


Bie¿¹cemu wydaniu towarzyszy has³o
�S³udzy s³owa�. Inspiracj¹ wyboru has³a by³
obchodzony w ko�ciele dzieñ �rodków spo-
³ecznego przekazu w dniu wspomnienia �w.
Franciszka Salezego (24. stycznia). Ka¿dy
cz³owiek jest poddawany dzia³aniom mediów
i najpierw s³yszy, pó�niej ogl¹da i to raczej bier-
nie, pó�niej robi to ze zrozumieniem i na sa-
mym koñcu tego procesu dochodzi do czyta-
nia, czyli odkodowywania umownych znaków
nios¹cych okre�lone tre�ci.  S³ug s³owa znaj-
dujemy w zasadzie wszêdzie, bo dotyczy to
ka¿dego cz³owieka. W bie¿¹cym wydaniu jest
sporo tekstów nawi¹zuj¹cych do has³a wyda-
nia. Specyficznym �s³ug¹ s³owa� jest z pew-
no�ci¹ internet i to co w nim umieszczono. A
jest w nim praktycznie wszystko: teksty, s³o-
wa, muzyka, obrazy sta³e i ruchome. Jest te¿
w nim nasze parafialne �Radio Fordon�, które
transmituje niedzielne Msze �w. z parafialne-
go ko�cio³a. S³ug¹ s³owa jest te¿ z pewno�ci¹
nasz miesiêcznik parafialny.

Warto wiêc przeczytaæ �rozmowê miesi¹-
ca�, w której Redaktor Przewodnika Katolic-
kiego Diecezji Bydgoskiej opowiada nie tylko
o swojej pracy w tygodniku.

Znajdziemy te¿ teksty o mediach, które
mog¹ byæ zagro¿eniem - szczególnie dla dzie-
ci - w przypadku nieroztropnego z nich korzy-
stania. Jest te¿ tekst po kaszubsku z nagrod¹
niespodziank¹.

W naszej parafii wiele wydarzy³o siê. Zo-
sta³y zbudowane niezwyk³e dekoracje �wi¹-
teczne, by³y koncerty i op³atki. O pewnym kon-
cercie niespodziance chcia³bym szczególnie
wspomnieæ. Kiedy w Uroczysto�æ Objawienia
Pañskiego - Trzech Króli - ws³ucha³o siê w
brzmienie organów mo¿na by³o zauwa¿yæ
pewn¹ ró¿nicê w ich g³osie. Zagadka wyja�ni³a
siê przy koñcu Mszy �w., kiedy ks. Proboszcz
og³osi³, ¿e na chórze za pulpitem organowym
zasiada³ Rafa³ Blechacz, który - jak wszyscy
wiedz¹ - zosta³ g³ównym laureatem XV Kon-
kursu Chopinowskiego w Warszawie w 2005
roku. Zaskoczenie uczestników celebracji by³o
kompletne. Ale kiedy us³yszeli kilka znanych
utworów J. S. Bacha i A. Mozarta wszystko
sta³o siê jasne. Nie obesz³o siê bez bisowa-
nia.

Trwa parafialna kolêda i zapewne za mie-
si¹c bêdziemy mogli pos³uchaæ "pok³osia ko-
lêdowego". Przed nami nowe wydarzenia. S³o-
wo ma potê¿n¹ moc - mo¿e budowaæ i zabi-
jaæ. B¹d�my wiêc dobrymi s³ugami dobrego
s³owa.

 FRED

Mo¿na nie czytaæ
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Umacnianie zasiewu
Ka¿dego dnia dociera do naszych uszu

mnóstwo s³ów.
W�ród nich s¹ i s³owa wyj¹tkowe, szcze-

gólne o których mówimy: OTO S£OWO PAÑ-
SKIE albo OTO S£OWO BO¯E.

 Zagl¹daj¹c do Pisma �wiêtego czytamy:
Wy zatem pos³uchajcie przypowie�ci o

siewcy. Do ka¿dego, kto s³ucha s³owa o kró-
lestwie, a nie rozumie[go], przychodzi Z³y i
porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Ta-
kiego cz³owieka oznacza ziarno posiane na
drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza
tego, kto s³ucha s³owa i natychmiast z rado-
�ci¹ je przyjmuje; ale nie ma w sobie korze-
nia i jest niesta³y. Gdy przyjdzie ucisk lub prze-
�ladowanie z powodu s³owa, zaraz siê za³a-
muje. Posiane miedzy ciernie oznacza tego,
kto s³ucha s³owa, lecz troski doczesne i u³u-
da bogactwa zag³uszaj¹ s³owo, tak ¿e zosta-
je bezowocne. Posiane wreszcie na ziemiê
¿yzn¹ oznacza tego, kto s³ucha s³owa i rozu-
mie[je]. On te¿ wydaje plon: jeden stokrotny,
drugi sze�ædziesiêciokrotny, inny trzydziesto-
krotny. (Mt 13,18-23)

Takie S³owo namaszczone charyzmatem
Bo¿ego Przes³ania powinno mieæ w naszym
¿yciu szczególne miejsce.

Proboszczowskie
zamyslenia

W NUMERZE:
Dzieci telewizji (str. 6)
Miasta zakochanych  (str. 7)
Rafa³ u Biskupa (str. 12)
Kap³an i �Sokó³� (str. 14)
Co dzieci zbieraj¹ (str. 15)
W NASTÊPNYCH NUMERACH:
Relacje z wydarzeñ parafialnych
Tylko dla dzieci
Na str. 1 ok³adki, Zim¹ w �Dolinie �mierci�
fot. M. Paw³owski

Lecz mo¿emy zmarnowaæ wys³uchane s³o-
wo w ró¿ny sposób.  Mo¿emy dawaæ pos³uch
swym namiêtno�ciom i z³ym doradcom:
...przychodzi Z³y i porywa to, co zasiane jest
w jego sercu.

Mo¿emy ulegaæ rozproszeniu, lêkowi i
ma³oduszno�ci: ...(cz³owiek) jest niesta³y. Gdy
przyjdzie ucisk lub prze�ladowanie �, zaraz
siê za³amuje.

Mo¿emy wreszcie odst¹piæ od s³owa Bo-
¿ego w pogoni za warto�ciami materialnymi:
�troski doczesne i u³uda bogactwa zag³u-
szaj¹ s³owo�

Lecz przypowie�æ Chrystusa koñczy siê ak-
centem pogodnym; nie brakuje tych, którzy
nie tylko przyjmuj¹ s³owo, ale je rozumiej¹ i
dochowuj¹ mu wierno�ci: oni te¿ wydaj¹ plon
przeobfity.

S£OWO  BOGA - moc dzia³aj¹ca i spro-
wadzaj¹ca ³askê Boga, sam Zbawca sk³ada-
j¹cy nam ofertê zbawienia.

Niech w nowym Roku Pañskim 2006 S³o-
wo, które staje siê Cia³em i dokonuje nasze-
go odkupienia - umacnia w nas zasiew s³ów
Bo¿ych.

KS. PROBOSZCZ JAN

�Tak ¿yæ, abym w godzinie �mierci nie od-
kry³, ¿e nie ¿y³em. Nie chcia³em prowadziæ
¿ycia, które nim nie jest, wszak ¿ycie to taki
skarb�. S³owa te, zapisane przez pewnego
XIX-wiecznego my�liciela, mo¿emy uczyniæ
naszym wspó³czesnym komentarzem do tego,
co zdarzy³o siê w �wi¹tyni. I choæ te wydarze-
nia skupiaj¹ siê na Jezusie, to jednak nale¿y
powiedzieæ, i¿ centraln¹ ich postaci¹ jest pro-
rok Symeon. W nim bowiem, w jego s³owach i
gestach, odnajdujemy cz³owieka, który spe³-
ni³ swoje, a zarazem ka¿dego z nas, najbar-
dziej fundamentalne pragnienie, aby prze¿yæ
¿ycie w taki sposób, by w godzinê �mierci nie
odkryæ, ¿e siê nie ¿y³o.

Mo¿emy mu dzisiaj trochê pozazdro�ciæ.
Mia³ bowiem jasno okre�lony cel ¿ycia oraz
zapewnienie, ¿e cel ten z pewno�ci¹ zostanie
przez niego osi¹gniêty. U wej�cia do �wi¹tyni
widzimy cz³owieka szczê�liwego, kogo�, kto
ze spokojem mówi do Boga: �Teraz ju¿ mogê
odej�æ�. Mo¿emy mu dzisiaj pozazdro�ciæ my,
którzy tak czêsto zadajemy sobie jedno z naj-
bardziej przera¿aj¹cych pytañ - czy nasze
¿ycie ma jaki� sens?; my, którzy gdzie� g³ê-
boko w sercu chowamy tê smutn¹ obawê, ¿e
przyjdzie nam opu�ciæ ten �wiat z poczuciem,
i¿ co� tak na prawdê zmarnowali�my.

¯ycie spe³nione i sensowne nie jest luk-
susem elit. Symeon znalaz³ je w ma³ym, bez-

bronnym Synu Maryi. Nie wiemy, czy Jezus
wtedy spokojnie spa³, czy te¿ nagle oderwa-
ny od matki zacz¹³ p³akaæ. Jedno jest pewne,
wszyscy zgromadzeni wokó³ rodziny Jezusa
zobaczyli i us³yszeli proroka, który w akcie sza-
leñczego szczê�cia g³osi³, i¿ dla niego wszyst-
ko siê ju¿ zakoñczy³o, a dok³adniej wype³ni³o.

Symeon, uprzedzaj¹c to, co wydarzy siê
w �wi¹tyni, wzi¹³ dziecko na rêce i podniós³
jakby chcia³ pokazaæ ca³emu �wiatu, ¿e to w³a-
�nie jest zbawienie �wiata i �wiat³o na o�wie-
cenie pogan. Trzyma³ i delikatnie przytula³
Jezusa, czuj¹c, ¿e oto trzyma nadziejê wszyst-
kich, którzy ju¿ dawno j¹ stracili. Trzyma³ w
ramionach Boga samego, by tym swoim ra-
dosnym gestem starca z dzieciêciem, czeka-
j¹cego z oczekiwanym, cz³owieka z Bogiem
opowiedzieæ o wydarzeniach, które dopiero
mia³y nast¹piæ: o Wielkim Czwartku, gdy Chry-
stus odda siê w kawa³ku chleba i wina w rêce
swoich uczniów; o Golgocie, na której Jezus
ofiaruje swoje cia³o i krew, by pokazaæ, ¿e
mi³o�æ i przebaczenie Boga przekracza na-
wet �mieræ ducha; o Eucharystii, w trakcie któ-
rej ka¿dego dnia kap³an poprzez swoje rêce
ofiaruje Ojcu Jego umi³owanego Syna ukryte-
go w s³abo�ci i delikatno�ci chleba i wina. W
koñcu obraz starca trzymaj¹cego w ramionach
Jezusa jest opowie�ci¹ o nas, którzy szuka-
my szczê�cia, wypatrujemy go, a nawet pra-
gniemy fizycznie go dotkn¹æ. Symeon odna-
laz³ je w Jezusie i pokaza³, ¿e tylko trzymaj¹c
Go w ramionach, jeste�my chronieni przed
straszliwym losem tych ludzi, którzy na koñcu
¿ycia odkrywaj¹, ¿e nie ¿yli.

O. TOMASZ GA£USZKA OP

Od redakcji: Tekst pochodzi z akcji �Dzielmy sie s³owem�
koordynowanej przez Dom WydawniczyRafael. (p.  str. 6)

2 lutego
- Uroczysto�æ Ofiarowania Pañskiego

Odkryæ,
¿e ¿yjemy ...



Rozmowa miesi¹ca

WSZÊDZIE NIE BÊDZIEMY
z  Adamem Gajewskim  - redaktorem �Przewodnika Katolickiego Diecezji Bydgoskiej� rozmawia Zofia Paw³owska

Zofia Paw³owska: 24. stycznia przypada
dzieñ wspomnienia �w. Franciszka Sa-
lezego, który, jak wiadomo, patronuje
m.in. dziennikarzom. Popularnie mówi
siê o mediach �czwarta w³adza�. Jak Pan
widzi rolê mediów?
Adam Gajewski: My�lê, ¿e nie mo¿na po-
padaæ w ¿adn¹ skrajno�æ. Z jednej strony
przypisywanie jakiej� �omnipotencji� me-
diom, jakiej� wszechw³adzy, wyp³ywa chy-
ba z doktryny specjalistycznej nauki anglo-
saskiej. U nas oczywi�cie te¿ mo¿na z wol-
na mówiæ o realnej �czwartej w³adzy�, ale
nie jest to jeszcze poziom - realnych mo¿li-
wo�ci oraz �wiadomo�ci spo³ecznej - który
osi¹gnêli Anglosasi, od dziesiêcioleci przy-
pisuj¹cy mediom wielk¹ rolê. U nas najmoc-
niej �bij¹ w oczy� zjawiska negatywne .
£atwiej zauwa¿amy negatywn¹ ni¿ pozy-
tywn¹ kampaniê informacyjn¹. £atwo kogo�
zdyskredytowaæ, oczerniæ - rodzi siê wiêc
realna w³adza, wp³yw. Gdzie jest rozs¹dek?
My�lê, ¿e rozs¹dek p³ynie z pewnej specyfi-
ki, któr¹ mo¿na znale�æ w pojêciach. O ile
ca³y �wiat, doktryna anglosaska, technokra-
tyczni badacze u¿ywaj¹ wyra¿enia �mass
media� - �rodki masowego przekazu, to
Ko�ció³ od dziesiêcioleci, u¿ywa sformu³o-
wania ��rodki spo³ecznego przekazu�. Je-
¿eli wczytamy siê w tê ostatni¹ nazwê, od-
krywamy, ¿e media s¹ �spo³eczne�, s¹
czym�, co komu� s³u¿y, a nie odwrotnie. T¹
drog¹ dojdziemy do w³a�ciwych proporcji. -
Media maj¹ funkcjê s³u¿ebn¹ wobec spo³e-
czeñstwa.

Jaka w tym przypadku jest rola �Prze-
wodnika Katolickiego�? Czy mo¿na go
nazwaæ w³adz¹ na terenie diecezji?
Mo¿na nazwaæ czynnikiem opiniotwórczym.
To rola, jak¹ czasopismo powinno spe³niaæ.
Od w³adzy s¹ inne czynniki.

�Przewodnik Katolicki� nazywamy wiêc
spo³ecznym �rodkiem przekazu?
Tak jest, by³oby to nazw¹ zaszczytn¹.

W Polsce mamy ró¿ne media katolickie:
prasa, radio, telewizja, internet. Od po-
nad stu lat w Poznaniu ukazuje siê �Prze-
wodnik Katolicki�. Jakie miejsce zajmu-
je ten tygodnik w grupie prasy katolic-
kiej w Polsce?
W Polsce �Przewodnik Katolicki� wystêpuje
jako pismo rozprowadzane na terenie kilku
diecezji, metropolii. Jest to W³oc³awek, Gnie-
zno, Poznañ, Bydgoszcz. Tutaj ukazujemy
siê jako pismo �diecezjalne�, zwi¹zane z hie-
rarchi¹ ko�cieln¹, miejscowym kolporta¿em
�parafialnym� itd.  �Przewodnik Katolicki� to
na pewno dobrze i nowocze�nie prowadzo-
ny tygodnik, którego nie trzeba siê wstydziæ,
nawet przy porównaniu z mediami katolicki-
mi z innych krajów. Jest to tygodnik opinio-
twórczy, o du¿ym nak³adzie, bardzo mocno
wro�niêty w kulturê i spo³eczeñstwo chocia¿-
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by Wielkopolski.

Tak, jak Pan wymieni³, s¹ redakcje �Prze-
wodnika� w Gnie�nie, Poznaniu, W³o-
c³awku. Jak dosz³o do powstania redak-
cji w Bydgoszczy? Bo wiadomo, ¿e po-
wsta³a ona podobnie, jak Diecezja Byd-
goska, ponad rok temu. Jak zrodzi³ siê
pomys³, sk¹d wziêli siê redaktorzy?
Trudno jest mi opowiedzieæ szczegó³owo. Ja
zosta³em odnaleziony dziêki pewnym publi-
kacjom w dodatku gnie�nieñskim. Podob-
nie by³o z moimi szanownymi wspó³pracow-
nikami: pani Kasia i pan Marcin te¿ praco-
wali �dla Gniezna�. Kiedy zmienia³ siê uk³ad

granic diecezji, podzia³ terytorialny, automa-
tycznie - ci, którzy byli kojarzeni z Gnieznem,
a pochodzili z terenów przysz³ej diecezji byd-
goskiej, zostali zaproszeni do wspó³pracy.

Sta³o siê to zupe³nie automatycznie?
To by³o bardzo p³ynne przej�cie. Tego sym-
bolem jest chocia¿by mapka konturowa die-
cezji bydgoskiej. Ona siê ukaza³a w ostat-
nim numerze gnie�nieñskim i w pierwszym
numerze bydgoskim. Tak jak owa mapa
p³ynnie przesz³a z jednej redakcji do drugiej,
tak samo zmieni³ siê stan faktyczny.

W redakcji, ³¹cznie z asystentem ko�ciel-
nym pracuj¹ 4 osoby. Jak wygl¹da po-
dzia³ obowi¹zków?
My�lê, ¿e ju¿ z nazewnictwa funkcji mo¿na
odczytaæ podzia³ obowi¹zków. Ksi¹dz (ks.
Mariusz Kuciñski - przyp. red.) jest naszym
g³ównym ³¹cznikiem z duchowieñstwem, ja
zajmujê siê prac¹ biurow¹ oraz dziennikar-
sko - kreatywn¹, reszta zespo³u podobnie.
Dzia³amy w³a�nie zespo³owo. Mamy kole-
gia redakcyjne, które s¹ po to, aby pomys³y
siê �dociera³y�. Co poniedzia³ek odbywa siê

ma³a �burza mózgów�. Na 3-4 g³owy�

Redaktor odpowiedzialny to ten, który
bierze na siebie wszystko?
Oczywi�cie. Ta funkcja przydaje siê najbar-
dziej w razie ewentualnych niepowodzeñ.
Kto� musi byæ gotowy na przyjêcie gorzkiej
pigu³ki.

Rola asystenta ko�cielnego w �Przewod-
niku Katolickim� naszej diecezji, jest
bierna czy aktywna?
W naszym przypadku - aktywna.

Czy w �Przewodniku� przyda³yby siê do-
datkowe rêce do pracy?
W ma³ym stopniu jest to zale¿ne od nas,
ode mnie. Osobi�cie chcia³bym mieæ jednak
takie rêce, z �d³ugimi palcami�, które siêga-
³yby Z³otowa, najbardziej wysuniêtych tere-
nów naszej diecezji.

�Przewodnik� od kuchni. Czyli, jak po-
wstaj¹ poszczególne materia³y prasowe?
My�lê, ¿e ten proces jest identyczny w ka¿-
dej gazecie: pomys³, konfrontacja z rzeczy-
wisto�ci¹ - czasem pomys³ z powodów czy-
sto technicznych mo¿e siê nie udaæ, kogo�
akurat nie ma, znika �planowany� bohate-
rem danego tekstu - potem wykonanie, pew-
ne prace nad tekstem, ewentualne popraw-
ki � Wynik naszych �dzia³añ intelektual-
nych� przesy³amy do Poznania, gdzie doko-
nuj¹ siê wszelkie kwestie techniczne. Tym
siê nie zajmujemy, co byæ mo¿e od innych
redakcji troszeczkê nas ró¿ni.

