynaj¹c J¹ czciæ pod ty-
tu³em Matki Piêknej Mi³o�ci Mi³osiernej. Kult
ten wkrótce rozprzestrzeni³ siê w Hiszpanii,
innych krajach Europy, oraz w Ameryce Rów-
nikowej. St¹d dotar³ zapewne do Polski i to
prawdopodobnie by³o pocz¹tkiem nazwania
Maryi tym tytu³em z podarowanego ówcze-
snej farze obrazu.

Nasz bydgoski obraz jednak jest inny, jak
obraz, który uznano za podobiznê Matki

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

Piêknej Mi³o�ci. Jest rzeczywi�cie nasz, byd-
goski. Twórc¹ obrazu Matki Piêknej Mi³o�ci
w innych sanktuariach by³ malarz w³oski Se-
bastian Conca ¿yj¹cy w latach 1679-1762.
Namalowa³ on obraz, w którym zawar³ g³ê-
bok¹, a zarazem bardzo czyteln¹ symbolikê
teologiczno - maryjn¹. Matka Bo¿a o twarzy
piêknej niewiasty trzyma na kolanach Dzie-
ci¹tko Jezus, które w r¹czkach trzyma krzy¿.
Dzieci¹tko z tym krzy¿em tuli siê do Matki,
jakby chcia³o powiedzieæ : Mamo, od urodze-
nia do �mierci muszê i�æ z krzy¿em. Pomó¿
Mi i we� udzia³ w dziele odkupienia. Maryja,
która nie patrzy na dzieciê, ale na wszyst-
kich zebranych przed obrazem okrywa Go
r¹bkiem p³aszcza, a drug¹ rêk¹ podtrzymu-
je, by krzy¿ nie wypad³ z r¹czek Dzieciêcia.
To w³a�nie ten krzy¿ spowodowa³, ¿e Matka
bra³a udzia³ do koñca w dziele Syna, dosz³a
z Nim a¿ na Golgotê i pod nim zosta³a nam
dana jako nasza Matka - Matka Mi³osiernej
Mi³o�ci. Ten ³askami s³yn¹cy orygina³ znaj-
duje siê dzi� w ko�ciele �w. Bonawentury w
Rzymie na Palatynie.

Kopia tego obrazu znajduje siê w Polsce.
Sanktuarium Matki Piêknej Mi³o�ci jest w
ma³ej miejscowo�ci w Sadowiu, w diecezji
kaliskiej. Tam znajduje siê ko�ció³ Zgroma-
dzenia pasjonistów. Tam wst¹pi³ do nowicjatu
Zygmunt Tadeusz Kryszkiewicz (1915-
1945), który odda³ siê w bezgraniczn¹ i ca³-
kowit¹ opiekê Maryi przyjmuj¹c imiê zakon-
ne Bernard od Matki Piêknej Mi³o�ci  Dzi�
istnieje tam jedyna w kraju wspólnota ma-
ryjna - Rodzina Matki Piêknej Mi³o�ci. Jej pa-
tronem duchowym jest S³uga Bo¿y O. Ber-
nard, którego doczesne szcz¹tki tam spo-
czywaj¹. W tym miejscu �wiêto Matki Piêk-
nej Mi³o�ci przypada na dzieñ 7 maja ka¿-
dego roku.

Wiêcej informacji o Matce Piêknej Mi³o-
�ci, jej kulcie i sprawach zwi¹zanych z Ro-
dzin¹ Matki Piêknej Mi³o�ci mo¿na znale�æ
w czasopi�mie �Echo Ojca Bernarda� wyda-
wanym przez Polsk¹ Prowincjê Pasjonistów
a dostêpnym w ksiêgarniach katolickich.

AUTOR

Kochana
Redakcjo �Na o�cie¿�

Piszê do Was w sprawie, która by³a ju¿
dawno do Was kierowana. (...).

Chodzi nam o rozwa¿anie tajemnic Ró¿añ-
ca. O takie rozwa¿ania jakie podczas pro-
wadzenia Ró¿añca robi Pan Krzysztof w ko-
�ciele. Czy naprawdê nie mo¿na przygoto-
waæ takich rozwa¿añ kolejnych czê�ci i ta-
jemnic, na przyk³ad ró¿añca za, czy mo¿e
dla chorych, rodziców, dzieci, ludzi oddalo-
nych od Ko�cio³a, bezrobotnych i wielu in-
nych. Te rozwa¿ania s¹ takie sensowne, ¿e
zawsze dotykaj¹ tego co danego cz³owieka
boli. Zawsze na czasie. Inne, z ksi¹¿eczek
s¹ prawie zawsze takie same.

Jest nas wiêcej i naprawdê kochamy ten
Ró¿aniec i naprawdê potrafimy go prze¿yæ.

Kilka razy by³am z mê¿em i on mówi to samo.
Mówi³, ¿e naprawdê tak od serca siê o co�,
albo o kogo� pomodli³. Mo¿e by wydruko-
waæ w formie ksi¹¿eczki? Mo¿e by kolejno
zamieszczaæ w Waszej gazetce? Nie wiem,
ale nawet gdyby, a na pewno by co� koszto-
wa³o, to mo¿na by kupiæ.

Proszê, niech Redakcja pomo¿e!
Inna sprawa, mo¿e by wydrukowaæ takie

modlitwy Nowenny do Matki Bo¿ej jakie s¹
teraz odmawiane? One te¿ s¹ takie piêkne.

Zostañcie z Bogiem i Matk¹ Jego.
MARIA CH.

Od  Redakcji:
Redakcja dziêkuje za ten g³os. List przeka-
zujemy Panu Krzysztofowi i pomyslimy nad
tym co i jak da siê zrobiæ.

Dla (nie tylko starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
�WI¥TECZNA

(opracowa³ KfAD)

ZNACZENIE WYRAZÓW
1. Imiê £êckiej z powie�ci Prusa 2. Niewielkie
wzniesienie terenu 3. Wyraz utworzony z liter
innego wyrazu 4. Smaczny krajowy owoc 5.
Poluje na foki 6. Du¿a wi¹zka siana na wigilij-
nym stole 7. Teatralna przerwa 8. Pojazd dla
turystów 9. Obuwie z pasków 10. Najsmaczniej-
szy jest z zaj¹ca 11. Zmniejszenie ceny towaru
12. Gatunek krokodyli 13. Obrze¿e drogi 14.
Danie miêsne z piekarnika 15. Solanka lub ocet
16. Uruchomienie agregatów 17. Inaczej trady-
cyjne ostatki 18. Sprzêt lekkoatletyczny 19. Po-
dziwiane, gdy S³oñce wpada do morza 20. Te-
ren miêdzy górami 21. Adwokat s¹dowy 22.
Najazd na wzniesienie 23. Nieca³a, choæ sta³a
posada

Wpisz brakuj¹ce litery do diagramu. Te z wy-
ró¿nionych pól dadz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y
nadsy³aæ na adres redakcji lub w³o¿yæ do skrzyn-
ki �Poczty parafialnej� do 15. STYCZNIA 2006 r.
Losujemy nagrodê niespodziankê. Has³o uzu-
pe³nianki z poprzedniego wydania brzmia³o:
PAMIÊTAJ, ̄ E KA¯DY Z NAS UMRZE. Nagro-
dê otrzymuje Kamila Finkelstein zam. w Czar-
nowie, Gratulujemy. Nagrodê wysy³amy poczt¹.

