


Niniejsze wydanie ukazuje siê pod koniec
wyj¹tkowo d³ugiego w tym roku karnawa³u. Ju¿
jest po "t³ustym czwartku" z p¹czkami i przed
tzw. "ostatkami" ze �ledzikiem.

Jeste�my po kolêdzie i wys³uchali�my do-
rocznego "pok³osia kolêdowego". Przyszed³
wiêc czas na przedstawienie danych dotycz¹-
cych aktualnego obrazu parafii. Wiele one
mówi¹ o jej kondycji materialnej i duchowej.
Warto przeczytaæ.

Tematem przewodnim wydania jest has³o
"Pos³uga mi³osierdzia". Dlaczego akurat taki
temat? Z pewno�ci¹ jest ku temu wiele powo-
dów. Chyba ka¿dy cz³owiek do�wiadczy³ w
swoim ¿yciu mi³osierdzia, a uczynku mi³osier-
nego w szczególno�ci. By³a to mo¿e pomoc
w chorobie, bezinteresowne odwiedziny, za-
proszenie do rozmowy, czy inny gest. Zbli¿a
siê Wielki Post i jest to szczególny czas do-
�wiadczania ró¿nych form mi³osierdzia. Szcze-
gólnie cz³owiek wiary do�wiadcza pos³ugi mi-
³osierdzia np. w konfesjonale. Bêd¹ te¿ inne
praktyki wielkopostne: rekolekcje, dni skupie-
nia, Droga Krzy¿owa, Gorzkie ̄ ale. Czterdzie-
�ci dni to nie za d³ugi czas i warto go nie stra-
ciæ dla innych zajêæ.

Rozmowê miesi¹ca przeprowadzono z
siostr¹ Mari¹ Mika ze Zgromadzenia Sióstr
Mi³osierdzia �w. Wincentego a'Paulo, prze³o-
¿on¹ domu zakonnego w Bydgoszczy Fordo-
nie. W rozmowie poruszanych jest wiele spraw
dotycz¹cych równie¿ mi³osierdzia. Warto j¹
przeczytaæ.

Przejmuj¹ce jest te¿ i �do bólu� prawdzi-
we, jak pisze autor, opowiadanie o panu Fa-
bianie. Warto je przeczytaæ i dobrze zastano-
wiæ siê nad s³owem od autora.

S¹ te¿ inne teksty nawi¹zuj¹ce do tematu
i innych wydarzeñ w parafii. Warto np. prze-
czytaæ tekst DAM'a aby zobaczyæ, jak on wi-
dzia³ �wi¹teczn¹ dekoracjê - instalacjê w na-
szym ko�ciele.

Zbli¿a siê bardzo wa¿ne dla parafii i para-
fian wydarzenie. Bêdzie nim wizytacja kano-
niczna ks. Biskupa Ordynariusza. Bêdzie to
okazja do wzajemnego poznania siê, wymia-
ny pogl¹dów i opinii w wielu sprawach doty-
cz¹cych tak spraw wiary, jak i codziennej eg-
zystencji.

Nastêpne wydanie ju¿ za nieca³y miesi¹c.
 FRED

Mo¿na nie czytaæ
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Daæ szansê ...
Rozpoczynamy Wielki Post. Kulminacyj-

nym momentem naszego prze¿ywania tego
czasu ma byæ spowied� �w. wielkanocna.
Podobaj¹ mi siê s³owa zakonnika ojca An-
zelma Grüna:

Nie mogê powiedzieæ, ¿e chêtnie siê spo-
wiadam. Ale czujê i wiem, ¿e spowied� do-
brze mi robi. Czasami muszê przystan¹æ, by
siê przyjrzeæ swemu ¿yciu i dokonaæ bilan-
su. W takich wypadkach muszê przekroczyæ
próg zahamowania i poprosiæ którego� ze
wspó³braci, by wys³ucha³ mojej spowiedzi.
Nie zmieniê skóry - nie pozbêdê siê swych
problemów, nie uniknê codziennych b³êdów.
Niemniej w³a�nie spowied� jest pobudzaj¹-
cym impulsem: zacznij od nowa, ¿yj bardziej
�wiadomie i uwa¿nie. Wyznaj¹c winy czasa-
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mi odkrywam pu³apki, w które nieustannie
wpadam. W tym sensie mogê powiedzieæ,
¿e spowied� mnie uwra¿liwia. A dziêki od-
puszczeniu win wiem, ¿e nie muszê ci¹gle
grzebaæ w przesz³o�ci. Od tej chwili prze-
sz³o�æ jest ju¿ pogrzebana.

Katechizm Ko�cio³a Katolickiego i �Odno-
wiony obrzêd pokuty� mówi¹ o sakramencie
wewnêtrznego uzdrowienia.

By poradziæ sobie z grzechem, potrzebu-
jemy Bo¿ego przebaczenia i Bo¿ego mi³o-
sierdzia,  ale by poradziæ sobie z "ran¹ przez
grzech zadan¹", potrzebujemy wewnêtrzne-
go uzdrowienia.

Mo¿e wiêc warto i w tegorocznym Po�cie
daæ szansê sobie i Bogu.

Mi³osierdzie Bo¿e, ufam Tobie!
KS. PROBOSZCZ JAN

Jezus, widz¹c t³umy, litowa³ siê nad nimi
(Mt 9,36) S³owa te, otwieraj¹ce przes³anie pa-
pie¿a Benedykta XVI na tegoroczny czas Wiel-
kiego Postu, zwracaj¹ uwagê na jedn¹ wa¿n¹
sprawê: ka¿dy z nas potrzebuje Boga, który
staje przed cz³owiekiem i "lituje siê nad nami".

Boimy siê jednak lito�ci; boimy siê, ¿e na-
sza bieda, choroba, nieumiejêtno�æ radzenia
sobie w ¿yciu, zmarnowane szanse, rozdzie-
raj¹ca samotno�æ i cierpienie w�ród tych, któ-
rzy powinni kochaæ, stanie siê jawna. Nie bê-
dzie ju¿ tylko osobistym problemem, nad któ-
rym p³acze siê w ciemno�ciach domu, ani te¿
upokorzeniem, z którym w koñcu cz³owiek
uczy siê ¿yæ. Wzrok bowiem tego, który siê
lituje, jest zawsze wzrokiem kogo�, który po-
znaje i odkrywa wiele. Lituj¹cy siê nigdy nie
pozostaje obojêtny - albo powiêksza upoko-
rzenie poprzez banalne rady i rzucone mimo-
chodem pobo¿ne pocieszenia, albo te¿ uczy
siê byæ z potrzebuj¹cym, a nawet wewnêtrz-
nie nim siê staje.

Tajemnica lito�ci mo¿e byæ tajemnic¹ zba-
wiania i ratowania tylko wtedy, gdy, zostawiw-
szy marne podróbki wzajemnej troski i wspó³-
czucia, uczymy siê towarzyszyæ i wierzyæ w
kogo� na tyle mocno, by móc za niego cier-
pieæ i umrzeæ.

Wielki Post to czas, w którym patrzymy z
nieukrywanym zdziwieniem na przygotowania
i dramatyczn¹ realizacjê Chrystusowego "uli-
towa³ siê nad nimi". Ogl¹damy i staramy siê
zrozumieæ Boga, który krzy¿em potwierdza
swoj¹ przedziwn¹ wiarê w cz³owieka. Trzeba
mówiæ o wierze, jak¹ Bóg w nas pok³ada i trze-
ba j¹ odkrywaæ. Byæ mo¿e nale¿a³oby bez
wahania stwierdziæ, ¿e wiara Boga w nas po-
przedzi³a nasz¹ wiarê w Niego. To jest ca³e
wcielenie i stworzenie - akt boskiej wiary. I my,
stworzeni na obraz Boga, jako chrze�cijanie,
mo¿emy dawaæ sobie nawzajem najpiêkniej-

szy dar: dawaæ ka¿demu (zaczynaj¹c od sie-
bie) zaufanie do samego siebie, budowane na
zaufaniu i mi³o�ci, jakie Bóg pok³ada w nas.
Cz³owiek odkrywa cud, którym jest, przez fakt,
¿e jego Bóg nie tylko istnieje, ale przychodzi
do niego w rado�ciach i smutkach ¿ycia co-
dziennego. Bóg przenika nasze ¿ycie.

Naznaczaj¹cy ca³y okres Wielkiego Postu
obraz Boga opuszczonego, zdradzonego,
wyszydzonego, oplutego, cierniem ukorono-
wanego, umieszczaj¹ Jezusa w samym cen-
trum naszego cierpienia i pragnienia, by kto�
w nas wierzy³. Jezus bowiem nie przyszed³
tylko po to, by poprzez swoj¹ �mieræ i zmar-
twychwstanie zbawiæ �wiat, ale równie¿ w tym
celu, by dzieliæ z nami nasze lêki i strapienia.

To prawda, ¿e osobiste upokorzenie jest
zawsze indywidualnym cierpieniem. Jednak to
cierpienie, ten krzy¿ jest czê�ci¹ krzy¿a Chry-
stusa, krzy¿a, który jest tylko jeden. Jezus li-
tuj¹cy siê nie daje nam prostej odpowiedzi na
pytanie o sens naszego cierpienia. Nie zmu-
sza nas równie¿, by�my zaakceptowali cier-
pienie, gdy¿ - jak mówi³ filozof i kandydat na
o³tarze Jakub Maritain - czy¿ mo¿na zaakcep-
towaæ co�, co nie jest pojmowalne i nie do
zaakceptowania? Jest to niemo¿liwe. Jezus
po prostu wskazuje na krzy¿, który jest dowo-
dem wiary Boga w cz³owieka, wiary potwier-
dzonej Jego krwi¹. Zaprasza ka¿dego z nas
do tej wiary i adoracji krzy¿a, niedopuszczal-
nego i niezrozumia³ego znaku cierpienia i to-
talnego poni¿enia. Nie akceptuje siê bowiem
krzy¿a, lecz krzy¿ bierze siê na swoje ramio-
na, krzy¿ siê czci.

O. TOMASZ GA£USZKA OP

Od redakcji:

Tekst pochodzi z akcji �Dzielmy sie s³owem� koordynowa-
nej przez Dom WydawniczyRafael. (patrz  str. 14)

Na Wielki Post

Bóg, który wierzy w cz³owieka



Rozmowa miesi¹ca

SZARYTKA ZNACZY ...
z siostr¹ Ann¹ Mika ze Zgromadzenia Sióstr Mi³osierdzia �w. Wincentego a Paulo

rozmawiaj¹ Mieczys³aw i Irena Paw³owscy

Mieczys³aw Paw³owski: Nauczycielka,
teolog (teolo¿ka), poetka, witra¿ystka,
cz³owiek ¿ycia konsekrowanego, szaryt-
ka, �takie nic grzechów pe³ne"- jak Sio-
stra napisa³a w swym wierszu. Kim Sio-
stra jest naprawdê?
Siostra Anna Mika: To zbyt wiele. Przede
wszystkim jestem cz³owiekiem. Dzisiaj, po
dwudziestu czterech latach pobytu w Zgro-
madzeniu mogê powiedzieæ, ¿e jestem
siostr¹ zakonn¹.

Wróæmy jednak do pocz¹tków, czyli do
¯arowa i do maków w £azanach.
¯arów to tylko miejsce mojego urodzenia.
£azany to ma³a wioska licz¹ca kilkaset osób,
�rodowisko zamkniête, dom rodzinny. Tu
chodzi³am do o�mioklasowej Szko³y Podsta-
wowej. £azany bardzo kocha³am. W dzieciñ-
stwie du¿o pracowali�my fizycznie w gospo-
darstwie dziadka. By³o nas sze�cioro. Na-
przeciwko naszego domu by³ park - du¿y,
zapuszczony, ze star¹ cieplarni¹. Tam lubi-
³am sobie usi¹�æ i tam powstawa³y moje
pierwsze wiersze. To by³o miejsce mojej
wolno�ci.

Irena Paw³owska [IP]: Którym dzieckiem
by³a siostra z tej szóstki?
By³am trzecia �od góry" - brat, siostra, ja, sio-
stra i dwóch braci.

Na czym polega³a praca w gospodar-
stwie?
Pa�li�my krowy prowadz¹c je na pastwisko
ponad 2 km. Tam mo¿na by³o je "palowaæ".
Po "zapalowaniu" ka¿da krowa mia³a swo-
bodê chodzenia na d³ugo�æ ³añcucha i tak
siê pas³a. W tym czasie, kiedy one sobie ja-
d³y trzeba by³o co� robiæ, wiêc brali�my ksi¹¿-
ki. Wtedy te¿ przeczyta³am sporo ksi¹¿ek.
Czêsto za nami sz³a ze wsi spora grupa dzie-
ci, bo robili�my ciekawe rzeczy, np. festiwa-
le. By³y piosenki, wêglami z ogniska malo-
wali�my twarze. Wtedy o krowach zapomi-
nali�my, a te nieraz wy¿era³y trawê "do go-
³ego". .

Park do dzi� istnieje?
Tak. Chodzenie po parku to by³a sama przy-
jemno�æ. Przez jaki� czas by³ tak zaro�niê-
ty, ¿e ba³am siê tam wej�æ. Od kilku lat jest
tam bezpieczniej - wyciêto krzewy, oczysz-
czono go.

Nasz ksi¹dz biskup Ordynariusz jest z
Dolnego �l¹ska, tak¿e nasz ksi¹dz Pro-
boszcz i Dziekan urodzi³ siê w K³odzku.
Siostra Anna te¿ pochodzi z Dolnego �l¹-
ska. W tej czê�ci Polski odczuwa³o siê
przez d³ugie lata tak zwan¹ prowizorkê
... �My�my tu nastali, choæ poprzedni go-
spodarze mog¹ wróciæ?"
Pamiêtam, ¿e kiedy by³am dzieckiem prawie
nic nie budowano, niczego nie remontowa-
no, �bo Niemcy tu wróc¹". Tak by³o kiedy� ...
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Chcia³em zapytaæ o korzenie waszej ro-
dziny.
Rodzina pochodzi z krakowskiego, a rodzin-
ne strony rodziców to Babice, Klecza Dolna,
Wadowice ...

Potem by³a �widnica i nauka w szkole
�redniej. Jak to siê sta³o, ¿e mieszkanka
£azan, licealistka ze �widnicy trafi³a do
Wroc³awia na Uniwersytet Wroc³awski na
filologiê polsk¹?

Jeszcze w �widnicy nasza polonistka - pani
Idalia Jarzynowa, ma obecnie dziewiêædzie-
si¹t jeden lat i do dzi� piszemy ze sob¹,
mówi³a: - �Ania, ty bêdziesz studiowaæ polo-
nistykê ". Lubi³am czytaæ, lubi³am poezjê i
pani Jarzynowa na tyle to dostrzeg³a, ¿e
anga¿owa³a mnie do recytowania, pracy w
teatrze szkolnym, który prowadzi³a. Bra³am
te¿ udzia³ w konkursach recytatorskich. Naj-
pierw miêdzyszkolnych, potem powiatowych
i wojewódzkich, na których otrzymywa³am
nagrody.

IP: Pamiêta Siostra jak¹� recytacjê z tego
czasu?
Pamiêtam tekst Urszuli Kozio³ - ¿yj¹cej do
dzi� poetki wroc³awskiej, pt. �Akt poranny": -
�Odeszli, którzy odej�æ mieli, dla przechodz¹-
cych jest ten ranek (...)" - to by³ trudny wiersz.
Pamiêtam do dzi� recytacje w Teatrze �wid-
nickim. Obcowanie z tekstem by³o dla mnie
czym� niesamowitym, osobistym. Czu³am
kontakt z cz³owiekiem, którego recytowa³am.

IP: Czy Siostra uwa¿a, ¿e warto znaæ pew-
ne teksty na pamiêæ?
Oczywi�cie. Moimi ulubionymi autorami, w
swoim czasie, byli Ernest Bryll, S³owacki,
Anna Kamieñska, Roman Brandstaetter. To
s¹ teksty, które wówczas by³y mi potrzebne i
które  w chwilach - adekwatnych do sytuacji
- cytujê  tak¿e obecnie.

Fina³em studiów by³a praca magisterska?

Tak. Pracê magistersk¹ na temat trzeciej
czê�ci �Dziadów" pisa³am u profesora Janu-
sza Deglera, który jest s³ynnym witkacolo-
giem.

W £azanach enklaw¹ wolno�ci by³ dla
Siostry park. Co by³o takim miejscem we
Wroc³awiu?
Od akademików do naszego wydzia³u prze-
chodzi³o siê przez Ostrów Tumski. Kocha-
³am Ostrów Tumski. W katedrze, zaraz przy
wej�ciu po prawej stronie, jest taki stary, mie-
dziany, wielki krzy¿ z napisem: �Ja jestem
Drog¹, Prawd¹ i ¯yciem". We Wroc³awiu,
przy tym krzy¿u, tak dzi� to widzê, moje ¿ycie
religijne dojrzewa³o.

Po studiach zosta³a Siostra nauczycielk¹
w szkole.

Uczy³am w Zbiorczej Szkole Gminnej w Bu-
kowie, 20 km od mojego rodzinnego domu.
Tam uczy³am jêzyka polskiego, prowadzi³am
bibliotekê i mia³am wychowawstwo w klasie
szóstej. Dosta³am te¿ piêkne mieszkanie,
mia³am swój czas i swoje zainteresowania,
tak jak ka¿dy nauczyciel. Pracowa³am tam
dwa lata i w³a�nie wtedy zrodzi³o siê powo-
³anie.

Jak zatem nauczycielka jêzyka polskiego
trafi³a do klasztoru?
Mia³am 27 lat, gdy posz³am do Zgromadze-
nia, choæ nigdy wcze�niej o klasztorze nie
my�la³am.

Ale sk¹d przyszed³ impuls?
W czasie wakacji je�dzi³am na kolonie z
dzieæmi. To by³ i zarobek, i forma wypoczyn-
ku. To by³o w czasie wakacji, kiedy by³am
�wie¿o po studiach i czeka³am na pracê.
By³am akurat z dzieæmi na koloniach w
Wolsztynie. Mia³am zwyczaj, ¿e w przerwach
miêdzy zajêciami wchodzi³am do ko�cio³a by
pomodliæ siê. Gdy tak modli³am siê w pustym
ko�ciele, wesz³a do niego starsza siostra
zakonna i powiedzia³a: �Panienko, jeste� ju¿
po maturze? Mog³aby� mi pomóc co� napi-
saæ na maszynie?" - �Siostro - odpowiedzia-
³am - jestem z dzieæmi na kolonii i muszê
zaraz do nich wracaæ." �A co tu robisz?" -
spyta³a zakonnica. - �No, modlê siê o pra-
cê." - �To napisz mi, czy j¹ dosta³a�" - doda-
³a na zakoñczenie. I to by³o wszystko.

Skoñczy³y siê kolonie ...
Mia³am adres, wiêc napisa³am do niej, ¿e tej
pracy - o któr¹ prosi³am - nie dosta³am, i ¿e
pracujê w szkole i mam mieszkanie. Tak pi-
sa³y�my przez dwa lata i niewiele z tego
wynika³o. Zaprosi³a mnie kiedy� w odwiedzi-
ny, wiêc pojecha³am. By³ maj 1981 r. By³am
pierwszy raz w ¿yciu w klasztorze. I tam, w
Wolsztynie, podoba³o mi siê wszystko...