Czy �Przewodnik Katolicki�, ten �diece-
zjalny�, jest otwarty na propozycje czy-
telników? Czy czytelnik mo¿e zg³osiæ siê
i powiedzieæ: u mnie w parafii dzieje siê
to i to, bêdzie ciekawie, przyje¿d¿ajcie?
My�lê, ¿e jest otwarty. Ze swojej perspekty-
wy, mogê jednako powiedzieæ, i¿ wykszta³-
ci³o siê w nas troszeczkê inne podej�cie ni¿
z samego pocz¹tku, bardziej profesjonalne.
Teraz ju¿ z góry wiemy, ¿e wszêdzie nie bê-
dziemy. Kiedy� nawet starali�my siê reago-
waæ na ka¿d¹ propozycjê, nawet b³ah¹, na-
wet wtedy, gdy by³o to niemo¿liwe. Czuli�my
dyskomfort, ¿e gdzie� nas nie by³o. Trzeba
siê tego oduczyæ. Trzeba stosowaæ selek-
cjê - czasem niestety jest to bolesne. Ale
bardzo liczymy na czytelników - je¿eli nas
gdzie� nie ma - zaczynaj¹ siê  �odruchy lo-
kalne�; kto�  sam co� pisze, robi notatkê,
przesy³a. To jest bardzo pozytywne. My�lê,
¿e im wiêcej diecezjan bêdzie chêtnych do
pisania albo informowania, poczuje wspó³-
odpowiedzialno�æ za obraz swojej parafii,
terenu w mediach diecezjalnych, wzmocni-
my siê.

Jedno z zadañ �Przewodnika Katolickie-
go Diecezji Bydgoskiej� jest, jak mówi
strona internetowa, informowanie czytel-
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WSZÊDZIE NIE BÊDZIEMY

ników o �interesuj¹cych inicjatywach
duszpasterskich�. Co, przyk³adowo, mo-
g³oby zostaæ nazwane tak¹ w³a�nie inte-
resuj¹c¹ inicjatyw¹?
Na pewno tak napisano na stronie?
(�miech ...) My�lê, ¿e chocia¿by to, co robi
ksi¹dz Janusz Konysz jest bardzo �medial-
ne� -  �wiêcenie motorów, parada. To jest
na pewno interesuj¹c¹ i �wizualnie atrak-
cyjn¹� inicjatyw¹ duszpastersk¹. Mamy te¿
ksiêdza, który ewangelizuje dzieci za po-
moc¹ pacynek, wielu, wielu innych. Ale nie
szukamy jedynie interesuj¹cej �oprawy� -
przekaz ewangeliczny, bez wzglêdu na to
czy go kto� przekazuje w sposób konser-
watywny czy nowoczesny, jest najwa¿niej-
szy.

Nie tylko to, co jest niecodzienne dla Ko-
�cio³a, ale tak¿e to, co jest jak najbardziej
codzienne, a przekazane w niezwyk³y
sposób jest interesuj¹ce?
My�lê, ¿e tak. Codzienno�æ Ko�cio³a, czyli
ewangelizacja ludzi i praca w�ród ludzi,
sama w sobie jest pasjonuj¹ca.

Benedykt XVI og³osi³ rok 2006 rokiem
nadziei. Jak �Przewodnik Katolicki� za-
mierza to akcentowaæ? Mo¿e s¹ ju¿ ja-
kie� plany?
Rok ten przebiegnie - dla nas tak¿e - pod
has³em: �Nie�my Ewangeliê nadziei�. Zaczê-
li�my ju¿ siê zastanawiaæ, komu tej nadziei
najbardziej brakuje, komu trzeba j¹ nie�æ.
Dlatego my�lê, i¿ w tym roku bêdziemy siê
staraæ akcentowaæ pos³ugê duszpastersk¹
w�ród osób cierpi¹cych, chorych, ubogich,
bezrobotnych - tych, którzy nadziei najbar-
dziej potrzebuj¹.

Jak zdefiniowa³by Pan pojêcie nadzieja?
Nadzieja jest to przekonanie o istnieniu nie-
ograniczonego dobra. Dobro które otrzymu-
jemy, w zasadzie jest niewyczerpane. Ja
tego wielokrotnie do�wiadczam. Dostajemy
wiêcej, ni¿ na to zas³ugujemy.

Czy jest Pan cz³owiekiem nadziei?
Jak najbardziej.

Kim chcia³ Pan zostaæ bêd¹c dzieckiem?
¯o³nierzem. Dzi� zosta³a z tego pasja ko-
lekcjonerska. Zbieram elementy ekwipunku
wojskowego, ró¿ne pami¹tki historyczno -
wojskowe. Jestem oczywi�cie absolutnym
przeciwnikiem militarnej przemocy. Poci¹-
ga mnie urok, �magia�, historia pewnych
przedmiotów.

By³a to Marynarka Wojenna, czy mo¿e
chcia³ Pan zostaæ czo³gist¹?
A¿ wstyd siê przyznaæ, ale pewnie przez in-
doktrynacjê radzieckich filmów wojennych -
najbardziej chcia³em byæ partyzantem.
Chcia³em byæ wojownikiem lasów polskich.

Sk¹d, w takim razie, zrodzi³ siê pomys³
by zaj¹æ siê w ¿yciu dziennikarstwem ?
Droga by³a zwyk³a. Kierunek studiów - poli-
tologia z dziennikarstwem.  Ale najwa¿niej-

sze zawsze by³o samokszta³cenie, lektura.
My�lê, ¿e dziennikarzy na ca³ym �wiecie ro-
dzi i kszta³tuje jaka�  nieokre�lona pasja
wewnêtrzna. Kiedy przeczyta siê biografie
s³ynnych dziennikarzy, których teksty otrzy-
muj¹ najwiêksze nagrody, to �prawdziwych�,
profesjonalnych dziennikarzy, którzy ukoñ-
czyli �studia dziennikarskie� by³oby niewielu
w tym gronie. To s¹ lekarze, piloci, obie¿y-
�wiaty, najrozmaitsi ludzie� Pewnie nieje-
den chcia³ zostaæ partyzantem, ba, nawet
nim by³�

Uprzedzi³ Pan moje pytanie. Czy pracu-
j¹c w wyuczonym zawodzie, jakim jest
dziennikarz, realizuje Pan swoje ¿yciowe
powo³anie i czy ten zawód to pasja?
To jest i pasja i s³u¿ba, to jest powo³anie.

Czy zdarza siê Panu pracowaæ poza cza-
sem pracy, bêd¹c gdzie�, nawet prywat-
nie, na pewne sprawy zwraca siê uwagê
okiem dziennikarza?
Tak. Jest to nieuleczaln¹ i nieuniknion¹ cho-
rob¹ zawodow¹.

Co, poza pasj¹ historyczn¹ i wyp³ywaj¹-
cym z niej zami³owaniem dziennikarskim
jest Pana zainteresowaniem?
My�lê, ¿e �historia� jest tak rozleg³ym tema-
tem, maj¹cym ró¿ne odnogi� To co by³o
wczoraj ju¿ te¿ jest histori¹. Nie mam wiec
czasu na inne pasje, bo w tej mie�ci siê po
prostu wszystko. Dzi� na przyk³ad, bêdê
dzia³a³ w towarzystwie wspieraj¹cym ró¿ne
inicjatywy historyczne w Bydgoszczy - histo-
ria regionu. W tym tygodniu mam jeszcze
spotkanie Towarzystwa Mi³o�ników Ziemi
Miñskiej, czyli moja uwaga kieruje siê na
Bia³oru� - historia Europy. Wszêdzie, wszê-
dzie historia�

Co by³o Pana zajêciem przed stanowi-
skiem redaktora odpowiedzialnego w
�Przewodniku Katolickim�?
To jest moja pierwsza praca.

Jakie jest Pana motto ¿yciowe, o ile Pan
takie posiada?
Niech pomy�lê� To, ¿e siê zastanawiam,
�wiadczy ¿e motta nie posiadam. Nie chcia³-
bym tworzyæ motta na si³ê�

Jeste�my u progu nowego roku. Jak pod-
sumowa³by Pan rok 2005?
Patrz¹c na redakcjê, na jej pocz¹tki, zauwa-
¿am pewien postêp. My ju¿ wiemy jak to
wszystko powinno wed³ug nas wygl¹daæ,  do
jakiego modelu d¹¿ymy. Troszkê mi braku-
je mo¿e tekstów ��wieckich� na naszych
³amach.  Ludzie wierz¹cy wykonuj¹ przeró¿-
ne zawody, maj¹ ró¿ne pasje, mieli przeró¿-
ne zdarzenia ¿yciowe, wiêc warto o tym pi-
saæ, warto to pokazywaæ� My�lê, ¿e uda³o
siê w �Przewodniku� oddaæ ten najszczegól-
niejszy moment minionego roku, czyli odej-
�cie Ojca �wiêtego. To by³a praca rzeczy-
wi�cie na granicy dziennikarskiej wytrzyma-
³o�ci. Gdy w pi¹tek mieli�my ju¿ �z³o¿one�
ca³e wydanie, do poniedzia³ku powstaæ mu-
sia³ zupe³nie nowy numer. Wtedy poczuli-
�my siê prawdziwymi dziennikarzami, taki-
mi news`owymi. Trzeba by³o pracowaæ tak
jak gazety codzienne, nie by³o �czasowej�
ulgi, zwyk³ej dla tygodników. My�lê, ¿e spe³-
nili�my swoj¹ rolê w tym czasie.

A plany �Przewodnika� na nowy rok?
Bêdzie to realizacja planu duszpasterskie-
go.  Plan jest taki, by nie�æ Ewangeliê na-
dziei. Bêdziemy j¹ nie�li.

Pisma katolickie maj¹ swój specyficzny
klimat i tre�æ, czy udaje im siê znale�æ
odbiorców?
Wiem, ¿e nie jest to proste. Zawsze jednak
bêdzie grono, odbiorców, gdy¿ ludzie, w za-
lewie komunikatów o tre�ci niepokoj¹cej,
dra¿ni¹cej, chc¹ pewnego ukojenia.  Pisma
ko�cielne, religijne, zawsze to dawa³y i po-
winny nadal dawaæ.

Tematem bie¿¹cego wydania �Na o�cie¿�
jest has³o �S³udzy s³owa�. Jak trzeba
spe³niaæ swoje zadania, aby byæ s³ug¹
s³owa?
Nie chcê u¿ywaæ zbyt górnolotnych wyra-
¿eñ, ale �s³uga s³owa� to przede wszystkim
w³a�nie s³uga. Musimy siê zawsze ws³uchi-
waæ w to, co mówi do nas kto� inny, w s³o-
wa, które s¹ do nas kierowane z ró¿nych
stron i staraæ siê przekazaæ komunikat da-
lej w sposób atrakcyjny, by kolejni odbiorcy
zechcieli go przyj¹æ. W tych s³owach, które
my niesiemy zawiera siê to, co jest najwa¿-
niejsze, nie tylko dla pos³ugi mediów kato-
lickich, czyli prawda. Wiem, ¿e to s¹ sfor-
mu³owania, które wielokrotnie ju¿ pada³y, ale
nic innego jeszcze nikt nie wymy�li³ i zapew-
ne nic lepszego nie wymy�li�

Priorytetem, zadaniem ka¿dego dzienni-
karza katolickiego jest wiêc s³u¿ba praw-
dzie?
Oczywi�cie. Ale my�lê te¿, ¿e w XXI wieku
priorytetem dla �dziennikarza katolickiego�
jest umiejêtno�æ przekazania ewangelicz-
nych tre�ci w sposób na tyle atrakcyjny, aby
- nie przek³amuj¹c oczywi�cie rzeczywisto-
�ci, nie koloryzuj¹c - zapaliæ do poszukiwa-
nia prawdy osoby, które w tym momencie
s¹ w pewnym oddaleniu od Chrystusa.

ADAM
GAJEWSKI

Urodzi³ siê 24 lutego 1978 roku. Jest
bydgoszczaninem z urodzenia i zami³o-
wania - zakochany w okolicy. Ukoñczy³
studia wy¿sze w specjalno�ci �Politologia
z dziennikarstwem� na Uniwersytecie
Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dziennikarz, redaktor �Przewodnika
Katolickiego�. Pe³ni funkcjê redaktora od-
powiedzialnego �Przewodnika Katolickie-
go Diecezji Bydgoskiej�. Jest to jego
pierwsza praca zawodowa.

Interesuje go historia. Zbiera pami¹tki
z zakresu wojskowo�ci. Kawaler.
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8. stycznia odby³ siê op³atek mediów
z biskupem ordynariuszem Janem Ty-
raw¹. Jak Pan prze¿y³ te chwile?
Tak jak ka¿dy �op³atek�, by³ to wielki �zalew�
serdeczno�ci i ¿yczliwo�ci. Okazja, by siê
spotkaæ. Nasza diecezjalna rodzina dzien-
nikarska regularnie spotyka siê, poznaje, co
jest dla nas u³atwieniem w codziennej po-
s³udze. Podczas �op³atków� ksi¹dz Biskup
kieruje do nas s³owo - znajdujemy siê nie
tylko w �gronie bran¿owym�, ale wys³ucha-
my wskazówek etycznych. My�lê, ¿e takie
�op³atki� s¹ potrzebne i wzmacniaj¹ nas.

Czyta Pan �Na o�cie¿�?
Czytam. �Na o�cie¿� bardzo sumiennie wy-
wi¹zuje siê z za³o¿eñ Stowarzyszenia Pra-
sy Diecezji Bydgoskiej, czyli przep³yw eg-
zemplarzy jest do�æ p³ynny. �Na o�cie¿� czy-
tam i lubiê.

Mo¿e bêdzie jaki� d³u¿szy komentarz?
�Na o�cie¿�, nawet na tle prasy parafialnej
w ca³ej Polsce, jest gazet¹ bardzo, bardzo
profesjonaln¹ i robi¹c¹, oprócz tre�ci, du¿e
wra¿enie chocia¿by bogactwem szaty gra-
ficznej. Nie ka¿dy tytu³ ma kolorow¹ ok³ad-
kê. To jest rzecz, która nie jest wielka, a zo-
stawia g³êbok¹ pamiêæ o �Na o�cie¿�. Je¿e-
li kto� widzia³ ile� tam gazet parafialnych, a
zobaczy jedn¹, w³a�nie z tak¹ ok³adk¹, jak
Wasza, to on ju¿ sobie kojarzy, ¿e gdzie� w
Fordonie co� takiego wychodzi. Widzê, ¿e
jeste�cie gazet¹ �bardzo ludzk¹�, to znaczy
pokazuj¹c¹ kontakty kap³anów z lud�mi, nie

tylko �na linii� o³tarz - wierni. Jest du¿y ma-
teria³ zdjêciowy, który przedstawia ró¿ne
spotkania, wyjazdy, wspólne wieczory, reko-
lekcje itd. Jest to ¿ywa gazeta, wydawana
przez ¿yw¹ parafiê.

Jak Pan wypoczywa i co robi Pan w wol-
nym czasie, je�li o takim mo¿na w ogóle
mówiæ?
W³a�nie z tym wolnym czasem jest do�æ
spory k³opot. Ale same �sposoby� na wolny
czas mam takie jak wielu ludzi - lektura, cza-
sem wyjazdy. Muszê mieæ niestety du¿¹ per-
spektywê wolnego czasu, ¿eby siê w ogóle
zmobilizowaæ do woja¿y. Coraz trudniej mi
to przychodzi.

Czego trzeba ¿yczyæ �Przewodnikowi
Katolickiemu�?
W roku nadziei - oczywi�cie nadziei. To zna-
czy wiary, ¿e ¿yczliwo�æ, z któr¹ siê spoty-
kamy bêdzie nam towarzyszyæ przez ca³y
rok. My�lê, ¿e jeszcze wiêkszego zaintere-
sowania �o�rodków pozabydgoskich�, ich
zaanga¿owania w nasze diecezjalne dzie-
³o. Jest kilka miejsc, które rokuj¹ bardzo
du¿e nadzieje - tekstów spoza naszej okoli-
cy bêdzie byæ mo¿e wiêcej.

Czego ¿yczyæ Panu, Adamowi Gajewskie-
mu?
Wielu tematów �zamiejscowych� - wówczas
pracuj¹c - mogê trochê poje�dziæ. Tak za-
miast urlopu.

Bardzo dziêkujê za rozmowê.
Bardzo dziêkujê.

Od redakcji:
Nasz Rozmówca przekaza³ redakcji i Czy-
telnikom nastêpuj¹ce s³owa:

 �Serdecznie pozdrawiam.

Szczê�æ Bo¿e!

Adam Gajewski�

 Rozmowê przeprowadzono w 9 stycznia
2006 w siedzibie redakcji �Przewodnika
Katolickiego Diecezji Bydgoskiej� w Byd-
goszczy.

[dokoñczenie ze str.4]

8 stycznia 2006 roku, w parafii �wiê-
tej Trójcy, odby³o siê spotkanie op³atkowe
mediów diecezji bydgoskiej z ks. biskupem
Janem Tyraw¹. Na spotkanie przybyli przed-
stawiciele radia, telewizji i prasy, nie tylko die-
cezjalnej. By³o nas oko³o piêædziesiêciu.

Ks. bp Jan Tyrawa przedstawi³ dzien-
nikarzom mo¿liwo�ci tworzenia wspólnoty z
ludzi, którzy siê wzajemnie ró¿ni¹.
Je�li u podstaw ró¿nienia siê le¿y co� wspól-
nego, je�li odkrywa siê wspóln¹ p³aszczyznê,
powstaje wspólnota. Trzeba odkrywaæ naj-
g³êbsze pok³ady tego co wspólne, po to ¿eby
siê szlachetnie ró¿niæ i nigdy siê nawzajem
nie niszczyæ. Je¿eli tej wspólnej, g³êbszej
p³aszczyzny siê nie odkryje, nie zbuduje, to
powstaje zderzanie siê monad, które siê na-
wzajem niszcz¹.. Chodzi o to aby�my w spo-
tkaniu odkrywali �ród³a mocy, takiej mocy,
która pozwoli nam unie�æ nawet najwiêksze
problemy, stawiæ im czo³a i je pokonaæ.
Ks. dr Mariusz Kuciñski, odpowiedzialny za
prasê diecezjaln¹, inicjator spotkania, przed-
stawi³ zebranym Stowarzyszenie Dziennika-
rzy Katolickich Prasy Parafialnej skupiaj¹ce
twórców 15 gazet parafialnych. W imieniu
w³asnym i redaktorów amatorów wyrazi³ ra-
do�æ i podziêkowanie za to, ¿e �rodowisko
dziennikarskie mediów profesjonalnych chce
spotykaæ siê z twórcami prasy parafialnej i
udzielaæ nam rad.

W trakcie rozmowy o roli prasy para-
fialnej ks. bp Jan Tyrawa powiedzia³, ¿e -
gazety parafialne mog¹ przywróciæ w spo³e-
czeñstwie polskim kulturê czytania. Dzisiaj
kultura staje siê obrazkowa i bardzo p³ytka,
a czytania nic nie jest w stanie zast¹piæ. Jak-
kolwiek ludzie od czytania uciekaj¹, to jed-
nak bêd¹ gotowi czytaæ co� o �rodowisku,
w którym ¿yj¹. Równie¿ telewizja musi dbaæ
o to by spo³eczeñstwo czyta³o, bo bêdzie tak,
¿e ludzie bêd¹ siedzieli przed telewizorami,
ale nie bêd¹ rozumieli tego co ogl¹daj¹. M¹-
drego przyswajania i analizowania wiadomo-
�ci mo¿na siê nauczyæ, i trzeba zrobiæ
wszystko, aby spo³eczeñstwo wróci³o do czy-
tania  - mówi³ dalej ks. Biskup. - Cz³owiek
oczytany wie co mo¿na i co powinno siê po-
wiedzieæ. Spo³eczeñstwo wtedy bêdzie do-
brze funkcjonowa³o, kiedy poszczególne �ro-
dowiska bêd¹ mog³y jasno okre�liæ swoj¹
to¿samo�æ. Tak powstanie spo³eczeñstwo
pluralistyczne, którego nie potrzeba siê baæ.
Wtedy bêdzie mo¿na dialogowaæ, bo bêdzie
wiadomo z kim i na jaki temat. Tam gdzie nie
ma to¿samo�ci tam nie ma dialogu i nie wia-
domo z kim i o czym rozmawiaæ.

My�lê, ¿e uwagi ks. Biskupa o zasa-
dach tworzenia wspólnoty przydadz¹ siê tak-
¿e jako materia³ do przemy�leñ nad naszy-
mi wspólnotami rodzinnymi i ich funkcjono-
waniem, a troska ks. Biskupa o oczytane
spo³eczenstwo zachêci nas do pog³êbiania
zainteresowañ. Mamy wp³yw na tworzenie
�rodowiska, przynajmniej tego najbli¿szego.