Od redakcji: Bardzo prosimy PT Autorów roz-
wi¹zañ o podawanie wieku. Informacja ta po-
mo¿e lepiej dobraæ rodzaj nagrody.
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3131313131 PPPPP OOOOO ZZZZZ EEEEE

4141414141 PPPPP IIIII EEEEE ÑÑÑÑÑ
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6161616161 RRRRR OOOOO CCCCC HHHHH

7171717171 ZZZZZ AAAAA TTTTT YYYYY
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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

Salus aegroti
suprema lex esto!

�Niechaj zdrowie chorego
bêdzie najwy¿szym prawem�

Odesz³a Emilia Wa�niowska

NIE OBRA¯AM SIÊ NA BOGA ...

W niedzielê 20. listopada br. w kaplicy szpi-
tala Centrum Onkologii w Bydgoszczy �wiê-
towana by³a uroczysto�æ Chrystusa Króla
pod has³em: �Chrystus Drog¹, Prawd¹ i
¯yciem�.

Zaproszony przez ks. Arkadiusza D¹brow-
skiego (SDB), go�ci³ w tutejszej kaplicy ze-
spó³ liturgiczno - muzyczny ko�cio³a rektor-
skiego przy Wy¿szym Seminarium Misjona-
rzy Ducha �wiêtego w Bydgoszczy.

Przed Msz¹ �w. brat Hieronim (na zdjêciu)
ze Zgromadzenia Misjonarzy Ducha �wiê-
tego odmówi³ wraz z licznie zgromadzonymi
wiernymi cz¹stkê ró¿añca, a pomagali mu ze-
spó³ muzyczny i soli�ci.

Liturgiê s³owa oraz psalm proklamowali
lektorzy ko³a ministrantów seniorów, a �piew
i muzyczn¹ oprawê wspomniany zespó³ mu-
zyczny.

Msza �w. by³a bardzo uroczysta. Przybyli
go�cie, wspomagani w modlitwie przez cho-
rych i osoby towarzysz¹ce tworzyli praw-
dziw¹ wspólnotê modlitwy.

Komuniê �w. rozdzielano pod dwiema Po-
staciami. Po Mszy �w. by³o wystawienie i b³o-

gos³awieñstwo Naj�wiêtszym Sakramentem.
Na zakoñczenie od�piewano hymn �Króluj
nam Chryste�.

Po Mszy �w. w �nawie pielgrzyma�, przy-
gotowanej specjalnie na tê uroczysto�æ,
odby³ siê koncert zespo³u muzycznego pod
has³em �Przyjd� królestwo Twoje�. Zespó³
muzyczny przygotowa³ pie�ni i piosenki na
tê uroczysto�æ. W swych utworach udowod-
ni³, ¿e mo¿na chwaliæ i uwielbiaæ Boga po-
przez gesty r¹k, w czym wspiera³ wiernych
brat Hieronim.

W czasie wykonywania utworów ca³a
nawa pielgrzyma falowa³a od podniesionych
r¹k. Chorzy jakby z³¹czeni w jedn¹ ca³o�æ
oderwali siê od swych dolegliwo�ci i osamot-
nienia. Ich twarze rozja�nia³y u�miech i ra-
do�æ. Pie�ni i piosenki wraz z zespo³em �pie-
wa³a Katarzyna Szewczyk - Harkot. �pie-
wem i gestami, a tak¿e poczuciem humoru
wspomaga³ brat Hieronim Majka.

Muzykuj¹cy go�cie, poprzez �piew i mu-
zykê, chocia¿ czê�ciowo przynosili �ulgê w
cierpieniu�. Patrz¹c na zadowolone twarze
chorych widaæ by³o, ¿e cel ten osi¹gnêli.

W koncercie udzia³ wziêli licznie zgroma-
dzeni chorzy z tutejszego szpitala, personel
oraz przybyli go�cie. Chorym pomagali asy-
stenci i harcerze.

Inspiratorem przybycia, ju¿ po raz drugi,
ko³a seniorów ministrantów by³ ni¿ej podpi-
sany. Z ks. Arkadiuszem - salezjaninem zo-
sta³a omówiona dalsza wspó³praca w przy-
noszeniu �ulgi cierpi¹cym�.

Na zakoñczenie odby³o siê spotkanie przy
kawie i ciastkach.

JÓZEF JÓ�WIAK

Z Centrum Onkologii w Bydgoszczy

MUZYCZNA TERAPIA

Asystencja to uczestniczenie we mszy �w.
ze �zdrowym� spojrzeniem na chorych: np.
wentylacja, podprowadzanie do Komunii, po-
danie wody, czy odprowadzenie na oddzia³.

Równie¿ gdy kap³an jest sam przy o³tarzu
asystencja jest potrzebna, np. czytanie, po-
danie czego�. Nie bójcie siê! Kto ma trochê
lito�ci dla chorego niech wygospodaruje
czas, choæby raz w tygodniu. Ks. Arkadiusz i
chorzy na pewno siê uciesz¹.

ASYSTENCJA

 Emilia Wa�niowska

Ka¿de
miasteczko

Ka¿de miasteczko
i ka¿de miasto
mo¿e byæ weso³e.
Wystarczy mama,
wystarczy tata
i stó³, i my za sto³em.

Wystarczy bochen
�wie¿ego chleba,
ksi¹¿ka i wierne rêce,
wspólne wieczory,
�wiêta, marzenia.
Nie trzeba ju¿ nic wiêcej.

Ka¿de miasteczko
I ka¿de miasto
Mo¿e byæ weso³e,
Bo w ka¿dym przecie¿
Mo¿na zamieszkaæ
I razem si¹�æ za sto³em.

Emilia Wa�niowska poznañska poetka,
cz³owiek wielkiego serca i ducha, dyrektor-
ka Szko³y Podstawowej Nr 34 w Poznaniu.
Od listopada 2003 r. przebywa³a kilkakrot-

nie w bydgoskim Centrum Onkologii zmagaj¹c siê z cho-
rob¹ nowotworow¹. Zaprzyja�ni³a siê tu z wieloma lud�mi,
organizowa³a wieczory poetyckie, pisa³a wiersze. To po-
etyckie �wiadectwo jej mocy ducha w zmaganiu z cho-
rob¹ wyra¿aj¹ utwory zawarte w zbiorku �Nie obra¿am siê
na Boga�. Z tego okresu pochodzi tomik zabawnych wier-
szy dla dzieci pt. �Weso³e miasteczko� (patrz obok).

Odwiedzili�my Emiliê w Centrum Onkologii i zostali�my
bardzo serdecznie przyjêci. Z tego spotkania powsta³ wy-
wiad pt.: "I to jest siewcy szczê�cie" (Nr 12/2003).