I wtedy...?
... wieczorem, na modlitwach w kaplicy, po
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SZARYTKA ZNACZY ...

brewiarzu, siostry odmawia³y modlitwê, któ-
rej tre�ci¹ by³am oczarowana: - �Zbawicielu,
oczekiwanie Izraela w czasie jego utrapieñ,
wejrzyj mi³osiernie z nieba i nawied� winni-
cê swoj¹ (...)". By³a to modlitwa o powo³a-
nia, która mnie poruszy³a; i to do tego stop-
nia, ze postanowi³am wst¹piæ do tego Zgro-
madzenia. Powiedzia³am o tym mamie, bra-
tu i starszej siostrze. Pó�niej trzeba by³o za-
³atwiæ badania lekarskie, opiniê ks. probosz-
cza. Uda³am siê do dyrektora szko³y, aby
prosiæ go o zwolnienie z pracy. Spyta³ - �Co
siê sta³o?" Odpowiedzia³am: - �Idê do Zgro-
madzenia". By³ w szoku, ale nie robi³ mi trud-
no�ci. Powiedzia³ tylko tak: - Proszê pani, ja
tego nie rozumiem, ale ¿yczê pani szczê-
�cia". 1.09.1981 r. wst¹pi³am do Zgromadze-
nia.

I tak zaczê³o siê ...
...   zderzenie z zupe³nie innym �wiatem, bo
przed przyj�ciem mia³am ma³¹ stabilizacjê -
swoje mieszkanie, pracê, samodzielne ¿ycie,
swoje pieni¹dze, wszystko. Robi³am, co
chcia³am. A tu wszystko inaczej. Najciê¿ej
prze¿ywa³am postulat. Bardzo siê wtedy
modli³am o �wiat³o, co dalej: czy wróciæ do
domu, czy zostaæ? I �wiat³o przysz³o...

Nale¿y Siostra do Zgromadzenia Sióstr
Mi³osierdzia �w. Wincentego a Paulo, któ-
rego pocz¹tki siêgaj¹ siedemnastego
wieku. Czym wyró¿nia siê wasze Zgroma-
dzenie?
G³ównym charyzmatem jest s³u¿ba ubogim,
najbardziej potrzebuj¹cym, tak co do duszy
jak i do cia³a, ze szczególnym nastawieniem
na ludzi chorych w szpitalach i w ich domach
prywatnych, prowadzenie domów pomocy
spo³ecznej. Jeste�my jednym z pierwszych
Zgromadzeñ czynnych. �wiêty Wincenty
czeka³ a¿ 33 lata na decyzjê Stolicy Apostol-
skiej, bo papie¿ nie chcia³ zatwierdziæ regu³,
w których siostry mog¹ �wchodziæ i wycho-
dziæ z klasztoru", dotychczas wszystkie sio-
stry by³y zamkniête za klauzur¹.

Czy to prawda, ¿e o waszym Zgromadze-
niu mówi siê, ¿e jeste�cie siostrami sza-
rytkami?
Tak. Szarytki nie pochodz¹ jednak od sza-
rego. Gdy przysz³am do Zgromadzenia, po-
wiedziano mi, ¿e to s¹ siostry szarytki. Ja
patrzê, gdzie tu szare? - przecie¿ habity maj¹
granatowe. Okaza³o siê, ¿e po francusku
"charité" (czytaj: szarite) znaczy mi³osierdzie.
A szarytki to jest spolszczona nazwa "mi³o-
siernego" i nic z szarym nie maj¹ wspólne-
go.

Wasze Zgromadzenie w Polsce ma trzy
prowincje...
Tak, my nale¿ymy do che³miñsko-poznañ-
skiej.

Jak Siostra pamiêta pierwsze spotkanie
z Che³mnem Pomorskim?
Przyjecha³am poci¹giem pierwszego wrze-
�nia 1981 roku. Pierwsze dwa tygodnie to
by³a fascynacja i b³¹dzenie po klasztorze, bo

dla mnie to by³ labirynt.

Ile lat by³a Siostra w Che³mnie?
Trzy lata.

Musia³a Siostra zapamiêtaæ pierwsze
spotkanie z krucyfiksem w klasztornym
ko�ciele.
Tak. Krzy¿ stawa³ (i wci¹¿ staje) wiele razy
na mojej drodze. Wspomniany ju¿ we Wro-
c³awiu i w Wolsztynie - taki du¿y od sufitu do
pod³ogi i oczywi�cie ten w Che³mnie. Gdy
przyjecha³am tu, do Bydgoszczy, zobaczy-
³am, ¿e w naszej kaplicy jest taki maleñki
krzy¿. Gdy pracowa³am na �l¹sku, wiedzia-

³am, ¿e  na strychu jest ogromny krzy¿. By³
schowany, owiniêty w p³ótno. Pomy�la³am
sobie, ¿e ten krzy¿ pasowa³by bardzo do
naszej bydgoskiej kaplicy i by³by piêknym
"pomostem" miêdzy Pomorzem a �l¹skiem.
Kiedy poprosi³am o ten krzy¿ ks. pra³ata Pyr-
cha³ê pozwoli³ mi go zabraæ i mamy go do
dzi� w naszej kaplicy. Gdybym kiedy� mia³a
opu�ciæ Bydgoszcz, bêdzie mi ¿al tego krzy-
¿a.

W godle Zgromadzenia jest serce p³o-
mienne i w �rodku krzy¿ ...
Tak, to jest nasze god³o. My nosimy tylko
krzy¿yki �lubne. Ka¿da siostra, która z³o¿y
pierwsze �luby, odnawia je potem co rok (nie
sk³adamy �lubów wieczystych). Jeste�my
jedynym Zgromadzeniem, którego cz³onki-
nie ka¿dego 25 marca odnawiaj¹ �luby �w.
na nastêpny rok.

IP: Wydaje mi siê, ¿e kto�, kto przyjmuje
krzy¿, nie boi siê ¿ycia.
Oj, nie tak do koñca. My czasem bohater-
sko przyjmujemy krzy¿, a potem ten krzy¿
uwiera.

Che³mno. Czym dla Siostry jest to miej-
sce?
To jest dom prowincjalny, gdzie jest zarz¹d
Zgromadzenia, prze³o¿ona prowincjalna,
rada prowincji, nowicjat, infirmeria dla na-
szych sióstr, dom pomocy dla dzieci g³êbo-
ko upo�ledzonych (dla ch³opców i dla dziew-
cz¹t), dla mê¿czyzn, dla kobiet. Wszystkie
mo¿liwe dzie³a. Siostry chodz¹ do domów
ubogich, pracuj¹ w szpitalu. W Che³mnie jest
dom formacyjny: rekolekcje roczne dla sióstr,
które przyje¿d¿aj¹ na nie raz w roku na 8
dni.

Czy w Che³mnie mia³a Siostra swoje miej-
sce, tak jak park w £azanach?
Moim ulubionym k¹tem by³ �chórek" nowi-
cjacki. Jest bardzo ma³y, mie�ci tylko kilka
osób. Tam odbywa³o siê moje duchowe zma-
ganie i dojrzewanie powo³ania.

W Bydgoszczy te¿ s¹ Wasze domy?
Tak. Jeden przy Bazylice �w. Wincentego
a'Paulo, drugi przy ulicy �w. Floriana (tam
mieszkaj¹ dwie siostry bli�niaczki, które maj¹
po dziewiêædziesi¹t jeden lat i po siedem-
dziesi¹t lat powo³ania) i w Starym Fordonie
przy ul Piekary 14. Mieszkaj¹ tu trzy siostry.

Co dzieje siê w fordoñskim domu?
Dwie siostry pracuj¹ bezpo�rednio przy dzie-
ciach w �wietlicy - jest to �wietlica popo³u-
dniowa. Siostry gotuj¹, sprz¹taj¹, przygoto-
wuj¹ wszystko do zajêæ w �wietlicy. Ja uczê
religii w Zespole Szkó³ Odzie¿owych w Byd-
goszczy. Zajmujê siê prowadzeniem domu
w kwestii - mo¿na tak rzec - duchowej i ma-
terialnej. Odpowiadam te¿ za �wietlicê.

IP: Ile dzieci przychodzi do �wietlicy?
W tej chwili trzydzie�ci. Dzieci schodz¹ siê
od 12.30 i s¹ do 17.00. Ca³y czas jest z nimi
siostra Katarzyna.

Jaka jest zale¿no�æ prowincja - dom?
[ci¹g dalszy na str. 5]

siostra
MARIA MIKA

Urodzi³a siê w 1955 roku w ¯arowie.
Jej dom rodzinny mie�ci siê w £azanach
- wiosce obecnie nazywan¹ £a¿any).

Pochodzi z wielodzietnej rodziny. Po
ukoñczeniu Szko³y Podstawowej i nauki
w Liceum w �widnicy podjê³a studia po-
lonistyczne na Uniwersytecie we Wroc³a-
wiu. Po studiach pracowa³a w Zbiorczej
Szkole Gminnej w Bukowie, po³o¿onym
ok. 20 km od domu rodzinnego.

W roku 1981 wst¹pi³a do Zgromadze-
nia Sióstr Mi³osierdzia �w. Wincentego
a'Paulo. Bêd¹c w Zgromadzeniu studio-
wa³a teologiê pastoraln¹ w Diecezjalnym
Instytucie Pastoralnym w Opolu (wtedy
Filii KUL w Lublinie, a obecnie Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego).

Dzi� mieszka w domu zakonnym w
Bydgoszczy, którego jest prze³o¿on¹.
Wspólnota prowadzi ��wietlicê popo³u-
dniow¹" dla dzieci z Fordonu. Pracuje
jako katechetka w Zespole Szkó³ Odzie-
¿owych w Bydgoszczy.

Napisa³a ponad 500 wierszy, z których
wybór ukaza³ siê w dwóch tomikach �W
stronê �wiat³a" (2001) i "Zanim Drugi
Brzeg" (2004). Maluje witra¿e. Lubi czyn-
ny wypoczynek.
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Dom podlega prowincji. Nasza prowincja ma
oko³o trzydziestu domów i ka¿dy dom ma
swoj¹ prze³o¿on¹, siostry i swoje dzie³o.

IP: Sk¹d pochodz¹ pieni¹dze na ¿ycie?
Na ¿ycie musimy zarobiæ same, tzn. przez
podejmowanie ró¿nego rodzaju prac pozwa-
laj¹cych na utrzymanie placówki.

IP: A na �wietlicê?
W sprawach nadzwyczajnych pomaga nam
Zgromadzenie. Malujê obrazy i sprzedajê je,
a dochód przeznaczam na �wietlicê. Podob-
nie jest z rozprowadzanymi tomikami wier-
szy, które piszê.

Prowadz¹c ¿ycie zakonne i �wietlicê sio-
stry maj¹ taki czas dla dzieci, jakiego nie
ma czasem matka czy ojciec.
Gdy 1997 roku otwierali�my �wietlicê i przy-
sz³y pierwsze dzieci, to do dzi� przypominam
sobie ich pierwsze pytania: - Tu nie ma tele-
wizora? W maju ubieg³ego roku dzieci na-
sze wygra³y telewizor. Przywie�li�my telewi-
zor do domu i mówiê do dzieci: �Wygrali�my
telewizor, czy chcia³yby�cie, ¿eby tutaj by³
telewizor?" Proszê mi wierzyæ, to by³o moj¹
najwiêksz¹ rado�ci¹, gdy zgodnie odpowie-
dzia³y - �Nie!" Te dzieci wol¹  ze sob¹ byæ,
rozmawiaæ ... (w zamian za telewizor kupi-
my co� bardziej przydatnego).

Co robi¹ dzieci w �wietlicy?
Ucz¹ siê, odrabiaj¹ lekcje, wykonuj¹ prace
artystyczne. Prace s¹ najró¿niejsze. Naj-
m³odsze dzieci maj¹ piêæ lat, a najstarsze
jest w drugiej klasie gimnazjum. Wa¿nym
elementem w pracy z dzieæmi jest ich for-
macja religijna, duchowa. Mamy kronikê.

Jest Siostra po studiach z teologii pa-
storalnej i katechizuje m³odzie¿. Czy
uczniowie pomagaj¹ w �wietlicy?
Tak - s¹ wolontariusze - moi uczniowie, któ-
rzy ju¿ studiuj¹, ale przychodz¹ pomagaæ w
�wietlicy i odrabiaj¹ z dzieæmi lekcje, bawi¹
siê z nimi. Z m³odzie¿¹ prowadzimy zajêcia
formacyjne. Wtedy rozmawiamy o naszych
dzieciach, rado�ciach, pora¿kach i o ewen-
tualnych planach.

My�lê, ¿e ci mali ludzie - uczestnicy za-
jêæ �wietlicowych - s¹ waszymi ambasa-
dorami na przysz³o�æ.
Daj Bo¿e! Gdy jeszcze tu by³ ks. proboszcz
Przemys³aw Ksi¹¿ek, mówi³: - Siostro, kie-
dy� te dzieci bêd¹ mia³y do czego wróciæ.
Wigilia, modlitwa, jest Pan Bóg..."

W obwodzie Waszego god³a - p³on¹cego
serca - jest napis: "Caritas Christi urget
nos" (³ac. "Mi³o�æ Chrystusa Ukrzy¿owa-
nego przynagla nas"). W nazwie Wasze-
go Zgromadzenia jest s³owo mi³osierdzie.
Co to jest mi³osierdzie?
Nawi¹¿ê do tego co o nas powiedziano w
1633 roku i pó�niej. By³a wielka potrzeba
pomocy ubogim we Francji w XVII wieku. Do
ks. Wincentego zg³asza³y siê �wieckie, naj-
czê�ciej wiejskie dziewczêta, które chcia³y
co� dobrego zrobiæ. Prosi³y, ¿eby nimi po-
kierowa³. Ksi¹dz Wincenty odes³a³ je do Lu-
dwiki de Marillac, naszej Wspó³za³o¿ycielki,

która by³a wtedy zamo¿n¹ wdow¹ i ona for-
mowa³a te dziewczyny. Ich zadaniem by³o
chodziæ do ludzi ubogich, zawszonych, brud-
nych, najbardziej opuszczonych z pos³ug¹.
By³a to pos³uga co do cia³a, a wiêc higiena,
po¿ywienie, ubranie, leczenie z choroby. I co
do duszy: katechizowa³y sob¹, tym co robi-
³y. I mówi³y o Panu Bogu. I to by³o ich �wia-
dectwo. Dziewczêta te by³y posy³ane nawet
na pola bitew do opatrywania rannych. Lu-
dzie widzieli, ¿e one nie boj¹ siê i�æ do zara-
¿onych, do rannych, do wiê�niów, galerni-
ków, ubogich, opuszczonych. One prowadzi-
³y dla porzuconych dzieci przytu³ki. Sami lu-
dzie nazwali te siostry mi³osiernymi. I ksi¹dz
Wincenty, w której� z konferencji do sióstr,
powiedzia³ tak: �Ani ja, ani ksi¹dz Portay, ani
panna Le Gras nie wymy�lili tej nazwy. To
Bóg nada³ wam tê nazwê sióstr mi³osierdzia
i ludzie, gdy patrzyli na to, co robicie�. Mi³o-

sierdzie jest tym co my mo¿emy ofiarowaæ
drugiemu cz³owiekowi tak co do duszy, jak i
co do cia³a. Ró¿ne formy ma mi³osierdzie
dzisiaj.

Jak dzi� mo¿na byæ cz³owiekiem mi³osier-
nym?
W skali Zgromadzenia jest to pos³uga cho-
rym, dzieciom, pos³uga w szpitalach, kate-
cheza, wyjazdy na misje. S¹ to przedszkola,
�wietlice �rodowiskowe, które siostry pro-
wadz¹. Ka¿da placówka ma specyficzny
sposób okazywania mi³osierdzia. Nasz dom
to przede wszystkim katechizacja - mi³osier-
dzie wzglêdem ducha, aby ci, którzy nie
znaj¹ Boga - poznali Go. Mi³osierdzie �wiad-
czone przez nasz¹ �wietlicê dzieciom potrze-
buj¹cym, to pos³uga co do duszy i do cia³a.
To modlitwa za wszystkich, których znamy i
nie znamy. Ogarniamy swymi intencjami po-
trzeby �wiata i Ko�cio³a. Dzieci, pod czujnym
okiem s. Katarzyny modl¹ siê codziennie w
naszej kaplicy. S¹ to czasem bardzo proste
i wzruszaj¹ce pro�by.

S¹ pewne trudno�ci w �wiadczeniu mi-
³osierdzia i z mojego punktu widzenia
osoba nie maj¹ca oparcia w wierze d³u-

go �wiadczyæ mi³osierdzia nie bêdzie.
Tak. Osoba taka �wypala siê" prêdko, bo
�wiadczyæ mi³osierdzie jako takie, podaæ
komu� chleb, ubraæ, umyæ to mo¿e ka¿dy,
ale to musi byæ co� wiêcej, co� co bêdzie
odró¿nia³o te czyny. Oprócz tego - material-
nego pochylenia siê nad cz³owiekiem, jest
jeszcze pochylenie duchowe. To zakotwicze-
nie w wierze, o którym Pan mówi, to jest
baza. Kaplicê nazywam �si³owni¹", bo bez
tego "wspomagania" cz³owiek sam niewiele
mo¿e daæ bli�niemu. Do tego siê ci¹gle doj-
rzewa. Musimy mieæ rekolekcje, dni skupie-
nia, czas przeznaczony na modlitwê i wyci-
szenie. Ci¹gle powtarzam: �Panie, przymnó¿
mi wiary", bo tak ³atwo dzisiaj j¹ straciæ, tak
³atwo sp³yciæ. Aby cz³owiek, którego uczê
katechezy by³ bli¿ej Boga, sama muszê
chcieæ byæ bli¿ej Boga, bo �z pustego i Salo-
mon nie naleje". S¹ takie sytuacje, gdy koñ-
czy siê lekcja, a tu jeszcze dyskusje, rozmo-
wy, problemy. To jest dla mnie zadanie do
�wiadczenia mi³osierdzia wobec tych ludzi.
To s¹ niesamowite sytuacje. Oczywi�cie nie
zawsze tak siê dzieje. Ale wtedy wychodzê
z lekcji i mówiê: - �Bo¿e, dziêkujê Ci, ¿e dzi�
tak bardzo mi pomog³e�."

Jakiego mi³osierdzia potrzebuje wspó³-
czesny m³ody cz³owiek, kiedy jeszcze nie
jest ukszta³towany, brakuje mu roztrop-
no�ci?
Od wielu lat na terenie szko³y, w ostatnich
klasach, prowadzê w ramach katechezy
szkolnej kursy przedma³¿eñskie. S³ucham
te¿ tego, co maj¹ do powiedzenia uczniowie
i pytam: - Czy umiecie mówiæ o �tych spra-
wach" w sposób czysty? Mówiê do m³odego
cz³owieka: - �Ty siê szybko wypalisz, bo twoje
widzenie mi³o�ci, które mi przedstawiasz pro-
wadzi na manowce". Mówiê jak powinno byæ
i koñczê: - �Co ty z tym zrobisz, twoja rzecz.
Ja mia³am obowi¹zek powiedzieæ wam jak
jest naprawdê". To s¹ �moi" ludzie, powie-
rzeni mi przez Boga i za nich siê modlê.

Cz³owiek te¿ wypala siê zawodowo, ale pro-
szê mi wierzyæ, kiedy idê do kaplicy, zw³asz-
cza wieczorem, kiedy ju¿ wszystko �pi, ja
tych ludzi �widzê" i proszê za nimi. Kocham
ich takimi, jakimi s¹. Czasem kto� piêæ razy
trza�nie mi drzwiami, czasem kto� przezy-
wa i co� tam jeszcze... A nierzadko siê zda-
rza, ¿e pó�niej, po latach, kto� spotkany na
ulicy mówi: - �Siostro, ja pamiêtam tê nasz¹
rozmowê." To s¹ �wiadectwa, które ponow-
nie zapalaj¹ mnie do pracy.