IRENA PAW£OWSKA

Op³atek z Biskupem

S£OWO PISANE,
CZYTANE ...
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Przewodnik Katolicki
Diecezji Bydgoskiej
 jest dodatkiem do tygodnika �Przewodnik Ka-
tolicki�. Ukazuje siê w nak³adzie 4.500 egzem-
plarzy. Informuje on czytelników o najwa¿niej-
szych wydarzeniach w diecezji, przedstawia jej

codzienne ¿ycie, interesuj¹ce inicjatywy dusz-
pasterskie i spo³eczno-kulturalne, ciekawych lu-
dzi.

Adres Redakcji:
ul. Malczewskiego 21, 65-104 Bydgoszcz,
http://www.przk.pl;  bydgoszcz@przk.pl
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Mass media modeluj¹ ¿ycie i styl spra-
wowania w³adzy niczym pocisk pêdz¹-
cy do celu. Ich si³a, zasiêg i wp³yw s¹
coraz wiêksze [McLuhan, 1964]. Niektó-
rzy przypisuj¹ im pozycjê �czwartej w³a-
dzy�. Media audialne takie jak: kompu-
ter, telefonia komórkowa czy telewizja,
w znacz¹cy sposób wp³ywaj¹ na proces
wychowania m³odego cz³owieka.  Nie-
którym siê nawet wydaje, ¿e ¿ycie bez
filmu, gier komputerowych, Internetu czy
telefonii UMTS jest niemo¿liwe, a przy-
najmniej ma³o atrakcyjne. Zastanówmy
siê choæ przez chwilê, jak¹ rolê odgry-
wa telewizja w procesie wychowania
m³odego cz³owieka.

Medialny szum
- W swoim rozleg³ym funkcjonowaniu me-

dia s¹ albo no�nikiem ró¿norakiego dobra,
kierowanego do jednostki i spo³eczeñstwa,
albo te¿ staj¹ siê czynnikiem upowszech-
niaj¹cym z³o - mówi bp dr Adam Lepa

Trudno siê z tak¹ opini¹ nie zgodziæ,
mo¿na jedynie zaakcentowaæ, i¿ media
mog¹ równie dobrze demoralizowaæ, jak i
byæ pomocnym  narzêdziem wychowaw-
czym. Nieprzemy�lany i ¿ywio³owy kontakt
z mediami uzale¿nia jak narkotyk, nie tyl-
ko dzieci, ucznia, czy studenta, ale prowa-
dzi tak¿e do biernej uleg³o�ci w obliczu kre-
owanej przez komercyjne stacje nadawcze
polityki medialnej, czy czêsto niechcianej i
kiczowatej reklamy.

Z badañ przeprowadzonych przez OBOP
[2000] wynika, ¿e telewizja wywiera wiêk-
szy wp³yw na  osobowo�æ i wzorce zacho-
wania  m³odego cz³owieka ani¿eli rodzina,
szko³a czy ko�ció³. Ju¿ Lasswell [model
aktu perswazyjnego, 1948] zauwa¿y³, ¿e
telewizja ma wyra�nie instrumentalny cha-
rakter, czyli taki, gdzie nadawca stawia
sobie jasno okre�lony cel - zmiana postaw
lub zachowañ odbiorców.

Technologiczne nowo�ci
W nat³oku informacji i stymulowanego

przekazu zapominamy o mo¿liwo�ciach
technicznych nowej telewizji. I choæ nie je-
stem entuzjastk¹ najnowszych technologii
mogê powiedzieæ, i¿ bêd¹ one rewolucyj-
ne. Ju¿ wkrótce zadziwi nas naziemna te-
lewizja cyfrowa DVB-T (Digital Video Bro-
adcasting - Terrestrial) posiadaj¹ca, obok
znakomitego odbioru, szereg niespotyka-
nych dot¹d rozwi¹zañ.

Zmienia siê tak¿e technologia odbiorni-
ka telewizyjnego. Okazuje siê,  ¿e telewi-
zory kineskopowe i monitory (CRT) wy-
chodz¹ powoli z u¿ycia. Dzi� przychodzi era
ekranów ciek³okrystalicznych LCD,  TFT
czy plazmowych.

Choæ techniczna strona mo¿liwo�ci �elek-
tronicznego pude³ka� znana jest uczniom
ca³kiem dobrze,  to martwi mnie fakt,  ¿e

DZIECI TELEWIZJI
MULTIMEDIA A WYCHOWANIE DZIECI

znacznie gorzej jest z analiz¹ i wyci¹ga-
niem wniosków pochodz¹cych z medialne-
go przekazu. Dzi� my�lenie ma znacznie
wiêksz¹ warto�æ, ani¿eli nawet najwiêkszy
65 calowy telewizor plazmowy.

 Dzieci telewizji
Jeszcze do niedawna w mass mediach

pisano z niepokojem o "dzieciach ulicy"
[Fundacja dla Polski, IX Forum Przyjació³
Dzieci Ulicy]. Dzi� funkcjonuje nowe sfor-
mu³owanie: �dzieci telewizji� [Luciano Moia,
2002]. Z ostatnio przeprowadzonej ankie-
ty przez najwiêksze polskie stacje radiowe
nt. czytania ksi¹¿ek wynika jeden, ale jak-
¿e smutny wniosek: dzieci i m³odzie¿ wol¹
telewizjê, film akcji i kolorowe czasopisma;
lektury czytaj¹ z konieczno�ci.

Telewizja sw¹ codzienn¹ obecno�ci¹
przyczyni³a siê do tego, i¿ zamykamy siê w
domu, aby poddaæ siê magii kolorowego
ekranu. Wyj�cie do kina, filharmonii czy
teatru sta³o siê dzi� wydarzeniem lub �wiê-
tem. Mo¿na nawet powiedzieæ, i¿ telewizor
staje siê wa¿niejszy od domowników, a tak-
¿e spraw, którymi ¿yje na co dzieñ rodzi-
na.

Telewizja niew¹tpliwie ma sporo zalet, z
których m³ody cz³owiek niestety nie potrafi
skorzystaæ. Brakuje mu selektywnego ope-
rowania przekazem i trafno�ci¹ doboru tre-
�ci. Najczê�ciej odbie-
ra z telewizyjnego
ekranu wszystko �jak
leci�. To powa¿ny b³¹d,
na który rodzice powin-
ni szybko zareagowaæ.

Zagro¿enia
Coraz czê�ciej ze

szklanego ekranu
emanuje agresja, prze-
stêpczo�æ, przemoc i
seks. Ambitniejsze pro-
gramy ustêpuj¹ miej-
sca komercyjnej pap-
ce: libertyñskie talk-
shows, sit-comy, reali-
ty-shows czy teletur-
nieje nie wymagaj¹ce
my�lenia.  Tematy
tabu, takie jak �mieræ
(czytaj: Waldemar Mi-
lewicz) czy okrucieñ-
stwo wojny (Irak, Cze-
czenia, Afganistan)
staj¹  siê kart¹ przetar-
gow¹ w medialnym wy-
�cigu zbrojeñ. S¹ na-
wet i takie stacje ko-
mercyjne, które kreuj¹
wrêcz indyferentyzm
moralny, spo³eczny, a
nawet religijny. Dla
nich tzw. ogl¹dalno�æ

jest wska�nikiem sukcesu.
Choæ w III Rzeczpospolitej istnieje mo¿-

liwo�æ wyboru dobra, wolno�æ jest rozumia-
na jako ucieczka od warto�ci. Dziecko po-
szukuje pozytywnych wzorców i najczê�ciej
je znajduje u rodziców, w ko�ciele, szkole
czy w sekcji sportowej. Je�li ich nie do-
�wiadcza, z tak prozaicznych wzglêdów jak
kariera zawodowa rodziców, szuka innych
warto�ci. Najczê�ciej jest to grupa niefor-
malna, sekta  lub ulica.

Dlatego uwa¿am, ¿e rozmowa rodziców
i dobry przyk³ad powinny byæ dobrem nad-
rzêdnym. Czasem te¿ wypada wy³¹czyæ te-
lewizor nie dlatego, ¿e program jest z³y, lecz
dlatego, ¿e s¹ inne rzeczy wa¿niejsze do
zrobienia.

ANNA GOLEC

W artykule wykorzystano:
- Lepa A. Bp, Pedagogika mass mediów,

Wyd. Archidiecezjalne, £ód� 2000
- Liszewska T. - Telewizja - wróg czy so-

jusznik, wyd. on-line, 2005
- Golec A. - Czy telewizja jest zagro¿e-

niem dla mojego dziecka?, wyd. on-line
2005

- Sellin J. - Oddzia³ywanie �rodków ma-
sowego przekazu na dzieci, Wycho-
wawca nr 1/109, Kraków 2002
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W TERNI WE W£OSZECH
�WIÊTY WALENTY to patron zakocha-

nych ca³ego �wiata oraz umbryjskiego mia-
sta Terni, oddalonego o 100 km od Rzymu,
w którym przyszed³ na �wiat w roku 175. Po-
�wiêcaj¹c swoje ¿ycie pe³nieniu duszpaster-
skiej pos³ugi dla wspólnoty chrze�cijan tego¿
miejsca zyskuje równie¿ powa¿anie ze stro-
ny ludno�ci ca³ego regionu.

Wie�æ o cudach, które czyni³ �wiêty dotar-
³a do Rzymu, gdzie papie¿ Felicino nadaje
Walentemu sakrê biskupi¹ i mianuje pierw-
szym biskupem Terni, gdzie do dnia dzisiej-
szego spoczywaj¹ Jego szcz¹tki.

Jego imiê by³o zawsze kojarzone z mi³o-
�ci¹, a wszystko za spraw¹ jednego epizo-
du, o którym wspomina legenda. Mianowicie
Walenty jako pierwszy pob³ogos³awi³ mi³o�ci
miêdzy pogañskim legionist¹ a m³od¹ chrze-
�cijank¹. W �lad za nimi wielu równie¿ za-
pragnê³o otrzymaæ takowe b³ogos³awieñstwo
z r¹k tego �wi¹tobliwego biskupa,

Na pami¹tkê tego wydarzenia corocznie w
bazylice �w. Walentego w Terni odbywaj¹ siê
obchody tak zwanego �wiêta obietnicy mi³o-
�ci.

Wed³ug legend �wiêty Walenty zosta³
uwiêziony w czasie trwaj¹cych w Rzymie
prze�ladowañ wyznawców Chrystusa  na
prze³omie II i III wieku. Uwiêziony, biczowa-
ny, a nastêpnie wywieziony poza miasto, by
unikn¹æ buntu ze strony wierz¹cych i umê-
czony. Cia³o pogrzebano na otwartym cmen-
tarzu w odleg³o�ci 2 mil od via Flaminia w
Rzymie. Jednak po pewnym czasie trzej wier-
ni uczniowie Walentego odnale�li miejsce
pochówku swego Mistrza, wydobyli cia³o i
przewie�li do miasta �wiêtego Mêczennika -
Interamny, gdzie wystawiono godny czci swe-
go biskupa nagrobek.

Legenda przekazuje, ¿e Walenty ginie 14
lutego 273 roku - w kalendarzu rzymskim w
tym dniu obchodzono �wiêto urodzaju oraz
przyrzeczeñ ma³¿eñskich. Od 900 roku stare
pogañskie �wiêto z 14 lutego, zmieniono na
�wiêto obietnic mi³o�ci, któremu patronuje �w.
Walenty.

Ka¿dego roku w bazylice nosz¹cej imiê
�wiêtego odbywaj¹ siê obchody pami¹tki
tego �wiêta. 14 lutego ka¿dego roku przy gro-
bie �w. Walentego gromadz¹ siê pary narze-
czonych przybywaj¹cy licznie z terenu ca³ych
W³och jak równie¿ z poza jej granic, by uro-
czy�cie wyraziæ obietnicê mi³o�ci.

W uroczystej ceremonii przyrzeczeñ bior¹
udzia³ tak¿e jubilaci �wiêtuj¹cy  25-lecie lub
50-lecie po¿ycia ma³¿eñskiego, tak¿e oni
odnawiaj¹ obietnicê kontynuowania wspólne-
go ¿ycia we wzajemnej mi³o�ci.

W�ród chrze�cijan na zawsze pozosta³a
¿ywa pamiêæ o �w. Walentym jako patronie
mi³o�ci i zakochanych i tak rozszerzy³ siê
Jego kult poza granice Rzymu i W³och.

Wierni miasta Terni gdzie �wiêty sprawo-
wa³ pos³ugê biskupi¹ z³o¿yli swemu Patrono-
wi ho³d wznosz¹c �wi¹tyniê - bazylikê wybu-
dowan¹ w miejscu z³o¿enia szcz¹tków Wa-
lentego.

W 1630 roku zakoñczono prace budowla-
ne, a nowy ko�ció³ pob³ogos³awi³ ówczesny

biskup Terni Cosimo Mannuci 20 lipca tego¿
roku. Konsekracja odby³a siê pod przewod-
nictwem Kardyna³a Francesco Angelo Rapoc-
cioli w roku 1649.

W czasie ekshumacji prochów, której do-
konano za zezwoleniem miejscowego bisku-
pa Giovanni Antonio Onorati, odnaleziono
umieszczon¹ pod g³ównym o³tarzem marmu-
row¹ arkê, w której znajdowa³a siê o³owiana
skrzynka ze szcz¹tkami �w. Walentego.

Dzi� relikwie �wiêtego przechowywane s¹
w srebrnej urnie w obiekcie zbudowanym w
1696 roku, który zosta³ umieszczony pod o³-
tarzem bazyliki. Mo¿na zobaczyæ tak¿e kryp-
tê, umieszczon¹ pod g³ównym o³tarzem,
gdzie znajdowa³ siê grób �wiêtego i ma³a
kaplica. Znajduje siê tam równie¿ marmuro-
wa skrzynka z prochami cia³ uczniów �w.
Walentego. Opiekê nad bazylik¹ sprawuj¹
Ojcowie Karmelici

W CHE£MNIE NAD WIS£¥
Od paru wieków w che³miñskiej Farze prze-

chowywane s¹ relikwie �w. Walentego. Jak
podaje ks. Jakub Fankidejski w pracy pt. �Ob-
razy cudowne i miejsca dzisiejszej diecezji
che³miñskiej�, Pelplin 1880 - jest to g³owa
�wiêtego - w³a�ciwie nieznaczna cz¹stka. Re-
likwie s¹ umieszczone w puszce w kszta³cie
regularnego o�mioboku. Puszka jest ca³a ze
srebra, wysoka jedn¹ stopê, wa¿y oko³o trzy
funty. U góry ma okr¹g³¹ pokrywê w kszta³-
cie kopu³y, w której spoczywa relikwia i mo¿e
byæ przez szk³o widziana i ca³owana. Objê-
to�æ ma ta relikwia oko³o dwa palce.

Relikwie te od dawna s³ynê³y z cudów. Oko-
³o 1630 roku Jadwiga z Czarnków Dzia³yñ-
ska, wraz z córk¹, z wdziêczno�ci za pomoc
w uzdrowieniu za przyczyn¹ �w. Walentego
kaza³a wykonaæ wspomniany relikwiarz.
Umieszczono równie¿ na nim napis:

MIASTA ZAKOCHANYCH
TERNI I CHE£MNO N/WIS£¥

Bogu w Trójcy �wiêtej Jedynemu
�w. Walentemu  Mêczennikowi
Jadwiga z Czarnków Dzia³yñska
staro�cina bratyañska jasieniecka
Za doznan¹ pomoc w chorobie
Córki i swojej za przyczyn¹
�w. Walentego Mêczennika Chrystusowego
Ku czci tego �wiêtego
Ten upominek ofiaruj¹
D. 22 maja roku 1630.

Relikwiarz zosta³ wykonany w Toruniu
przez Wilhelma de Lassensy. W roku 1715
w Farze che³miñskiej Ksiê¿a misjonarze prze-
znaczyli �w. Walentemu nowy osobny o³tarz.
Istnieje on do dzi�. Mie�ci siê przy o³tarzu
g³ównym.

Obraz przedstawia �ciêcie mêczennika.
Wed³ug tradycji mia³ on byæ namalowany w
Rzymie, lecz brak jest na to dowodów. W
przesz³o�ci na o³tarzu tym wierni  sk³adali licz-
ne wota za uzyskane ³aski.

W XVIII i XIX wieku relikwie �w. Walente-
go by³y zwi¹zane z ko�cio³em �w. Ducha.
Czczono je podczas dwóch odpustów. Pierw-
szy przypada³ 14 lutego. W wigiliê tego od-
pustu przenoszono relikwiarz g³owy �w. Wa-
lentego z Fary do ko�cio³a �w. Ducha, gdzie
by³ wystawiany u wielkiego o³tarza. Wierni
�piewali pie�ni i odmawiali litaniê do �w. Wa-
lentego. Wiele osób przynosi³o równie¿ dary.
Podawano relikwiarz do uca³owania.

Od samego rana 14 lutego w ko�ciele �w.
Ducha odbywa³o siê kilka Mszy �w., miêdzy
innymi �wotywa� z wystawieniem oraz nie-
szpory, podczas których równie¿ mo¿na by³o
uca³owaæ szcz¹tki mêczennika. Ca³o�æ uro-
czysto�ci koñczy³a procesja z ko�cio³a �w.
Ducha do Fary. Drugi odpust przypada³ na
drugi dzieñ Zielonych �wi¹t. Wierni uczest-
nicz¹cy w tych uroczysto�ciach dostêpowali
odpustu zupe³nego.

Kiedy z pocz¹tkiem XIX wieku ko�ció³ �w.
Ducha zacz¹³ podupadaæ równie¿ cze�æ od-
dawana mêczennikowi znacznie utraci³a na
znaczeniu i na zewnêtrznej wystawno�ci. Z
czasem odesz³a nawet w zapomnienie.

Obecnie w Che³mnie, z okazji 14 lutego,
odprawiana jest uroczysta Msza �wiêta, pod-
czas której wystawione s¹ relikwie �w. Wa-
lentego. Nie brakuje walentynkowych zabaw
i konkursów, a dzieñ koñczy siê na che³miñ-
skim rynku koncertem zespo³ów muzycznych,
podczas którego tradycyjnie na p³ycie rynku
uk³adane jest wielkie p³on¹ce serce z lam-
pionów.

Dodatkowo che³miñscy piekarze i cukier-
nicy przygotowuj¹ z tej okazji �Bu³eczki wa-
lentynkowe z lubczykiem� oraz inne wyroby
cukiernicze w kszta³cie serc.

Mieszkañcy maj¹ nadziejê, ¿e w Che³mnie
- mie�cie zakochanych - nie zabraknie osób
pragn¹cych po³¹czyæ czynny wypoczynek ze
zwiedzaniem zabytkowej architektury. Szcze-
gólnie zapraszaj¹ na corocznie obchodzony
w dniu 14 lutego Dzieñ �wiêtego Walentego

OPRACOWA£ MAP
�ród³a:
Agnieszka Florek  http://www.reteblu.org/ades-
so/pezzi/CULTURA/WALENTY-1.htm
Anna Grzeszna-Kozikowska (http://www.chelm-
no.pl/new/main/walentynki.php?p=wc&lang=pl)
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Cykliczne spotkania

RAFA£ U BISKUPA
Dnia 12 stycznia br. mia³am przyjemno�æ

uczestniczyæ w jednym ze spotkañ organi-
zowanych przez JE ks. bpa Jana Tyrawê,
którego go�ciem specjalnym by³ Rafa³ Ble-
chacz, zwyciêzca XV Konkursu Chopinow-
skiego, niew¹tpliwego mistrza fortepianu
naszych czasów.

Ks. Biskup, okre�laj¹c ideê spotkania,
powiedzia³: - Chcemy dzisiaj porozmawiaæ
na temat kultury, a w sposób szczególny o
muzyce. Zastanowiæ siê, jakie miejsce w
kulturze zajmuje muzyka. Z czego wyrasta?
Sk¹d siê bierze?

Pan Blechacz opowiedzia³ zgromadzo-
nym o swojej wielkiej pasji, o muzyce, któ-
ra, obok wiary, nadaje sens jego ¿yciu, któ-
ra jest jego celem. - Jestem wdziêczny, ¿e
to w³a�nie mnie przypad³o zajmowaæ siê t¹
dziedzin¹ sztuki - powiedzia³ pan Rafa³. W
swojej wypowiedzi, pianista podzieli³ siê ze
s³uchaczami prze¿yciami i wra¿eniami z
konkursu.