W ostatnim numerze �Na o�cie¿�, który ukaza³ siê 26
listopada autor artyku³u "Moje jest dzi� a Boga jutro" u¿y³
sformu³owania Emilii Wa�niowskiej z wiersza napisanego
9.11.2003 r. w Bydgoszczy: �Moje jest dzi�� �...moje jest
dzi� a Boga jutro skoro Bóg jest to nie jest smutno�.

Kto� kiedy� porówna³ nasze ¿ycie w �wiecie do ¿ycia w
³onie matki. Ci, którzy rodz¹ siê ogl¹daj¹ mamê swoimi
oczami. A ci, którzy pozostaj¹ w ³onie matki, p³acz¹ po stra-
cie tego, który ju¿ siê urodzi³, bo do�wiadczaj¹ jego odej-
�cia.

Emilia Wa�niowska zmar³a w Poznaniu 26. listopada
2005 r. W wierszu �Nie obra¿am siê na Boga� napisa³a
�przemijanie to biologia� - duch ¿yje.

IRENA PAW£OWSKA
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W ka¿dym wydaniu �Na o�cie¿� podawali-
�my 3 pytania dotycz¹ce Mszy �w. sugeruj¹c
trzy podpowiedzi, z których tylko jedna (choæ
nie zawsze) by³a w³a�ciw¹.

Dla autorów poprawnych odpowiedzi
z bie¿¹cego wydania przewidziano nagrody -
dyplomy udzia³u w konkursie. Specjaln¹ na-
grodê przewidziano dla wytrwa³ych, tj. tych
którzy zebrali wszystkie dyplomy udzia³u we
wszystkich czê�ciach testu i przys³ali wszyst-
kie poprawne odpowiedzi.

Dzi� nadszed³ czas podziêkowania wszyst-
kim i og³oszenia szczê�liwego posiadacza
nagrody - niespodzianki.

Poprawne odpowiedzi z ostatniej czê�ci
brzmia³y: 1B, 2A i 3A.

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. Albrychta
2) i Joanna Wojcik, ul. Jasiniecka 5. Dyplo-
my czekaj¹ w zakrystii.

Nagrodê g³ówn¹ DLA WYTRWA£YCH wy-
losowan¹ z grona nastêpuj¹cych osób: Pa-
trycja Kulczewska i Magdalena Wilk otrzy-
muje Patrycja Kulczewska - gratulujemy. Na-
grod¹ jest ksi¹¿ka pt. �Elementarz ks. Twar-
dowskiego dla najm³odszego, �redniaka i star-
szego�, wydany przez Wydawnictwo Literac-
kie w 2005 roku.

ADALBERT

Test o Eucharystii (zakoñczenie)

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.

TRUDNO UNIKN¥Æ
o zaanga¿owaniu

Zrobiæ wszystko, ¿eby wyleczyæ - z tym
przes³aniem, g³êboko zakorzenionym w umy-
s³ach, ka¿dego roku wielu m³odych lekarzy
opuszcza mury uczelni medycznych.

Cieszê siê, ¿e dziêki pracy w Hospicjum,
dane mi by³o zetkn¹æ siê ze znacznie szer-
szym i w mojej opinii bardziej s³usznym po-
dej�ciem do s³u¿by drugiemu cz³owiekowi.
Wszak nie ka¿d¹ chorobê mo¿na wyleczyæ.
Pomimo tego, ¿e medycyna ze swoimi naj-
nowszymi zdobyczami nauki, poszerza ho-
ryzonty naszych mo¿liwo�ci, karmi¹c nas
coraz to now¹ nadziej¹, ze �mierci¹ nigdy
nie uda siê nam na zawsze rozstaæ. Ale czy
pacjent, którego ¿ycie wkrótce ma siê za-
koñczyæ, mo¿e zostaæ pominiêty przez bez-
radn¹ wobec jego choroby s³u¿bê zdrowia?
Wrêcz przeciwnie, dla lekarzy pojawia siê
wówczas zupe³nie inne wyzwanie: na miarê
w³asnych mo¿liwo�ci i umiejêtno�ci zapew-
niæ godne warunki oczekiwania na drugie co
do wa¿no�ci (po urodzinach) wydarzenie w
¿yciu ka¿dego cz³owieka.

W dzisiejszych czasach ka¿dy �miertelnie
chory pacjent ma prawo oczekiwaæ od leka-
rza skutecznej pomocy w walce z takimi ob-
jawami jak duszno�æ czy ból. To bardzo do-
brze, ¿e w naszym kraju coraz powa¿niej
podchodzi siê do problematyki medycyny

paliatywnej, powstaje coraz wiêcej hospi-
cjów, coraz wiêcej lekarzy decyduje siê na
rozpoczêcie tej trudnej specjalizacji. Trudnej,
choæ mog¹cej przynie�æ niezmiernie du¿o
satysfakcji.

W mojej codziennej praktyce spotykam pa-
cjentów cierpi¹cych na choroby przewlek³e,
zmagaj¹cych siê z nowotworem oraz takich,
którzy pogodzeni ze swoim losem cierpliwie
czekaj¹ na swoj¹ godzinê. Wszystkie te oso-
by ³¹czy jedno: dla nich dotychczasowa hie-
rarchia wa¿no�ci zmienia siê diametralnie,
maj¹ oni zupe³nie inne potrzeby i troski. Trze-
ba to zrozumieæ, ¿eby z tej s³u¿by czerpaæ
pe³nymi gar�ciami. Nie mo¿na bagatelizowaæ
¿adnej, nawet z pozoru b³ahej potrzeby cho-
rego.

Trudno przy tym czasami unikn¹æ osobi-
stego zaanga¿owania siê w problemy dru-
giego cz³owieka. Czasami rodzinne, czasa-
mi osobiste, czasami wynikaj¹ce z lêku
przed �mierci¹, za ka¿dym razem, jednak,
dla niego najwa¿niejsze. Niejednokrotnie
mam wra¿enie, ¿e i ból staje siê ³atwiejszy
do zniesienia, gdy samotno�æ znika w�ród
obecno�ci ¿yczliwych osób albo gdy uda siê
pojednaæ z rodzin¹.

Nigdy nie zapomnê m³odego pacjenta, któ-
remu w dniu swojej �mierci uda³o siê spo-
tkaæ z dawno niewidzianymi ma³ymi dzieæ-
mi. Umar³ bez bólu, z u�miechem na twarzy.

Takie chwile czyni¹ nas bogatszymi, dla
nich warto s³u¿yæ. . .

SYLWIA GARBACZOREK

DOM
SUE RYDER
W BYDGOSZCZY

Chc¹c zintegrowaæ �rodowisko dzienni-
karskie i podnie�æ umiejêtno�ci ludzi tworz¹-
cych prasê parafialn¹, ks. dr Mariusz Kuciñ-
ski, rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej zor-
ganizowa³ dla nich dzieñ skupienia. W so-
botê 26 listopada br. zjechali siê do�æ licz-
nie do le�niczówki Bia³e B³ota. Go�æmi spo-
tkania byli ks. Janusz Mnichowski, ojciec
duchowny Wy¿szego Seminarium Duchow-
nego Diecezji Bydgoskiej, Alicja Polewska z
Gazety Pomorskiej, Urszula Gu�lecka i Ka-
tarzyna Marcysiak z TVB, Magdalena Jasiñ-
ska i Ewa D¹bska z Radia PIK.