Prawie dwa lata temu, na rozpoczêcie
pracy w naszej parafii nowego probosz-
cza - ksiêdza Jana, by³y u nas misje o mi-
³osierdziu Bo¿ym. Jednym z owoców mi-
sji - jedno z nowych dzie³ mi³osierdzia w
parafii - jest comiesiêczna zbiórka ofiar
dla najbardziej potrzebuj¹cych - w ka¿d¹
pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca. Z tych ofiar
fundowane s¹ m. in. obiady dla dzieci
szkolnych. Jakie formy mi³osierdzia mo¿e
�wiadczyæ cz³owiek wspó³czesny?
My�lê, ¿e mo¿na zrobiæ choæby co� na p³asz-
czy�nie s¹siedzkiej. Nie potrzeba wielkich
rzeczy, a wystarczy ¿yczliwe zainteresowa-

[dokoñczenie na str. 6]
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nie, czy mo¿e kto� jest chory, co� mu po-
trzeba, a mo¿e umar³. Jest to jednak trudne,
bo dzisiaj ludzie siê boj¹. My�lê, ¿e jeden
drugiemu (choæby w s¹siedztwie) móg³by po-
móc. A gdy samemu nie mo¿na tego zrobiæ,
to wystarczy zg³osiæ komu�, ¿e kto� jest w
potrzebie.

A w odniesieniu do ducha? Czy nie jest
nadu¿yciem powiedzieæ komu� wprost
�Nie kradnij"?
Trzeba wyczuæ sytuacjê do kogo, jak i kiedy
mo¿na powiedzieæ. Zawsze jednak nale¿a-
³oby zareagowaæ, ale jest to dzisiaj trudne.

Kto to jest: - �m¹dra lecz wci¹¿ milcz¹ca
i wierna"?
Oczywi�cie - poezja - �m¹dra i wierna jak nikt
poezjo".

Dlaczego ona ma takie przymioty?
Gdy nie mogê o moich problemach poroz-
mawiaæ z nikim (prócz Pana Boga), to wte-
dy zwracam siê w stronê poezji, wtedy pi-
szê.

W jednym z wierszy Siostry mo¿na prze-
czytaæ tak¹ my�l: - �Gdy ju¿ dope³ni siê
cierpienie * przyjdziesz jak zawsze w
sam¹ porê * i to �miertelnie na mi³o�æ
chore serce dzieciêce * st¹d zabierzesz
na Mi³owania Drugi Brzeg * Wierzê."
Akurat ten wiersz jest mi bardzo bliski i bar-
dzo drogi, trafi³ Pan w dziesi¹tkê. Czy Pan
wie kto ma przyj�æ?

�mieræ, ale jako uwolnienie, a nie trage-
dia. A Drugi Brzeg to niebo?
Mo¿e nie �mieræ jako �mieræ, ale Pan ̄ ycia,
który �przeprowadzi" na ten Brzeg W³a�ci-
wy. A �Drugi Brzeg" - to niebo - zgadza siê.

Jakie s¹ �ród³a powstawania wierszy?
Prze¿ycia, ¿ycie. Nie ma w nich fikcji. Np.:
ostatni wiersz - jeszcze nie publikowany -
po�wiêcony jest pamiêci ksiêdza Jana Twar-
dowskiego, którego widzia³am, z którym spo-
tka³am siê, rozmawia³am, wymienia³am listy.
Posy³a³am mu ka¿dy tomik wierszy, ¿eby
powiedzia³, co o nich s¹dzi.

Czy w wierszach wyznacza sobie Siostra
granice prywatno�ci, bo - jak s¹dzê -
przez ich pisanie tê prywatno�æ siê traci.
Wiersze, które s¹ zawarte w opublikowanych
zbiorkach, s¹ �wiadomie dokonanym wybo-
rem. Mam takie wiersze "ad akta", które ni-
gdy �wiat³a dziennego nie zobacz¹.

IP: Czytaj¹c poezjê cz³owiek odnajduje
siebie i swoje problemy
Ka¿dy w innym kontek�cie ... bo to co jest
prawdziwe do czego� czytelnika odnosi.
Czytaj¹cy moje wiersze mówi¹: "To jest jak-
by moje". I to mnie cieszy.

W jednym z wierszy jest takie stwierdze-
nie: - �takie nic grzechów pe³ne".
Mam �wiadomo�æ swojej grzeszno�ci i to nie
jest ¿adna fa³szywa skromno�æ. Cz³owiek w
przyp³ywie trudnych sytuacji, gdy dotyka
grzechu, czuje s³abo�æ i prosi Boga o wspar-
cie. To, co ja czyniê dla Pana Boga, to takie
nic, a On mi daje a¿ tyle.

Nie mogê nie zapytaæ o witra¿e. Od kiedy
zaczê³a siê Siostry przygoda z witra¿ami?
Wcze�niej mia³am  sk³onno�ci do malowa-
nia na deseczce, na jakim� tam szkie³ku i
czasami te drobiazgi dawa³am jako prezen-
ty ludziom, wobec których mia³am d³ugi
wdziêczno�ci. Kiedy� da³am tak¹ miniatur-
kê - impresjê Chrystusa id¹cego po wodzie
- ksiêdzu Przemys³awowi Ksi¹¿kowi, który
by³ wtedy proboszczem w parafii �w. Jana. I
jemu siê to pewnie tak spodoba³o, ¿e zrobi³
mi niespodziankê. Kupi³  farby, rozpuszczal-
nik, pêdzle i tubki do wyciskania konturów.
Od jesieni 1999 roku zaczê³am korzystaæ z
tych �akcesoriów" metod¹ prób i b³êdów.
Równocze�nie chodzi³am i ogl¹da³am witra-
¿e. Pewien pan pozwoli³ mi wej�æ i zobaczyæ,
jak w pracowni witra¿y lutuje siê lutownic¹.
Czasem dosta³am te¿ jaki� album. Nas³uchi-
wa³am podpowiedzi ogl¹daj¹cych te obrazy.
Dzi� mam teczkê szkiców z motywami reli-
gijnymi i ro�linnymi itd. Przez dwa lata malo-
wa³am �ad akta". Od kilku lat sprzedajê te
obrazy, a ca³y dochód przeznaczam na �wie-
tlicê.

Kto by³ odbiorc¹ tych prac?
Pocz¹tkowo zamówienia sk³adali ksiê¿a.
Dzi� - proszê pos³uchaæ jak to zabrzmi: moje
prace mo¿na znale�æ na wszystkich konty-
nentach.

Wobec witra¿y i poezji ma Siostra s³a-
bo�æ. A jak Siostra wypoczywa?
Raczej w sposób czyn-
ny.

Siostra mówi³a te¿, ¿e
lubi³a czytaæ. Tak jest
do dzi�?
Tak. Mam ulubionych
autorów. Moimi �klasy-
kami" s¹ Roman
Brandstaetter, ks. Jan
Twardowski, Anna Ka-
mieñska. Aktualnie
czytam �My�lenie w
¿ywiole piêkna" ks. Jó-
zefa Tischnera. Nie
rozstajê siê te¿ z ksi¹¿-
kami filozoficzno-teolo-
gicznymi.

Zakoñczmy tê rozmo-
wê takim fragmentem
wiersza: �Piêkny jest
�wiat, Panie, daj bym
w ten nowy odesz³a
bez ¿alu, gdy wpó³
drogi spraw nie do-
koñczonych mnie za-
wo³asz." Jak Siostra
ju¿ wspomnia³a, nie
wiemy kiedy dop³y-
niemy na �Drugi
Brzeg".
To jest taka pro�ba o
gotowo�æ w ka¿dej
chwili.

Nie zapyta³em jesz-
cze Siostry o studia z
teologii pastoralnej.

To cala historia, ale nie szkodzi.

Nie zapyta³em te¿ jak siê czuje cz³owiek,
który pisze i maluje, i pos³uguje ubogim.
To bardzo dobrze. Niech tak ju¿ zostanie.

Mo¿e siostra jeszcze chcia³aby co� po-
wiedzieæ.
Jestem wdziêczna, ¿e przyszli�cie do mnie i
po�wiêcili�cie tyle cennego dla Was czasu.

Dziêkujemy za rozmowê.
I ja dziêkujê.

Od redakcji:

Siostra Anna przekaza³a PT Czytelnikom na-
stêpuj¹ce pozdrowienie:

Czytelnikom �Na o�cie¿� z najlepszymi
my�lami - S. Anna Mika�

Rozmowê przeprowadzono w 12 lutego 2006
roku w domu zakonnym w Bydgoszczy For-
donie.

---------------------------------------

Pamiêci Ksiêdza Jana
Poszed³e� dalej ni¿ spacer biedronki,
dalej ni¿ dziêcio³, co dni ju¿ nie liczy.
Wszed³e� na zawsze na niebieskie ³¹ki,
gdzie nie ma smutku, bólu i goryczy.

Po�ród traw kwiecistych st¹pasz delikatnie,
by przypadkiem nie zgnie�æ polnego konika.
Witasz siê z anio³em, co znów siê zagapi³
i nie zd¹¿y³ znikn¹æ, choæ przewa¿nie znika.

Naj�wiêtsza Panienka przechadza siê boso
po wszystkich mo¿liwych zakamarkach nieba.
I wcale nie zwa¿a, ¿e od rannej rosy
mo¿e siê przeziêbiæ (przed tym j¹ ostrzegasz).

Dziwisz siê, ¿e niebo takie jak w Twych wierszach:
pe³no w nim zawilców, jagód i podbia³ów;
co by³o ostatnie, znów staje siê pierwsze
i wielkie, choæ zwa³o siê malutk¹ wiar¹.

Wszystko tutaj �wiête, prawdziwe i proste,
bo przez teologów nie skomplikowane.
Nawet ma³y Jezus urós³ jak na wiosnê
ro�nie i piêknieje niebieski Baranek.

Bydgoszcz 6.02.2006

[dokoñczenie ze str. 5]
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Czyta³am encyklikê "O Bo¿ym mi³osier-
dziu" Jana Paw³a II i ³zy pojawi³y siê w mo-
ich oczach. Nie mo¿e mnie Bóg nie kochaæ.
Stworzy³ mnie, jestem Jego dzieckiem, to-
warzyszy mej ¿yciowej drodze jak ojciec, któ-
ry jest odpowiedzialny za swoje dziecko i
zale¿y mu na jego losie. Bóg pragnie abym
by³a na wieki szczê�liwa i zrobi wszystko by
mi w tym pomóc.

Posz³am do córki, by jej o tym powiedzieæ.
- Sk¹d mama to wie? Spyta³a. W³a�nie czy-
tam encyklikê "O Bo¿ym mi³osierdziu."

Przedstawiê i Wam pokrótce, jak umiem,
to co szczególnie przemówi³o w niej do mnie.
Jan Pawe³ II pisze tam, ¿e mi³osierdzie jest
jakby doskonalszym wcieleniem sprawiedli-
wo�ci, bo bierze pod uwagê prawdziw¹ kon-
dycjê cz³owieka i jego godno�æ, a to najg³ê-
biej jednoczy ludzi miêdzy sob¹.

CO OZNACZA
S£OWO "MI£OSIERDZIE"?

Pojêcie to w Starym Testamencie rozumia-
ne by³o na sposób ojcowski i macierzyñski.
Mi³osierdzie, po ojcowsku, zobowi¹zuje we-
wnêtrznie do odpowiedzialno�ci, wierno�ci,
¿yczliwo�ci, równie¿ prawnie. Bóg zawiera
z cz³owiekiem przymierze. Gdy cz³owiek
³amie przymierze z Bogiem, Bóg objawia sw¹
mi³o�æ potê¿niejsz¹ ni¿ zdrada i ³askê moc-
niejsz¹ ni¿ grzech. Bóg bierze odpowiedzial-
no�æ za swoje stworzenie, za ka¿dego cz³o-
wieka, za wszystko co powo³a³ do ¿ycia. Bóg
pozostaje stale ¿yczliwy i wierny, bo jest wier-
ny sobie i odpowiedzialny za swoj¹ mi³o�æ i
swoje stworzenia, dlatego przebacza nam
grzechy i niewierno�ci i przywraca do ³ask.

Mi³osierdzie Bo¿e zawiera w sobie równie¿
cechy mi³o�ci macierzyñskiej. Polski wyraz
"mi³osierdzie" oddaje t¹ zale¿no�æ "mi³o�æ" i
"osierdzie". Matka doznaje wewnêtrznego
bólu, gdy dziecku dzieje siê krzywda, gdy
dziecko cierpi. Jest to mi³o�æ, która jest da-
rem, ma siê j¹ zawsze i nie potrzeba na ni¹
zas³ugiwaæ. Kobieca odmiana mi³osierdzia
oznacza dobroæ, tkliwo�æ, cierpliwo�æ, wy-
rozumia³o�æ i gotowo�æ przebaczenia.

Bóg, w Jezusie Chrystusie przyszed³ na
�wiat, aby dzieliæ z nami nasze ¿ycie i w ludz-
kim ciele dokonaæ naszego odkupienia. Bo-
ski wymiar Odkupienia urzeczywistnia siê w
przywróceniu cz³owiekowi zdolno�ci do mi-
³o�ci, tej twórczej mocy w cz³owieku, dziêki
której ma on znów przystêp do pe³ni ¿ycia i
�wiêto�ci, jaka jest z Boga. Dostajemy szan-
sê na pokój serca i ¿yczliwy kontakt ze �ro-
dowiskiem. Nie musimy ju¿ byæ we w³adzy
swych ¿¹dz i emocji, lêków i wycofania, nie
musimy oddawaæ drugiemu zgodnie z za-
sad¹ "oko za oko, z¹b za z¹b" lub czuæ siê
przygnêbieni, odrzuceni i zapomniani. Bóg
przywraca nam godno�æ dziecka Bo¿ego,
zgodnie z któr¹ mo¿emy wzi¹æ za siebie od-
powiedzialno�æ. W³adza cz³owieka, który

NIE MO¯E NIE KOCHAÆ
WOKÓ£ ENCYKLIKI O �BO¯YM MI£OSIERDZIU�

szuka Boga i Jego siê trzyma, rozci¹ga siê
na niego samego. Cz³owiek sam decyduje o
tym co czyni, a nie jego przyzwyczajenia, lêki,
¿¹dza czy odwet lub naciski otoczenia. (Ve-
ritatis splendor ust. 38).

MI£OSIERDZIE BOGA
W POS£UDZE KO�CIO£A

Znane jest okre�lenie Jana Paw³a II, ¿e
cz³owiek jest drog¹ Ko�cio³a i Ko�ció³ musi
przebywaæ tê drogê z ka¿dym cz³owiekiem
od urodzenia a¿ do �mierci. Bóg w swym mi-
³osierdziu obdarzy³ nas Ko�cio³em -rodzin¹
(braæmi, siostrami, przyjació³mi) siêgaj¹c¹
poza granice pañstw i jêzyków. Wszyscy
mamy prawo do domu Bo¿ego, gdzie Chry-
stus ofiarowuje siê za nasze grzechy w cza-
sie Eucharystii, wzmacnia nas swoim S³o-
wem i swoim Cia³em, gdzie otrzymujemy
przebaczenie naszych grzechów. "O, wszy-
scy spragnieni, przyjd�cie, choæ nie macie
pieniêdzy! Nak³oñcie wasze ucho i przyjd�-
cie do Mnie, pos³uchajcie Mnie, a dusza
wasza ¿yæ bêdzie." (Iz 55.1,3) Ko�ció³ stoi
po stronie naszego cz³owieczeñstwa, po
stronie naszego ducha. Tu z wdziêczno�ci¹
my�lê o wszystkich kap³anach, zakonnicach
i zakonnikach. Ile ¿yczliwo�ci i serca, ile do-
brych s³ów do�wiadczy³am od ludzi Ko�cio-
³a. Jest to �rodowisko, w którym duch mój
wraca do ¿ycia, wzmacnia siê i przypomina
sobie o swej godno�ci.

Jan Pawe³ II pisze w omawianej tu ency-
klice, ¿e cz³owiek dociera do mi³osiernej mi-
³o�ci Boga, o tyle, o ile sam ¿ywi podobn¹

mi³o�æ w stosunku do bli�nich. Jest to sta³e
odkrywanie i wytrwa³e, pomimo wszystkich
trudno�ci natury psychologicznej czy spo-
³ecznej, urzeczywistnianie mi³o�ci mi³osier-
nej jako si³y jednocz¹cej i d�wigaj¹cej zara-
zem. Mi³o�æ mi³osierna jest mi³o�ci¹ twórcz¹,
prawdziwie jednoczy ludzi miêdzy sob¹, uczy
nas wybaczania. Mi³o�æ mi³osierna jest nie-
odzowna w stosunkach pomiêdzy najbli¿szy-
mi, ma³¿onkami, rodzicami i dzieæmi, synow¹
i te�ciow¹. Szczodrze wymagane w mi³o�ci
mi³osiernej przebaczanie nie oznacza po-
b³a¿liwo�ci wobec z³a, wobec zgorszenia,
wobec krzywdy czy wyrz¹dzonej zniewagi.
W ka¿dym przypadku naprawienie tego z³a,
naprawienie zgorszenia, wyrównanie krzyw-
dy, zado�æuczynienie za zniewagê jest wa-
runkiem przebaczenia. "Ten, kto przebacza,
i ten, który dostêpuje przebaczenia spoty-
kaj¹ siê ze sob¹ w jednym zasadniczym
punkcie: tym punktem jest godno�æ cz³owie-
ka, która nie mo¿e byæ zagubiona, której po-
twierdzenie czy odnalezienie stanowi te¿ �ró-
d³o najwiêkszej rado�ci."

MI£OSIERDZIE DZI�
Dzisiaj ludzka �wiadomo�æ traci poczucie

sensu samego s³owa >mi³osierdzie< i odda-
la siê od Boga. Ko�ció³, wo³aj¹c o Bo¿e mi-
³osierdzie, którego pewno�æ g³osi, �wiadczy
jednocze�nie, ¿e mi³osierna mi³o�æ Boga
d�wiga cz³owieka z najg³êbszych upadków i
ocala z najwiêkszych zagro¿eñ. A w naszych
czasach zagro¿eñ nie brakuje. "Cz³owiek
wspó³czesny pyta nieraz z g³êbokim niepo-
kojem o rozwi¹zanie straszliwych napiêæ,
które spiêtrzy³y siê w �wiecie i zaleg³y po-
miêdzy lud�mi." Trzeba, aby wszystkie po-
trzeby i zagro¿enia cz³owieka zamienia³y siê
stale w ¿arliw¹ modlitwê. Bóg nie brzydzi siê
swoich stworzeñ, jest wierny swemu ojco-
stwu, "idzie za ka¿dym dzieckiem, za ka¿d¹
zab³¹kan¹ owc¹, choæby tych zab³¹kañ by³y
miliony, choæby nieprawo�æ przewa¿a³a w
�wiecie nad uczciwo�ci¹, choæby ludzko�æ
zas³ugiwa³a za swoje grzechy na jaki� wspó³-
czesny >potop<. Odwo³ujmy siê wiêc do ta-
kiej ojcowskiej mi³o�ci, jak¹ objawi³ nam
Chrystus, która znalaz³a swój ostateczny
wyraz w Jego krzy¿u, w Jego mêce i zmar-
twychwstaniu!" "Pamiêtajmy s³owa Maryi z
Magnificat, które g³osi³y >mi³osierdzie z po-
kolenia na pokolenie!< Wo³ajmy o mi³osier-
dzie Boga dla wspó³czesnego pokolenia!"