Same przygotowania, jak powiedzia³,
trwa³y ju¿ od 2002 - 2003 roku. Podkre�li³,
jak wa¿n¹ rolê odgrywa wiara, modlitwa w
jego ¿yciu, jak pomaga w trudnych chwi-
lach, jak w momentach tremy przynosi spo-
kój, który, jak pó�niej dowiedzieli�my siê
od profesora Akademii Muzycznej, emano-
wa³ w niezwyk³y sposób podczas wystêpu
w Warszawie od m³odego mistrza.

Jest wdziêczny Bogu za talent i za to, ¿e
uda³o mu siê oddaæ emocje, które Fryde-
ryk Chopin zapisa³ w nutach, ¿e sprawia³
ludziom rado�æ swoj¹ gr¹.

Ksi¹dz Biskup pokrótce przedstawi³ hi-
storiê powstania sztuki. Ukaza³ zwi¹zek
muzyki z teologi¹, z filozofi¹. Zauwa¿y³, jak
cz³owiek w jaskini bezinteresownie zaczy-
na³ rze�biæ rylcem w �cianach skalnych.
Cz³owiek, zdaniem ksiêdza Jana, poprzez
sztukê chcia³ w czym� uczestniczyæ, czym�
fascynowaæ. To, czego do�wiadcza³, rze-

czywisto�æ go otaczaj¹ca, przesta³o mu wy-
starczaæ. Rzeczywisto�æ �symbolu� to ta,
która ³¹czy duchowo�æ, z rzeczywisto�ci¹
materialn¹. Cz³owiek, dopiero wtedy jest
jedno�ci¹, kiedy w jego ¿yciu te wszystkie
rzeczywisto�ci maj¹ g³os. Nie mo¿na zre-
dukowaæ cz³owieka tylko do materii.
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W zasadzie dwa razy w roku, przed �wiê-
tami, w naszym ko�ciele wre praca. Zwo¿o-
ne i znoszone s¹ do �wi¹tyni ró¿ne elemen-
ty. Panowie skrêcaj¹, zbijaj¹ i krz¹taj¹ siê
przez kilka dni. Tak jest zawsze przed Wiel-
kanoc¹, gdy budujemy Grób Pañski, tak jest
te¿ przed Bo¿ym Narodzeniem, gdy buduje-
my szopkê i dekoracje pokrewne.

Dla pewnej grupy osób jest to wytê¿ona
praca. Niektórzy byæ mo¿e nie zdaj¹ sobie
sprawy z tego, ¿e ka¿dy element, ka¿d¹ cho-
inkê, ka¿dy szczegó³ trzeba przynie�æ i za-
mocowaæ odpowiednio. Dodatkow¹ trudno-
�ci¹ jest fakt, ¿e w czasie trwania prac zwy-
czajowo jest spowied� przed�wi¹teczna dla
parafian. Ten dzieñ nie pozwala na pracê w
�wi¹tyni. Dodatkowo, prace tak trzeba zgraæ,
by mo¿na by³o przed �wiêtami posprz¹taæ
ko�ció³. To te¿ wymaga czasu, bo przecie¿
jest on du¿y. Tak by³o i przed obecnymi �wiê-
tami.

Maj¹c to na uwadze, zawsze przed �wiê-
tami s³yszymy w og³oszeniach parafialnych
pro�bê o pomoc. Dla pracuj¹cych w tym cza-
sie osób ka¿da para r¹k, nawet przez godzi-

SZOPY BUDOWANIE
GDZIE TE CH£OPY?

Podczas spotkania, pada³y ró¿ne pyta-
nia, które przybli¿y³y nam postaæ pana
Rafa³a Blechacza. W swoich wypowie-
dziach, ale tak¿e w wypowiedzi ksiêdza
proboszcza z parafii �w. Wawrzyñca w
Nakle, rodzinnej parafii pana Rafa³a, ujaw-
ni³ siê, jako osoba niezwykle pogodna,
skromna, z wielk¹ ufno�ci¹ i wiar¹ w Boga,
pe³na pasji, zakochana w muzyce.

My�lê, ¿e Rafa³ Blechacz daje niezwyk³e
�wiadectwo swojej wiary, którego na pew-
no mo¿emy siê od niego uczyæ. Pokazuje,
¿e w ka¿dej dziedzinie ¿ycia, nie tylko w
ko�ciele, jest miejsce na to, by pokazaæ
swoj¹ przynale¿no�æ do rodziny chrze�ci-
jañskiej.

Na zakoñczenie spotkania pan Rafa³ z³o-
¿y³ autograf z dedykacj¹ dla PT Czytelni-
ków �Na o�cie¿�.

ZOSIA

nê, czy dwie, to wielka pomoc. Niestety, z t¹
pomoc¹ jest u nas coraz gorzej. Czy¿by w
parafii tak du¿ej jak nasza brak³o osób dys-
ponuj¹cych odrobin¹ czasu? To niemo¿liwe,
ba, to nieprawda. Czekamy, niech inni pójd¹,
a my przyjdziemy na gotowe. Cieszymy siê
jednak, ¿e w �naszej� parafii, to zawsze s¹
³adne dekoracje.

Drodzy Czytelnicy! Przed �wiêtami w
grudniu pracowa³o trzech marsza³ków i je-
den parafianin. To naprawdê ma³o. Dyspo-
nuj¹c takimi si³ami - wobec postawionych
zadañ - ci ludzie bardzo napracowali siê, po-
�wiêcaj¹c na to zajêcie kilka dni.

Zbli¿a siê czas demonta¿u wszystkiego.
Bardzo proszê o pomoc, tym bardziej, ¿e
w�ród marsza³ków dwie osoby obecnie cho-
ruj¹. Nie bêd¹ one w stanie nic zrobiæ. Gdy
pozostan¹ do rozbiórki dwie osoby, to na-
prawdê, nie dadz¹ sobie rady. Po prostu,
bêdzie to niewykonalne dla nich. Proszê i
apelujê: POMÓ¯CIE NAM!  Pracy jest spo-
ro, bo trzeba wszystko uporz¹dkowaæ w ko-
�ciele i w kaplicy. Przecie¿ dba³o�æ o �wi¹-
tyniê, to nasz wspólny obowi¹zek. Wszyscy

jeste�my do tego powo³ani i jako chrze�cija-
nie zobowi¹zani.

Rozbiórkê dekoracji rozpoczynamy od 24
stycznia. Gdy bêdzie nas na przyk³ad sze�æ
osób, to wszystko zrobimy w ci¹gu dwóch
dni. Za zrozumienie z góry dziêkujê.

KRZYSZTOF
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BY£O
2.01. 2006 Msza �w. KWC w naszej parafii

6.01. Oazowe spotkanie op³atkowe

7.01. Oazowy turniej pi³ki no¿nej

11.01. Msza �w. KWC u o.o. jezuitów i spo-
tkanie odpowiedzialnych Ruchu �wiat³o-¯ycie
diecezji bydgoskiej

14.01. Oaza modlitwy na Osowej Górze

15.01. Szko³a animatora, temat spotkania:
Etyka seksualna

BÊDZIE
6.02. 2006 Msza �w. KWC w naszej parafii

8.02. Msza �w. KWC u o.o. jezuitów i spotka-
nie odpowiedzialnych (j.w)

11.02. Oaza modlitwy na Osowej Górze

TRWA
W okresie kolêdowym spotykamy siê w pi¹-
tek na parafialnej Mszy �w. o 18.30, a po niej
zapraszamy na spotkanie.

Na tym polega ca³a �wie¿o�æ m³odo�ci,
m³odych dusz, ¿e s¹ wra¿liwe na dzia³a-
nie Boga samego, Ducha �wiêtego. ¯e
s¹ wra¿liwe na dobro, na prawdê, na
piêkno, a to wszystko jest od Boga. To
wszystko przez Chrystusa sprawuje w
nas Duch �wiêty. (Jan Pawe³ II)

Przed miesi¹cem prze¿ywali�my w naszej
parafii adwentowe rekolekcje ewangelizacyj-
ne. Mia³y one szczególny charakter, ich tre-
�ci¹ by³a Krucjata Wyzwolenia Cz³owieka.
Mo¿e jeszcze nie wiesz, ¿e pozosta³ po tych
rekolekcjach konkretny owoc?

Mianowicie w ka¿dy pierwszy poniedzia³ek
miesi¹ca parafialna msza �w. o godz. 18.30
jest kontynuacj¹  podjêtego wówczas dzie³a.

 W pierwsze poniedzia³ki miesi¹ca modli-
my siê w naszej parafii szczególnie  za cz³on-
ków i kandydatów Krucjaty oraz osób w in-

tencji których podjêlismy post - ca³kowit¹ abs-
tynencjê od alkoholu -  i modlitwê. Jest to
równie¿ okazja do z³o¿enia w darze deklara-
cji Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka.

Deklaracje te przez ca³y czas mo¿na sk³a-
daæ do specjalnie przygotowanej skrzynki w
kaplicy i w ko�ciele. Podczas Mszy �w. KWC
bêd¹ przynoszone wraz z darami ofiarnymi
O³tarza.

  Pozdrawiam, proszê o modlitwê i ¿yczê
rado�ci

 ASIA

OWOC
REKOLEKCJI

W Oazie
M³odzie¿y

Zapraszamy na now¹ stronê!
Forum Oazowe Diecezji Bydgoskiej

www.oazabydgoska.xt.pl

7 stycznia w SP Nr 65 w Bydgoszczy
odby³ siê Pierwszy Oazowy Turniej Pi³ki
No¿nej o Puchar Ksiêdza Moderatora.

Do gry zg³osi³o siê 9 dru¿yn reprezentu-
j¹cych wspólnoty oazy m³odzie¿y z parafii:
�w. Mateusza, �w. £ukasza, �wiêtych Pol-
skich Braci Mêczeników, naszej parafii oraz
Domowego Ko�cio³a z parafii: �w. Mate-
usza, �w. Marka, Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy i naszej parafii Matki Boskiej Kró-
lowej Meczenników.

Organizatorzy okazali siê sportowo naj-
lepsi zajmuj¹c I i II miejsca. Pzedstawicie-
le naszej Oazy M³odzie¿y zajêli bardzo do-
bre miejsce IV. W turnieju tym jednak nie
chodzi³o wcale o rywalizacjê i zaciek³¹ wal-
kê o najwy¿sze miejsce. Czas ten by³ ra-
dosnym spotkaniem, prze¿ytym w jedno-
�ci poszczególnych wspólnot Ruchu �wia-
t³o - ¯ycie z naszej diecezji, a rozgrywki
toczy³y siê przecie¿ na chwa³ê Bo¿¹.

ASIA

PUCHAR  MODERATORA
KOPANIE PI£KI

Dzisiaj znowu siedzia³a na schodach z
twarz¹ ukryt¹ w d³oniach. Wstydzi³a siê jak
jeszcze nigdy dot¹d... Po czê�ci tych ³ez,
które spada³y na zimn¹ posadzkê, tworz¹c
coraz wiêksz¹ ka³u¿ê, po czê�ci �wie¿ych
siniaków i zadrapañ na twarzy a po czê�ci
wreszcie tego, ¿e znowu da³a siê nabraæ...
¯e znowu zawiód³ jej zaufanie... Tak... To
bola³o j¹ chyba najbardziej... Du¿o mocniej
ni¿ wykrzyczane przed chwil¹ pod jej ad-
resem s³owa i siarczysty policzek wymie-
rzony jej na koniec przez w³asnego mê¿a.
A przecie¿ mówi³, ¿e �on ju¿ nigdy...�, ¿e
�nie tknie ani kropli�.

Kiedy kilka dni wcze�niej zadzwoni³a do
drzwi wygl¹da³a prawie równie ¿a³o�nie jak
dzisiaj. Nie by³o siniaków, by³ za to rozbie-
gany wzrok i powtarzana w kó³ko jak man-
tra pro�ba, by daæ jej choæ kawa³ek chle-
ba... I choæ dosta³a ca³y bochenek, nie wziê-
³a go. Czeka³a na pieni¹dze... Spotka³em
j¹ pó�niej w sklepie jak wk³ada³a do folio-
wej torebki z wyra�nym za¿enowaniem kil-
ka butelek piwa...

S¹siedzi zd¹¿yli siê ju¿ do tego przyzwy-
czaiæ... Udaj¹, ¿e nie s³ysz¹ ha³asów do-
biegaj¹cych zza �ciany. Zreszt¹ jest na to
prosty sposób... Wystarczy tylko w³¹czyæ
g³o�niej telewizor. Przecie¿ to tylko pijacy...

Nawet jak siê pozabijaj¹ to przecie¿ nikt
po nich p³akaæ nie bêdzie...

Kiedy w jednym z programów telewizyj-
nych zapytano go�cia o jego stosunek do
Boga i religii odpowiedzia³ anegdot¹:

Kiedy�, na s¹dzie ostatecznym jeden
cz³owiek bardzo zarzuca³ Bogu, ¿e Ten go
nigdy nie dostrzega³, ¿e nigdy mu nie po-
maga³. W odpowiedzi na te s³owa Bóg uka-
za³ mu obraz jego ¿ycia - piaszczyst¹ pla-
¿ê z podwójnymi �ladami stóp. - Widzisz?
Ca³y czas szed³em obok ciebie... - No do-
brze Bo¿e, ale zauwa¿, pó�niej jeden �lad
siê urywa, i to w³a�nie wtedy, gdy najbar-
dziej Ciebie potrzebowa³em... Bo wówczas,
moje kochane dziecko, to Ja ciebie nios³em
na rêkach...

Pan Bóg nie potrzebuje niczyjej pomo-
cy... W przeciwieñstwie do tych, których
niekiedy niesie na rêkach... Mo¿e wiêc
warto czasami �ciszyæ telewizor i zostawiæ
te¿ swój �lad na pla¿y czyjego� ¿ycia?

(DAM)

Zajrzyj na nasz¹ stronê:
http://www.bydgoszcz.oaza.pl/mbkrm

BO¯A MI£O�Æ
�LAD NA PLA¯Y

Czym jest
Krucjata Wyzwolenia Cz³owieka?

Krucjata Wyzwolenia Cz³owieka jest pro-
gramem dzia³ania, który ma na celu prze-
zwyciê¿enie wszystkiego co zagra¿a god-
no�ci osoby i poni¿a zdrowe obyczaje spo-
³eczne. Dlatego Krucjata Wyzwolenia Cz³o-
wieka propaguje styl ¿ycia oparty na praw-
dzie, mi³o�ci i wolno�ci. Do udzia³u w Kru-
cjacie zapraszamy ka¿dego cz³owieka do-
brej woli.

Krucjata Wyzwolenia Cz³owieka jest
s³u¿b¹ na rzecz wyzwolenia z na³ogów spo-
³ecznych, zw³aszcza alkoholizmu oraz ze

wszelkiego zak³amania i lêku które niszcz¹
ludzk¹ godno�æ i nie pozwalaj¹ cz³owieko-
wi urzeczywistniaæ siebie zgodnie ze swo-
im powo³aniem.

Dlaczego Krucjata?
KWC realizuje swój cel poprzez stwo-

rzenie �kolumny ratunkowej� ludzi dobrej
woli, którzy maj¹ podj¹æ walkê o tê �ziemiê
�wiêt¹�, jak¹ jest ka¿dy cz³owiek odkupio-
ny przez Chrystusa. S³owo krucjata wska-
zuje na Krzy¿ (³ac. crux) jako skuteczny
znak ostatecznego zwyciêstwa nad wszel-
kim z³em. (cdn)

CO I JAK?
O KRUCJACIE WYZWOLENIA CZ£OWIEKA (1)
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To ju¿ dziesiêæ lat minê³o, jak papieski he-
likopter nadlecia³ nad Pola Lednickie i Jan
Pawe³ II jako pierwszy przekroczy³ Bramê III
Tysi¹clecia przeprowadzaj¹c w tym symbo-
licznym ge�cie ca³¹ polsk¹ m³odzie¿ w nowe
tysi¹clecie. Ta Brama w kszta³cie ryby sym-
bolizuje Chrystusa. Bo nad Lednic¹ wszyst-
ko jest przez Chrystusa, z Chrystusem i w
Chrystusie.

 W tym roku poznawaæ bêdziemy Chrystu-
sa jako Drogê: do siebie samego, do drugie-
go cz³owieka, do Boga. Trzeba wej�æ w sie-
bie, aby odnale�æ siebie jako dziecko Boga.
Trzeba wyj�æ do drugiego, aby zobaczyæ go
jako brata. Trzeba wznie�æ siê ponad siebie,
aby zobaczyæ Boga jako Ojca.

 Tego roku wyruszymy w drogê za Chry-
stusem z krzy¿em, z którym Jan Pawe³ II prze-
¿y³ swoj¹ ostatni¹ Drogê Krzy¿ow¹ AD 2005.
Kiedy zapadnie zmrok, w p³omieniach �wiec
odnajdziemy siebie jako dzieci jednego Ojca,
po raz dziesi¹ty wspólnie wybierzemy Chry-
stusa i przejdziemy przez Bramê III Tysi¹cle-
cia.

 Jednak Lednica to nie tylko jednorazowe
spotkanie w ci¹gu roku. Lednica to sta³a pra-
ca formacyjna, to nieustanny wybór Chrystu-
sa w ka¿dej sytuacji, to praca nad �wiado-
mo�ci¹ chrze�cijañsk¹ i chrze�cijañsk¹ po-
staw¹.

Do sta³ych terminów nale¿y ju¿ Lednica
Seniora w pierwsz¹ sobotê wrze�nia, która
przypada w tym roku 2 wrze�nia 2006.

Lednica to tak¿e formacyjne wakacje nad
jeziorem, chrzcielnic¹ Polski. W ci¹gu mie-
si¹ca lipca przez wszystkie cztery tygodnie
bêdzie pracowa³o lednickie laboratorium wia-
ry, które podejmie wysi³ek ukazania oblicza
Chrystusa w ewangeliach, w sakramentach,
w liturgii i sercu drugiego cz³owieka. To za-
danie wyznaczone nam przez Ojca �wiête-
go Jana Paw³a podjête zostanie twórczo w
konkretnych przestrzeniach: cywilizacji i kul-
tury, polityki i ekonomii. W ka¿dym tygodniu
lipca od wtorku do pi¹tku pracowaæ bêdzie-
my w naszym o�rodku nad Lednic¹ nad tymi
zagadnieniami, a w pozosta³e dni bêdziemy
wspólnie pracowaæ na rzecz powstaj¹cego
o�rodka. W niedziele przyjmowaæ bêdziemy
go�ci. Ju¿ dzi� zapraszamy na twórcze wa-
kacje nad Lednic¹.

 Przybywajcie nad Lednicê 3 czerwca do
�róde³ chrzcielnych Polski! Przybywajcie, aby
obmyæ twarz wod¹ z najstarszej chrzcielnicy
naszego narodu. Przybywajcie, aby wspólnie
wybraæ Chrystusa, jako warto�æ podstawow¹
i fundament, na którym zbudujecie ca³e swo-
je doros³e ¿ycie.

 Czekam na Was z ca³ego serca
 Jan W. Góra OP

 duszpasterz akademicki
 wraz z lednickim sztabem

Drodzy Przyjaciele

OBJAWIENIE PAÑSKIE 2006

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

Nazwa �kolêda� pochodzi do ³aciñskiego
s³owa calendae, co oznacza³o �pierwszy
dzieñ miesi¹ca�. Zwi¹zany jest z ni¹ zwyczaj
sk³adania sobie nawzajem darów i ¿yczeñ.
Na pocz¹tku nazwa �kolêda� oznacza³a
pie�ñ noworoczn¹, w której zawarte by³y
¿yczenia pomy�lno�ci i urodzaju na nowy
rok. Chwali³a gospodarza i jego rodzinê oraz
dziêkowa³a za otrzymane dary. Takie kolêdy
�piewane czêsto pod oknami gospodarzy,
koñcz¹ce siê pro�b¹ o datek, znane by³y w
ró¿nych krajach s³owiañskich, szczególnie
na Ukrainie.