W LE�NICZÓWCE
SKUPIENIE DZIENNIKARZY PISM KATOLICKICH

Jak daleko mo¿e zaanga¿owaæ siê
w pos³ugê przewlekle choremu cz³owie-
kowi lekarz, by to zaanga¿owanie nie
przeszkadza³o w skutecznej terapii?

Ks. Janusz Mnichowski swoim wyst¹pie-
niem rozpocz¹³ dzieñ skupienia. Po nim prze-
prowadzono warsztaty dziennikarskie, dzie-
l¹c uczestników na grupy. Fachowcy dzien-
nikarze udzielali rad jak przeprowadziæ do-
bry wywiad, reporta¿, jakie s¹ zasady pisa-
nia w prasie i odpowiedzialno�æ za s³owo.
Dziennikarze amatorzy s³uchali uwa¿nie.
Potem by³a lawina pytañ i o¿ywiona dysku-
sja.

Bardzo ciekawe by³o spotkanie z gospo-
darzem - le�niczym Stanis³awem Marcem,
który ze swad¹ opowiada³ o lesie i jego skar-
bach oraz oprowadzi³ uczestników po �le�nej
�cie¿ce dydaktycznej�. Czê�æ plenerow¹
spotkania zakoñczy³o ognisko z pieczonymi
kie³baskami.

Po powrocie do le�niczówki Adam Gajew-
ski - redaktor Przewodnika Katolickiego Die-
cezji Bydgoskiej, poprosi³ zebranych o spo-
rz¹dzenie notatki ze spotkania w wersji d³u¿-
szej i krótszej, jako podpis pod zdjêciem.
Wszyscy uczestnicy przeczytali g³o�no swe
prace i zostali ocenieni. Przyznajê, ¿e ju¿ w
tej notatce biorê pod uwagê wszystko co tam
us³ysza³am. Nastêpne spotkanie - "op³atko-
we" odbêdzie siê 8 stycznia 2006 r.

IRENA PAW£OWSKA
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Ludzie z pomnika (92)

Urodzi³ siê 9. pa�dziernika 1889 roku w
Jedlcu w powiecie pleszewskim (obecnie
woj, wielkopolskie).

By³ synem miejscowego rze�nika Jana i
Heleny z domu Kazacka. Szko³ê Po-
wszechn¹ ukoñczy³ w swej rodzinnej miej-
scowo�ci, po czym przeniós³ siê do rodzi-
ny matki do Krakowa. Tam wst¹pi³ do Gim-
nazjum  �w. Jana i w czerwcu 1910 roku
zda³ maturê.

Nastêpnie podj¹³ naukê w Pañstwowym
Seminarium Nauczycielskim w Kêtach uzu-
pe³niaj¹c kwalifikacje pedagogiczne.

W latach 1911 do 1913 pracowa³ jako
nauczyciel w Prywatnym Ni¿szym Gimna-
zjum i w Miejskiej Szkole Zawodowej w
O�wiêcimiu. W roku 1913 rozpocz¹³ stu-
dia na Uniwersytecie Jagielloñskim w Kra-
kowie na wydziale teologicznym. Jednak
jako poddany cesarza pruskiego musia³ je
przerwaæ, bowiem w dniu 8 sierpnia 1914
roku zosta³ powo³any do wojska  niemiec-

STANIS£AW
GÓRALCZYK

W rok 1984 weszli�my z wieloma planami
i zamiarami. Zima sprzyja³a by prowadziæ
przygotowania do budowy murowanej kapli-
cy. W zasadzie ju¿ w pierwszym kwartale
gotowe by³y wykopy i szalunki pod fundamen-
ty, a nawet czê�æ fundamentów pod tak
zwan¹ czê�æ mieszkaln¹.

W dniu 19 marca (�w. Józefa) Msz¹ �w.
odprawion¹ przez proboszcza ks. Zygmunta
Trybowskiego rozpoczêto pierwszy sezon
budowlany i dzieñ ten sta³ siê tradycj¹ w pa-
rafii. W nastêpnych latach od 19 marca roz-
poczynali�my budowê plebanii i domu kate-
chetycznego, ko�cio³a i kaplicy oraz Domu
Jubileuszowego.

Od tego dnia ekipy budowlañców przyst¹-
pi³y pe³n¹ par¹ do pracy. Jedni zalewali fun-
damenty pod kaplicê, inni stawiali ju¿ mury
pod mieszkania dla kap³anów, a nieco pó�-
niej inna ekipa rozpoczê³a budowê salek obok
kaplicy. Salki, tak jak mieszkania by³y bardzo
potrzebne, bo trzeba by³o przygotowaæ
pierwsz¹ grupê dzieci do I Komunii. Gotowa
by³a dokumentacja kaplicy, wiêc mo¿na by³o
zamówiæ wykonanie wi¹zarów dachowych,
oraz przyst¹piæ do uk³adania instalacji: ka-
nalizacji, gazu i wody, oraz elektrycznej.

Tempo budowy by³a tak szybkie, ¿e ju¿ w
kwietniu ks. Proboszcz móg³ zamieszkaæ na
miejscu. Przez oko³o 2 tygodnie �urz¹dzi³�
swoje tymczasowe mieszkanie z ca³ym �wy-
posa¿eniem� w piwnicy. By³y w nim: stó³ i
krzes³o, oraz drewniane ³ó¿ko i szafka (³ó¿ko
i szafka istniej¹ do dzi�, choæ nie s¹ u¿ywa-
ne). Ks. proboszcz Z. Trybowski podj¹³ te¿
decyzjê, ¿e w parafii, od 25 kwietnia 1984
roku, co �rodê, bêdzie Nabo¿eñstwo ku czci
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy.

Budowa wymaga³a zakupów ceg³y, ce-
mentu i wapna, czy ¿wiru, ale te¿ i drewna,
stolików, krzese³ i innych mebli - przewa¿nie
u¿ywanych. Zakupiono te¿ pierwsze maszy-
ny stolarskie (pi³ê tarczow¹, heblarkê i szli-
fierkê ta�mow¹). By³y one potrzebne do bu-
dowy i prac wykoñczeniowych. Prawie
wszystkie prace wykonywano we w³asnym
zakresie.

We wrze�niu 1984 roku gotowe by³y mury
kaplicy i przyst¹piono do monta¿u stalowych
d�wigarów dachowych. Elektrycy k³adli insta-
lacjê o�wietleniow¹, a murarze tynkowali
wnêtrze kaplicy.

Tempo prac pozwoli³o na szybkie �prze-
prowadzenie� siê z �betlejemki�, ju¿ przed
Bo¿ym Narodzeniem. (cdn.)

KFAD

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

O mojej parafii (18)

MUROWANA
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kiego.. Przez ca³y czas trwania I wojny
�wiatowej s³u¿y³ w ró¿nych formacjach.
Dwa razy by³ na pierwszej linii frontu we
Francji.

Po demobilizacji bra³ czynny bardzo ak-
tywny udzia³ w akcji plebiscytowej i po-
wstañczej na Górnym �l¹sku. Musia³ jed-
nak opu�ciæ te tereny ze wzglêdu na prze-
�ladowania i gro�by ze strony miejscowych
Niemców.