IRENA PAW£OWSKA

Od autorki:

Powy¿szy tekst opracowano na podstawie
encykliki Jana Paw³a II "Dives in misericor-
dia" (O Bo¿ym mi³osierdziu).

Obraz Chrystusa Mi³osiernego znajduj¹cy
siê w naszym ko�ciele parafialnym namalo-
wa³, by³y nasz parafianin, bydgoski artysta
plastyk Waldemar Zy�k, fot. Mieczys³aw
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My�li na Wielki Post

OD POSTU DO ...
Koñczy siê okres zabaw i wesela, czas

karnawa³u. Wkrótce wejdziemy w okres
poprzedzaj¹cy �wiêta wielkanocne zwany
Wielkim Postem. Czas ten naznaczony jest
wezwaniem do nawrócenia, przemiany
¿ycia, umiarkowania i pokuty.

MODLITWA, POST, JA£MU¯NA
Wielki Post zawdziêcza swoj¹ nazwê

praktykom ascetycznym odprawianym w
tym czasie, a Ko�ció³ ka¿dego roku przy-
pomina nam trzy ich formy: modlitwê, post
i ja³mu¿nê.

Kiedy� posty by³y krótkie, ale znacznie
bardziej surowe ni¿ obecnie. Dzi� �cis³y
post mamy tylko w �rodê Popielcow¹ i
Wielki Pi¹tek. Nikt nas jednak nie zwolni³
od przestrzegania postu wogóle choæ ró¿-
nie sobie to t³umaczymy. Czasem zbyt
opacznie.

Paradoksem dzisiejszych czasów jest
fakt, ¿e tyle osób katuje siê najbardziej
wyszukanymi dietami, dla zachowania
zgrabnej sylwetki, ale kiedy us³ysz¹ o po-
�cie, nie ukrywaj¹ niechêci, albo zapew-
niaj¹, ¿e ich ¿ycie jest nieustannym postem.

PRAWDZIWY POST
Z prawdziwym postem jednak ma to nie-

wiele wspólnego. Post wystêpuje tylko wte-
dy, gdy kto� powstrzymuje siê od jedzenia
i picia, albo je ogranicza z pobudek religij-
nych i czyni to dobrowolnie. By³oby jednak
sp³yceniem postu, gdyby�my sprowadzili
go wy³¹cznie do umartwiania naszych ape-
tytów.

W Katechizmie Ko�cio³a Katolickiego
czytamy:

Podobnie jak u Proroków wezwanie Je-
zusa do nawrócenia i pokuty nie ma na celu
najpierw czynów zewnêtrznych, "wora po-
kutnego i popio³u", postów i umartwieñ, lecz
nawrócenie serca, pokutê wewnêtrzn¹. Bez
niej czyny pokutne pozostaj¹ bezowocne i
k³amliwe. Przeciwnie, nawrócenie we-
wnêtrzne sk³ania do uzewnêtrznienia tej
postawy przez znaki widzialne, gesty i czy-
ny pokutne(...)

Wewnêtrzna pokuta chrze�cijanina mo¿e
wyra¿aæ siê w bardzo zró¿nicowanych for-
mach. Pismo �wiête i Ojcowie Ko�cio³a
k³ad¹ nacisk szczególnie na trzy formy:
modlitwê, post i ja³mu¿nê. Wyra¿aj¹ one
nawrócenie w odniesieniu do samego sie-
bie, do Boga i do innych ludzi. Obok rady-
kalnego oczyszczenia, jakiego dokonuje
chrzest lub mêczeñstwo, wymienia siê jako

Duch, który zosta³ zabity, wyrz¹dza najwiêksze
spustoszenia, prowadzi do zniechêcenia,
rozpaczy i samobójstwa.

Kirkegaard

�rodek otrzymania przebaczenia grzechów:
wysi³ki podejmowane w celu pojednania siê
z bli�nim, ³zy pokuty, troskê o zbawienie
bli�niego, wstawiennictwo �wiêtych i prak-
tykowanie mi³o�ci, która "�akrywa wiele
grzechów" (P 4,8).

To nic nowego. Wstrzemiê�liwo�æ wier-
nych niech staje siê chlebem ubogich, a
co sobie kto ujmie, niech obróci siê na ko-
rzy�æ biednego - tak uczy³ �w. Leon Wielki
nazwany �Doktorem ja³mu¿ny". Doceniaj¹c
znaczenie wstrzemiê�liwo�ci dla duszy i
cia³a, ten wybitny papie¿ podkre�la³, ¿e
posty musz¹ byæ u�wiêcone uczynkami
mi³osierdzia. Wszak ja³mu¿na posiada jak-
by chrzcieln¹ moc. Jak woda gasi ogieñ,
tak ja³mu¿na gasi grzechy.

POST I MI£OSIERDZIE
W Wielkim Po�cie wielu z nas czê�ciej

ni¿ zwykle korzysta z dobroci Mi³osierdzia
Bo¿ego w sakramencie pojednania. Czy¿
zapominamy jednak, ¿e �b³ogos³awieni mi-
³osierni, albowiem oni mi³osierdzia do-
st¹pi¹"?

Poza istotn¹ funkcj¹  teologia postu ak-
centuje udzielanie mi³osierdzia. �Dzieliæ
swój chleb z biednym ". Nic nam nie daje
umartwianie siê dla samego umartwiania.
To tylko sztuka dla sztuki. Po�cimy, aby
nakarmiæ g³odniejszych od siebie.

Aby post proponowany, zarówno przez
Stary Testament, jak i przez Jezusa Chry-
stusa by³ autentyczny i efektywny, nie mo¿e
byæ izolowany od modlitwy i ja³mu¿ny, czyli
mi³osierdzia. Te trzy elementy tworz¹ zeñ
si³ê przebicia. Jezus naucza³, ¿e nale¿y
integrowaæ wysi³ek postu przez modlitwê.
Efektywno�æ takiej integracji powinna daæ
w rezultacie mi³osierdzie.

Niestety, jak¿e czêsto my dezintegruje-
my. Czêsto, nawet bardzo gor¹co siê mo-
dlimy, ale tylko modlimy. Albo sytuacja
skrajnie odmienna: po�cimy i tylko po�ci-
my. Niektórzy mówi¹ za�: po co modlitwa,
po co ten post, kiedy i tak ¿yjê biednie.
Wystarczy tylko ja³mu¿na. Powstaje wów-
czas herezja aktywizmu i pragmatyzmu.
Ka¿de przejaskrawienie tych spraw niesie
ze sob¹ b³¹d i fa³sz. Prawdziwe jest tylko
umiejêtne i harmonijne ³¹czenie dynamizu-
j¹cych  wzajemnie  elementów: modlitwa,
post mi³osierdzie. Oby�my o tym pamiêtali
w zbli¿aj¹cym siê czasie Roku Liturgiczne-
go Bóg Mi³osierny odp³aci nam sowicie.

KFAD

MI£O�Æ
DO MUZYKI

KONKURS

28 stycznia br, w parafii pw. �w. Józefa
w Che³mnie, odby³ siê Ogólnopolski Konkurs
Kolêd i Pastora³ek pod patronatem Burmi-
strza Miasta Che³mna Mariusza Kêdzierskie-
go. W rywalizacji, wziê³o udzia³ osiem chó-
rów z ca³ej Polski, a tak¿e przedstawiciele
naszego miasta.

By³y to: Zespó³ Kameralny Po�rodku
¯ywota z Podkowy Le�nej, dyr. Berenika Jo-
zajtis; Chór mêski Gregorianum z Warsza-
wy; dyr. Berenika Jozajtis; M³odzie¿owy Chór
Canto Zespo³u Szkó³ Muzycznych we W³o-
c³awku; dyr. Marian Szczepañski, Chór Can-
to Fermo z Grudzi¹dza-Mniszka - dyr. Bar-
bara Ma³kiewicz, Zespó³ Pie�ni Dawnej Fre-
sca Voce z Bydgoszczy dyr. Michalina Spy-
chalska, Zespól wokalny z Bydgoszczy dyr. -
Micha³ Rajewski, Zespó³ wokalny Sotto Voce
z Unis³awia pod dyr. Mariusza Bartkowskie-
go i Collegium Cantorum z Che³mna - dyr.
Micha³ Rajewski.

Festiwal rozpocz¹³ siê o 11.30. Ka¿dy z
chórów mia³ kwadrans na prezentacjê.
Uczestnicy konkursu brali udzia³ w dwóch ka-
tegoriach: chórów �wieckich i ko�cielnych.

O 15.30 wszyscy udali siê na zwiedzanie
Che³mna, a o 16.30 zebrali siê pod Bramk¹
Grudzi¹dzk¹, aby za�piewaæ kolêdy dla
mieszkañców naszego miasta; potem udali
siê na kawê i herbatê.

Po Mszy �wiêtej, która odby³a siê o 18.00,
og³oszono wyniki i wrêczono nagrody.

Zwyciêzcami w kategorii chórów ko�ciel-
nych zostali: Zespó³ wokalny z Bydgoszczy,
Colegium Cantorum z Che³mna, Canto Fer-
mo - Grudzi¹dz -Mniszek.

W kategorii �wieckiej zwyciê¿yli: M³odzie-
¿owy chór Canto Zespo³u Szkó³ Muzycznych
z W³oclawka, Gregorlanum z Warszawy, Ze-
spó³ Pie�ni Dawnej Fresco Voce z Bydgosz-
czy. Nagrodê specjaln¹ otrzyma³ dyrygent
chóru Canto, Marian Szczepañski. Wyró¿nie-
nia otrzyma³y chóry z Podkowy Le�nej i Uni-
s³awia.

Organizatorami konkursu byli: Parafia
Rzymskokatolicka pw. �w. Józefa w Che³m-
nie oraz Chór "Collegium Cantorum".

Festiwal sponsorowali: Parafia �w. Józe-
fa w Che³mnie - ks. Jerzy Bieñkowski, Urz¹d
Miasta Che³mna, Che³miñski Dom Kultury,
Starostwo Powiatowe, Katolickie Liceum i
Gimnazjum Ksiê¿y Pallotynów - ks. Dyrektor
Janusz Rempalski, Spo³em PSS w Che³m-
nie, Piekarnia - Ciastkarnia B. Jarz¹b w Gru-
dzi¹dzu, Kwiaciarnia "Celina" - Cecylia Ko-
chowicz z Lisewa, Sklepy Drogeryjne - B.J.
O�mia³owscy z Che³mna, Marker - Iwona
Kalkiewicz z Che³mna, Studio 24 - Tomasz
Sowiñski z Grudzi¹dza, oraz P.P.H.U "Sui pol"
- Mariusz Sulima.

Po og³oszeniu wyników odby³ siê koncert
Laureatów. Na zakoñczenie burmistrz Ma-
riusz Kêdzierski podziêkowa³ za w³o¿ony trud
w przygotowanie i doda³, ¿e festiwal ten ma
siê staæ cykliczn¹ imprez¹ Che³mna.

KRZYSZTOF TURZYÑSKI, Che³mno
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BY£O
4.02. Oazowa zabawa karnawa³owa

6.02. Msza �w. KWC w naszej parafii

8.02. Msza �w. KWC  i spotkanie odpowie-
dzialnych Ruchu �wiat³o-¯ycie u o.o.jezuitów

11.02. Oaza Modlitwy na Osowej Górze

13-16.02. Rekolekcje dla gimnazjalistów w Lu-
tówku prowadzone przez animatorów z die-
cezji bydgoskiej

24-26.02. Kongregacja odpowiedzialnych Ru-
chu �wiat³o-¯ycie w Czêstochowie

BÊDZIE
6.03. Msza �w. KWC w naszej parafii

8.03. Msza �w. KWC i spotkanie odpowiedzial-
nych Ruchu �wiat³o-¯ycie u o.o.jezuitów

12.03. Oaza Modlitwy na Osowej Górze

TRWA
Zapraszamy na cotygodniowe spotkania for-
macyjne w pi¹tki do auli domu katechetycz-
nego o 18.00 i na Eucharystiê o 19.30

W Oazie
M³odzie¿y

Zapraszamy na now¹ stronê!
Forum Oazowe Diecezji Bydgoskiej

www.oazabydgoska.xt.pl
Zajrzyj na nasz¹ stronê:

http://www.bydgoszcz.oaza.pl/mbkrm

Podobno Kozioro¿ec mo¿e stworzyæ z
Rakiem ca³kiem udany zwi¹zek, w przeci-
wieñstwie do Lwa i Byka, którzy powinni siê
omijaæ szerokim ³ukiem. Od tej zasady nie ma
wyj¹tków. Je¿eli nie jeste� pewny, czy Twój
zwi¹zek ma szansê przetrwania, najlepiej ju¿
dzi� wy�lij SMS pod podany na ekranie tele-
wizora numer, gdzie czeka ju¿ na Ciebie
wszystkowiedz¹ca wró¿ka, lub sprawd� swój
mi³osny horoskop w pierwszej lepszej gaze-
cie. Po co siê bowiem mêczyæ nadaremno,
skoro i tak wszystko jest zapisane w gwiaz-
dach?

Brzmi to absurdalnie, prawda? Ale jak w
takim razie wyt³umaczyæ fakt, ¿e tak wiele
osób zaczyna swój dzieñ w³a�nie od lektury
horoskopu? ¯e czêsto od tego co jest w nim
zapisane uzale¿nia swoje wa¿ne, ¿yciowe
decyzje? Dzisiejszy �wiat pe³en jest sprzecz-
no�ci. Z jednej strony ludzie s¹ zdolni uwie-
rzyæ niemal we wszystko - w �lady UFO odci-
�niête w zbo¿u, w duchy przychodz¹ce na
wezwanie, w szamanów lecz¹cych czarami,
a z drugiej, tak trudno im uwierzyæ w Tego, w
którego naprawdê wierzyæ warto. Z pewno-
�ci¹ wielkim sukcesem szatana jest dzisiaj
to, ¿e sami przestajemy rozpoznawaæ co jest
dobre, a co z³e. Nie widzimy ju¿ sprzeczno-
�ci miêdzy uczestnictwem we Mszy �w. a
omijaniem czarnego kota na drodze do ko-

�cio³a. O wierze wstydzimy siê rozmawiaæ,
za to z chêci¹ opowiadamy jak to doskonale
wp³ywa na nas joga. Bóg staje siê zabobo-
nem, którego trzeba szybko i niepostrze¿e-
nie zast¹piæ wiar¹ w innych "bogów". I nie
musimy wcale w tym celu lepiæ z³otego ciel-
ca. Wystarczy, ¿e przestaniemy Bogu ufaæ,
¿e zamiast zadawaæ pytania Jemu i Jego pro-
siæ o pomoc, bêdziemy woleli siêgn¹æ cho-

HOROSKOP NA JUTRO
OKIEM OAZOWICZA ...

Krzy¿, jako symbol dobrowolnej ofiary pod-
jêtej z mi³o�ci, jest jedyn¹ drog¹ do skutecz-
nego wyzwalania innych. Aby wej�æ w tajem-
nicê krzy¿a, trzeba pokonaæ lêk, dlatego za-
daniem Krucjaty jest wyzwalanie ludzi z lêku.

Jak powsta³a KWC?
KWC zosta³a powo³ana przez ks. Fran-

ciszka Blachnickiego i Ruch �wiat³o-¯ycie, w
odpowiedzi na apel Ojca �wiêtego Jana Paw-
³a II, skierowany do Polaków, u progu ponty-
fikatu:

"Proszê aby�cie przeciwstawiali siê
wszystkiemu, co uw³acza ludzkiej godno�ci i
poni¿a obyczaje zdrowego spo³eczeñstwa, co
czasem mo¿e a¿ zagra¿aæ jego egzystencji i
dobru wspólnemu, co mo¿e umniejszaæ jego
wk³ad do wspólnego skarbca ludzko�ci, na-
rodów chrze�cijañskich, Chrystusowego Ko-
�cio³a".

Krucjata zosta³a uroczy�cie og³oszona w
obecno�ci Ojca �wiêtego, Jemu oddana i
przez Niego pob³ogos³awiona podczas 1.
Pielgrzymki do Polski 8 czerwca 1979 r. w
Nowym Targu.

Jak¹ wymowê maj¹ symbole KWC?
Przes³anie Krucjaty wyra¿a jej herb. Za-

wo³aniem Krucjaty s¹ s³owa "Nie lêkajcie
siê!", czêsto wypowiadane przez Chrystusa,
a tak¿e czêsto przywo³ywane przez Jana
Paw³a II. Przypominaj¹ one cz³onkom Kru-
cjaty, ¿e g³ównym ich zadaniem jest wyzwa-

DLACZEGO KRUCJATA?
O KRUCJACIE WYZWOLENIA CZ£OWIEKA (2)

cia¿by po tak modne ostatnio karty tarota. Jak
na ironiê, nawet niejeden chrze�cijanin go-
tów jest uwierzyæ, ¿e papier mo¿e mu bar-
dziej pomóc ni¿ Ten, który go stworzy³ i który
za niego zgin¹³ na krzy¿u... Nici grzechu, któ-
rymi jeste�my opl¹tywani przez z³ego ducha
pocz¹tkowo s¹ niemal niezauwa¿alne, a on
jeszcze ca³y czas usypia nasz¹ czujno�æ,
powtarzaj¹c wci¹¿, ¿e nie robimy niczego z³e-
go, ¿e to przecie¿ tylko zabawa... Koñczy siê
ona, gdy wreszcie odwracamy siê do Boga
plecami i zaczynamy i�æ w³asn¹ drog¹.
Drog¹, na której nie ma ju¿ dla Niego miej-
sca.

W takim w³a�nie punkcie znalaz³a siê cen-
tralna postaæ instalacji, która jeszcze do nie-
dawna by³a widoczna w naszym ko�ciele.
Opl¹tana gêst¹ pajêczyn¹, otoczona okulty-
stycznymi symbolami, ratunku nadal upatry-
wa³a w szklanej kuli stoj¹cej na stole. Ratu-
nek by³ tymczasem kawa³ek dalej - w naczy-
niu zawieraj¹cym fragmenty Bo¿ego S³owa.
Tego samego, które ca³e swoje ¿ycie g³osi³
góruj¹cy nad instalacj¹ misjonarz naszych
czasów - Jan Pawe³ II. Któr¹ zatem drog¹
i�æ? Jak¹ z tych dwóch postaci obraæ na swój
wzór? T¹ decyzjê, we w³asnym sercu, pod-
j¹æ musimy ju¿ sami...

(DAM)

lanie ludzi od lêku, który czyni cz³owieka nie-
wolnikiem. Krzy¿, to znak Krucjaty wyprawy
krzy¿owej, a zarazem znak najg³êbszej tajem-
nicy wolno�ci. Litera "M" symbolizuje stoj¹c¹
pod Krzy¿em Maryjê, wzór naszego oddania
siê Chrystusowi i zjednoczenia z Nim. Ma³e
"m" po drugiej stronie krzy¿a to "my", którzy
stajemy na zawo³anie Papie¿a, aby wraz z
Nim zjednoczyæ siê z Maryj¹ (Totus Tuus) w
oddaniu siê Chrystusowi. Dlatego Krucjata
Wyzwolenia Cz³owieka nazywana jest tak¿e
Dzie³em Niepokalanej Matki Ko�cio³a.