Nazwa kolêda jest te¿ stosowana do okre-
�lenia ludowego zwyczaju odwiedzania
przez korowód przebierañców, zwykle z
szopk¹ i gwiazd¹ betlejemsk¹, wszystkich
domów we wsi. (Odwiedzani musieli daæ
kolêdnikom �jad³a i napoju�).

Z tradycji tej wywodzi siê równie¿ zwyczaj
odwiedzania domów przez ksiê¿y katolickich
w celu umocnienia wiêzi parafialnych.

Tegoroczne kolêdowania w akademikach
ATR F1 i F2 rozpoczêli�my tradycyjnie
wspóln¹ modlitw¹ Ojcze Nasz, wys³ucha-
niem s³owa Ojca �w. i  Jego osobistego fo-
tografa Arturo Mari'ego, oraz po�wiêceniem
pokoi i indeksów studentów. Roz�piewani,
rozbawieni Pasterze, Anio³y i Diab³y robi³y
wszystko aby ca³e piêtro (a w ka¿dym aka-
demiku jest ich 10) us³ysza³o, ¿e nasta³ czas
kolêdowania.

Przybie¿eli do Betlejem, Cicha noc, oraz
d�wiêk dzwonków i dym kadzid³a chyba na
d³ugo pozostan¹ w pamiêci naszych kole-
gów i kole¿anek z ATR-u. Nie mog³o te¿ za-
brakn¹æ  drobnych upominków dla ka¿dego
ATR-owskiego studenta. I tak by³y obrazki z
wizerunkiem Ojca �w. i Matk¹ Bo¿¹ Stolic¹
M¹dro�ci, naklejki z logo naszego o�rodka
akademickiego, informatory ogólno bydgo-
skie i martyriowe, ulotka, oraz prawdziwy HIT
polska krowa! (chodzi o cukierek zwany
krówk¹).

Ca³e dwudniowe kolêdowanie zakoñczy-
li�my w �rodê o 20.00 Msz¹ �wiêt¹ w Audi-
torium Novum, podczas której podziêkowa-
li�my za dar wspólnego kolêdowania oraz
Ojca �w. Po Eucharystii by³ czas na zaba-
wê, któr¹ u�wietni³ koncert zespo³u BDG (z
hitem �Magnificat�) oraz Bartka Jaskota z
zespo³em.

By³ te¿ czas na chwilê refleksji, podczas
której odmówili�my dziesi¹tek ró¿añca i od-
nowili�my akt zawierzenia �rodowiska aka-
demickiego w Bydgoszczy Matce Bo¿ej Sto-
licy M¹dro�ci.

ADA
�ród³o:
Archiwum DA, www.martyria.lo.pl

Po kolêdzie w akademikach ATR

PIERWSZY DZIEÑ MIESI¥CA

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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Tegoroczne Ekumeniczne Spotkanie
M³odych z Europy ale te¿ z innych czê�ci
�wiata mia³o miejsce w Mediolanie. By³o nas
oko³o 50.000 m³odych ludzi, którzy podjêli
�pielgrzymkê zaufania przez ziemiê�.

Na Spotkanie wyruszyli�my i my - pra-
wie 50-cio osobowa grupa m³odych z DA
�Martyria�. Po 26 godzinach podró¿y dotarli-
�my do Mediolanu, gdzie zostali�my roze-
s³ani po miejscowych parafiach i w jego oko-
licach. Zakwaterowani zostali�my u rodzin.

Ka¿dego dnia uczestniczyli�my w modli-
twie porannej w parafiach, podczas której
rozwa¿ali�my s³owa z Pisma �wiêtego a tak-
¿e modlili�my siê, m.in.:   o pokój na �wie-
cie, za cierpi¹cych, za dzieci, o jedno�æ
chrze�cijan. Modlitwê ubogaca³y ��piewy z
Taize�. Nastêpnie spotykali�my siê w ma³ych
grupach miêdzynarodowych, gdzie dyskuto-
wali�my, a tak¿e dzielili�my siê do�wiadcze-
niami, na tematy:

- Czym jest pokój, który daje Bóg?
- Co znaczy kochaæ?
- Byæ coraz bli¿ej komunii mi³o�ci.
Po wspólnej wymianie my�li udali�my siê

na Fierê - miejsce, gdzie w poszczególnych
halach odbywa³y siê �piewy i wspólne mo-
dlitwy. Spotykali�my siê tam  z tysi¹cami m³o-
dych ludzi. Codziennie te¿ mogli�my s³uchaæ
medytacji brata Alois'a. Przypomina³ On w
nich brata Roger`a, który w sierpniu odszed³
do Pana, a tak¿e o tym co dla cz³owieka
powinno byæ najwa¿niejsze - o ¿yciu Ewan-
geli¹ i o  g³oszeniu jej innym. Brat mówi³ te¿
o poszukiwaniu komunii miêdzy chrze�cija-
nami, ale nie tylko poprzez dyskusje, lecz
przede wszystkim przez wspólne zwrócenie
siê ku Chrystusowi i dostrze¿enie Jego obec-
no�ci.

Podczas spotkañ rozwa¿ali�my tak¿e
�List niedokoñczony� brata Roger'a, w któ-

BY£O
24 grudnia o 22.00 i 24.00 na Pasterkach asy-
sta ¯ywego ¯³óbka.

Od 28 grudnia 1 stycznia 2006 Mediolan ugo-
�ci³ tysi¹ce m³odych ludzi w ramach Europejskie-
go Spotkania M³odych:  TAIZE-MEDIOLAN. Na
spotkaniu byli martyrianie  (patrz relacja obok).

31 grudnia �Bal Mistrzów Sportu� czyli marty-
riowy Sylwester. Obowi¹zywal strój sportowy! Bal
odby³ siê w Szkole Podstawowej we Wtelnie.

19 stycznia o 19:30 odby³o siê Spotkanie z cy-
klu �Czas na Q-manie�

pt. �Za³ó¿ lokatê, czy rodzina to dobra inwesty-
cja?". Go�æmi byli pañstwo Cichoszowie.

BÊDZIE
Od 25 stycznia o 21:00 rozpoczynamy modli-
twê za egzaminowanych i egzaminuj¹cych. Bê-
dzie ona od poniedzia³ku do pi¹tku  w kaplicy
MBKM (ul. Bo³tucia 5).

Od 16-ego lutego rozpoczynamy spotkania dla
par i narzeczonych pt.: �Co i jak, zanim powiesz
TAK�. Spotkania bêd¹ siê odbywaæ przez 10 ty-
godni o 19:30 w sali Martyrii.

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

rym wspomina³ o potrzebie �poszerzania�,
ostatnie zdanie listu brzmia³o: �O ile nasza
wspólnota w rodzinie ludzkiej tworzy mo¿li-
wo�ci, aby poszerza³o siê�� zosta³o niedo-
koñczone, gdy¿ brat Roger nie mia³ ju¿ si³
aby je dopowiedzieæ. Jednak, jak mówi³ brat
Alois, mo¿e to zrobiæ ka¿dy z nas - w³asnym
¿yciem...

Spotkania Tazie w poszczególnych mia-
stach na kontynencie europejskim odbywaj¹
siê pod koniec ka¿dego roku. Jest to nie-
zwyk³y czas nie tyle oczekiwania na Nowy
Rok czy zabawê sylwestrow¹, ale czas  re-
kolekcji, czas poszukiwania pokoju, czas
szukania drugiego cz³owieka, czas szuka-
nia Boga ...

W przysz³ym roku spotkamy siê w Za-
grzebiu, w Chorwacji. Prosimy Ciê Panie,
aby te spotkania umacnia³y nas w pielgrzy-
mowaniu przez ziemiê...

IZABELA BUDNA

MEDIOLAN
PIELGRZYMKA ZAUFANIA PRZEZ ZIEMIÊ

BY£O
BÊDZIE

PONADTO

Jest taki dzieñ, bardzo ciep³y choæ gru-
dniowy, dzieñ zwyk³y dzieñ, w którym
gasn¹ wszelkie spory ... tak o Wigilii �pie-
wa³ Seweryn Krajewski.

W³a�nie w taki dzieñ, my studenci DA
Martyria prze¿ywali�my akademick¹ Wigiliê.
Choæ by³o to przed 24 grudnia, ka¿dy z nas
poczu³ ju¿ przedsmak �wi¹tecznej atmosfe-
ry, zapach choinki, wigilijnych przysmaków,
atmosfery niezwyk³ego �wiêta, �wiêta, w któ-
rym narodzi³ siê Bóg.

Na pocz¹tku Wigilii spotkali�my siê w
kaplicy MBKM, aby z³o¿yæ sobie ¿yczenia. Po
blisko pó³toragodzinnej celebracji udali�my
siê do auli domu parafialnego, aby zasi¹�æ
do wieczerzy wigilijnej.

Wspólnie przygotowany posi³ek by³ praw-
dziw¹ uczt¹. Barszczyk, grzybowa, ryba, pie-
rogi ... ach jeszcze do teraz czujê ich smak...
Uroczysto�æ u�wietnili�my �piewaniem kolêd
oraz podarunkami, które ka¿dy z nas przy-
gotowa³ dla drugiego nieznajomego.

O pó³nocy udali�my siê na Pasterkê, na
której chyba najbardziej zapad³o nam w pa-
miêci zdanie, aby wpatrywaæ siê w Chrystu-
sa, a nie w samego siebie, nie jak pewna
dziewczyna, która patrz¹c w lustro powiedzia-
³a do niego - �Lustereczko, powiedz przecie
kto jest najpiêkniejszy na �wiecie?� - na co
ono odpowiedzia³o - �Odsuñ siê, bo nie wi-
dzê�.

¯yczê ka¿demu i sobie aby�my potrafili
dostrzec w swoim ¿yciu oblicze Chrystusa, a
nie tylko swoje.

IZOLDA

MISTRZOWIE SPORTÓW
BAL SYLWESTROWY

Tegoroczny Sylwester po-
stanowili�my spêdziæ we Wtel-
nie, miejscowo�ci po³o¿onej nie-
daleko Bydgoszczy. Tym razem
by³a to konwencja sportowa.
By³y w modzie stroje tenisistek,
kolarzy, ³y¿wiarek figurowych,
zawodników karate i judo. Nie
zabrak³o tak¿e popularnych dre-
sów.

Tak naprawdê jednak to nie
strój by³ najwa¿niejszy. Wa¿ne
by³o to w jakim gronie przywita-
li�my Nowy Rok. Impreza roz-
poczê³a siê o 19.00 wspóln¹ ko-
lacj¹, na któr¹ ka¿dy co� przygotowa³.

Potem by³y tañce: �maccareny�, �kaczu-
chy�, czy popularne �wê¿e�. Nie oby³o siê te¿
bez karaoke.

Jak co roku o pó³nocy zebrali�my siê na
Mszy �wiêtej, aby podziêkowaæ Jezusowi za
mijaj¹cy czas. Chcieli�my w ten sposób z

nadziej¹ i ufno�ci¹ powitaæ kolejny rok. Po-
krzepieni S³owem i Komuni¹ �w. udali�my
siê na dwór wypijaj¹c lampkê symboliczne-
go szampana bezprocentowego Piccolo i
wystrzeliwuj¹c w niebo ogniste fajerwerki.

IZOLDA

CICHA NOC ...
 WIGILIA W DA



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

WIATRAKOWE INFORMACJE
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 prace zwi¹zane z XIII ̄ ywym ̄ ³óbkiem
2005 przygotowanym przez wspólnoty pa-
rafii i grono sprzymierzonych osób zaanga-
¿owane by³y 53 osoby i 11 zwierz¹tek pod
czujn¹ opiek¹ g³ównego �oborowego� ksiê-
dza Krzysztofa Buchholza.

�wiêt¹ Rodzinê stanowili ma³¿onkowie
Iwona, Jacek oraz syn Wojtek Jêdrzejczy-
kowie, a córeczka Marta by³a najmniejszym
Anio³kiem.

Zastêpowi Anio³ów przewodzi³a Iwona
Pozorska, która przygarniaj¹c pod skrzyd³a
anielskie opiekowa³a siê bia³ymi postaciami.
W tym roku anio³ami by³y: Katarzyna Bielaw-
ska; Joanna Bielawska; Angelika Brzeziñ-
ska; Anna Kowal; Marta Kowal; Paulina Ko-
¿añska; Patrycja Miko³ajczyk; Maria Pilar-
czyk; Iwona Pozorska; Alicja Sikora; Justy-
na Skowroñska; Magdalena Wi�niewska.

Grupê pasterzy prowadzi³a Mariola Dra-
piewska.

Opiekê nad zwierzêtami sprawowali: Ka-
tarzyna Bielawska; Kuba Brzeziñski; Mario-
la Drapiewska; Krzysztof Grochowski; Alek-
sandra Ja�wiñska; Daniel Markiewicz; Mar-

cin Pankowski; Zofia Paw³owska; Dawid Pie-
karski; Karina Pietrzak; Iwona Spurka; Kuba
Suty; Marcin Szczur; Barbara Wierzbowska;
Anna Wrzesiñska; Martyna; Magda; Karol;
Adam £angowski i Jacek £angowski.

Trzech Króli odtwarzali: Filip Kempa;
£ukasz Nowacki i Micha³ Wudarski.

Stadko 11 zwierz¹t u¿yczyli: pani Tama-
ra Samsonowicz z Ogrodu Fauny Polskiej w
My�lêcinku - kozê Gloriê z ma³¹ kózk¹, owcê
i dwie ma³e owieczki, o�licê Erê i jej maleñ-
stwo; pan Wo�niak - cielaka Fernando; pan
Rak - królika a pan £ysakowski - kucyki Ja-
godê i Julkê.

Na zakoñczenie tej prezentacji trzeba do-
daæ, ¿e ta forma ewangelizacji, poprzez ¿ywy
udzia³ postaci, cieszy siê nies³abn¹cym po-
wiodzeniem w�ród parafian i  go�ci, którzy
wielokrotnie przemierzaj¹ dziesi¹tki kilome-
trów, by stan¹c przy szopie ogrzewanej zwie-
rzêcym i ludzkim oddechem.

Powsta³e z udzia³em ludzi i zwierz¹t obra-
zy zostaj¹ na d³ugo w pamiêci uczestników
niezwyk³ej celebracji.

ST. OBOROWY

SZOPY OGRZWANIE
¯YWY ¯£ÓBEK 2005

Wspominaj¹c niezapomniane postaci �p.
papie¿a Jana Paw³a II i �p. ks. Zygmunta
Trybowskiego 5. stycznia 2006 odby³ siê w
ko�ciele parafialnym koncert kolêd.

Koncert rozpocz¹³ ks. proboszcz Jan An-
drzejczak, który zapali³ symboliczn¹ �wiecê
pamiêci.

Koncertowi asystowa³ ¯ywy ¯³óbek i licz-
na ponad tysi¹cosobowa �widownia�.

Pod okiem wychowawców Wiatraka: Ma-
cieja Ró¿yckiego; Tomasza Szewczyka kon-
certowali:

- CHÓR - Asia Sobowiec - Jamio³; Kasia Mi-
chalak; Kasia Szewczyk; Marta Ronek;
Darek Rynkowski; Remigiusz Kuzimski;
Rafa³ Sambor; Maciej Ró¿ycki;

- KWARTET SMYCZKOWY - Piotr Jamio³ -
skrzypce; Marta Rusiniak - skrzypce; Ma-
ria Lorkowska - altówka; Natalia Or³owska
- wiolonczela;

- ZESPÓ£ - Tomek Szewczyk - instrumenty
klawiszowe; Mariusz Pietrow  - gitara ba-
sowa; Piotr Lewandowski - perkusja.
Warto wspomnieæ, ¿e nad w³a�ciwym przy-

gotowaniem Zespo³u czuwa³ Tomek Szew-
czyk, a aran¿acje kwartetu smyczkowego
opracowa³ Maciej Ró¿ycki.

W czasie koncertu wykonano nastêpuj¹-
ce kolêdy i pastora³ki: W�ród nocnej ciszy;
Mêdrcy �wiata; Mizerna cicha; Anio³ paste-

rzom mówi³; Do szopy; Gdy �liczna Panna;
Gdy siê Chrystus rodzi; Jezus malusieñki;
Lulaj¿e Jezuniu; Pójd�my wszyscy; Hej w
dzieñ narodzenia; Cicha noc.

Ka¿dy u uczestników koncertu obdarowa-
ny by³ trzy razy: pierwszy raz przy wej�ciu
na koncert otrzymuj¹c ma³y znicz, drugi raz
piêknym brzmieniem kolêd i pastora³ek oraz
niepowtarzaln¹ atmosfer¹ koncertu i trzeci
raz symbolicznym cukierkiem w �wiatrako-
wym opakowaniu� na pami¹tkê zwyczaju jaki
mia³ �p. ks proboszcz Zygmunt, który nosz¹c
cukierki w sutannie obdarowywa³ nimi ma-
³ych i du¿ych parafian.

Koncert zakoñczy³a modlitwa w intencji
zmar³ych s³ugi Bo¿ego papie¿a Jana Paw³a
II i ks. proboszcza Zygmunta wraz ze z³o¿e-
niem zapalonych w czasie koncertu zniczy
przy grobie obok ko�cio³a.

Wiatrak, jako g³ówny organizator koncer-
tu, dziêkuje: Firmie ORENO za zbudowanie
sceny, w szczególno�ci panu Leszkowi Dril-
lowi; panu W³odzimierzowi Arciszewskiemu
za nag³o�nienie i o�wietlenie, a tak¿e pañ-
stwu Leszczyñskim i Stra¿y Marsza³kowskiej
parafii MBKM.

Patronat medialny nad koncertem sprawo-
wali: Express Bydgoski; Radio PLUS; Pol-
skie Radio PIK.

Na podstawie informacji  Wiatraka
przygotowa³ FRED

�PIJ MALEÑKI
KONCERT KOLÊD

www.JANPAWELII.pl
Ponad 50 000 osób odwiedzi³o w ci¹gu

trzech miesiêcy stronê internetow¹ po�wiê-
con¹ Janowi Paw³owi II. Domenê prowadzi
Fundacja Wiatrak.

Strona www.JANPAWELII.pl zosta³a uro-
czy�cie otwarta w Dniu Papieskim 16 pa�-
dziernika 2005 roku przez ks. bpa Jana Ty-
rawê. Od pocz¹tku cieszy siê du¿ym zainte-
resowaniem internautów. Szczególnie wiele
osób uczestniczy³o w akcji: �Zapal znicz� w
pierwszych dniach listopada ubieg³ego roku.
Na stronie mo¿na znale�æ dokumenty z na-
uczania Ojca �w., biografiê papie¿a, wspo-
mnienia i ciekawostki. S¹ dostêpne materia³y
d�wiêkowe z pielgrzymek do Polski, a ju¿
nied³ugo znajd¹ siê tak¿e pliki video. Strona
jest ca³y czas aktualizowana. Zapraszamy
do odwiedzenia!

AGAL

1% a krêci ... Wiatrak

Nie wydaj¹c ani grosza, mo¿na pomóc! Jak
to mo¿liwe? Wystarczy przekazaæ 1% swo-
jego podatku "Wiatrakowi".

W kilku s³owach... o 1%
1% nie jest darowizn¹ ani ulg¹. To mo¿li-

wo�æ decydowania o czê�ci podatku, który
zamiast do Urzêdu Skarbowego mo¿e trafiæ
do Organizacji Po¿ytku Publicznego. Podat-
nik nie wydaje swoich pieniêdzy, a jedynie
wskazuje, ¿e chce, aby 1% jego podatku za-
sili³ konto Fundacji. (wiêcej w ulotce).
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Dla (nie tylko starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA 1/2006
(opracowa³ KfAD)

ZNACZENIE WYRAZÓW
1 Impregnat, 2 Z³o�liwy przytyk komu� dany,
3 Alkohol z dodatkami babuni, 4 Najwa¿niejszy
w stosie atomowym, 5 Rzeka prze³amuj¹ca siê
przez Pieniny, 6 Znak interpunkcyjny, 7 Etykiet-
ka, 8 Cz³owiek prawdomówny, prostolinijny, 9
Grzêzawiska, bagniska, 10 Starsza spracowa-
na kobiecina, 11 Arkusz do gry w �Chiñczyka�,
12 Surowiec na skwarki, 13 Dobro, korzy�æ z
dzia³ania, 14 Na koñcu przewodu elektryczne-
go, 15 Bardzo niegrzeczne dzieciaki, 16 Owoc
do wyrobu ludzików, 17 Panika, 18 Mieszkaniec
Ameryki Po³udniowej, 19 Bardzo twardy mine-
ra³, 20 Kompletny absurd, 21 Powierzchnia któr¹
czêsto froterujemy, 22 Caro na drodze, 23 Bez-
troska zabawa, 24 Naszywka zamiast orderu,
25 Staropolska nazwa armaty.