W roku szkolnym 1919 - 1920 pracowa³
jako nauczyciel w Pañstwowym Gimnazjum
w Pleszewie. Przerwa³ jednak pracê zawo-
dow¹ podejmuj¹c studia uzupe³niaj¹ce na
Uniwersytecie Poznañskim. Ukoñczy³ je w
1924 roku otrzymuj¹c uprawnienia do na-
uczania jêzyka polskiego jako przedmiotu
g³ównego, oraz historii Polski jako przed-
miotu dodatkowego we wszystkich szko-
³ach �rednich ogólnokszta³c¹cych w Pol-
sce.

W dniu 7 lipca 1924 roku zosta³ przyjêty
do pracy jako nauczyciel polonista do Miej-
skiego Gimnazjum Matematyczno Przyrod-
niczego imienia Miko³aja Kopernika w Byd-
goszczy. Od 1930 roku uczy³ tak¿e w tej
szkole historii Polski. W placówce tej za³o-
¿y³ prê¿ne Kó³ko Polonistyczne i Kó³ko
Poetyckie. W pó�niejszym czasie rozwin¹³
tak¿e pracowniê pomocy historycznych.
Oprócz pracy we wspomnianej szkole pra-
cowa³ te¿ jako nauczyciel kontraktowy w
Prywatnym Gimnazjum z niemieckim. jê-
zykiem  nauczania przy ulicy Warmiñskie-
go. Tam pracowa³ jednak tylko do 1933
roku. Placówce zasadniczej za� zosta³
wierny a¿ do wybuchu II wojny.

Stanis³aw Góralczyk by³ od pocz¹tku
wojny poszukiwany przez w³adze niemiec-
kie, bowiem by³ na �czarnej li�cie� za dzia-
³alno�æ polityczn¹ na �l¹sku. Aresztowany
zosta³ przez Gestapo w mieszkaniu przy
ulicy Gdañskiej 162 i doprowadzony do
obozu dla internowanych Polaków w kosza-
rach 15 PAL-u przy ulicy Gdañskiej w dniu
16 pa�dziernika 1939 roku.

Rozstrzelano go w masowej egzekucji
nauczycieli w Dolinie �mierci w Fordonie
w dniu 1 listopada 1939 roku.

opracowa³ KFAD
Materia³y �ród³owe:
- Kronika Bydgoska Tom XIII - TMMB 1991
- Istniej¹ce wzmianki w Muzeum Nauczy-
cielstwa.

Nie mo¿na te¿ nie wspomnieæ o ogólnopol-
skiej, diecezjalnej i parafialnej prasie katolic-
kiej, która w ogromnym stopniu przyczynia siê
do szerzenia kultury prawdy, dobra i piêkna.
Troska o rozwój prasy katolickiej dotyczy nie
tylko podnoszenia jej poziomu, ale tak¿e
o zwiêkszanie zakresu jej oddzia³ywania. Niech
zatem odpowiedzialni za nie troszcz¹ siê o ich
wysoki poziom, w duchu polskiej, katolickiej
tradycji kulturalnej.

papie¿ Benedykt XVI do biskupów polskich, Watykan, 26 listopada 2005 r.



Kompendium (2)

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Z KANCELARII PARAFIALNEJ

26  listopada 2005
Mateusz Hubert Leszczyñski

ur. 29.08.2005
27 listopada 2005

Kamil Cyprian Szafrañski
ur. 19.09.2005

10 grudnia 2005
Wojciech Karol Jêdrzejewski

ur. 17.08.2005
11 grudnia 2005

Hanna Maria Szlaga
ur. 17.09.2005

Szymon Frankowski
ur. 15.10.2005

Szymon Kowalski
ur. 10.10.2005

Gabriela Anna Waszczak
ur. 27.09.2005

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

Redakcja �Na o�cie¿� postanowi³a przybli¿yæ Czytelnikowi wszyst-
kie podstawowe prawdy wiary zawarte w Kompendium Katechizmu
Ko�cio³a Katolickiego. Oto kolejna czê�æ

WYZNANIE WIARY
Rozdzia³ pierwszy

CZ£OWIEK ZDOLNY PRZYJ¥Æ BOGA
Jak¿e wielki jeste�, Panie, i godny, by Ciê s³awiæ. (...) Stworzy³e� nas
bowiem dla siebie i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spo-
cznie w Tobie (�w. Augustyn).
2. Dlaczego w cz³owieku jest pragnienie Boga?
Bóg sam, stwarzaj¹c cz³owieka na swój obraz, wpisa³ w jego serce
pragnienie poznania Go. Je�li nawet to pragnienie jest czêsto nie
dostrzegane, Bóg nie przestaje wzywaæ ka¿dego cz³owieka, aby Go
szuka³ i znalaz³ w Nim pe³niê prawdy i szczê�cia, których poszukuje
bez wytchnienia. Ze swej natury i powo³ania jest wiêc cz³owiek istot¹
religijn¹, zdoln¹ do wej�cia w komuniê z Bogiem. Z tej intymnej i
¿ywej wiêzi z Bogiem wyrasta jego fundamentalna godno�æ.
3. Jak mo¿na poznaæ Boga za pomoc¹ samego �wiat³a rozu-
mu?
Bior¹c za punkt wyj�cia rzeczy stworzone, tj. �wiat materialny i oso-
bê ludzk¹, cz³owiek mo¿e za pomoc¹ naturalnego �wiat³a rozumu
poznaæ w sposób pewny Boga jako Przyczynê i Cel wszystkich rze-
czy i jako Najwy¿sze Dobro, Prawdê i Piêkno Nieskoñczone.
4. Czy wystarczy samo �wiat³o rozumu do poznania tajemnicy
Boga?
Cz³owiek napotyka wiele trudno�ci w poznaniu Boga za pomoc¹ sa-
mego �wiat³a rozumu. Ponadto nie mo¿e o w³asnych si³ach wnikn¹æ
w g³êbiê tajemnicy Boga. Z tego powodu potrzebuje Objawienia Bo-
¿ego, nie tylko odno�nie do prawd, które przekraczaj¹ mo¿liwo�ci
ich rozumienia, lecz tak¿e gdy chodzi o prawdy religijne i moralne,
które - jakkolwiek same przez siê dostêpne rozumowi - mog¹ w ten
sposób przez wszystkich byæ poznane bez trudno�ci, z zupe³n¹ pew-
no�ci¹ i bez domieszki b³êdu.
5. Jak mówiæ o Bogu?
Mo¿emy mówiæ o Bogu wszystkim ludziom i ze wszystkimi lud�mi,
opieraj¹c siê na ró¿norodnych doskona³o�ciach cz³owieka i innych
stworzeñ, które odzwierciedlaj¹, zawsze w sposób ograniczony, nie-
skoñczon¹ doskona³o�æ Boga. Trzeba jednak¿e nieustannie oczysz-
czaæ nasz jêzyk z tego, co obrazowe i niedoskona³e, wiedz¹c, ¿e nie
bêdziemy nigdy w stanie w sposób pe³ny wyraziæ nieskoñczonej ta-
jemnicy Boga.