Kto jest patronem KWC?
G³ówn¹ patronk¹ Krucjaty jest Niepokala-

na, Matka Ko�cio³a. W Niepokalanej cz³on-
kowie Krucjaty widz¹ wzór osoby ludzkiej w
pe³ni wolnej, bo ca³kowicie, przez bezintere-
sown¹ mi³o�æ, oddanej Chrystusowi i dzie³u
zbawienia ludzi. Z³¹czenie siê z Maryj¹ w tej
postawie stanowi najg³êbsz¹ tajemnicê
¿ywotno�ci i owocno�ci KWC.

Drugim patronem KWC jest �wiêty Stani-
s³aw, biskup i mêczennik, patron ³adu moral-
nego w Polsce. �wiêty Stanis³aw jest dla
cz³onków Krucjaty wzorem odwagi w dawa-
niu �wiadectwa najwy¿szym warto�ciom.

KWC uznaje tak¿e za swego patrona �wiê-
tego Maksymiliana Kolbe, który uczy odda-
nia siê Niepokalanej i jest wspania³ym przy-
k³adem oddania ¿ycia za braci.

( cdn)

Odczuwa siê jak g³êboko w waszych
m³odych duszach pracuje Duch �wiêty,
którego Jezus da³ Ko�cio³owi po wszyst-
kie czasy. I jak wy jeste�cie na to dzia³a-
nie Ducha �wiêtego ch³onni, podatni,
wra¿liwi. (Jan Pawe³ II)
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Lednica, jak ju¿ dobrze wiadomo to nie
jest tylko jednorazowe spotkanie m³odych
na Polach Lednickich, ale systematyczna
praca nad sob¹ i swoim chrze�cijañstwem
w ci¹gu ca³ego roku. Entuzjazm i emocje
wiosennego spotkania trzeba prze³o¿yæ na
refleksjê, modlitwê i dzia³anie w ci¹gu ca-
³ego roku.

A nad wszystkim dominuje pytanie: czy
wracaj¹cy znad Lednicy staj¹ siê lepsi lub
przynajmniej trochê delikatniejsi? Czy s¹
bli¿ej Boga i samych siebie? Czy skróci³
siê ich dystans do Chrystusa i braci i sióstr?

Tegoroczne spotkanie odbêdzie siê 3
czerwca 2006 (w pierwsz¹ sobotê czerw-
ca) pod has³em: Chrystus drog¹.

Lednica 2006

CHRYSTUS DROG¥

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

21 stycznia 2006 roku odby³ siê wielki Bal
Karnawa³owy Ko�cio³a Domowego w naszej
parafii. Dziêki umiejêtno�ciom licznych pañ
(a tak¿e wyj¹tkowo uzdolnionych panów)
sto³y w auli domu katechetycznego, która za-
mieni³a siê na tê jedn¹ noc w salê balow¹,
ugina³y siê od ³akoci. Ma³o kto mia³ jednak
czas, by ich kosztowaæ, gdy¿ dziêki wodzi-
rejce Magdzie nawet na chwilê ¿al by³o zej�æ
z parkietu. A ¿e nie samym tañcem cz³owiek
¿yje, organizatorzy nie zapomnieli i o kon-
kursach... Niejeden z oazowiczów wróci³
wiêc do domu dzier¿¹c w d³oni cenne tro-
feum, które nierzadko okupione zosta³o licz-
nymi siniakami. Jak tu bowiem zdeptaæ ba-
lon przywi¹zany do czyjego� buta samemu
nie nara¿aj¹c siê na kontuzjê? Tym którzy
po przeczytaniu powy¿szych zdañ nadal nie
wierz¹, ¿e zabawa by³a przednia, polecamy
uwa¿ne przyjrzenie siê zdjêciu obok...

M³odzie¿ oazowa najwyra�niej nie chcia³a
byæ gorsza ni¿ ich nieco starsi wspó³bracia i
siostry, gdy¿ ju¿ w kilka dni pó�niej, 4 lutego
tak¿e bawi³a siê w tym samym miejscu. I to
w dodatku - jak wiemy z dobrze poinformo-
wanych �róde³ - wcale nie mniej hucznie...
Poni¿ej przedstawiamy zatem spisane "na
gor¹co" relacje dwojga uczestników tego
balu.

W sobotê mia³em okazjê uczestniczyæ w
zabawie karnawa³owej organizowanej przez
wspólnotê Oazy M³odzie¿y w parafii MBKM.
Przysz³o na ni¹ ponad 40 osób, g³ównie "for-
doniaków" i my�lê, ¿e ka¿dy z nich czu³ siê
tam dobrze. By³y oczywi�cie tañce, przy
muzyce serwowanej przez dwóch DJ-ów,
mo¿na by³o wzi¹æ udzia³ w konkursach, a
nawet nauczyæ siê podstawowego kroku

Wielki Bal w Ko�ciele Domowym

O GODZIWEJ ZABAWIE

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

walca angielskiego. Ca³o�æ zakoñczy³a
wspólna modlitwa. Impreza ta pokaza³a, ¿e
oazowicze potrafi¹ i chc¹ nie tylko wspólnie
siê modliæ, ale tak¿e bawiæ, spêdzaæ ze sob¹
wolny czas. My�lê, ¿e nawet takie osoby jak
ja, niespecjalnie umiej¹ce tañczyæ i uwa¿a-
j¹ce rytm za pojêcie abstrakcyjne, mile wspo-
minaj¹ ten wieczór. Za to chwa³a Panu! A
kto nie by³ niech ¿a³uje...

Jakub z parafii �w. Mateusza
Ju¿ po raz kolejny spotkali�my siê - oazo-

wicze i nie tylko, na wspólnym �wiêtowaniu.
Zaczêli�my z "ma³ym" po�lizgiem, ale cze-
kanie na ksiêdza Moderatora nie by³o bez-

owocne. Rozpoczêli�my modlitw¹ i wspól-
nym "popl¹taniem", ale uda³o siê nam ca³o i
zdrowo rozpl¹taæ ;-) Tañce, wspólne rozmo-
wy, konkursy... po prostu �wietna zabawa!
Dziêkujê Bogu, ¿e ludzie w ka¿dym wieku
(a przekrój wiekowy by³ ca³kiem, ca³kiem...),
potrafili siê z tak¹ kultur¹ i rado�ci¹ bawiæ.
Chwa³a Panu.

I na koniec najwa¿niejsze - obie imprezy
by³y imprezami bezalkoholowymi. Okazuje
siê wiêc, ¿e i bez procentów mo¿na siê do-
brze bawiæ... Warto o tym pamiêtaæ w ostat-
nich dniach karnawa³u...

ADA

Bêdzie mia³o trzy czê�ci:

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

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

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

Co to znaczy, ¿e Chrystus jest drog¹? I
dok¹d jest drog¹? Dok¹d mo¿na zaj�æ
wstêpuj¹c na tê drogê? To, ¿e Chrystus jest
drog¹ wiemy od Niego samego. On sam
nam to powiedzia³ zob. J,14,6.

To dziêki Chrystusowi wstêpuj¹c na dro-
gê, która jest On sam, dochodzê najpierw

do samego siebie. Dochodzê do siebie tyl-
ko dziêki Chrystusowi, bo o w³asnych si-
³ach bym nie doszed³. To On, przyniós³szy
dekret o duchowej adopcji mówi mi, ¿e je-
stem dzieckiem Boga. Chrystus jest drog¹
do mnie samego, i doszed³szy odkrywam i
dowiadujê siê, ¿e jestem dzieckiem Boga.
Trzeba zatem wej�æ w siebie, by dziêki
Chrystusowi odkryæ siebie. I to bêdzie
pierwsza czê�æ lednickiego spotkania.

Od godziny 9.00 w namiocie adoracji wo-
bec Naj�wiêtszego Sakramentu odkrywaæ
bêdziemy siebie i dziêki Chrystusowi to od-
krycie zakoñczy siê rewelacyjnym stwier-
dzeniem � jestem dzieckiem Boga.

Bêdzie mo¿liwo�æ spowiedzi, medytacji
i ciszy.

Zapraszamy zatem do jak najszybszego
przybywania na Pola Lednickie.

 Jan W. Góra OP
 duszpasterz akademicki

 wraz z lednickim sztabem
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Wydawaæ by siê mog³o, ¿e Biblia to ksiê-
ga m¹dra i tak z pewno�ci¹ jest, ale ¿eby by³a
ciekawa? Co prawda mi³o�nicy historii zna-
le�liby dla siebie wiele interesuj¹cych ich
wydarzeñ, ale przeciêtni �miertelnicy? Za-
pewne ka¿dy z nas zna biblijne szlagiery
o Dawidzie i Goliacie, synu marnotrawnym,
mi³osiernym samarytaninie, ale co z innymi
tre�ciami tej �wiêtej ksiêgi?

Udaj¹c siê na spotkanie z p. dr Jaros³a-
wem Æwik³¹ zastanawia³am siê jak mo¿na
przez pó³torej godziny rozwodziæ siê na te-
mat zaledwie kilku wersów z Ewangelii da-

BY£O
Od 25 stycznia Msz¹ �w. o 20.00 trwa³a mo-
dlitwa za egzaminowanych i egzaminuj¹cych.

14 lutego by³y martyriowe Walentynki

Od 16-ego lutego rozpoczêli�my spotkania
dla par i narzeczonych pt.: �Co i jak, zanim
powiesz TAK�. Spotkania potrwaja przez 10
tygodni; zawsze o 19:30 w sali Martyrii.

BÊDZIE
28. lutego Impreza ostatkowa i Msza �w. o
pó³nocy z posypaniem g³ów popio³em.

5, 12, 19 marca - I, II i III czê�æ Sacronoweli

12 -15 marca  Rekolekcje Akademickie

24 - 26 marca Wyjazdowe Dni Skupienia

31. marca - Czuwanie Wielkopostne.

Na Wielki Post
W Niedziele Postu Akademickie Gorzkie
¯ale o 21.00 w kaplicy (bez kazania)

Droga Krzy¿owa w pi¹tek o 20.00 w kaplicy.

VI MISTERIUM MÊKI PAÑSKIEJ
Potrzebni s¹ pomocnicy do ró¿nych
prac przygotowuj¹cych VI Misterium
Mêki Pañskiej w Dolinie �mierci.
Chêtni mog¹ zg³aszaæ siê  po �rodo-
wych Mszach �w. w DA �Martyria�

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

CZYTAJ¥C S£OWO
BIBLIA W ZJADLIWY SPOSÓB

nego dnia. Okazuje siê, bo mo¿na, ¿e Biblia
kryje w sobie mnóstwo bogactwa. Praktycz-
nie ka¿de s³owo ma niesamowit¹ warto�æ i
prowadzi do rozwoju cz³owieka.

Spotkania z p. Æwik³¹ z pewno�ci¹ do-
starczy³y mi bardzo wiele. Pokaza³y, ¿e
Pismo �wiête jest ci¹gle ¿ywe, a moje ¿ycie i
¿ycie ka¿dego cz³owieka mo¿e i powinno byæ
rozpatrywane w �wietle Biblii i ¿e to w³a�nie
ona jest najlepsz¹ wskazówk¹ do tego jak
powinno siê m¹drze prze¿yæ swoje ¿ycie.

IZ-OLDA

28 stycznia o godzinie 17.15 ca³a Polska
prze¿y³a szok. Na Miêdzynarodowych Tar-
gach Katowickich w Chorzowie ludzie przy-
szli ogl¹daæ wystawê go³êbi rasowych. Pe³ni
rado�ci, optymizmu. Przyszli z ca³ymi rodzi-
nami, no bo przecie¿ go³êbie to takie ³agod-
ne i dobre stworzenia. Dla 65 osób by³a to
ostatnia wystawa w ¿yciu...

To by³a te¿ ostatnia droga w ¿yciu dla
mieszkañca z Cekcyna, z naszego wojewódz-
twa, a mojego powiatu. Ch³opak mieszka³ 15
kilometrów ode mnie. Razem z piêcioma in-
nymi kolegami pojecha³ na targi, bo kocha³
go³êbie. Oni wyszli pó³ godziny przed zawa-
leniem siê dachu hali, on zosta³ pod jej gru-
zami... Takie wydarzenia, jak to w Chorzo-
wie, pozwalaj¹ nam choæ na chwilê zatrzy-

GODZINA ZERO
28 STYCZNIA 2006 - 17.15

maæ siê i zastanowiæ nad swoim dotychcza-
sowym ¿yciem, tym bardziej, ¿e to my mogli-
�my byæ na miejscu tych 65 osób. Przecie¿
taki dach móg³ siê zawaliæ w supermarkecie,
basenie czy hali sportowej. Takie wydarze-
nie pozwala nam doceniæ, ¿e nam dano jesz-
cze szansê.

Dlatego cotygodniowa �rodowa Msza
akademicka by³a inna od wszystkich. Wszy-
scy bowiem chcieli�my co� zrobiæ aby pamiêæ
o tych co zginêli w Chorzowie przetrwa³a.
Zaprosili�my wiêc na nasz¹ 20-stkê przed-
stawicieli ze Zwi¹zku Go³êbi Pocztowych.
Mogli�my przynajmniej ofiarowaæ Eucharystiê
i Komuniê �w. i pomodliæ siê, aby dobry Bóg
zechcia³ przyj¹æ ich dusze do nieba...

IZ-OLDA

BY£O
BÊDZIE

PONADTO

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. do 19. lutego 2006 roku w �Wiatra-
ku� trwa³o  zimowisko w Zakopanem.

Od 13 do 17. lutego trwa³y pó³kolonie dla
dzieci (wiêcej obok).

Piekarz, malarz, policjant, dziennikarz, re-
daktor, aktor, ... To kilka z zawodów jakie
chcia³yby w przysz³o�ci wykonywaæ dzieci,
które w tym roku spêdza³y czas od 13 do 17
lutego br na pó³koloniach w �Wiatraku� .

Zimowy wypoczynek up³yn¹³ wiatrakowym
milusiñskim na przygl¹daniu siê pracy ró¿-
nych ludzi.

Zawitali�my do Piekarni �Galla�, gdzie zo-
baczyli�my jak powstaje chleb. Mieli�my te¿
okazjê zobaczyæ w jaki sposób robi siê fran-
cuskie  ciastka i wiele innych smako³yków,
które �wie¿e i pachn¹ce czekaj¹ w sklepach.

Nie zabrak³o równie¿ dreszczyku emocji,
którego do�wiadczyli�my podczas odwiedzin

w Komendzie Miejskiej Policji w Fordonie.
Oprócz obejrzenia ró¿nych przedmiotów nie-
zbêdnych ka¿demu policjantowi w pracy mo-
gli�my sprawdziæ swoje odciski palców, a tak-
¿e wypróbowaæ oryginalny wóz policyjny, któ-
rym przewozi siê podejrzanych obywateli.
Zwieñczeniem naszej ekscytuj¹cej eskapa-
dy by³ u�cisk rêki komisarza i dyplomy, które
otrzymali�my na pami¹tkê tej niecodziennej
wizyty.

Niezapomnianych wra¿eñ dostarczy³a nam
równie¿ wycieczka do redakcji Radia Plus,
gdzie dowiedzieli�my siê jak naprawdê wy-

W PRZYSZ£O�CI BÊDÊ ...
PÓ£KOLONIE ZIMOWE 2006

gl¹da praca dziennikarza. Mogli�my sami
zmierzyæ siê ze swoim strachem zasiadaj¹c
przed mikrofonem i odpowiadaj¹c na pyta-
nia prawdziwego dziennikarza. Jak siê oka-
za³o sprawa wcale nie jest taka prosta. Trze-
ba mieæ mocne nerwy, umiejêtno�æ logiczne-
go wypowiadania siê oraz zdolno�æ odnajdy-
wania siê w ka¿dej sytuacji. Po wyczerpuj¹-
cej wizycie w studiu radiowym udali�my siê
do Muzeum Misyjnego prowadzonego przez
Zgromadzenie Misjonarzy Ducha �wiêtego w
Bydgoszczy. Mogli�my podziwiaæ tam nie-
zwyk³¹ afrykañsk¹ ekspozycjê sk³adaj¹ca siê
z przeró¿nych przedmiotów takich jak: instru-
menty muzyczne, bi¿uteria damska, drewnia-
ne figurki przedstawiaj¹ce ludno�æ krajów
gor¹cego kontynentu.

Podczas tegorocznych pó³kolonii, jak co
roku,  by³a codzienna Msza �wiêta,  w której
wszyscy uczestniczyli�my. Troszczyli�my siê
tak¿e o nasze brzuszki zajadaj¹c siê smacz-
nymi obiadkami w Barze �Tempo� .

Nad bezpieczenstwem 50 osobowej grupy
czuwa³o 5 wychowawców, 5 wolontariuszy i
kierownik.

Mamy nadziejê, ¿e spotkamy siê latem
podczas kolejnych pó³kolonii organizowanych
przez �Wiatrak�. Do zobaczenia!

                                            AGA
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WIZYTACJA  KANONICZNA
3-4 MARCA 2006

3. MARCA 2006 (PI¥TEK)
11.00 Msza �w. dla chorych po³¹czona

z udzieleniem Sakramentu Cho-
rych (Powitanie Ks. Biskupa; Li-
turgia S³owa Bo¿ego; Homilia Ks.
Biskupa; udzielanie Sakramentu
Chorych; Liturgia Eucharystycz-
na; B³ogos³awieñstwo Ksiêdza
Biskupa.

13.00 Wizytacja O�rodka dla Nies³ysz¹-
cych (Powitanie w holu Szko³y;
Spotkanie z m³odzie¿¹ i Gronem
Pedagogicznym w auli Szko³y;
prezentacja historii Szko³y i jej
Patrona; s³owo Ksiêdza Biskupa;
modlitwa Ojcze nasz; �piew na

wyj�cie (zespó³ m³odzie¿owy);
spotkanie z Gronem Pedago-
gicznym

15.00 Odwiedziny Ksiê¿y wikariuszy, wi-
zytacja obiektów ko�cielnych

16.00 Droga Krzy¿owa dla dzieci i m³o-
dzie¿y.

17.00 Spotkanie z m³odzie¿¹, dzieæmi i
doros³ymi oraz nauczycielami i
Dyrekcj¹ Centrum Kultury Kato-
lickiej �Wiatrak� w obecno�ci
Rady Nadzorczej i Zarz¹du Fun-
dacji �Wiatrak�

18.30 Msza �w. ca³ej wspólnoty para-
fialnej (Modlitwa przy grobie za-
³o¿yciela parafii �p. Ks. Zygmun-

ta Trybowskiego; powitanie i pro-
cesyjne wprowadzenie Ksiêdza
Biskupa przed o³tarz g³ówny;
krótka Adoracja Naj�w. Sakra-
mentu i Eucharystia)

 4 MARCA 2006 (SOBOTA)
16.00 Wizytacja Kancelarii Parafialnej
16.30 Spotkanie z Apostolskimi Grupa-

mi dzia³aj¹cymi w parafii oraz
z Rad¹ Duszpastersk¹ i Ekono-
miczn¹;

18.30 Msza �w. po³¹czona z przyjê-
ciem Sakramentu Bierzmowa-
nia i zakoñczenie wizytacji.

Pan Fabian mieszka od kilku lat w na-
szej parafii, w jednym z domów na II piêtrze.
Jest ju¿ w podesz³ym wieku, choæ pe³en
energii ¿yciowej. Podoba mu siê tu, bo to i
�wie¿e powietrze i mo¿liwo�æ spacerów po
naszych górkach, a on to uwielbia.