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 19. LUTEGO 2006 r.
Losujemy nagrodê niespodziankê. Has³o uzu-
pe³nianki z poprzedniego wydania brzmia³o:
�BÓG SIE RODZI MOC TRYCHLEJE�. Nagro-
dê otrzymuje MA£GORZATA MAJEWSKA zam.
w Bygdoszczy, przy ul. Abrychta 1, Gratuluje-
my. Nagrodê czeka w zakrystii. Prosimy PT Au-
torów rozwi¹zañ o podawanie wieku.

11111 WWWWW EEEEE KKKKK SSSSS

22222 DDDDD OOOOO EEEEE KKKKK

33333 NNNNN AAAAA KKKKK AAAAA

44444 RRRRR EEEEE OOOOO RRRRR

55555 DDDDD UUUUU EEEEE CCCCC

66666 MMMMM YYYYY IIIII KKKKK

77777 NNNNN AAAAA KKKKK AAAAA

88888 UUUUU CCCCC WWWWW YYYYY

99999 MMMMM OOOOO RRRRR YYYYY

0101010101 BBBBB AAAAA KKKKK AAAAA

1111111111 PPPPP LLLLL ZZZZZ AAAAA

2121212121 SSSSS £££££ NNNNN AAAAA

3131313131 PPPPP OOOOO EEEEE KKKKK

4141414141 WWWWW TTTTT KKKKK AAAAA

5151515151 BBBBB AAAAA RRRRR YYYYY

6161616161 KKKKK AAAAA AAAAA NNNNN

7171717171 PPPPP OOOOO CCCCC HHHHH

8181818181 LLLLL AAAAA OOOOO SSSSS

9191919191 DDDDD IIIII NNNNN TTTTT

0202020202 NNNNN OOOOO NNNNN SSSSS

1212121212 PPPPP OOOOO GGGGG AAAAA

2222222222 PPPPP OOOOO EEEEE ZZZZZ

3232323232 SSSSS WWWWW LLLLL AAAAA

4242424242 BBBBB AAAAA KKKKK AAAAA

5252525252 HHHHH AAAAA TTTTT AAAAA

W ko�cielnej zakrystii

NOWE WITRA¯E
Niespe³na kilka lat temu wykonano wymia-

nê okien w zakrystii. By³o to konieczne, gdy¿
stare drewniane po prostu siê rozpada³y.
Okaza³o siê jednak, ¿e nowe okna, mimo ¿e
bezspornie lepsze, nie s¹ wcale takie funk-
cjonalne. Podstawowym mankamentem by³o
to, ¿e poprzez du¿e szyby by³o mo¿na ob-
serwowaæ z zewn¹trz, a nawet z domu na-
przeciwko wszystko, co dzia³o siê w zakry-
stii.

Przed �wiêtami Bo¿ego Narodzenia, a
dok³adne 22 grudnia 2005 roku, w czê�ci
zakrystii gdzie kap³ani przygotowuj¹ siê do
nabo¿eñstw wprawiono w okna kolorowe
witra¿e.

Pomieszczenie to sta³o siê dziêki temu
bardziej przytulne, pozwalaj¹c obecnie w
lepszych warunkach przygotowywaæ siê ka-
p³anom do liturgii. By³ to pomys³ jak najbar-
dziej trafny i potrzebny.

Pozosta³y jednak jeszcze dwa okna w dal-
szej czê�ci zakrystii, w pomieszczeniu dla
ministrantów, w których nie ma jeszcze wi-
tra¿y. Zamontowanie brakuj¹cych witra¿y
nast¹pi jednak nieco pó�niej. Poprawi siê
wtedy równie¿ i zewnêtrzny wygl¹d tej czê-
�ci �wi¹tyni.

Trwaj¹ koñcowe prace zwi¹zane z moni-
toringiem budynku ko�cielnego. Jedna z ka-
mer mia³a swój "chrzest bojowy" w czasie
pasterek i zda³a egzamin. Obraz przekazy-
wany na monitor kontrolny by³ dobrze wi-
doczny na ekranie. Prowadzone s¹ inne pra-
ce zabezpieczaj¹ce parafialne obiekty.

OBSERWATOR

Jest  takie miejsce w�ród fordoñskich gó-
rek, kawa³kiem czarnej ska³y zaznaczone, z
rytym napisem, by czas nie da³ zapomnieæ
krzyku i ³ez co tam pozosta³y na zawsze.
Wys³annik nieba, Anio³ Smut-
ku, troskliw¹ d³oni¹ rozgarnia
tam piasek przy drodze, która
prowadzi brukowanym szla-
kiem do setek grobów. To tam
kto� posadzi³ na poboczu ja-
wory, które po latach rozros³y
siê w jaworowa alejê. Niektóre
z tych drzew jakby po trzy pnie
z jednego korzenia wyros³y, w
czas letni szelestem li�ci nuty
str¹ca³y w powiewie wiatru,
który w Dolinê �mierci zb³¹dzi³,
g³adz¹c krzy¿e i groby. Zim¹
za� �niegowym puchem, lub
tylko cisz¹ otulone. Bo owa ci-
sza najbardziej godnym tego
miejsca znakiem siê zdaje.
Jawor jest opisany jako okaza-
³e drzewo li�ciaste zrzucaj¹ce li�cie na zimê.
Wolno rosn¹ce samotniki osi¹gaj¹ wysoko�æ
30 - 40m z koron¹ wysoko sklepion¹, do�æ
zwart¹ i regularn¹ na prostym, silnym pniu.
Te nasze s¹ nieco ni¿sze, ale do reszty opi-
su pasuj¹ doskonale. Konary drzewa bardzo
gêsto ustawione, nieregularnie rozga³êzio-
ne, zwykle skierowane sko�nie w górê albo
stromo wzniesione. P¹czki owalno-spicza-
ste, zielone, d³ugo�ci oko³o 1cm, odstaj¹ce.
Li�cie na wierzchu matowe i ciemno zielo-
ne, a od spodu szaro zielone (w jesieni ¿ó³to

z³ote). Kwitnie w wisz¹cych wiechach o d³u-
go�ci 10-12cm, ¿ó³tawo zielono, pe³niê roz-
kwitu osi¹ga wraz z rozwojem li�ci lub nieco
pó�niej. Nasiona, to tak zwane skrzydlaki,

tworz¹ce pary. Kwitnie od
kwietnia do maja. Na ni¿u
rzadko ro�nie dziko. Czêsto
dla swej urody sadzony w
ogrodach i parkach. Charak-
terystyczne dla jawora s¹
czerwone ogonki li�ciowe.
Kolumny pni ciemne, prawie
czarne, g³adkie, ³uszcz¹ce
siê, czêsto przybrane zieleni¹
porostów. Choæ opis potrafi
odnale�æ i nazwaæ poprawnie
interesuj¹c¹ nas ro�linê, bo
drzewo to te¿ przecie¿ ro�li-
na, to nie potrafi oddaæ ca³e-
go piêkna, majestatu archi-
tektury i in¿ynierii konstrukcji
doskona³ej, a jak¿e innej, dla
ka¿dego drzewa, dokonanej

przez Stwórcê, który uzna³, ze jest dobre i
kaza³ rosn¹æ na ziemi. Tak naprawdê jawor
to wa¿ne drzewo le�ne w mieszanych bo-
rach górskich, gdzie ro�nie wraz z bukami.
Na tej drodze smutku, co w drogê modlitwy i
rozpamiêtywania siê przemienia, aleja jawo-
rowa niewielki odcinek zajmuje, jednak za-
uwa¿alny piêkn¹ inno�ci¹ szlachetnego
przybysza, który wrós³ w nasz¹ fordoñsk¹
ziemiê pe³n¹ sosen czy brzóz.

MAREK

JAWOR
- DRZEWO NASZEJ PARAFII
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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

Op³atkowe spotkanie

£AMANIE S£OWEM I CHLEBEM

Przychodzi Bóg z rado�ci¹ w nasze ser-
ca, przychodzi Bóg w naszym �piewie -
to s³owa kolêdy wyra¿aj¹ce najpe³niej
pos³ugê jakiej do�wiadczali chorzy szpi-
tala onkologicznego.

Rok Pañski 2005 min¹³, i min¹³ te¿ kolejny
rok s³u¿by chorym kapelana ks. Arkadiusza
D¹browskiego (SDB) w szpitalu - Centrum
Onkologii w Bydgoszczy. Jego zaanga¿owa-
nie i ¿yczliwo�æ do osób, serc - do których
puka³ - zaowocowa³a miêdzy innymi wielo-
ma koncertami s³owno-muzycznymi w sali
konferencyjnej szpitala i wieloma radosnymi
chwilami dla chorych.

W czasie minionego roku wyst¹pili: Chór
Pañstwowego Zespo³u Szkó³ Muzycznych w
Bydgoszczy pod dyrekcj¹  Aleksandry Gu-
czy-Rogalskiej, zespó³ �Fresca Voce� pod dy-
rekcj¹  Michaliny Spychalskiej, 35 - osobo-
wy zespó³ m³odzie¿y gimnazjalno-licealnej
Zespo³u Szkó³ Nr 4 z Bydgoszczy pod dy-
rekcj¹ Mariusza Koñczala, grupa m³odzie¿y
�12- tki najwspanialszych� (jak powiada ks.
Arkadiusz, przyp. aut.), Schola �Psalite Sa-
piente� pod dyrekcj¹ Doroty Kraus, Zespó³
�Camerata di Gloria�, Chór dzieciêcy �Violin-
ki� z Pa³acu M³odzie¿y pod dyrekcj¹ pani
Iwony Szubargi, duet akordeonistów, Scho-
la �Pojednanie� z parafii pw. �w. £ukasza w
Bydgoszczy, Schola z parafii MB Krolowej z
Torunia, Zespó³ KSM �Farada� z Bydgosz-
czy, Zespó³ KSM �Spero� z Osielska, Zespó³
KSM z parafii �wiêtej Trójcy z Bydgoszczy,
m³odzie¿ z Gimnazjum Nr 27 w Bydgoszczy,
�Kr¹g biblijny� z parafii pw. �wiêtej Trójcy,
Schola �Czas Jezusa� z parafii pw. �w. Jana
Ewangelisty, Zespó³ Wokalno-Muzyczny

z Wy¿szego Seminarium Misjonarzy Ducha
�wiêtego, rodzone siostry Patrycja, Iwona i
Ewa Ka³u¿ne - �Trojaczki� i Zespó³ Wokalny
Katedry Bydgoskiej pod dyrekcj¹ Mariusza
Koñczala oraz wielu, wielu innych nie wy-
mienionych z imienia i nazwiska instrumen-
talistów i spiewaków.

Prze¿ywali�my te¿ okresy szczególne w
roku ko�cielnym.

W marcu by³ czas na wyciszenie, modli-
twê, nabo¿eñstwa pokutne. W tym czasie
przysz³a z pomoc¹ w s³u¿bie Wspólnota Od-
nowy w Duchu �wiêtym z parafii pw. �w.
Mateusza w Bydgoszczy.

Czas adwentowego oczekiwania na przyj-
�cie Pana zgromadzi³ na programach s³ow-
no-muzycznych wiele ludzi o otwartych ser-
cach, którzy s³u¿yli chorym swoimi talenta-
mi.

Trzeba te¿ wspomnieæ pos³ugê persone-
lu szpitala i wolontariuszy, którzy wiele razy
asystowali chorym, aby ich uczestnictwo w
tych wydarzeniach by³o mo¿liwe.

Koñcz¹c ten krótki opis specyficznej - bo
duchowej s³u¿by chorym stwierdziæ trzeba,
¿e to Pan przysy³a³ ludzi, aby umacniali cho-
rych i ich rodziny na drodze cierpienia, zw¹t-
pienia i bezradno�ci. To nade wszystko Duch
�wiêty otwiera³ oczy chorych i go�ci - by wi-
dzia³y, uszy - by s³ysza³y i serca - aby czu³y.
O¿ywia³ wiarê i modlitwê p³yn¹c¹ z przygo-
towanych wystêpów, koncertów, programów
i medytacji. To Duch �wiêty pociesza³ serca
schorowane oraz budzi³ w nich nadziejê.

Niech wiêc bêdzie Bóg uwielbiony w cho-
rych, ich rodzinach i pos³uguj¹cych chorym.

ADAM BAREJ

Z Centrum Onkologii w Bydgoszczy

S£UDZY
S£ÓW I D�WIÊKÓW

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

Czas oko³o Bo¿ego Narodzenia wype³-
niaj¹ spotkania op³atkowe. Najwa¿niejsze
z nich jest w Wigiliê w gronie najbli¿-
szych. Jednak wiele wspólnot celebruje
zwyczaj ³amania si¹ op³atkiem zarówno
przed jak i po Uroczysto�ci. Oto opis spo-
tania, które prze¿yto w szpitalu.

Niedziela 18. grudnia 2005 zgromadzi³a
wyj¹tkowo du¿o pacjentów z Centrum On-
kologii, krewnych i go�ci w kaplicy Mi³osier-
nego Chrystusa i nawie Pielgrzyma. M³o-
dzie¿ FARADY z Bydgoszczy, SPERO z
Osielska otoczy³a o³tarz i g³osi³a �piewem
�Zwiastujê wam wielk¹ rado�æ�. Wszystkich
z³¹czy³a Uczta Eucharystyczna i Komunia
udzielana pod dwiema Postaciami.

Po celebracji ks. Arkadiusz (SDB) zapro-
si³ na drug¹ czê�æ spotkania. Pobo¿ne �pie-
wy, jak promienie s³oñca, ogarnia³y zebra-

nych rado�ci¹ i g³êbokim wzruszeniem. Da³o
siê wyczuæ jakby bólu uby³o.

W tym czasie grupa m³odzie¿y rozstawi³a
wstêgê bia³o okrytych sto³ów na d³ugim holu
przed sal¹. Przyozdobiono je kinkietami
�wiec, zieleni¹ �wierku, pocztówk¹ z Bo¿ym
Dzieci¹tkiem, talerzami ciastek i bia³ym
op³atkiem. Gospodarz miejsca - ks. Arka-
diusz - z³o¿y³ ¿yczenia wype³niaj¹c has³o
�Chryste zamieszkaj w moim sercu�.

Oko³o 120 uczestników otoczy³o wigilijny
stó³. Op³atek dzielono z najbli¿szymi i ma³o
znanymi osobami. M³odzie¿ - jak têcz¹ -
ogarnia³a �piewem tych, co per³ami ³ez i
¿yczliwo�ci¹ dusz dzieli³y rado�æ, nadziejê i
zapomnienie o najgorszym.

Pozosta³o niezapomniane prze¿ycie i mo-
dlitwa - wezwanie: Chryste ze skarbem cho-
rych, lud�mi dobrej woli i ze mn¹ zostañ na
zawsze

UCZESTNIK KADI

Salus aegroti
suprema lex esto!

�Niechaj zdrowie chorego
bêdzie najwy¿szym prawem�

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 (oprócz poniedzia³ku) i na
ka¿de wezwanie.
 MSZA �W. sprawowana jest w kaplicy �w.
Alberta w ka¿d¹ �rodê o 10.30 i ka¿d¹
niedzielê o 14.15. ks. Wojciech Retman
(kapelan), tel. 329 00 95 (centrala RZOP
-DSR) oraz  323-48-46.

DOM
SUE RYDER
W BYDGOSZCZY



15 Na o�cie¿ (1/2006)

CO DZIECI ZBIERAJ¥?
Nie tylko dla maluchów

Pani poprosi³a, aby dzieci przynios³y do
przedszkola rzeczy, które zbieraj¹. Zosia
postawi³a na stoliczku ca³¹ kolekcjê ma³ych
porcelanowych s³oników. By³y takie z pod-
niesionymi tr¹bami i z opuszczonymi; du¿e
i ma³e.

- Kupujê je w ró¿nym miejscach - opo-
wiada³a dziewczynka. - Ten pochodzi z Gre-
cji - pochwali³a siê. - Przywioz³am go z
ostatnich wakacji.

Dzieci z zainteresowaniem ogl¹da³y zbiór
s³oników i bardzo im siê podoba³.

- A ty, Anitko? - zwróci³a siê pani do ma-
³ej rudej dziewczynki. - Widzê, ¿e zbierasz
anio³ki.

- Tak - odpar³a Anitka. - Czasem kupujê
za w³asne kieszonkowe, ale du¿o te¿ do-
stajê. Kole¿anki wiedz¹, ¿e je zbieram, i
kupuj¹ mi, najczê�ciej na urodziny. Najbar-
dziej lubiê tego du¿ego - opowiada³a. - Ma
jasne w³oski, z³o¿one r¹czki i piêknie b³ysz-
czy srebrnym brokatem. Ma te¿ bardzo mi³¹
buziê - u�miechnê³a siê dziewczynka.

- Tak - przyzna³a pani. - Ma twarz wyj¹t-
kowo ³agodn¹ i spokojn¹.

Potem przysz³a kolej na Krzy�ka.
- Pocztówki zbieram od bardzo dawna -

odezwa³ siê nie�mia³o. - W³a�ciwie ich nie
kupujê. Raczej dostajê od kolegów i rodzi-
ny. Mam ró¿ne i z Polski, i z zagranicy. Moja
ciocia wiele podró¿uje i wybiera dla mnie
zawsze najpiêkniejsze.

Andrzejek niewiele mówi³ o swojej kolek-
cji motorów. Oczywi�cie by³y to takie ma³e
modele. Dziewczynkom podoba³y siê te ze
srebrnymi dodatkami. Nawet zaczê³y roz-
mawiaæ, ¿e gdy bêd¹ du¿e, to kupi¹ sobie
motor i bêd¹ je�dziæ. Ch³opcy zaprotesto-
wali, ¿e to oni powinni �cigaæ siê na takich
maszynach, a dziewczyny mog¹ jedynie
zabraæ na przeja¿d¿kê. No i dosz³o do k³ót-
ni, a¿ pani musia³a wkroczyæ do akcji. Po-
prosi³a Kamila, aby opowiedzia³, co on ta-
kiego przygotowa³ na dzisiejszy dzieñ.
Ch³opiec zbiera³ autografy s³awnych spor-
towców. Wszyscy z zaciekawieniem s³u-
chali o tym, jak czasami trzeba siê bardzo
natrudziæ, aby taki podpis zdobyæ.

- Wszyscy byli o wiele starsi ode mnie i
bardzo siê pchali, a ten pi³karz sta³ za wy-
sok¹ siatk¹ i ju¿ my�la³em, ¿e nigdy nie
zdobêdê tego autografu - mówi³. - Kucn¹-
³em za³amany i zobaczy³em, ¿e w siatce

jest dziura. Prze�lizgn¹³em siê wiêc miê-
dzy nogami kibiców i wlaz³em przez tê dziu-
rê. Stan¹³em obok tego pi³karza i poci¹gn¹-
³em go za nogawkê. Tak go to rozbawi³o,
¿e oprócz autografu napisa³ jeszcze kilka
s³ów. Sami przeczytajcie: "Sprytnemu Ka-
milowi, który wszystkich wykiwa³" - brzmia³
napis i jeszcze narysowana by³a pi³ka no¿-
na, a pod ni¹ imiê i nazwisko.

- To bardzo ciekawy zbiór - pochwali³a
pani.

Ju¿ prawie wszystkie dzieci skoñczy³y
opowiadaæ o tym, co kolekcjonuj¹. Pani
jednak zauwa¿y³a, ¿e w k¹cie siedzi Mary-
sia i wcale nie chce pokazaæ, co te¿ takie-
go ona zbiera.

- A ty, Marysiu? - zwróci³a siê do dziew-
czynki. - Przynios³a� co� dzisiaj?

Marysia poczerwienia³a i nie odpowie-
dzia³a.