Rozdzia³ drugi
BÓG WYCHODZI NAPRZECIW CZ£OWIEKOWI

OBJAWIENIE BOZE
6. Co Bóg objawi³ cz³owiekowi?
Bóg w swej dobroci i m¹dro�ci objawi³ siê cz³owiekowi. Przez czyny
i s³owa objawi³ samego siebie i swój dobrotliwy zamys³, który od-
wiecznie zawar³ w Chrystusie dla dobra wszystkich ludzi. Objawiaj¹c
swój zamys³, Bóg pragnie udzielaæ swojego Boskiego ¿ycia wszyst-
kim ludziom, by, dziêki ³asce Ducha �wiêtego, w swoim jedynym Synu
uczyniæ ich przybranymi synami.
7. Jakie s¹ pierwsze etapy Objawienia Bo¿ego?
Bóg na pocz¹tku objawi³ siê pierwszym rodzicom, Adamowi i Ewie, i
wezwa³ ich do wewnêtrznej komunii z sob¹. Objawienia tego nie prze-
rwa³ po ich upadku, ale wzbudzi³ w nich nadziejê zbawienia dla ca³e-
go rodzaju ludzkiego. Po potopie zawar³ przymierze z Noem i ze
wszystkimi istotami ¿yj¹cymi.  (cdn) (IP)
�ród³o: �Kompendium Ko�cio³a Katolickiego�, Wydawnictwo Jedno�æ, Kielce 2005

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu
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Józefa W³odarczyk
ur. 17.01.1923 zm. 18.11.2005

Od 12 listopada 2005 do momentu
zamkniêcia niniejszego wydania

nie by³o �lubów w naszym ko�ciele

�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,

wierno�æ
i uczciwo�æ
ma³¿eñsk¹

INFORMACJE
SAKRAMENT CHRZTU �W.
Sakrament sprawowany jest przy
udziale wspólnoty parafialnej w
czasie niedzielnej Mszy �w. o
13.00. Dziecko zg³aszaj¹ rodzice
w Biurze Parafialnym podaj¹c kan-
dydatów na chrzestnych, tj. osoby
ochrzczone, bierzmowane, prakty-
kuj¹ce, maj¹ce ukoñczone 16 lat
(je¿eli ¿yj¹ w ma³¿eñstwie musi to
byæ zwi¹zek sakramentalny). Zg³a-
szaj¹c dziecko do Chrztu �w. trze-
ba przedstawiæ odpis skrócony
aktu urodzenia dziecka z USC. Ka-
techeza odbywa siê zawsze przed
Chrztem �w. w sobotê po Mszy �w.
o 18.30. Najbli¿sze terminy Chrztu
�w.: 25 grudnia 2005 oraz  8 i 22
stycznia 2006

SAKRAMENT MA£¯EÑSTWA
Osoby pragn¹ce zawrzeæ zwi¹zek
ma³¿eñski powinny zg³osiæ siê do
Biura Parafialnego celem ustale-
nia terminu �lubu i spisania proto-
ko³u na  3 miesi¹ce przed �lubem.

POGRZEB
Przy zg³oszeniu nale¿y przed³o¿yæ
odpis aktu zgonu z USC.

Na Rok Pañski 2006 przygo-
towali�my naszym Parafianom,
Sympatykom naszego ko�cio³a
i Przyjacio³om �Kalendarz Para-
fialny�.

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.

KS. PROBOSZCZ JAN ANDRZEJCZAK

Kalendarz parafialny

PRZYJACIEL I PRZEWODNIK

Tadeusz Jan Wróblewski
ur. 04.06.1944 zm. 23.11.2005

Jerzy Jarczyñski
ur. 11.02.1924 zm. 24.11.2005
Z ksi¹g parafialnych wg stanu

w dniu 12. grudnia 2005  spisa³
Krzysztof D.

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�.

Ukaza³ siê �Kalendarz parafialny� na rok 2006 (wiêcej obok).
Informacje CKK �Wiatrak� i DA �Martyria� wewn¹trz wydania.
Przygotowywana jest strona dla dzieci w naszym miesiêczniku. Zapra-
szamy pomocników. Kontakt drog¹ �Poczty parafialnej�.
Bie¿¹ce og³oszenia duszpasterskie mo¿na przeczytaæ w internecie:
www.mbkm.pl

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY (cd ze str. 18)



Od niedzieli 27. listopada trwa Adwent - czas, który ma nas przygoto-
waæ do spotkania ze Zbawicielem w wieczno�ci i do �wi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia. *  Dzieci przygotowa³y tradycyjne lampiony i chodz¹ na Roraty o
17.00 we wtorki, �rody i czwartki. Roraty dla doros³ych w dni powszednie
o 7.00. * Po Mszy �w. o 11.30 og³oszono wyniki na naj³adniejszy wieniec
adwentowy. Na konkurs wp³ynê³y 144 prace. * Op³atki wigilijne mo¿na
jeszcze nabywaæ w zakrystii po Mszach �w. i w Biurze parafialnym w
godzinach urzêdowania. Ko�cielni nie roznosz¹ op³atków do mieszkañ.

Od 29 listopada do 7 grudnia trwa³a tradycyjna ju¿ w naszej parafii
Nowenna przed uroczysto�ci¹ Niepokalanego Poczêcia NMP (8 grud-
nia) odmawiana codziennie po Mszach �w. o 8.30 i 18.30.

6. grudnia po Mszy �w.roratniej o 17.00 przyby³ ze s³odyczami do na-
szego ko�cio³a �w. Miko³aj. By³o sporo rado�ci.

11. grudnia podczas wszystkich Mszy �w. zbierano dary w ramach akcji
�Kilogram dla potrzebuj¹cego�. Akcjê przygotowa³ Parafialny Zespó³ �Ca-
ritas�. Zebrano tyle produktów, ¿e wystarczy³o na przygotowanie 146
paczek �wi¹tecznych dla najubo¿szych rodzin.

Od 11 do 15 grudnia trwa³y Adwentowe Rekolekcje Ewangelizacyjne,
które prowadzi³ ks. Pawe³ Kulbacki (wiêcej na str. 9)

20 grudnia o 19.00 na plebanii odbêdzie siê op³atek Sejmiku.

22 grudnia bêdzie spowied� adwentowa dla wszystkich parafian.

24 grudnia o 15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego i wystawienie Naj-
�wiêtszego. Sakramentu. Msza �w. wigilijna o 16.00 dla wszystkich sa-
motnych, chorych i bezdomnych. Po tej Mszy �w. ksiê¿a podziel¹ siê
z obecnymi op³atkiem. * Pasterki o 22.00 i 24.00 z udzia³em ¯ywego
¯³óbka.
25 grudnia nie bêdzie Mszy �w. o 7.00, pozosta³e Msze �w. wg porz¹d-
ku niedzielnego. * III rocznica �mierci ks. Zygmunta Trybowskiego.

25 i 26 grudnia na Mszach �w. o 13.00 bêdzie asystowa³ ¯ywy ¯³óbek.

26 grudnia ofiary z kolekty bêd¹ przeznaczone na KUL.