Urodzony i wychowany na jednej ze wsi
jest przyzwyczajony do �wie¿ego powietrza,
przestrzeni i pracy. Po II wojnie �wiatowej
jego ojciec dosta³ (w ramach "reformy rol-
nej") kawa³ek ziemi, któr¹ odziedziczy³ na-
stêpnie pan Fabian.

Pracowa³ ciê¿ko na roli pokonuj¹c wszel-
kie trudno�ci zawodu rolnika indywidualne-
go. Pamiêta czasy obowi¹zkowych dostaw
p³odów rolnych dla pañstwa za przys³owio-
we grosze, namowy do kolektywizacji, któ-
rej siê nie podda³, jak i nieco lepsze czasy
dla rolników, które siê te¿ zdarza³y.

Dzieci, zgodnie z mod¹ tamtych czasów,
kiedy to wpajano nam ¿e tworzy siê pañstwo
przemys³owo rolnicze, bo tylko takie ma
�wietlan¹ przysz³o�æ, opu�ci³y wie� i miesz-
kaj¹ w miastach. Jedna z jego córek po za-
m¹¿pój�ciu sta³a siê mieszkank¹ naszej pa-
rafii.

Mija³y lata i nadszed³ moment, kiedy pan
Fabian zosta³ sam. Wiek nie pozwala³ mu
ju¿ dalej zajmowaæ siê gospodarstwem, gdy¿
mimo mechanizacji, praca dalej nie by³a lek-
ka. Zdecydowa³ siê przekazaæ gospodarstwo
do Skarbu Pañstwa w zamian za emeryturê
z KRUS-u. Przyszed³ mieszkaæ do córki. ̄ y³
sobie szczê�liwie i nawet dostatnio. Nic mu
nie doskwiera³o.

Jednak ¿ycie nie jest us³ane samymi ró-
¿ami. Kilka lat temu zmar³ nagle ziêæ pozo-
stawiaj¹c ¿onê z czwórk¹ ma³ych wówczas
dzieci. Dalej radzili sobie, bo córka praco-
wa³a, a on opiekowa³ siê wnuczêtami. Na ich
dochody sk³ada³y siê zarobki córki, renta po
zmar³ym ich ojcu i emerytura pana Fabiana,

BEZ SWETRA NIE DOJDZIESZ
UWIERZY£ W MI£OSIERDZIE

które wystarcza³y do ¿ycia.
Jednak los p³ata figle. Dwa lata temu

córk¹ straci³a pracê, bo firma upad³a. Mia³a
ju¿ za sob¹ wieloletni sta¿ pracy i by³a matk¹
- wdow¹ z czwórkê dzieci. Takiego pracow-
nika nikt nie chcia³ ju¿ zatrudniæ i tak jest do
dzi�. Popularna zapomoga dla bezrobotnych
szybko siê skoñczy³a i nasta³y trudne czasy.

Dzi� g³ównym �rodkiem utrzymania ro-
dziny jest emerytura rolnicza pana Fabiana
w wysoko�ci 498 z³otych i niewielka zapo-
moga z funduszy opieki spo³ecznej. Córka
od czasu do czasu co� tam zarobi doryw-
czo, bo liczy siê ka¿da z³otówka. Dorywczy
zarobek spowodowa³, ¿e musz¹ jednak p³a-
ciæ 20 % czynszu mieszkalnego, bo okaza³o
siê, ¿e za dany okres dorywczej pracy, do-
chody umo¿liwiaj¹ce ca³kowite zwolnienie z
op³at czynszu przez miasto przekroczy³y 6
z³otych na osobê.

Przyzwyczaili siê ¿yæ skromnie. Najpierw
trzeba zabezpieczyæ potrzeby dzieci, wydatki
zwi¹zane ze szko³¹ i wy¿ywieniem. Jednak
taka "oszczêdno�æ" doprowadzi³a ostatnio
do tego, ¿e pan Fabian od pocz¹tki zimy nie
wychodzi³ z domu - nie mia³ siê w co po pro-
stu ubraæ.

To by³ trudny czas, zw³aszcza dla cz³o-
wieka przyzwyczajonego do spacerów i
�wie¿ego powietrza. On, cz³owiek g³êboko
wierz¹cy i regularnie praktykuj¹cy od dzie-
ciñstwa, przesta³ zim¹ chodziæ do ko�cio³a i
to nie tylko w niedziele, ale i w �wiêta. S³u-
cha³ tylko Mszy �w. w radiu, bo jak mówi,
transmisja w telewizji go rozprasza³a.

Siedzia³ w domu, patrzy³ przez okno i w
czasie du¿ych mrozów zazdro�ci³ tym, któ-
rzy szli ulic¹. Nieraz ³zy p³ynê³y mu po po-
liczkach z powodu jego obecnej ¿yciowej
bezradno�ci. Pozosta³a mu tylko modlitwa i
wiara w to, ¿e kiedy� sytuacja siê odmieni.

Tak te¿ siê niedawno sta³o. Kiedy w pa-

rafii zorganizowano nieodp³atne wydawanie
u¿ywanej odzie¿y dla potrzebuj¹cych, w cza-
sie dy¿uru przysz³y dwie panie, z których jed-
na namawia³a drug¹, by wybra³a co� dla ojca.
Wybra³y wiêc kurtkê, kilka swetrów, buty,
szalik, spodnie itp.

Po kilku godzinach przyszed³ sam pan
Fabian podziêkowaæ za taki dar. Pan Fabian
by³ u�miechniêty, bo to by³o jego pierwsze
wyj�cie z mieszkania w tym roku. Uwierzy³,
¿e w ludziach jest wiele dobroci i czynów
mi³osierdzia, tylko trzeba je odpowiednio
uwolniæ i zagospodarowaæ, do czego przy-
czyni³y siê osoby pracuj¹ce w Parafialnym
Zespole "Caritas". ̄ artowa³ nawet, ¿e ten dar
serca trzeba tak oszczêdzaæ, by mu wystar-
czy³ ju¿ do koñca jego dni.

ADALBERT

Od autora:
W opowiadaniu tym nie ma odrobiny fan-

tazji, a opowiedziana historia jest, jak to dzi�
mówimy, "do bólu" prawdziwa. Zosta³o tylko
zmienione imiê naszego bohatera i niektóre
szczegó³y.

Nasuwa siê jednak pytanie. - Czy nie ma
przypadkowo w naszych domach, naszej
"klatce" wiêcej takich panów Fabianów, któ-
rzy siedz¹ zamkniêci swoich mieszkaniach
z takich, czy innych powodów? Byæ mo¿e
kiedy� z nimi rozmawiali�my, a teraz ju¿ ich
nie widujemy. Warto zainteresowaæ siê w
najbli¿szym otoczeniu, czy nie trzeba komu�
udzieliæ pomocy, lub po prostu zapytaæ - co
s³ychaæ? Tak niewiele to nas kosztuje, a staæ
siê mo¿e ogromnym bogactwem dla ludzi w
potrzebie. Pomy�lmy nad losem pana Fabia-
na. A  koñcz¹c karnawa³ i rozpoczynaj¹c
Wielki Post - okres szczególny, chciejmy
prze¿yæ go bardziej po chrze�cijañsku.
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Dla (nie tylko starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA 2/2006
(opracowa³ KfAD)

ZNACZENIE WYRAZÓW
1. Tyran, autokrata; 2. Specjalny czajnik; 3.
Rozszczepia �wiat³o bia³e; 4. Rozmaito�æ,
ró¿norodno�æ; 5. Chód królika i zaj¹ca; 6.
Pomieszczenie dla zwierz¹t; 7. Górski gry-
zoñ chroniony; 8. Wroga postawa przeciw-
nika; 9. Surowiec do wyrobu smalcu; 10.
Uczestnik szkolenia; 11. Suma algebraicz-
na dwóch jednomianów; 12. Sedno sprawy;
13. Przygotowany teren pod nawierzchni¹
drogi; 14. Lincz; 15. Zespó³ sk³adaj¹cy siê z
trzech par osób; 16. Kolega publicysty; 17.
Czarna robota kontrabandy; 18. Bardzo po-
desz³y wiek; 19. Lekkie buciki letnie; 20. Za
g³ow¹ ryby; 21. Spokojne ustronie; 22. Ro-
�lina do majenia zwana te¿ ajerem.

Wpisz brakuj¹ce litery do diagramu. Te z
wyró¿nionych pól dadz¹ rozwi¹zanie, które
nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub w³o-
¿yæ do skrzynki �Poczty parafialnej� do
12. MARCA 2006 r. Losujemy nagrodê nie-
spodziankê.

Has³o uzupe³nianki z poprzedniego wyda-
nia brzmia³o: �NIE KALECZ INNYCH Z£YM
S£OWEM�. Nagrodê otrzymuje Adrianna
Bohdan zam. w Bydgoszczy, przy ul. Leh-
mana 2, Gratulujemy. Nagrodê czeka w za-
krystii.

Prosimy PT Autorów rozwi¹zañ o podawa-
nie wieku.

Mi³orz¹b dwudzielny (Ginco bilboa). S¹
takie miejsca, które krok mimowolnie spo-
walniaj¹, g³owy sk³aniaj¹ w niemym pozdro-
wieniu, takie miejsca, które przywracaj¹ czy-
ny postaci, co ju¿ odesz³y w drug¹ stronê
cienia. I bywa czasem, ¿e ogromne dzie³o
nie wzrusza bardziej jak tyci okruch gdzie�
tak pozostawiony, by cieszy³ wszystkich tym,
¿e jest. Taka drobina, któr¹ zostawia kocha-
j¹ce serce, a któr¹ czyni¹ dobre d³onie. Pi-
sz¹c te s³owa chcia³bym oddaæ nale¿yt¹
cze�æ budowniczemu naszej fordoñskie pa-
rafii skupiaj¹c siê jednak na drobiazgu. Zda-
rzy³o siê bowiem w czasie kiedy ks. Zygmunt
Trybowski by³ w�ród nas, ¿e zasadzi³ drzew-
ko. Drzewko to jednak nie zwyczajne jakie�.
Niewiele takich drzew mo¿-
na by znale�æ w granicach
naszego grodu. To drzewo
to mi³orz¹b dwudzielny. Jest
to jedyny dzi� przedstawi-
ciel pewnej grupy nagona-
siennych z ery mezozoicz-
nej. Jedyny przedstawiciel,
u którego li�cie szpilkowa-
te przekszta³ci³y siê w blasz-
kê. Tworzy monotypow¹, to
znaczy sk³adaj¹c¹ siê tylko
z jednego gatunku klasê
ro�lin, a tak¿e swoj¹ w³asn¹
rodzinê i rz¹d. Jeszcze dzi-
siaj wygl¹da tak, jak jego
krewni z epoki kredowej
przed ponad stu milionami
lat i uwa¿any jest w botani-
ce za ¿yw¹ skamienia³o�æ.
Jest przybyszem z Chin. W
stanie naturalnym nawet
tam dzi� prawie nie wystê-
puje. Podobno wszystkie okazy mi³orzêbu
sadzone w Europie od 1730 roku pochodz¹
od drzew ze wschodnioazjatyckich ogrodów
�wi¹tynnych. Jest to drzewo zrzucaj¹ce li-
�cie na zimê, wysokie do oko³o 30 m, za-
zwyczaj ze smuk³¹ sto¿kowat¹ w¹sk¹ koron¹
z jednym lub wieloma pniami. Ga³êzie i ko-
nary odchodz¹ od pnia pod k¹tem ostrym i
s¹ stromo wzniesione. Kora ma barwê bru-
natno szar¹ do ciemno brunatnej z g³êboki-
mi spêkniêciami lub sieci¹ bruzd. Pieñ z licz-
nymi wypuk³o�ciami, równomiernie zwê¿a-

j¹cy siê ku górze. Li�cie na tzw. d³ugopêdach
bardzo oddalone, wachlarzowate d³. oko³o
10 cm, widlastounerwione. Kwiaty mêskie w
walcowatych ¿ó³tych kotkach, zebranych po
kilka na krótkopêdach. Kwiaty ¿eñskie ze-
brane po dwa lub trzy. Owocolistki wolne,
zwykle ma³e, jasnozielone jajowate. Mi³orz¹b
to drzewo wiatropylne. Po zap³odnieniu roz-
wija siê "nasienie" podobne do pestkowca:
z miêsist¹ otoczk¹ nasienn¹, która gdy doj-
rzeje ma barwê szarozielon¹ lub ¿ó³t¹. Po
rozgnieceniu wydziela bardzo nieprzyjemny
zapach. Owocuj¹ niezbyt czêsto. To jednak
nie wszystko o ma³ym jeszcze drzewku po-
sadzonym przez dobrego ogrodnika. O w³a-
sno�ciach leczniczych mi³orzêbu napisano,

kto� to policzy³,
oko³o tysi¹ca bar-
dzo powa¿nych
rozpraw nauko-
wych. Zbawienne
dzia³anie li�ci mi-
³orzêbu by³o zna-
ne ju¿ w staro¿yt-
no�ci. Czynne
substancje lecz-
nicze tej ro�liny to
tzw, glingkolidy -
nie wystêpuj¹ce
gdzie indziej w
naturze. Ekstra-
huje siê je z li�ci
ro�liny i przetwa-
rza w tabletki o
ró¿nej mocy. Uzy-
skuje siê lek sil-
nie i szybko po-
prawiaj¹cy prze-
p³yw krwi w na-

czyniach w³osowatych mózgu. Dzia³a ju¿ po
up³ywie 1 godz., a trwa³a poprawa nastêpu-
je po trzech miesi¹cach stosowania. Profi-
laktykê mi³orzêbem zaleca siê po zauwa¿e-
niu pierwszych k³opotów z pamiêci¹ .Niko-
mu ona nie zaszkodzi. Herbaty z mi³orzêbu
mo¿na bez k³opotów kupiæ w sklepach lub
aptekach. Czêsto wystêpuj¹ pod nazw¹
³aciñsk¹ Ginko. Potwierdzono klinicznie, ¿e
mo¿na mi³orzêbem leczyæ zaburzenia pamiê-
ci i koncentracji, postêpuj¹ce roztargnienie,
utratê energii, zmêczenie, depresjê, zawro-
ty g³owy i szum w uszach, a tak¿e demencjê
i chorobê Alzheimera w pocz¹tkuj¹cym sta-
dium. Pomaga w zaburzeniach neurologicz-
nych oraz uk³adu naczyniowego, poprawia-
j¹c przep³yw krwi do mózgu i redukuj¹c zwê-
¿enie naczyñ krwiono�nych (¿ylaki, mia¿d¿y-
ca têtnic, chromanie przestankowe). Stwo-
rzy³ Bóg to drzewo i uzna³, ¿e by³o dobre.
Obdarzy³ je moc¹ niezwyczajn¹ przetrwania
i niezwyk³¹ si³¹ uzdrawiania. On te¿ sprawi³
w niepojêty sposób, ¿e niepozorny patyczek,
sadzonka krucha, trafi³a do r¹k ksiêdza, który
budowa³ i sadzi³. Pozosta³a budowla i ro�nie
drzewo. �wiadectwo dzia³ania. Ogromne
dzie³o i drobina taka... I uzna³ Pan, ¿e s¹
dobre i pob³ogos³awi³.

MAREK

MI£ORZ¥B
- DRZEWA NASZEJ PARAFII
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1% a krêci ... Wiatrak
Nie wydaj¹c ani grosza, mo¿na pomóc!

Jak to mo¿liwe? Wystarczy przekazaæ 1%
swojego podatku "Wiatrakowi".

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

liwo�æ decydowania o czê�ci podatku, któ-
ry zamiast do Urzêdu Skarbowego mo¿e
trafiæ do Organizacji Po¿ytku Publicznego.
Podatnik nie wydaje swoich pieniêdzy, a
jedynie wskazuje, ¿e chce, aby 1% jego
podatku zasili³ konto Fundacji.
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DOROCZNE �POK£OSIE�
SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE 2005

Statystyka ogólna
Na terenie parafii zamieszkuje 19200

osób, w tym: oko³o 15000 katolików oraz
oko³o 4200 niekatolików i niewierz¹cych.
Ogólna liczba rodzin w parafii wynosi 6280.

Sakramentu chrztu udzielono 160 dzie-
ciom, w tym 1 osobie powy¿ej 7 lat. Sakra-
ment bierzmowania przyjê³o 231 osób.

Do sakramentu pokuty przyst¹pi³o oko³o
55% (procent wype³niaj¹cych obowi¹zek
spowiedzi �wiêtej - przynajmniej raz
w roku).

W niedzielnej Eucharystii bierze udzia³
przeciêtnie 6000 wiernych, za� w dni po-
wszednie oko³o 200 osób. Przeciêtna licz-
ba osób komunikuj¹cych w niedzielê wy-
nosi oko³o 2000 osób.

Do I Komunii �w. przyst¹pi³o 117 dzieci.
W 2005 roku rozdzielono oko³o 170.000
Komunii �w.

Oko³o 2000 osób przyjê³o sakrament
chorych, przy czym chorzy mog¹ korzystaæ
z pos³ugi kap³añskiej raz w miesi¹cu i na
ka¿de wezwanie. Regularnie z tej mo¿liwo-
�ci korzysta oko³o 120 osób.

Liczba nowo zawartych ma³¿eñstw wy-
nosi 96 (w tym liczba ma³¿eñstw konkor-
datowych 89). Zawarto 93 miêdzy katoli-
kami oraz 3 ma³¿eñstwa mieszane. Liczba
ma³¿eñstw ¿yj¹cych w sytuacji nieprawid³o-
wej wynosi ponad 1000.

Oko³o 35% rodzin katolickich nie przyj-
muje ksiêdza po kolêdzie.

Statystyka szczegó³owa
Chrzty

W roku 2005 w parafii mieli�my 161
chrztów, z czego 93 to ch³opcy, a 68 dziew-
czynek. By³o to o 11 dzieci wiêcej ni¿ w
2004 roku, a jednocze�nie najwy¿sza licz-
ba od 2000 roku.

Najpopularniejsze imiona dla ch³opców
to: Mateusz, Oliwer, Jakub, za� w�ród
dziewczynek: Oliwia,  Nikola, Zuzanna i
Wiktoria.

�luby
w roku 2005 zawarto w parafii 96 ma³-

¿eñstw, tj. o 5 �lubów mniej, ni¿ w roku
2004.

Najpopularniejsze imiona ma³¿onek to:
Magdalena, Anna i Agnieszka, a w�ród
ma³¿onkow: Krzysztof, Marcin i Tomasz.