- Ona nic nie ma! - zawo³a³a Anitka.
- Pewnie nic nie zbiera - doda³ Krzysiek.
Wszystkie oczy skierowa³y siê na dziew-

czynkê. Pani podesz³a do Marysi, leciutko
j¹ objê³a i szepnê³a do jej ucha:

- Nie wstyd� siê, kochanie. Powiedz tyl-
ko, czy co� gromadzisz. Je�li nie, to nie
szkodzi.

I wtedy Marysia wyci¹gnê³a z kieszeni
spodni malutki czerwony notesik z napi-
sem: "Dobre uczynki".

- Jaki� czas temu postanowi³am, ¿e bêdê
robi³a jedn¹ dobr¹ rzecz dla drugiej osoby
w tygodniu - mówi³a niepewnie i cichutko. -
Nie wiem, czy to nie za ma³o - znów rumie-
niec wstydu obla³ jej twarz - ale bardzo tego
pilnujê i staram siê. Dlatego zapisujê... -
duka³a.

- Nie musisz nam czytaæ, Marysiu, ale to
najpiêkniejsza kolekcja, jak¹ w ¿yciu wi-
dzia³am, i chyba sama zacznê zbieraæ co�
tak wyj¹tkowego. Jestem te¿ pewna, ¿e
kto� taki jak ty robi du¿o wiêcej dobrych
uczynków ni¿ tu jest zapisane - powiedzia-
³a pani i nagrodzi³a dziewczynkê brawami,
do których do³¹czy³y siê inne dzieci.

A Wy co takiego zbieracie?
BEATA ANDRZEJCZUK

Od redakcji:
Tekst pochodzi z akcji �Dzielmy sie s³owem�
koordynowanej przez Dom WydawniczyRafael.
(patrz info na str. 6 )

I trzeba bêdzie wiele ciszy i milczenia,
¯eby przywróciæ s³owom ich pierwsze znaczenia.
I trzeba bêdzie wiele nacierpieæ siê szczerze,
¯eby zdrad nie pamiêtaæ i wybaczyæ s³owu,
I wyszeptaæ, jak kiedy� na pocz¹tku: �Wierzê� -
I uwierzyæ naprawdê i pokochaæ znowu.

S. Baliñski �Tamten brzeg nocy�

DUSZPASTERSTWO
M£ODZIE¯Y

ZAKONU PIJARÓW
zaprasza na

REKOLEKCJE DLA MATURZYSTÓW
Rzeszów

30.01-03.02.2006
Kraków

13-17.02.2006

 Jak rozeznaæ swoje powo³anie? Jak upo-
rz¹dkowaæ relacje z innymi? Czy ¿ycie za-
konne nie jest nudne? Na czym polega pijar-
skie powo³anie?

PIJARSKIE DNI SKUPIENIA
Warszawa

23-27.01.2006
Bolszewo ko³o Wejherowa

30.01-03.02.2006
Rzeszów

6-10.02.2006
Kraków

20-24.02.2006

Zapraszamy m³odzie¿ mêsk¹ z III klas szkó³
gimnazjalnych, szkó³ ponadgimnazjalnych i
starsz¹. Koszt uczestnictwa to ofiara dowol-
na. Przyjazd wy³¹cznie po wcze�niejszym
zg³oszeniu.

REKOLEKCJE NA NARTACH
DLA LEKTORÓW

w Pieninach Spiskich
(o�rodek £apsze Ni¿ne)

4 - 11 lutego 2006
11 - 18 lutego 2006 roku

W programie - szko³a modlitwy, szko³a li-
turgii, jazda na nartach - wyci¹gi w: Bia³ce
Tatrzañskiej, Niedzicy, Kluszkowcach, nauka
jazdy na nartach, gry terenowe. Koszt - tylko
380 z³. Liczba miejsc ograniczona. Liczy siê
kolejno�æ zg³oszeñ

Informacje oraz zg³oszenia:
o. Tomasz Jêdruch SchP

ul. Pijarska 2,
31-015 Kraków

012/422-22-55; 0503/867-909
e-mail: jedruch@pijarzy.pl

TELEFON
W mieszkaniu rych³o rano dzwoni telefon. Ko-
walski, ojciec trzech dorastaj¹cych córek pod-
nosi s³uchawkê: - Halo! Czy to ty rybko? - s³y-
szy w s³uchawce ciep³y baryton. - Nie! Przy
telefonie w³a�ciciel stawu!

POKÓJ DOMOWI
Ksi¹dz wchodz¹c do jednego domu na wi-

zytê duszpasterska przywita³ siê jak zwykle z
domownikami pozdrowieniem: - Pokój temu
domowi. Na co ma³y Sta� odpowiedzia³: - Po-
kój jest ju¿ gotowy, proszê wej�æ ...

SMOCZEK
W kolêdach to i Pan Jezus nas³ucha siê ró¿-

nych nowo�ci o sobie. Oto przyk³ad:
�Przybie¿eli do Betlejem pasterze, �daj¹

smoczek Dzieci¹teczku, a li¿e ...�



Ludzie z pomnika (93)

Urodzi³ siê w dniu 1. listopada 1896 roku
w Bydgoszczy przy We³nianym Rynku 3. By³
najstarszym synem z trojga rodzeñstwa
Franciszka i Henryki z domu Szmyt. Ojciec
jego by³ urzêdnikiem Magistratu Miasta Byd-
goszczy. Sylwester uczêszcza³ w Bydgosz-
czy do Szko³y Powszechnej, tu te¿ w Gim-
nazjum zdawa³ maturê. Po uzyskaniu �wia-
dectwa dojrza³o�ci podj¹³ naukê w Wy¿szej
Szkole Handlowej w Berlinie. Po jej ukoñ-
czeniu praktykowa³ w dzia³ach ksiêgowo�ci
w kilku przedsiêbiorstwach w Niemczech
Przez dwa lata by³ w wojsku niemieckim w
tym przez ponad pó³ roku na pierwszej linii
frontu we Francji. Po zakoñczeniu wojny i
wyzwoleniu Polski wróci³ do rodzinnej Byd-
goszczy zamieszka³ przy Starym Rynku 1
Podj¹³ te¿ pracê w charakterze g³ównego
ksiêgowego w Miejskim Zarz¹dzie Elektrow-
ni i Tramwajów w naszym mie�cie. W kilka
lat pó�niej, pracuj¹c podj¹³ studia na Uni-
wersytecie w Poznaniu na Wydziale Che-
mii, uzyskuj¹c tytu³ magistra chemii orga-
nicznej. Po tym fakcie podj¹³ pracê w labo-
ratorium w Przedsiêbiorstwie Wodoci¹gów
i Kanalizacji w Bydgoszczy. W rok pó�niej
awansowa³ na stanowisko kierownika na-
czelnego tego¿ laboratorium.

W roku 1938 maj¹c równie¿ wykszta³ce-
nie handlowo ksiêgowe zwróci³ siê do Kura-
torium Okrêgu Szkolnego Pomorskiego z
pro�b¹ o wydanie mu zezwolenia na naukê
arytmetyki  handlowej w szkolnictwie han-
dlowym stopnia licealnego. Po otrzymaniu
zezwolenia podj¹³ dodatkowo pracê w cha-
rakterze nauczyciela arytmetyki na zajêciach
popo³udniowych w Miejskim Gimnazjum

SYLWESTER
DZIURLA

W poprzednim odcinku omawiano g³ów-
nie �fizyczne� budowanie parafii. Równocze-
�nie z tym budowaniem trwa³o stawianie �du-
chowej budowli�. Osiedla rozbudowywa³y siê
i prawie codziennie przybywa³o parafian.

W dniu 7 marca, tj. w �rod¹ Popielcow¹
rozpoczêli�my w naszej parafi pierwszy Wiel-
ki Post. Ksi¹dz Proboszcz na t¹ okazjê za-
kupi³ dla parafii szaty liturgiczne koloru fio-
letowego. W tym dniu by³a odprawiona Msza
�w. z posypaniem g³ów popio³em. W pi¹tki
by³y te¿ odprawiane w �betlejemce� Drogi
Krzy¿owe, jednak na nabo¿eñstwo Gorzkich
¯ali trzeba by³o i�æ do parafii �w. Miko³aja w
Starym Fordonie.

W Niedzielê Palmow¹ - 15 kwietnia 1984
dowiedzieli�my siê, ¿e o 18.00 bêd¹ odpra-
wiane nabo¿eñstwa Triduum Paschalnego.
Nie by³o jednak adoracji w Ciemnicy, ani ad-
oracji Grobu Pañskiego. W tym czasie te¿
pracownicy budowy przygotowywali drewnia-
ne rusztowanie, na którym zawieszono nie-
wielkich wymiarów dzwon. (jego pochodze-
nia  nie uda³o siê ustaliæ). Jego g³os obwie-
�ci³ nam uroczysto�æ Zmartwychwstania
Pañskiego AD 1984 wzywaj¹c na Mszê �w.

Zwiêkszaj¹ca siê liczba parafian wyma-
ga³a coraz szerszej opieki duszpasterskiej.
Przyspieszenie budowy przy kaplicy po-
mieszczeñ mieszkalnych dla kap³anów sta-
³o siê konieczno�ci¹. Pierwsze trzy pomiesz-
czenia by³y ukoñczone 10 maja, a ju¿ w dniu
12 maja (by³a sobota) wprowadzi³ siê do nich
ks. Zygmunt Trybowski. W jednym z nich
urz¹dzi³ sypialniê przeprowadzaj¹c siê z piw-
nicy, w drugim biuro parafialne, a w trzecim
kuchniê. Jedno z pomieszczeñ by³o jeszcze
nie wykoñczone Te pomieszczenia znajdo-
wa³y siê w dzisiejszym parterowym budy-
neczku, w którym do niedawna mieszka³y
siostry zakonne.

Zamieszkanie i sta³a obecno�æ probosz-
cza by³a bardzo potrzebna i pomocna m³o-
dej parafii. Pomaga³o to w jej stawaniu siê
coraz bardziej wspólnot¹, a mobilno�æ pro-
boszcza, wymuszona czêsto potrzeb¹ za³a-
twiania wielu spraw, np. poszukiwaniem lu-
dzi do pracy, pozwala³a na czêste i osobiste
kontakty z parafianami.

Czas bieg³ szybko, a czeka³o nas jesz-
cze wiele �pierwszych spraw�, ale o tym w
nastêpnym odcinku. (cdn.)

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

O mojej parafii (19)

WIELKANOC ...
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Kupieckim w Bydgoszczy. By³ równie¿ bie-
g³ym kontrolerem zespo³u ksiêgowo�ci w
Urzêdzie Wojewódzkim Pomorskim w To-
runiu.

Po wybuchu II wojny �wiatowej, w dniu 8
wrze�nia oko³o godziny 16.00 do mieszka-
nia przy Starym Rynku 1/5, gdzie mieszka³
wraz z chorowitym ojcem i bratem, przyby³o
trzech mê¿czyzn w niemieckich mundurach.
Aresztowali ich wszystkich, jednak po wstêp-
nym przes³uchaniu i spisaniu zeznañ nastêp-
nego dnia zostali zwolnieni. Sylwestrowi
kazano i�æ do jego sta³ej pracy w wodoci¹-
gach.

Od 21 wrze�nia zosta³ jednak odsuniêty
od funkcji kierowniczej. Na stanowisko kie-
rownika przyby³ Niemiec, a Sylwester zosta³
zwyk³ym laborantem. W kilka dni pó�niej
Sylwester widz¹c, ¿e nowy kierownik nie ma
w ogóle pojêcia o pracy w laboratorium po-
wiedzia³ mu, by nie wtr¹ca³ siê zbytnio w
analizy i zda³ siê na jego pracê. Za takie
postêpowanie zosta³ od dnia 27 wrze�nia
zawieszony w pracy.  Odebrano mu prze-
pustkê i legitymacjê i kazano czekaæ na
dalszy rozwój wydarzeñ.

W dniu 13 pa�dziernika przyby³o ponow-
nie do mieszkania Gestapo aresztuj¹c Syl-
westra pod zarzutem mo¿liwo�ci zatrucia
wody w mie�cie. Odprowadzono go do ko-
szar by³ego 15 PAL-u przy ulicy Gdañskiej.
Ojcu powiedziano, ¿e przeciwko synowi,
jako wrogo nastawionemu do Niemców to-
czy siê �ledztwo, wiêc niech siê nie intere-
suje jego losem.

W dniu 1 listopada, w dzieñ swoich  40
urodzin zosta³ rozstrzelany w Dolinie �mierci
w Fordonie. Jego zw³oki zidentyfikowa³ brat
Hubert w 1947 roku podczas ekshumacji,
rozpoznaj¹c je po okularach, obuwiu  i reszt-
kach odzie¿y.

Warto zaznaczyæ, ¿e ojciec Sylwestra po-
mimo ostrze¿enia, by siê nie interesowa³ lo-
sem syna, dopytywa³ siê w Gestapo co z
nim jest. W po³owie listopada 1939 roku
zagin¹³ w nieznanych do dzi� okoliczno-
�ciach.

opracowa³ KFAD

Materia³y �ród³owe:
- Relacja brata Huberta z Mroczy,
- Dane archiwalne z Przedsiêbiorstwa Wo-

doci¹gów i Kanalizacji w Bydgoszczy,

- Informacja z archiwum Nauczycielstwa.

Od autora:
Dziêkujê mej informatorce Pani Jadwidze z
ulicy ¯mudzkiej za informacje dotycz¹ce
miejsca zamieszkania Pana Huberta.



Kompendium (3)

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Z KANCELARII PARAFIALNEJ

25 grudnia 2005
Tomasz Karol Nowak

ur. 8.03.2005
Nikola Hermanowicz

ur. 22.08.2005
Karolina Anna Durau

ur. 19.09.2005
Julia Jancy

ur. 8.07.2005
Hubert Pienda
ur. 18.10.2005

Igor Karol Cielêcki
ur. 11.09.2005

Bartosz Drogosz Jaszczak
ur. 15.09.2005

Mi³osz Jan Srokowski
ur. 24.11.2005

Samanta Danuta Wojtasiewicz
ur. 02.10.2005

Liliana Anna Sobociñska
ur. 7.02.2005

Oskar Oliwier Lubiszewski
ur. 23.08.2005

Marcel Szymon Grocholewski
ur. 7.09.2005

Nikodem Damian Mickiewicz
ur. 2.09.2005

Miko³aj Wencel
ur. 01.12.2005

B³a¿ej Mateusz Walczak
ur. 16.11.2005

Roksana Magdalena Stranz
ur. 1.11.2005

Bartosz Wojciech Laskowski
ur. 8.09.2005

26 grudnia 2005
Gracjan Borys Olbiñski

ur. 28.09.2005
7 stycznia 2006

Jakub Trafas
ur. 20.11.2005

8 stycznia 2006
Jakub  Karol Napieralski

ur. 3.12.2005
Wojciech Leszek �witaj

ur. 21.06.2004
Franciszek Mateusz Jakubowski

ur. 6.10.2005

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 drugi

BÓG WYCHODZI NAPRZECIW CZ£OWIEKOWI
OBJAWIENIE BO¯E (CD)

8. Jakie s¹ nastêpne etapy Objawienia Bo¿ego?

Bóg wybra³ Abrahama, wzywaj¹c go do wyj�cia z ziemi rodzinnej,
aby go uczyniæ "ojcem mnóstwa narodów" (Rdz 17,5), obiecuj¹c, ¿e
w nim "bêd¹ b³ogos³awione wszystkie narody" (Rdz 12,3). Lud po-
chodz¹cy od Abrahama bêdzie powiernikiem obietnicy danej patriar-
chom, ludem wybranym. Bóg ukszta³towa³ Izraela jako swój lud, wy-
zwalaj¹c go z niewoli egipskiej, zawar³ z nim przymierze na Synaju i
przez Moj¿esza da³ mu swoje Prawo. Prorocy g³osili radykalne odku-
pienie ludu i zbawienie, które obejmie wszystkie narody w oczekiwa-
niu nowego i wiecznego Przymierza, które bêdzie wypisane w ser-
cach. Z narodu izraelskiego, z pokolenia Dawida, narodzi³ siê Me-
sjasz: Jezus.

9. Jaki jest pe³ny i ostateczny etap Objawienia Bo¿ego?

Bóg objawi³ siê w pe³ni w swoim Wcielonym S³owie, Jezusie Chry-
stusie, który jest Po�rednikiem i Pe³ni¹ ca³ego Objawienia. Chrystus,
Jednorodzony Syn Bo¿y, który sta³ siê cz³owiekiem, jest doskona³ym
i ostatecznym S³owem Ojca. Chocia¿ Objawienie wraz z pos³aniem
Syna i udzieleniem daru Ducha �wiêtego zosta³o definitywnie ju¿
zakoñczone, to zadaniem wiary Ko�cio³a jest stopniowe wnikanie w
ci¹gu wieków w jego znaczenie.

Od kiedy Bóg da³ nam swego Syna, który jest ]ego jedynym S³o-
wem, przez to jedno S³owo powiedzia³ nam wszystko naraz i nie
ma ju¿ nic wiêcej do powiedzenia (�w. Jan od Krzy¿a).

10. Jak¹ warto�æ maj¹ objawienia prywatne?

Chocia¿ nie nale¿¹ do depozytu wiary, mog¹ pomóc w pe³niejszym
prze¿ywaniu wiary, pod warunkiem ¿e zachowuj¹ �cis³¹ wiê� z Chry-
stusem. Urz¹d Nauczycielski Ko�cio³a, do którego nale¿y rozpozna-
wanie prywatnych objawieñ, nie mo¿e jednak przyj¹æ takich, które
zamierzaj¹ do przekroczenia czy poprawienia Objawienia, którego
Chrystus jest wype³nieniem.

PRZEKAZYWANIE OBJAWIENIA BO¯EGO

11. Dlaczego i w jaki sposób przekazywane jest Objawienie Bo¿e?

Bóg "pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do pozna-
nia prawdy" (1 Tm 2,4), czyli Jezusa Chrystusa. Jest wiêc koniecz-
ne, by Chrystus by³ g³oszony wszystkim ludziom, stosownie do naka-
zu: "Id�cie wiêc i nauczajcie wszystkie narody" (Mt 28,19). Dokonuje
siê to przez Tradycjê apostolsk¹.

12. Co to jest Tradycja apostolska?

Tradycja apostolska jest przekazywaniem orêdzia Chrystusa, urze-
czywistnianym od pocz¹tków chrze�cijañstwa przez przepowiada-
nie, �wiadectwo, instytucje, kult i natchnione pisma. Aposto³owie prze-
kazali swoim nastêpcom, biskupom, a przez nich wszystkim pokole-
niom a¿ do wype³nienia siê czasu to wszystko, co otrzymali od Chry-
stusa i czego nauczyli siê od Ducha �wiêtego.

13. W jaki sposób przekazywana jest Tradycja apostolska?

Tradycja apostolska przekazywana jest dwoma sposobami: przez
ustny przekaz s³owa Bo¿ego (nazywanego zazwyczaj Tradycj¹) i
przez Pismo �wiête, które jest przekazem tego samego orêdzia zba-
wienia, ale utrwalonego na pi�mie. (cdn) (IP)

�ród³o: �Kompendium Ko�cio³a Katolickiego�, Wydawnictwo Jedno�æ, Kielce 2005

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu
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Krystyna Barbara Kostera
ur. 5.02.1947  zm. 9.12.2005
Krzysztof Benedykt Luftmann
ur. 7.05.1955  zm. 12.12.2005

Kunegunda Wi�niewska
ur. 3.031928  zm. 26.12.2005

Halina Dudek
ur. 20.06.1940  zm. 28.12.2005

Wac³aw Nowak
ur. 15.08.1933  zm. 1.01.2006

Marek Jan Narloch
ur. 16.09.1956  zm. 1.01.2006

Aleksander Solecki - Szymoñski
ur. 1.12.1930  zm. 7.01.2006

Uwaga:

5 stycznia zmar³a w wieku 91 lat
nasza parafianka Marianna Polew-
czyñska z ul. £ochowskiego. Zmar-
³a jednak poza parafi¹. Nie figuruje
w spisie zmar³ych w ksiêgach para-
fialnych.
Z ksi¹g parafialnych wg stanu
w dniu 11 stycznia  2006 spisa³
Krzysztof D.