27 grudnia rozpoczyna siê kolêda parafialna. Pocz¹tek odwiedzin w dni
powszednie (pn-pt) o 16.00, w soboty o 14.00 a w niedziele o 15.00.
Plan kolêdy zamieszczono na stronie obok.

1. stycznia 2006, po Mszy �w. o 17.00 odbêdzie siê koncert Chóru �For-
donia� dedykowany pamiêci �p. ks. Zygmunta Trybowskiego.

2. stycznia o 20.00 odbêdzie siê Czuwanie z Maryj¹. O 21.37 rozdzwo-
ni¹ siê parafialne dzwony.

5. stycznia o 19.00 odbêdzie siê w ko�ciele koncert przygotowany przez
CKK Wiatrak

6. stycznia w Uroczysto�æ Objawienia Pañskiego - Trzech Króli na Mszy
�w. o 18.30 bêdzie asystowa³ ¯ywy ¯³óbek.

18 stycznia o 8.00 i 18.00 odmawiany bêdzie Ró¿aniec na rozpoczêcie
Tygodnia Modlitw o Jedno�æ Chrze�cijan.

20 stycznia przypada Jubileusz X-lecia Parafialnej Stra¿y Marsza³kow-
skiej i jednocze�nie dzieñ patronalny - wspomnienie �w. Sebastiana.

Parafialny Zespó³ �Caritas� pe³ni dy¿ur w ka¿d¹ �rodê od 17.00 do
19.00 w Domu parafialnym. W czasie dy¿uru istnieje mo¿liwo�æ wypo-
¿yczenia alb - strojów dla dzieci przygotowuj¹cych siê do I Komunii
�w. (cd. informacji str. 17)

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY

POZIOMO: 1A Mocna tkanina na ubrania robocze 2F Gdy do matematy-
ki, to w kratkê 3A Czê�æ serialu telewizyjnego 4F Gdy w Nowym Jorku, to
na pewno Wolno�ci. 5A Rozwi¹zywane na lekcjach matematyki 6G Trzy
minuty na ringu 7A Naturalne, to obornik lub kompost 8G Kraj z cedrem w
herbie 9A  Zapisany d�wiêk na ta�mie magnetofonowej 10G Na niej wy-
stêpuj¹ aktorzy 11D Nieprawid³owy wymaga korekcji 12A Niewola u Tata-
rów 13D Okres koñcz¹cy siê ostatkami 14A Ba�niowy skarbiec 15F Po-
wierzchnia mieszkania 16A Okrycie cieplejsze od jesionki 17E Weso³e
utworki literackie 18A Sytuacja bez wyj�cia 19E Potocznie o bezkrytycz-
nym pochlebcy 20A Masa zgêstnia³ej krwi 21E S³odka nalewka zio³owa.

PIONOWO: A1 Pan z królewskiej �wity A16 Czasem oryginalny wpada
do g³owy B9  Farba wodna C5 Osobowy to winda w budynku C16 Zawsze
wielka na pocz¹tku nazwiska D1 P³owa królowa zwierz¹t D9 Lubi niebez-
pieczne sytuacje E5  Bardzo pieszczotliwie o dzieciêcej nó¿ce E11 Milio-
nowa czê�æ tony E16 Kapitan lub major F1 Rozstali siê ze S³owakami
F17 Pomost prze³adunkowy G1 Powierzchnia o skrócie �ha� G8 Maj¹ rude
futerka  G13 Kobieta porozumiewaj¹ca siê na migi H6 Bywa, gdy bierze-
my nogi za pas H17 Torba na baga¿niku rowerowym J1 Ten, komu najle-
piej w piekle J13 Kawa³ek zdania K6 Stawiana po badaniu lekarskim L1
Udaje towar w witrynie L13 Sportsmenka na lodzie.

ZNACZENIE WYRAZÓW

KRZY¯ÓWKA GWIAZDKOWA
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 wy-
razy has³a oddzielone s¹ nawiasami.  W rozwi¹zaniu wystarczy podaæ
samo has³o. Oto szyfr: [(H11, B5, L5, E9, C3, G1) (F1, G1, K11, C17, A9,
H12, E1) (A3,F20,L13,B18,G4,C1,H19) (G9)  A16, J3, A14, L2, G2, D9,
D13, L6) (D16,D7) (L20, B1, G19, B20, H8) (A12, H9, F2, K4, G10, F21)
(K17, H6) (F15, J6, K21, J10)]. Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na adres
redakcji lub wrzucaæ do skrzynki �Poczty parafialnej� do 15 stycznia 2006
roku. Rozwi¹zanie krzy¿ówki  z poprzedniego wydania brzmia³o: �¯YCIE
NIE JEST WIECZNE, ALE WIECZNE MIESZKANIE CZEKA. ¯YJ JAK
BÓG PRZYKAZA£�. Nagrodê otrzymuje Katarzyna Bielawska, zam. w
Bydgoszczy przy ul. Kleina 7. Gratulujemy. Nagroda od odebrania w
zakrystii.