Zmarli
Szczegó³ow¹ statystykê dotycz¹c¹ zmar-

³ych zamieszczono w tablicy obok.

yzczsogdyBwwókinnezcêMjewolórKjeiksoBiktaMiifarapwilramZ
5002-1002hcatalw

pL eineinlógezczsyW 1002 2002 3002 4002 5002 5002 5002 5002 5002

1 ukorwme³ógowónogzabzciL 08 88 58 67 9898989898

2 teibokhcy³ramzabzciL 44 93 04 33 1414141414

3 nzyzc¿êmhcy³ramzabzciL 63 94 54 34 8484848484

4 )tal(bósohcy³ramzainder� 62,56 22,07 53,56 6,46 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26

5 )tal(teibokhcy³ramzainder� 24,08 21,57 3,76 36,36 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76

6 )tal(nzyzc¿êmhcy³ramzainder� 1,05 23,56 1,75 43,56 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85

7 )tal(je³ramzjezsratsjankeiW 33,101 5,69 52,49 64,58 9,29 9,29 9,29 9,29 9,29

8 )tal(oge³ramzogezsratsjankeiW 52,19 6,69 51,09 92,59 8,98 8,98 8,98 8,98 8,98

9 )tal(je³ramzjezsdo³mjankeiW ind8 7,41 0,51 81,32 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81

01 )tal(oge³ramzogezsdo³mjankeiW 52,61 1,94 1,22 67,12 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83

Refleksja ks. Proboszcza
Rado�ci

Cieszy fakt, ¿e do naszej �wi¹tyni przycho-
dzi co niedzielê na Mszê �w. oko³o 6 tysiêcy
parafian. Korzystaj¹ z pos³ugi duszpaster-
skiej nastawionej na ¿ycie sakramentalne,
pos³ugê S³owa Bo¿ego, rekolekcje �w. itp.
Obok duszpasterskiej pos³ugi natury ogól-
nej dzia³a wiele grup apostolskich, takich jak:
Ko�ció³ Domowy - Oaza Rodzin, Apostolstwo
¯ywego Ró¿añca, Stowarzyszenie Wspiera-
nia Powo³añ Kap³añskich, Parafialny Zespó³

Caritas, Wspolnoty Drogi Neokatechumenal-
nej - Neokatechumenat, Oaza M³odzie¿y,
Duszpasterstwo Ministrantów I Lektorów,
Chór Parafialny i wiele innych.

W tych grupach obserwujemy ¿ywe zaan-
ga¿owanie parafian w ¿ycie wspólnot i ak-
tywno�æ dla potrzeb ko�cio³a.
Obok sta³ych i tradycyjnych form
duszpasterskiego pos³ugiwania
poszukuje siê nowych sposobów
aktywizacji religijnej parafian np.
poprzez prowadzenie przygoto-
wania do Chrztu �w. Sakramen-
tu Ma³¿eñstwa i Bierzmowania
przez kap³ana z pomoc¹ przygo-
towanych grup osób �wieckich
(Neokatechumenat, doradca
¿ycia rodzinnego, lekarz, psycho-
log), tworzenie  grup wolontaria-
tu na potrzeby Caritas i Hospi-
cjum itp.

Smutki
Z innych spostrze¿eñ, tym ra-

zem negatywnych trzeba zazna-
czyæ postêpuj¹c¹ pauperyzacjê

(zubo¿enie, przyp. red.) wielu rodzin, liczne
eksmisje z mieszkañ na terenie parafii, ni-
skie zarobki i emerytury tzw. "pomostowe",
wysoki poziom stresu zwi¹zany z tymczaso-
wym zatrudnieniem, brakiem miejsc pracy,
zw³aszcza dla ludzi starszych, nienormowa-
nym czasem pracy, licznymi nadgodzinami
w pracy, wyjazdami ludzi m³odych poszuku-
j¹cych pracy za granic¹ w niespotykanej
dot¹d skali, problemy narkomanii w�ród m³o-

dych osób, wolne zwi¹zki. Wszystkie te za-
gro¿enia maj¹ niew¹tpliwie negatywny
wp³yw na trwa³o�æ ¿ycia rodzinnego i kon-
dycjê religijn¹ wielu parafian.

Na podstawie udostêpnionych materia³ów
opracowa³ Krzysztof

O ile¿ wiêcej mo¿na by³oby dawaæ z siebie, bardziej
kochaæ, m¹drzej cierpieæ, gdyby nie grzech, ktory nam
przeszkadza.

KS. JAN TWARDOWSKI
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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

XIV �wiatowy Dzieñ Chorego

POS£UGA MI£OSIERDZIA

Min¹³ kolejny rok 2005 w Centrum Onko-
logii i mija ju¿ drugim miesi¹c Roku Pañ-
skiego AD 2006.

Dobrze bêdzie przedstawiæ, choæby w
koniecznym skrócie to, co by³o dobre, Bo¿e
i najbardziej potrzebne pacjentom Centrum
Onkologii w 2005 roku.

W szczególno�ci by³a to pos³uga sakra-
mentalna:
1. Eucharystia - odprawiana codziennie o

15.00 i w niedziele i �wiêta o 11.00. Ka¿-
da Msza �wiêta by³a animowana przez
osoby, wspólnoty, zespo³y i chóry!

2. Codzienne wizyty na oddzia³ach i udzia³
w Eucharystii. Udzielono 39.500 Komu-
nii �w.

3. Sakrament namaszczenia chorych -
przyjê³o tê pomoc sakramentalna 613
osób. Pos³uga obejmowa³a tak¿e sakra-
ment pojednania i wezwania nocne.

4. W ka¿d¹ sobotê by³a Nowenna do MB
Nieustaj¹cej Pomocy z czytaniem po-
dziêkowañ i pró�b. Przed ka¿d¹ Msz¹
�w. odmawiano Koronkê do Mi³osierdzia
Bo¿ego, a w niedziele dziesi¹tek Ró¿añ-
ca �w. Na celebracjê zwo³ywa³y dzwony
(a konkretnie ich nagranie z ta�my ma-
gnetofonowej).

5. W ka¿dy wtorek oddawanie czci �w.
Ojcu Pio - poprzez odmówienie przygo-
towanych modlitw oraz uca³owanie jego
Relikwii.

6. Kaplica otwarta jest codziennie od 8.00
do 17.00  i na modlitwê ró¿añcow¹ od
18.00  do 18.40, prowadzon¹ przez
�wieckich.

7. W szczególnych okresach roku ko�ciel-
nego w kaplicy pojawia³y siê okoliczno-
�ciowe dekoracje: ¿³óbek betlejemski
- prosty z desek, dekoracje wielkopost-

ne, szczególnie w dniach Triduum Pas-
chalnego.

8. W Wielkim Po�cie co pi¹tek odprawia-
na by³a Droga Krzy¿owa w kaplicy, a w
Wielki Pi¹tek w g³ównym holu szpitala.
W Niedzielê Palmow¹ - rozdano ponad
100 palm, które po�wiêcono i uroczy�cie
wniesiono do kaplicy. W ka¿d¹ niedzie-
lê Wielkiego Postu przed Msz¹ �w. �pie-
wano jedn¹ z czê�ci Gorzkich ¯ali (aby
pomóc w uczestnictwie przygotowano
specjalnie teksty zalaminowane).

9. Co miesi¹c na sale chorych dostarcza-
no miesiêcznik Apostolstwo Chorych.
Dla chorych dostêpne s¹ ró¿ne ksi¹-
¿eczki, czasopisma, Przewodnik Kato-
licki, obrazki ze �w. Ojcem Pio i inne.

 Nasze zawierzenie na nowy rok pañski
brzmi "Chrystus moj¹ nadziej¹". Pragnê
ca³ym sercem podziêkowaæ tym, którzy
przybywaj¹ do "wieczernika" i wielbi¹ Boga
�piewem, wspóln¹ modlitw¹, nawiedze-
niem Naj�wiêtszego Sakramentu.

Zapraszam do nawiedzenia kaplicy tych,
którzy tak licznie przychodz¹ na wizytê i ba-
dania do gabinetów, czy te¿ odwiedzaj¹
swoich chorych na oddzia³ach.

Na zakoñczenie apelujê o asystentów -
nie bójcie siê - raz w tygodniu nawiedzanie
chorych to Chrystusowe b³ogos³awieñstwo.

Wszystkich oddajê opiece Chrystusowi
Mi³osiernemu, Naj�wiêtszej Wspomo¿yciel-
ce, �w. Józefowi, �w. Ojcu Pio i proszê o
spe³nienie siê Naj�wiêtszej Woli Bo¿ej.

KAPELAN

KS. ARKADIUSZ D¥BROWSKI (SDB)

Z Centrum Onkologii w Bydgoszczy

MIN¥£ ROK

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

W Centrum Onkologii obchodzono uroczy-
�cie XIV �wiatowy Dzieñ Chorego. Dzieñ ten
przypada³ w sobotê (11 lutego 2006 r.) i �wiê-
towany by³ pod has³em "Chrystus moj¹ na-
dziej¹". Od godziny 11.00 do 12.30 trwa³a
uroczysta adoracja Naj�wiêtszego Sakra-
mentu. O godzinie 15.00 odprawiona zosta-
³a Msza �wiêta, któr¹ celebrowa³ ks. mgr
Andrzej Jasiñski - wicedziekan naszego de-
kanatu. Mszê �wiêt¹ u�wietni³a Schola z
harf¹ z ko�cio³a rektorskiego OO. Kapucy-
nów. Po uroczystym b³ogos³awieñstwie ks.
Arkadiusz z harcerzami rozdawali chorym
upominki.

Niedziela 12 lutego 2006 r., podobnie jak i
inne "pierwsze dni tygodnia" by³a równie¿
bardzo uroczysta. Has³o przewodnie brzmia-
³o: "Zjednoczeni z Chrystusem w rado�ci i
cierpieniu". Od samego wej�cia do szpitala
plakaty zwo³ywa³y na celebracjê do kaplicy

szpitalnej.
Mszê �wiêt¹ o 11.00 odprawi³ ks. mgr Ja-

ros³aw Klusak SDB, a oprawê muzyczn¹
zapewni³ Zespó³ Pie�ni Dawnej "Fresca
Voce" z MDK Nr 5  w Bydgoszczy.

Po Mszy �wiêtej Zespó³ "Fresca Voce" pod
dyrekcj¹ pani Michaliny Spychalskiej koncer-
towa³ dla chorych w sali seminaryjnej.

Wystêp ten pokaza³, ¿e mo¿liwa jest ra-
do�æ w cierpieniu, a chorzy nie s¹ ze swoim
cierpieniem sami. Aby takie pomocne cho-
rym celebracje i wystêpy by³y mo¿liwe po-
trzebni s¹ pomocnicy. Ks. kapelan - Arka-
diusz D¹browski (SDB) nazywa tak¹ s³u¿bê
asystencj¹, albo po prostu asystentami.

Maj¹c chwilê czasu, potrzebne umiejêtno-
�ci: �piewu, gry na instrumencie, czy inne
talenty warto pomy�leæ o "pos³udze mi³osier-
dzia" w�ród chorych.

(IJP)

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 w 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



Ludzie z pomnika (94)

Urodzi³ siê 7 lipca 1889 roku w Babulach
w powiecie mieleckim jako syn Marcelego i
W³adys³awy z domu Gra¿onka. W rodzin-
nej miejscowo�ci ukoñczy³ Szko³ê Po-
wszechn¹, nastêpnie podj¹³ naukê zawodu
kowala w miejscowym warsztacie. Jednak
po roku wst¹pi³ do Seminarium Nauczyciel-
skiego w Mielcu, gdzie uzyska³ wykszta³ce-
nie �rednie i zda³ maturê.

Kiedy dok³adnie, i w jakich okoliczno-
�ciach, przyby³ do Bydgoszczy trudno usta-
liæ. Wiadomo, ¿e w roku 1922 podj¹³ pracê
nauczyciela w Szkole Powszechnej w Mu-
rowañcu w powiecie bydgoskim. Po dwóch

JAN MICHALCZYK

Parafia jako nowa prze¿ywa³a swój pierw-
szy rok liturgiczny. Tote¿ nic dziwnego, ¿e w
roku 1984 wiele spraw by³o "pierwszych". Po
pierwszej Wielkanocy przysz³a kolej na dal-
sze "pierwsze" sprawy.

W roku 1984 trwa³a intensywna budowa
kaplicy, ale i zachodzi³y zmiany w "betlejem-
ce". Ju¿ 23 kwietnia po�rodku o³tarza, miê-
dzy dwiema brzozami, zamontowano taber-
nakulum. Mieli�my zatem "u siebie" Naj�wiêt-
szy Sakrament. W dwa dni pó�niej, bo 25
kwietnia, w �rodê, odprawione zosta³o pierw-
sze w parafii nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy. Wprowadzono w ten
sposób zwyczaj, który trwa do dzi�.

Zakupione zosta³y pierwsze paramenty li-
turgiczne: puszki, dwa kielichy i monstrancja.
Kadzid³o przez pewien czas by³o wypo¿yczo-
ne. By³o to konieczne, by od 1 maja rozpo-
cz¹æ nabo¿eñstwa majowe, w dni powsze-
dnie o 18.30, a w niedziele po Mszy �w. o
16.00.

W dniu 3 czerwca grupa 70 dzieci przy-
st¹pi³a do I Komunii �wiêtej. W tym dniu mi-
nistranci pierwszy raz za³o¿yli ko³nierze (zwa-
ne te¿ pelerynkami). Z ofiar rodziców dzieci
pierwszokomunijnych zakupiono organy elek-
tryczne, oraz po dwa komplety szat liturgicz-
nych z ka¿dego koloru. W kilka dni pó�niej,
bo 21 czerwca, wyruszy³a z "betlejemki" do 4
o³tarzy ustawionych w naro¿nikach placu
budowy pierwsza procesja Bo¿ego Cia³a, po
której ks. Zygmunt Trybowski po raz pierw-
szy pob³ogos³awi³ nasz teren Naj�wiêtszym
Sakramentem.

O³tarze by³y bardzo skromne, czyli. zwy-
k³e sto³y nakryte obrusami, a na nich po dwie
�wiece i kwiaty. Trasa te¿ nie by³a ³atwa do
pokonania, bowiem trzeba by³o i�æ po polu i
w deszczu, a ludzi uczestniczy³o du¿o. War-
to wspomnieæ, ¿e choæ procesja nie sz³a uli-
cami osiedli, prawie wszystkie okna w za-
mieszka³ych domach by³y przybrane. Mo¿na
by zapytaæ gdzie ten zwyczaj "podziewa siê"
dzi�?

Od dnia 1 lipca 1984 roku ks. biskup Ma-
rian Przykucki skierowa³ do naszej parafii
pierwszego wikariusza. By³ nim ks. neopre-
zbiter W³adys³aw Erdmañski. Z ksiêdzem
W³adys³awem w dniu 3 sierpnia kilku para-
fian wyruszy³o razem z parafianami z parafii
pw. �w. Miko³aja w Pieszej Pielgrzymce  na
Jasn¹ Górê.

Tyle pierwszych spraw dotycz¹cych roz-
woju duchowego parafii. Trwa³y te¿ intensyw-
ne prace budowlane. (cdn.)

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

O mojej parafii (20)

PIERWSZY,
PIERWSZA ...
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latach pracy przeniós³ siê do Szko³y Po-
wszechnej w Bia³ych B³otach w powiecie
bydgoskim, gdzie pracowa³ do 1933 roku.
W tym czasie dokszta³ca³ siê i zda³ egzamin
praktyczny przed Pañstwow¹ Komisj¹ Eg-
zaminacyjn¹ dla Nauczycieli Szkó³ Po-
wszechnych. To pozwoli³o mu uzyskaæ sta-
bilizacjê w zawodzie nauczyciela.

Maj¹c dobr¹ opiniê z poprzednich miejsc
pracy, przychylono siê do jego pro�by o prze-
niesienie do Bydgoszczy, gdzie jako nauczy-
cielka w Gimnazjum pracowa³a jego pierw-
sza ¿ona El¿bieta. Otrzyma³ posadê w sied-
mioklasowej Publicznej Szkole Powszech-
nej imienia Stanis³awa Konarskiego przy uli-
cy Grunwaldzkiej 132 w Bydgoszczy. W re-
jonie tej szko³y, przy tej samej ulicy, otrzy-
ma³ te¿ mieszkanie.

Tam zaanga¿owa³ siê w pracê spo³eczn¹,
organizuj¹c wiele pracowni dydaktycznych.
Widz¹c tak¹ potrzebê, zaanga¿owa³ siê te¿,
bezinteresownie, w charakterze referenta
o�wiatowego w organizacji Wychowania Fi-
zycznego i Przysposobienia Wojskowego.

W³adze miasta przyjê³y jego prace jako
wzorcowe, wskazuj¹c wdra¿anie ich w in-
nych szko³ach naszego miasta. Pewnie dla-
tego, w 1936 roku, po �mierci kierownika
szko³y, w której pracowa³, obj¹³ jego stano-
wisko.

W lipcu 1938 roku Rada Miejska Byd-
goszczy zwróci³a siê do Jana Michalczyka z
pro�b¹ o objêcie stanowiska Inspektora w
Wydziale O�wiatowym Urzêdu Miejskiego.
Stanowisko to przyj¹³ od dnia 25 lipca 1938
roku i piastowa³ je do wybuchu II wojny.

Aresztowano go w dniu 16 pa�dziernika
1939 roku i odtransportowano do obozu dla
internowanych Polaków przy ulicy Gdañ-
skiej. Zosta³ rozstrzelany w Dolinie �mierci
w Fordonie w dniu 29 pa�dziernika 1939
roku. Zw³oki rozpoznano podczas ekshuma-
cji w 1947 roku po portfelu z inicja³ami i ze-
garku kieszonkowym. Pochowany zosta³ na
cmentarzu Nowofarnym przy ulicy Artyleryj-
skiej obok grobu te�cia i tam spoczywa.

Na naszym pomniku widnieje nazwisko
Jana Michalczyka z dopiskiem "urzêdnik".
Pewnie taki dopisek zwi¹zany jest z charak-
terem jego ostatniej pracy w Wydziale
O�wiaty Urzêdu Miejskiego w Bydgoszczy.

opracowa³ KFAD
Materia³y �ród³owe:
- Informacje ze Szko³y Podstawowej w Bia-

³ych B³otach.

- Relacja i notatki osobiste przekazane przez
córkê, pani¹ Alicjê

W pi¹tek, 19 lutego 2006 roku o 16.30,
w siedzibie Kurii Bydgoskiej odby³o siê spo-
tkanie przedstawicieli redakcji pism katolic-
kich ukazuj¹cych siê na terenie Diecezji.

W ramach spotkania omawiano najbli¿-
sze plany. Postanowiono, by w formie cy-
klu, przedstawiaæ poszczególne redakcje
pism parafialnych zamieszczaj¹c ich sylwet-
ki w Przewodniku Katolickim Diecezji Byd-
goskiej.

W pierwszej kolejno�ci przedstawione
zostan¹ zespo³y redakcyjne z £abiszyna
i Solca Kujawskiego.

12. marca br. o 16.00 w Bydgoskiej Ka-
tedrze odbêdzie siê Wielkopostny Dzieñ
Skupienia.

Na prze³omie kwietnia i maja planuje siê
pielgrzymkê do Sanktuarium Matki Bo¿ej
w Byszewie (Diecezja Pelpliñska).

MARS

Spotkanie redakcji



Kompendium (4)

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Z KANCELARII PARAFIALNEJ

14 stycznia 2006
Iga Maria Synakiewicz

ur. 14.11.2005
22 stycznia 2006

Dominik Marian Lewandowski
ur. 7.12.2005

Izabela Natalia Kamiñska
ur. 09.10.2005
12 lutego 2006

Konrad Krzysztof Raszka
ur. 27.10.2005

Nadia Magdalena Kruszewska
ur. 15.12.2005
Iga Kamiñska
ur. 02.12.2005

Oskar Mateusz Jurgielski
ur. 16.12.2005

Mieszko Radzimiñski
ur. 05.01.2006

Wiktoria Damerau
ur. 17.11.2005

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

PRZEKAZYWANIE OBJAWIENIA BO¯EGO (CD)
14. Jaka jest relacja miêdzy Tradycj¹ i Pismem �wiêtym?

Tradycja i Pismo �wiête �ci�le ³¹cz¹ siê z sob¹ i przenikaj¹. Obydwa
uobecniaj¹ i o¿ywiaj¹ w Ko�ciele misterium Chrystusa i wyp³ywaj¹ z
tego samego Bo¿ego �ród³a: stanowi¹ jeden, �wiêty depozyt wiary, z
którego Ko�ció³ czerpie swoj¹ pewno�æ odno�nie do wszystkich spraw
objawionych.