17 grudnia 2005
Krzysztof Zbigniew Wilewski

Aneta Anna Tunicka
31 grudnia 2005

Piotr Jaros³aw Jab³oñski
Monika Maria Jarzyñska

�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.: 12 i 26 lutego 2006 r.

SAKRAMENT
MA£¯EÑSTWA
Osoby pragn¹ce zawrzeæ zwi¹zek
ma³¿eñski powinny zg³osiæ siê do
Biura Parafialnego celem ustalenia
terminu �lubu i spisania protoko³u
na  3 miesi¹ce przed �lubem.

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

Redakcja postanowi³a uhonorowaæ �nagrod¹ pocieszenia� uczest-
niczkê �Testu o Eucharystii - [Poznaæ lepiej]� Magdalenê Wilk, która
jako jedna z dwóch osób prawid³owo odpowiedzia³a na wszystkie za-
dania testu. Nagrod¹ jest ksi¹¿ka pt. �Kompendium Katechizmu Ko-
�cio³a Katolickiego�, wydane przez Wydawnictwo �Jedno�æ� w 2005
roku. Gratulujemy. Nagroda czeka w zakrystii.

Test o Eucharystii (aneks)



20 grudnia o 19.00 na plebanii odby³ siê op³atek Sejmiku.

22 grudnia ze spowiedzi adwentowej skorzysta³o wielu 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 podzielili siê
z obecnymi op³atkiem. * Odprawiono Pasterki o 22.00 i 24.00 z udzia³em
¯ywego ̄ ³óbka z licznym udzia³em wiernych.

25 grudnia przypada³a Uroczysto�æ Bo¿ego Narodzenia i III rocznica
�mierci ks. Zygmunta Trybowskiego.

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

26 grudnia zbierano ofiary przeznaczone na KUL.

27 grudnia rozpoczê³a siê kolêda parafialna. Pocz¹tek odwiedzin w dni
powszednie (pn-pt) o 16.00, w soboty o 14.00 a w niedziele o 15.00.
Kolêda potrwa do 1. lutego br.

1. stycznia 2006, po Mszy �w. o 17.00 odby³ siê koncert Chóru �Fordo-
nia� dedykowany pamiêci �p. ks. Zygmunta Trybowskiego. Po koncercie
modlono siê przy Jego grobie.

2. stycznia o 20.00 odby³o siê Czuwanie z Maryj¹, a o 21.37 rozdzwoni-
³y siê parafialne dzwony.

5. stycznia o 19.00 odby³ siê w ko�ciele koncert przygotowany przez
CKK Wiatrak pt. ��pij Maleñki� (patrz 12).

6. stycznia 2006 w Uroczysto�æ Objawienia Pañskiego - Trzech Króli
na Mszy �w. o 18.30 asystowa³ ¯ywy ¯³óbek i gra³ w ko�ciele Rafa³ Ble-
chacz (wiêcej o ¯ywym ¯³óbku na str. 12).

15. stycznia go�ci³ w naszej parafii ks. Bogdan Ka³êcki - proboszcz pa-
rafii pw. Podwy¿szenia Krzy¿a �w. z Nowoa³tajska na Syberii. Po Mszach
�w. zbiera³ dobrowolne ofiary na budowê ko�cio³a parafialnego.

18. stycznia o 8.00 i 18.00 odmawiany by³ Ró¿aniec na rozpoczêcie
Tygodnia Modlitw o Jedno�æ Chrze�cijan.

20. stycznia w dniu wspomnienia �w. Sebastiana przypada³ dzieñ pa-
tronalny Parafialnej Stra¿y Marsza³kowskiej i Jubileusz  X-lecia. Panom
Marsza³kom dziêkujemy za ich s³u¿bê i ¿yczymy wytrwa³o�ci.

21. stycznia - Dzieñ Babci. O 8.30 odprawiono Mszê �w. w intencji babæ,
podczas Dnia Fatimskiego odmówiony zosta³ Ró¿aniec w ich intencji.

26. i 27. stycznia Zespó³ Caritas zaprasza wszystkich, którym trudno
zakupiæ odzie¿ zimow¹. W salce na parterze bêdzie mno¿na otrzymaæ
swetry, kurtki, p³aszcze itp. Bêdzie to odzie¿ u¿ywana damska i mêska.
W tych dniach Punkt bêdzie czynny od 9.00-11.00 i 15.00-17.00.

28. stycznia odbêdzie siê spotkanie op³atkowe Dzieci Podwórkowych
Kó³ek Ró¿añcowych.

1. lutego odbêdzie siê spotkanie ¯ywego Ró¿añca.

2. lutego odbêdzie spotkanie Stowarzyszenia Wspierania Powo³añ Ka-
p³añskich.

4. lutego o 11.00 Msza �w w kaplicy i spotkanie w domu parafialnym
Grupy Wsparcia Osób Pogr¹¿onych w ¯a³obie. * O 17.00 odbêdzie siê
spotkanie Ko³a Przyjació³ Radia Maryja.

Parafialny Zespó³ �Caritas� pe³ni dy¿ur w ka¿d¹ �rodê od 17.00 do 19.00
w Domu parafialnym.

Internetowa transmisja nabo¿eñstw z ko�cio³a parafialnego w niedzielê i
�wiêta  z parafialnej strony internetowej www.mbkm.pl

Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego codziennie w kaplicy o 15.00 oraz Msza
�w. o 15.30 od pn. do pt. Godzinki o Mi³osierdziu Bo¿ym w ka¿dy czwar-
tek o 8.00 w kaplicy.

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

W pierwszy pi¹tek miesi¹ca po Ró¿añcu o 16.30 spotykaj¹ siê Podwór-
kowe Kó³ka Ró¿añcowe Dzieci.W ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca pro-
wadzona jest przez ró¿ne wspólnoty modlitwa �Ró¿añcowe Jerycho�.
Informacje CKK �Wiatrak� i DA �Martyria� wewn¹trz wydania.

Og³oszenia duszpasterskie mo¿na przeczytaæ w internecie: ww.mbkm.pl

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY

POZIOMO: 1A Ten, kto wyprawia skóry, 1K Kucharska chochla, 2G
Nie widaæ go, a wszystko powtarza, 3A Zupe³ny brak logiki, 3J
Wierzchnie ubranie, 4G Krawêd�, 5A Ma³e, które bêdzie królem zwie-
rz¹t, 5J Ofiarowywanie czego�, 6G Pañstwo, 7A £uki w zdaniu, 7K
Stary lew, 8F metal o symbolu Cd, 9A Os³ona od s³oñca i deszczu,
9J Szeroka droga, 10F Arena dla boksera, 11A Nasada naszej d³o-
ni, 11J Choroba bêd¹ca efektem stresów, 12F Dzida, lanca, 13A
Szychta, ale w fabryce, 13J fachowiec z pac¹,

PIONOWO: A1 Arras, B7 Wyraz z liter innego wyrazu, C1 Rozrzut
nasion, D7 Iza w oryginale, E1 Tajna policjantka, F7 Stanowi os³onê
orzecha i jajka, G1 L¹dowanie po skoku, G8 Potrzebuje oskar¿ony,
H6 �Weso³y� pierwiastek, J2 Japoñski samochód, J8 Mo¿now³ad-
ca, K1 Zmiksowany napój, L7 Stary wiarus, M1 Chrz¹szcze wodne,
N7 Miêso z sarny, O1 Zawi¹zany pod brod¹ malca, P7 Kostium na
pla¿ê.

ZNACZENIE WYRAZÓW

KRZY¯ÓWKA STYCZNIOWA
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. Poszczegól-
ne wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasami.  W rozwi¹zaniu wystar-
czy podaæ samo has³o. Oto szyfr: [(H-8, K-2,D-10, C-1, N-8)  (M-1,
K-9, E-7, D-3, F-13)  (G-4, M-5, L-9, C-2, K-7, C-5, H-2, O-7, B-9)
(A-11, L-3, C-3, P-5, F-8, L-12, A-13, F-11, K-6, M-9)  (J-5, F-9, D-1
C-9 G-2)  (N-7, M-2, J-3, B-5, P-7)  (P-13, L-7, J-12, N-10, D-11)  (B-
3, M-4, B-1, H-10, A-1, K-11, A-5, O-3, D-5)  (E-4, D-13, J-5, C-11,
O-9, L-10, G-12)]. Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji
lub wrzucaæ do skrzynki �Poczty parafialnej� do 12 lutego 2006 roku.

Rozwi¹zanie krzy¿ówki  z poprzedniego wydania brzmia³o: �ZAPACH
CHOINKI, OP£ATEK I PASTERKA TO KROKI JEZUSA KU MNIE�.
Nagrodê otrzymuje Barbara Szymañska, zam. w  Bydgoszczy przy
ul. Berlinga 15. Gratulujemy. Nagroda od odebrania w zakrystii.

Dziêkujemy  korespondentom i autorom tekstów, oraz za nades³ane ¿yczenia
�wi¹teczne, listy  i pozdrowienia. Sk³ad ukoñczono i oddano do druku  20. stycz-
nia 2006 r. Nastêpne wydanie �Na o�cie¿� planowane jest  19. lutego 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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W dzieñ Nowego Roku 2006 ks. pra³at
Zygmunt Trybowski - skoñczy³by 69 lat. Dzieñ
wcze�niej, 31 grudnia minê³o 3 lata od Jego
pogrzebu, kiedy to zmar³ w pamiêtne dla nas
Bo¿e Narodzenie 25 grudnia 2002 roku.

Wielu z nas zna Jego ¿yciorys, zna Jego
mi³o�æ do ludzi i dokonania. Dla wielu by³, a
zapewne i dalej, jest wzorem do na�ladowa-
nia - cichy i pokorny kap³an nios¹cy pomoc
potrzebuj¹cemu, a tak¿e mê¿nie zd¹¿aj¹cy
do wyznaczonego celu.

Ks. Zygmunt przez ca³y czas swego ka-
p³añskiego pos³ugiwania, zaanga¿owany by³
w budowanie. By³o to budowanie obiektów
parafialnych, które w czasach PRL-u by³o nie-
zmiernie trudnym zadaniem.

Ju¿ jako neoprezbiter remontowa³  wnê-
trze ko�cio³a filialnego w Hopowie, a pó�niej
jako wikariusz zabytkowe wnêtrze kolegiaty
w Che³m¿y. Jako do�wiadczony kap³an wy-
budowa³ cmentarz i obiekty sakralne w nowo
powsta³ej parafii Siemoñ. Wtedy musia³ staæ
siê �wykwalifikowanym rolnikiem�, gdy¿ bez
takich uprawnieñ nie móg³by nabyæ kawa³ka
ziemi potrzebnej pod budowê. Nie mog¹c
budowaæ ko�cio³a bez zezwolenia, �rozbudo-
wywa³� bêd¹c¹ w ruinie �wietlicê wiejsk¹ i
mimo tych trudno�ci wybudowa³ ko�ció³!

Ostatnim etapem Jego ¿ycia �budowlane-
go� by³a nasza parafia. Budowa³ wszystko od
podstaw i zadanie wykona³ w ci¹gu 10 lat.
Nie poprzesta³ jednak na tym. Jego zamia-
rem by³o doprowadzenie do koñca powstaj¹-
cego ju¿ Domu Jubileuszowego, oraz budo-
wa Bydgoskiej Golgoty - Kalwarii XX wieku w
Dolinie �mierci. My�la³ te¿ o nowej parafii na
planowanym osiedlu Eskulapa, które - jak
wiadomo - powoli powstaje. Jak wiemy, Rada
Miasta Bydgoszczy nazwa³a Jego imieniem

jedn¹ z ulic powstaj¹cego Osiedla.
Ksi¹dz Zygmunt Trybowski by³ ¿arliwym

patriot¹. W Jego ¿y³ach p³ynê³a kaszubska
krew. Jak sam mawia³, twarde wychowanie
religijne i patriotyczne wyniós³ z rodzinnego
domu. To dom rodzinny mia³ wp³yw na fakt,
¿e z takim pietyzmem przechowywa³ niektó-
re pami¹tki.

Jak �relikwie� przechowywa³ otrzymany od
ojca - cz³onka Milicji Niepokalanej - ostatni
przedwojenny numer Rycerza Niepokalanej
wydanego przez �wiêtego dzi� Maksymilia-

Trzeji vêdrovczicë belë na vêdrze. Pjen-
j¹dze wonji mjele przepjité, a muszele wob
noc v lese wostac, bo njicht nje chcé³ jich
wotrzëmac. Jeden rzek do dregjigo:

- Kjebe më mjelë vjedno ful tasze pjen-
j¹dzi, tej, më be belë czêsto szczeslevi!

Tej do njich przëszed jeden sëvi ch³op a
rzek: Jô zrobjê, ¿e va trzeji bêdzeta mja vjed-
no tasze ful dretkov, ale va muszita przërzec,
trzë dnji njic nje gadac. Kjej va bêdzeta pita-
ni, tej pjerszi z vaju muszi rzec: "My trzej", a
dregji: "Za pjenj¹dze", a trzeci: "To be³o do-
brze".

Woni chcele to zrobjic i podpjisele koñ-
tracht, co mjô³ d¿ôd na bulé skórze napjisa-
ni: Kjebe wonji v trzech dnjach dze co jinszi-
go gôdalë, tejbe jich djobô³ do pjek³a halô³.

Sevi ch³op zgjin¹l, a vêdrovczicë so
chvôcele v tasze - a mjelë ful garzce detkov.
Wuceszoni wonji vêdrovalë dalij. Ja¿ przësz³ë
do jedné karczmë w lese. Wonji so sedlë v
pañsk¹ jizbê kol nôjlepszigo sto³u. Karczmôrz
przëszed i zacz¹³ na njich vadzec. Pjerszi so
chvôci³ v taszê, rzuci³ gôrzc detkóv i rzek: -
Më trzeji!. Dregji rzuci³ te¿ gôrzc detkóv i rzek:
za pjenj¹dze!

Karczmôrz se meslo³: Va jesta woglepjali,
ale va môta pjenj¹dze a jô z vama dobri raj-
bach zrobjê.

Zara won halô³ vjele budlóv vjina na stó³ a
pjeczenje do jedzenjô. Tern trzeci rzuci³ gôrzc
detkóv i rzek: To be³o dobrze!

Karczmôrz zgarn¹³ pjenj¹dze i sê smjo³. A
ti trzeji pjile i jedle ja¿ do vjeczora.

na Kolbe. Numer, który by³ z nim przez ca³y
czas kap³añstwa zawsze w Jego pokoju na
pó³ce, a który wraz z innymi pami¹tkami ofia-
rowa³ autorowi w 2002 roku.

W jego sypialni na widocznym miejscu
by³a kolorowa widokówka z �Kaszubskimi
nutami�, która, jak z u�miechem czasem wy-
ra¿a³ siê, przypomina³a Mu, ¿e jest "Ka-
szub¹".

Patriotyczne wychowanie objawia³o siê
równie¿ tym, ¿e w wieku 10 i 11 lat pisywa³ w
jêzyku kaszubskim opowiadania do czaso-
pism regionalnych. �Religijny� patriotyzm po-
zwoli³ Mu byæ �Przyjacielem O�rodka Reko-
lekcyjnego w Suchej�, a tak¿e sprzyja³ w za-
anga¿owaniu siê w budowê Golgoty XX wie-
ku, uwieñczone odznaczeniem Srebrnym
Medalem za opiekê nad Dolin¹ �mierci.

Nic dziwnego, ¿e gdy zmieni³ siê ustrój w
naszym kraju i zosta³o reaktywowane (a w³a-
�ciwie wysz³o z �podziemia�) Towarzystwo
Gimnastyczne �Sokó³�, wst¹pi³ w jego szere-
gi. We wrze�niu 1998 roku nasz �Sokó�"
otrzyma³ z r¹k Prezesa Dzielnicy TG �Sokó³�
druha Andrzeja Boguckiego legitymacjê
Cz³onka Honorowego Dzielnicy Kujawsko-
Pomorskiej Towarzystwa Gimnastycznego
�Sokó³� w Polsce i mianowany zosta³ druhem
honorowym (patrz foto, przyp. aut.).

To cz³onkostwo Jego w �Sokole� by³o pod-
kre�lone poprzez fakt zamieszenia w dzien-
nikach bydgoskich nekrologu o Jego pogrze-
bie przez Prezesa Towarzystwa, oraz poprzez
obecno�æ na uroczysto�ci pogrzebowej
sztandaru Soko³a.

KFAD
OD AUTORA: Zdjêcie �soko³ów� ks. Zygmunta Trybow-
skiego i Andrzeja Boguckiego wykonane zosta³o
30.10.2002 roku na plebani.

Na 69 rocznicê urodzin

KAP£AN
I �SOKÓ£�

Pozdze przëjechó³ jeden bogati kupc do
karczmë. Won zavo³ô³ karczmarza, dô³ mu
mjech z³ota i rzek: Schovej mje to v sklepje,
co mje njicht  go nje wukradnje. Vjitro jô dalij
pojadê. Karczmôrz przërzek i schovô³ z³oto.

Kupc szed po vjeczerzë v ³ó¿ko spac, a
vêrdovczicë le¿elë kole njego na s³omje.
Karczmarza vzê chcëvota na to z³oto. Won
rzek do bja³kji: Chcema tego kupca zabjic! Ti
trzeji vêdrovczicë s¹ g³upi, tim nje mdze njicht
vjerzi³. Wonji woboje vzêlë wupchlë kupca,
co spô³. Vêdrovczicë to vjidzelë, ale wonji nji
moglë njic rzec.

Drëgjigo dnja porën przëjachô³ szandara
a nalôz zamordovonigo kupca v ³ó¿ku.
Karczmôrz rzek:

To maj¹ ti trzeji vêdrovczicë zrobjoni!
Wonji z nim v jedji jizbje spelë.

Szandara jich vz¹³ i zacz¹³ sê pëtac:
Chte¿ tego kupca wupch? Pjerszi vêrdo-

vczik rzek: Më trzeji!
Czemu¿ va go wupch³a? - Za pjenj¹dze!-

rzek dregji. Nie ¿¹³ujeta va to, ¿e va cz³ovje-
ka zamordova? - To be³o dobrze!- rzek trzeci
vêdrovczik.

Szandara jich zrzeszi³ i zaprovadzi³ na s¹d.
Tam jich sêdza sê pitô³:

Chte¿ kupca zamordovô³? - Më trzeji!- rzek
pjerszi.

Czemu¿ va go wupch³a?- Za pjenj¹dze! -
rzek dregji.

Nje ¿a³ujeta va to? A trzeci rzek: - To be³o
dobrze! Sêdza skazô³ jich na smjerc.

Dregjigo dnja po pô³nju vonji bele prova-
dzoni na szëbnjicê. Povróz jima ju be³ za kark
zarzeszoni, vjele ledzi sê przëzera³o, a
karczmôrz be³ te¿ tê. Ju vonji belë do góre
cignjoni, tej przëszed sevi ch³op i vo³ô³:

Dojta jima poku, bo wonji s¹ njevjinni!
Wonji bele wodrzeszoni, a teru wonji mogjë
prôvdê povjedzec, bo trzë dnji belë przeszlô.

Wonji vskôzele na karczmôrza i rzeklë:
Ten zamordovo³ kupca ze svoj¹ bja³k¹!

Karczmôrz sê wurzas i przëzno³. ¯o³ne-
rze go vzêlë zaru i povjeselë na szebjnicë.
Tej wonji sz³ë do karczme v lese i chcelë babê
wuchvacec. Jak ta czë³a, ¿e vszestko be³o
vëdané, tej wona vskocze³a v stednjê i sê
wutopji³a. ¯o³nerze nalezlë v sklepje mjech
pjenj¹dzi i vzêle jen do s¹du. Vêdrovczicë
vêdrovalë dalij v svjat, a ca³i ¿ëcé wonji mjelë
pjenj¹dzi jak gnoju.

Od redakcji:  �Chëcz�, nr 8/47 z dnia 22 grom-
jicznjika (lutego) 1947 - autor "Zygtryb".

Od redakcji:
Kto za� przet³umaczy na jêzyk polski ten
we�mie udzia³ w losowaniu nagrody.

Povjìstka

VO TRZECH
VÊROVCZIKACH