Dziêkujemy  korespondentom i autorom tekstów, oraz za nades³ane listy
i pozdrowienia. Sk³ad ukoñczono i oddano do druku  16 grudnia 2005 r. Nastêpne wy-
danie �Na o�cie¿� planowane jest  22 stycznia 2006 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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27. grudnia 2005
Pod Skarp¹ i przyleg³e; Sucha-domki;
Kaliskiego-domki; Bydgoskich Olimpij-
czyków-domki; Igrzyskowa-domki;
Monte Cassino-domki; Monte Cassino
6, 1-51; Monte Cassino 6, 52-91; Mon-
te Cassino 6, 92-135; Brzóski - domki;
28. grudnia 2005
Monte Cassino 5,1-40; Monte Cassino
5, 41-80; Monte Cassino 4, 1-20; Mon-
te Cassino 3, 1-19; Monte Cassino 4,
21-60; Monte Cassino 2, 1-40; Monte
Cassino 2, 41-78; Monte Cassino 1,1-
40;
29. grudnia 2005
Monte Cassino 1, 41-90; Konfederatów
Barskich 4, 1-20; Konfederatów Bar-
skich 7, 1-18; Konfederatów Barskich
3, 1-30; Konfederatów Barskich 3, 31-
73; Konfederatów Barskich 3, 74-108;
Piwnika Ponurego 4, 1-43; Piwnika Po-
nurego 4, 44-76; Piwnika Ponurego 1c
sklep;
30. grudnia 2005
Bo³tucia 10, 1-10; Bo³tucia 8, 1-20; Bo³-
tucia 10, 11-45; Bo³tucia 10, 46-80; Bo³-
tucia 4, 1-20; Bo³tucia 6,1-20; Bo³tucia
2, 1-59; Bo³tucia 2, 60-119; Wañkowi-
cza 1, 1-38;
2. stycznia 2006 Wañkowicza 2, 1-45;
Wañkowicza 2, 46-55; Wañkowicza 6,
1-30; Wañkowicza 4, 1-46; Albrychta 2,
1-40; Albrychta 2, 41-55; Albrychta 1,
36-51; Albrychta 1, 1-35; Ch³odziñskie-
go 1, 1-44;
3. stycznia 2006
Ch³odziñskiego 3, 1-20; Ch³odziñskie-
go-domki i przedszkole; Licznerskiego-
domki; Licznerskiego 2,1-40; Liczner-
skiego 4,1-40; Licznerskiego 2, 41-50;
Licznerskiego 6,1-21; Licznerskiego
8,1-12; Nowickiego-domki; Frydrycha-
domki; Paw³a z £êczycy; Bart³omieja z
Bydgoszczy 10, 1-50; Bart³omieja z Byd-
goszczy 13, 1-50;
4. stycznia 2006
Bart³omieja z Bydgoszczy 4, 1-60; Bar-
t³omieja z Bydgoszczy 7, 1-42; Bart³o-
mieja z Bydgoszczy 8, 1-50; Teski 1, 1-
45;Teski 2, 1-30; Teski 3, 51-60; Teski
3, 1-50; Tychoniewicza 1, 1-40;
5. stycznia 2006 Tychoniewicza 2, 1-
24; Twardzickiego-domki; Kulpiñskiego
Tychoniewicza 4, 1-40; Tychoniewicza
4, 41-80; Gordona; Brzêczkowskiego;
Wiszniewskiego 1, 1-30; Wiszniewskie-
go 2, 1-18; Nieduszyñskiego-domki;
Piechockiego; Dryga³owej; Szumana;
Wielicza;
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7. stycznia 2006
Nieduszyñskiego 11, 1-36; Nieduszyñ-
skiego 20, 1-30; Nieduszyñskiego 20,
31 -40; Nieduszyñskiego 18, 1-16;
£ochowskiego 7, 1-37; £ochowskiego
7, 38-80;
8. stycznia 2006 (niedziela)
£ochowskiego 7, 81-115; £ochowskie-
go 7, 116-162; £ochowskiego 4, 1-26;
Sosnowskiego 1, 1-20;
9. stycznia 2006
Akademik ATR; £ochowskiego 4a, 1-24;
£ochowskiego 4, 27-61; £ochowskiego
4, 62-104; £ochowskiego 4, 105-141;
£ochowskiego 5, 1-20; Sosnowskiego
3, 1-21;
10. stycznia 2006
Akademik ATR; Sosnowskiego 4, 1-18;
Sosnowskiego 5,1-18; £ochowskiego 2,
31-50; £ochowskiego 2,1-30; £ochow-
skiego 2, 51-95; Krysiewiczowej 2,1-40;
11. stycznia 2006
Akademik ATR; £ochowskiego 3,160-
189; £ochowskiego 3,1-40; £ochow-
skiego 3, 41-79; £ochowskiego 3, 80-
119; £ochowskiego 3, 120-159;
12. stycznia 2006
Berlinga 1, 1-39; Berlinga 2, 1-35; Ber-
linga 2, 36-65; Berlinga 2, 66-105; Ber-
lina 2, 106-129 + Piórka-domki;
13. stycznia 2006
Piórka 1, 1-25; Berlinga 7 i 9 - domki;
Piórka 1, 26-55; Berlinga 4, 1-42; Ber-
linga 4, 43-71; Berlinga 4, 72-103;
14. stycznia 2006
Berlinga 4,104-145; Berlinga 4,146-175;
Berlinga 6, 1-40; Berlinga 6, 41-92;
15. stycznia 2006 (niedziela)
Berlinga 6, 93-143; Berlinga 6, 144-189;
Kleina 2, 1-38;
16. stycznia 2006
Akademik CM UMK; Mielczarskiego 1,
1-24; Kleina 2, 39-78; Kleina 5, 1-30;
Kleina 3-przedszkole; Kleina 5, 31-69;
17. stycznia 2006
Akademik CM UMK; Mielczarskiego 2,
1-16; Kleina 7, 1-37; Kleina 7, 38-79;
Kleina 7, 80-113;
18. stycznia 2006
Akademik CM UMK; Mielczarskiego 4,
1-30; Kleina 7,114-139; Kleina 11,1-24;
Kleina 4, 1-46; Kleina 4, 47-81;
19. stycznia 2006
Kleina 4, 82-124; Kleina 4, 125-161;
Bielawskiego 1,1-35; Bielawskiego 1,
36-55; Bielawskiego 2, 1-20; Bielaw-
skiego 2, 21-53;
20. stycznia 2006
Bielawskiego 2, 54-96; Bielawskiego 2,

97-111; Berlinga 11,1-20; Berlinga 11,
21-50; Berlinga 15,1-16; Fiedlera 1,1-
18;
21. stycznia 2006 Berlinga 15, 17-56;
Berlinga 15, 57-88; £abendziñskiego 1,
1-36;
22. stycznia 2006 (niedziela) £aben-
dziñskiego 1, 37-48; £abendziñskiego
2,1-28; £abendziñskiego 2,29-40;
£abendziñskiego 4,1-26 + Berlinga 8-
przedszkole;
23. stycznia 2006 £abendziñskiego 4,
27-72; £abendziñskiego 4, 73-102; Leh-
manna 2,1-32; Lehmanna 2, 33-56; Fie-
dlera-domki + Berlinga 17-szko³a;
24. stycznia 2006 Sucharskiego 2,1-
45; Sucharskiego 2, 46-96; Sucharskie-
go 4,1-43; Sucharskiego 4, 44-84; Su-
charskiego 4, 85-125;
25. stycznia 2006 Sucharskiego 4,
126-172; Sucharskiego 4, 173-200; Su-
charskiego 4, 201-232; Thommee 1,1-
40; Thommee 1,41-75; Thommee-
przedszkole;
26. stycznia 2006
Thommee 3, 1-30; Gierczak 4, 1-30;
Gierczak 6, 1-18; Gierczak 13, 1-15;
Gierczak 13,16-50; Gierczak 13, 51-94;
27. stycznia 2006
Gierczak 13, 95-120;Kleeberga 3, 1-18;
Kleeberga 7,1-20; Kleeberga 5,1-30;
Witeckiego 1,1-39; Witeckiego 1,40-79;
28. stycznia 2006
Witeckiego 1, 80-114; Witeckiego 2,1-
40; Witeckiego 2, 41-78; Witeckiego 2,
79-122;
29. stycznia 2006 (niedziela)
Witeckiego 3, 1-45; Witeckiego 3, 46-
90; Witeckiego 3, 91-131;
30. stycznia 2006
Bydgoskich Olimpijczyków 6,1-50;
Igrzyskowa 1,1-36; Igrzyskowa 1,37-82;
Igrzyskowa 1,83-122; Igrzyskowa 1,
123-153;
31. stycznia 2006
Igrzyskowa 1,154-192; Igrzyskowa 1,
193-222; Igrzyskowa 3,1-44; Igrzysko-
wa 3, 45-83; Igrzyskowa 3, 84-123;
1. lutego 2006
Igrzyskowa 6,1-41; Igrzyskowa 6, 42-
91; Igrzyskowa 6, 92-145; zg³oszenia
indywidualne.

GODZINY
ROZPOCZYNANIA KOLÊDY:
poniedzia³ek-pi¹tek - 16.00;
sobota  - 14.00;
niedziela  - 15.00.