15. Komu powierzony jest depozyt wiary?

Depozyt wiary zosta³ powierzony przez Aposto³ów ca³emu Ko�cio³o-
wi. Ca³y Lud Bo¿y, dziêki nadprzyrodzonemu zmys³owi wiary, pod-
trzymywany przez Ducha �wiêtego i prowadzony przez Urz¹d Na-
uczycielski Ko�cio³a przyjmuje dar Objawienia Bo¿ego, wnika w
nie coraz g³êbiej i coraz pe³niej nim ¿yje.

16. Do kogo nale¿y autentyczna interpretacja depozytu wiary?

Zadanie autentycznego wyja�niania depozytu wiary powierzone zo-
sta³o samemu tylko ¿ywemu Urzêdowi Nauczycielskiemu Ko�cio³a,
to znaczy nastêpcy Piotra, Biskupowi Rzymu, i biskupom pozostaj¹-
cym z nim w komunii. Do Urzêdu Nauczycielskiego, który w przeka-
zywaniu s³owa Bo¿ego posiada pewny charyzmat prawdy, nale¿y
tak¿e definiowanie dogmatów, które s¹ sformu³owaniami prawd za-
wartych w Objawieniu; w³adza ta rozci¹ga siê tak¿e na prawdy maj¹-
ce z Objawieniem konieczny zwi¹zek.

17. Jaka relacja istnieje miêdzy Pismem �wiêtym, Tradycj¹ i Urzê-
dem Nauczycielskim?

Zespalaj¹ siê one tak �ci�le z sob¹, ¿e jedno bez pozosta³ych nie
mo¿e istnieæ. Wszystkie razem, ka¿de na swój sposób, pod wp³y-
wem dzia³ania Ducha �wiêtego, skutecznie przyczyniaj¹ siê do zba-
wienia ludzi.

PISMO �WIÊTE

18. Dlaczego Pismo �wiête naucza prawdy?

Bóg jest Autorem Pisma �wiêtego. Spisane ono zosta³o pod natchnie-
niem i bez b³êdu uczy prawdy, które s¹ konieczne dla naszego zba-
wienia. Duch �wiêty natchn¹³ ludzkich autorów, którzy spisali to, o
czym pragn¹³ nas pouczyæ. Wiara chrze�cijañska nie jest jednak "re-
ligi¹ Ksiêgi", lecz religi¹ s³owa Bo¿ego, które "nie jest s³owem spisa-
nym i martwym, lecz S³owem Wcielonym i ¿ywym" (�w. Bernard z
Clairvaux).

19. Jak czytaæ Pismo �wiête?

Pismo �wiête nale¿y czytaæ i wyja�niaæ z pomoc¹ Ducha �wiêtego
i pod przewodnictwem Urzêdu Nauczycielskiego, uwzglêdniaj¹c trzy
kryteria:

1) zwracaæ uwagê na tre�æ i jedno�æ ca³ego Pisma �wiêtego;

2) czytaæ Pismo �wiête w ¿ywej Tradycji ca³ego Ko�cio³a;

3) uwzglêdniaæ analogiê wiary, to jest spójno�æ prawd wiary miêdzy
sob¹.

20. Co to jest kanon Pisma �wiêtego?

Kanonem Pisma �wiêtego nazywamy kompletny zbiór ksi¹g �wiê-
tych, które Tradycja apostolska pozwoli³a Ko�cio³owi rozpoznaæ. Sk³a-
da siê z 46 ksi¹g Starego Testamentu i 27 ksi¹g Nowego Testamen-
tu. (cdn) (IP)

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

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu
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Zdzis³aw Marian Kotlêga
ur. 6.01.1927  zm. 15.01.2006

Tomasz Ziemlewski
ur. 5.01.1934  zm. 16.01.2006

14 stycznia 2006
£ukasz Patryk Olejniczak
Monika Ewa Eichstaedt

28 stycznia 2006
Dawid Damian G³ysz

Daria Joanna Romanowska
4 lutego 2006

Adrian Jan Go³êbiewski
Monika Agnieszka Olejnik

�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 marca br.

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.

Henryk Gerard Jankowski
ur. 12.07.1924  zm. 24.01.2006

Grzegorz Jan Lange
ur. 04.09.1951  zm. 25.01.2006

Jerzy �miglewski
ur. 18.06.1949  zm. 25.01.2006

Irena Teresa Winnicka
ur. 27.09.1928  zm. 28.01.2006

Irena Jarkowska
ur. 12.07.1930  zm. 31.01.2006
Dane z ksi¹g Biura Parafialnego

na dzieñ  spisa³ Krzysztof
Z ksi¹g parafialnych

wg stanu w dniu 13.02.2006
spisa³ Krzysztof D.

Naszemu parafianinowi i wieloletniemu wspó³pracownikowi �Na
o�cie¿� - panu Wies³awowi Kajdaszowi sk³adamy najszczersze wy-
razy wspó³czucia z powodu �mierci mamy ZOFII.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Jej wieczne spoczywanie.

KOLEGIUM REDAKCYJNE

REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE W PARAFII

W Wielkim Po�cie zaplanowano rekolekcje:
12. marca Rekolekcje parafialne.
19. marca Rekolekcje dla Szko³y Podstawowej
26. marca rekolekcje dla Gimnazjum
 2. kwietnia rekolekcje dla Licealistów



26. i 27. stycznia Zespó³ Caritas wydawa³ odzie¿ zimow¹. Mo¿na by³o
otrzymaæ nieodp³atnie u¿ywan¹ odzie¿ damsk¹ i mêsk¹. Akcjê pono-
wiono 9 i 10 lutego br. Z tej formy pomocy skorzysta³o oko³o 60 rodzin.

28. stycznia odby³o siê spotkanie op³atkowe Dzieci Podwórkowych Kó-
³ek Ró¿añcowych.

1. lutego zakoñczono doroczne odwiedziny duszpasterskie zwane ko-
lêd¹. Wiêcej na str.  14 * Odby³o siê spotkanie ¯ywego Ró¿añca.

2. lutego przypada³o �wiêto Ofiarowania Pañskiego MB Gromnicznej.
Tradycyjnie przyszli�my z gromnicami. Dzieciom pierwszokomunijnym
po�wiêcono �wiece. Odby³o siê spotkanie Stowarzyszenia Wspierania
Powo³añ Kap³añskich.

4. lutego o 11.00 odprawiona zosta³a Msza �w. w kaplicy i odby³o siê
spotkanie w domu parafialnym Grupy Wsparcia Osób Pogr¹¿onych w
¯a³obie. * O 17.00 odby³o siê spotkanie Ko³a Przyjació³ Radia Maryja.

5. lutego o 13.00 w parafialnej kaplicy zosta³a odprawiona Msza �w.
dla Osób z Duszpasterstwa G³uchych w jêzyku migowym. Mszê �w.
celebrowa³ duszpasterz g³uchych ks. Dariusz Weso³ek.

11. lutego przypada³o wspomnienie Matki Bo¿ej z Lourdes oraz XIV
�wiatowy Dzieñ Chorych. Mo¿na by³o uzyskaæ odpust zupe³ny.

12 lutego o 17.00 na Mszy �w. spotkali siê pielgrzymi i sympatycy Pa-
rafialnej Pieszej Pielgrzymki "Promienistej".

14 lutego o 19.15 odby³o siê na plebanii spotkanie Sejmiku Parafialne-
go. Omawiano g³ównie przygotowania do Wizytacji Kanonicznej.

18 lutego o 10.00 odby³o siê spotkanie ch³opców pragn¹cych wst¹piæ
do grona ministrantów. Prowadzi³ ks. Zbigniew Zimniewicz.

1 marca - �rod¹ Popielcow¹ rozpoczyna siê Wielki Post. Posypanie
g³ów popio³em na ka¿dej Mszy �w., które sprawowane bêd¹ wg porz¹d-
ku niedzielnego oraz dodatkowo o 15.30. Obowi¹zuje post �cis³y.

3 do 4 marca odbêdzie siê Wizytacja Kanoniczna ks. Ordynariusza
Diecezji Bydgoskiej i udzielony zostanie Sakrament Bierzmowania.

Rekolekcje w parafii (patrz str. 17)

Droga Krzy¿owa w ka¿dy pi¹tek Wielkiego Postu o 17.00 dla dzieci,
18.00 dla doros³ych i 20.00 dla m³odzie¿y i studentów.

Gorzkie ̄ ale w kazaniem pasyjnym w niedziele Wielkiego Postu o 16.00.

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 niedzie-
lê 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 9.00 do 18.00.

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

Informacje CKK �Wiatrak� i DA �Martyria� wewn¹trz wydania.
Og³oszenia duszpasterskie w internecie: ww.mbkm.pl

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY

POZIOMO 1A "F" w skrócie FWP; 2F Profesja Józefa Che³moñskie-
go; 3A Najbardziej zat³oczona czê�æ miasta; 4F Buzia jej siê nie za-
myka; 5A "Tragiczny" transatlantyk; 6G Znana opera Moniuszki; 7A
Stolica Nigru (brzmienie polskie); 8G Sztuczne jezioro; 9A Nitka do
haftowania; 10G Przyrz¹d do szasz³yków; 11D Lodowa siwizna; 12A
Gdy wawelski, to "Zygmunt"; 13D Utrwalenie na kasecie; 14A Tury-
styczny jest znakowany; 15F Nie dba o czysto�æ; 16A Z pêtl¹ przy
kowbojskim siodle; 17E Linia jak sprê¿yna; 18A B³ona fotograficzna;
19E Znane arcydzie³o Joyce'a; 20A Mucha roznosz¹ca �pi¹czkê; 21E
Narz¹d oddechowy owada.
PIONOWO A1 Sztuka w³adania bia³¹ broni¹; A16 Gromadzenie ka-
pita³u na koncie; B9 Kraj rodzinny; C5 Miejsce pracy aktorów; C16
Zapowiada program telewizyjny; D1 Z powietrzem wewn¹trz opony;
D9 Wspó³brzmienie jak zgrzyt; E5 Kraina wiecznego szczê�cia; E11
Mo¿e byæ interpunkcyjny, lub drogowy; E16 Jego specjalno�ci¹ s¹
kanty; F1 Pod³u¿ne plamy, zacieki; F11 Miejsce na pier�cionek; G1
Mo¿e byæ stanu, lub terrorystyczny; G8 Najmniejsza z liczb; G13 S¹
nimi równie¿ kapilary; H6 Najwiêkszy z wê¿y dusicieli; H17 Kiedy�
by³o to pañstwo carów; J1 Imiê twórcy alfabetu Mors'a; J13 Gorzej ni¿
bieda; K6 Dziesiêcionogie smaczne raki; L1 Rodzaj bia³ej broni; L13
Zajmowanie innych terytoriów.

ZNACZENIE WYRAZÓW

KRZY¯ÓWKA LUTOWA
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

Dziêkujemy  korespondentom i autorom tekstów, listy  i pozdrowienia. Sk³ad
ukoñczono i oddano do druku  24. lutego 2006 r. Nastêpne wydanie �Na o�cie¿�
planowane jest  19. marca 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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Odgadnij wyrazy i odczytaj has³o wg podanego szyfru. Poszczególne
wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasami.  W rozwi¹zaniu wystarczy po-
daæ samo has³o. Oto szyfr: [(C12 F5 K8 H2 A9 C18)  (F17 B9 D11 A5)
(E21 E9)  (A3 L2 H6 L19)  (K6 H10 E3 G1 D10 D16 C5 G4 L10 B5
E13)  (B14)  (E16 F4 G15 H18 F2 D13 K10 H20)  (K4 G2 A14 H9 G17)
(G3 K13 K4 G11 J19 E6 J5 F11 A12 E18 G19 L17)]. Rozwi¹zania
nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki �Poczty
parafialnej� do 12 marca 2006 roku.
Rozwi¹zanie krzy¿ówki  z poprzedniego wydania brzmia³o: �DOBRA
PRASA KATOLICKA PRZEKAZUJE DOBRE S£OWO ZWANE
EWANGELI¥ NADZIEI�. Nagrodê otrzymuje Urszula Walerczak, zam.
w Bydgoszczy przy ul. £ochowskiego 2. Gratulujemy.
Nagroda od odebrania w zakrystii.
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Wêdrowali trzej w³óczêdzy. Przepili
wszystkie pieni¹dze, musieli wiêc spêdziæ
noc w lesie, bo nikt nie chcia³ ich przenoco-
waæ. Rzek³ jeden do drugiego: Gdyby�my tak
mieli pe³n¹ torbê pieniêdzy, byliby�my szczê-
�liwi. Wówczas zbli¿y³ siê do nich jaki� siwy
dziad i powiedzia³: Zrobiê tak, ¿e bêdziecie
ci¹gle mieli pe³n¹ torbê pieniêdzy, ale musi-
cie mi przyrzec, ¿e przez trzy dni nic nie bê-
dziecie mówiæ. Kiedy was bêd¹ o co pytaæ,
pierwszy z was musi powiedzieæ: "My trzej",
drugi: "za pieni¹dze", a trzeci: "To by³o do-
brze". W³óczêdzy wyrazili na to zgodê i pod-
pisali kontrakt, który dziad mia³ sporz¹dzo-
ny na wo³owej skórze. Gdyby oni w ci¹gu
trzech dni powiedzieli co innego, wówczas
diabe³ pogna³by ich do piek³a.

Siwy dziad znik³, a w³óczêdzy w³o¿yli rêce
do torby i wyci¹gnêli z niej pe³ne gar�cie pie-
niêdzy. Ucieszeni wêdrowali dalej. Dotarli do
karczmy w lesie. Zasiedli w okaza³ej ("pañ-
skiej") izbie do najlepszego sto³u. Karczmarz,
który do nich podszed³, zacz¹³ im wymy�laæ.

Wtedy pierwszy z nich w³o¿y³ rêkê do tor-
by, rzuci³ gar�æ pieniêdzy i powiedzia³: "My
trzej". Drugi tak¿e rzuci³ gar�æ i doda³: "za
pieni¹dze". Karczmarz pomy�la³: Wy jeste-
�cie g³upi, ale wy macie pieni¹dze, zrobiê z
wami dobry interes. Zaraz postawi³ na stole

wiele butelek wina i pieczeñ. Wtedy trzeci
rzuci³ te¿ gar�æ pieniêdzy i powiedzia³: "To
by³o dobrze". Karczmarz zgarn¹³ pieni¹dze i
siê �mia³. A ci trzej pili i jedli a¿ do wieczora.

Pó�niej do karczmy zawita³ jeden bogaty
kupiec. Zawo³a³ karczmarza, da³ mu wór z³o-
ta i rzek³: "Schowaj mnie to w piwnicy, ¿eby
mnie go nikt nie skrad³. Jutro pójdê dalej".
Karczmarz przyrzek³ i schowa³ z³oto. Po wie-
czerzy kupiec po³o¿y³ siê spaæ do ³ó¿ka, a
w³óczêdzy le¿eli ko³o niego na s³omie. Karcz-
marz zapragn¹³ zdobyæ z³oto. Powiedzia³ do
swojej ¿ony: Musimy tego kupca zabiæ!. Ci
trzej w³óczêdzy s¹ g³upi, im nikt nie bêdzie
wierzy³. Wtedy oboje zamordowali kupca,
który spa³.

W³óczêdzy to widzieli, ale nie mogli nic
powiedzieæ. Na drugi dzieñ rano przyjecha³
¿andarm i znalaz³ zamordowanego kupca w
³ó¿ku. Karczmarz powiedzia³: To jest dzie³o
tych trzech w³óczêgów, oni spali z nim w jed-
nej izbie!. ̄ andarm zacz¹³ ich pytaæ: kto za-
mordowa³ tego kupca? Pierwszy w³óczêga
powiedzia³: my trzej!. Dlaczego go zabili-
�cie?. Za pieni¹dze! - rzek³ drugi. Nie ¿al
wam, ¿e zamordowali�cie cz³owieka?. To
dobrze! - doda³ trzeci w³óczêga. ̄ andarm ich
zwi¹za³ i zaprowadzi³ na s¹d. Tam sêdzia ich
zapyta³: Kto zamordowa³ kupca? - My trzej -

Opowiastka

O TRZECH W£ÓCZÊGACH
rzek³ pierwszy. Czemu go zamordowali�cie?.
Za pieni¹dze - doda³ drugi. Nie ¿a³ujecie
tego?. trzeci powiedzia³: To by³o dobrze!.
Sêdzia skaza³ ich na �mieræ. Drugiego dnia
po po³udniu prowadzono ich na szubienicê.
Ju¿ mieli za³o¿one na szyjach powrozy, ze-
bra³o siê wiele ludzi, w�ród nich by³ i karcz-
marz. Ju¿ podci¹gano skazanych do góry,
gdy zjawi³ siê siwy dziad i zawo³a³: Dajcie im
spokój, bo oni s¹ niewinni!. Oni byli zobo-
wi¹zani milczeæ, ale teraz mog¹ powiedzieæ
prawdê, bo trzy dni ju¿ minê³y. Wtedy oni
wskazali na karczmarza i powiedzieli: Ten
zamordowa³ kupca razem ze swoj¹ ¿on¹!.
Wtedy karczmarz siê przyzna³. Zaraz go
wziêli ¿o³nierze i powiesili na szubienicy.

W³óczêdzy ruszyli do karczmy w lesie, by
pochwyciæ babê. Ta zrozumia³a, ¿e wszyst-
ko siê wyda³o, skoczy³a wiêc do studni i siê
utopi³a. ¯o³nierze znale�li w piwnicy worek
pieniêdzy i zanie�li go do s¹du.

Wêdrowcy powêdrowali dalej w �wiat.
Przez ca³e ¿ycie mieli pieniêdzy jak gnoju.

BERNADETA KRUCZKOWSKA

Od redakcji:
Pani Bernadeta otrzymuje zapowiedzian¹
nagrodê niespodziankê. Nagroda czeka
w zakrystii.

�. P.
KSI¥DZ ZYGMUNT TRYBOWSKI

PRA£AT JEGO �WI¥TOBLIWO�CI JANA PAW£A II
DZIEKAN DEKANATU BYDGOSZCZ V FORDON

PIERWSZY PROBOSZCZ I BUDOWNICZY TEJ PARAFII
BUDOWNICZY PARAFII SIEMOÑ W DIECEZJI TORUÑSKIEJ

CZ£OWIEK MI£O�CI I POKORY. KAP£AN MODLITWY I NADZIEI

Urodzi³ siê 1 stycznia 1937 roku w Luzinie powiat Wejherowo.
�wiêcenia kap³añskie przyj¹³ w katedrze w Pelplinie z r¹k Ordynariusza

diecezji che³miñskiej J. E. ksiêdza biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego
w uroczysto�æ Zes³ania Ducha �wiêtego,
 dnia 2 czerwca Roku Pañskiego 1963.

Powo³any do Pana po ciê¿kiej chorobie w uroczysto�æ Bo¿ego Narodzenia,
w dniu 25 grudnia Roku Pañskiego 2002,
w 65 roku ¿ycia i 39 roku kap³añstwa.

By³ za³o¿ycielem ponad 30 wspólnot �wieckich w tej parafii,
które aprobowa³ swym autorytetem zawsze w ten sam sposób:

�Nadszed³ czas laikatu. Ducha nie ga�cie".
By³ kap³anem którego serce by³o zawsze zatroskane o innych,

pozostaj¹c do koñca wiernym swemu ¿yciowemu mottu
�Mi³ujmy czynem i prawd¹".

PAMIÊCI KS. ZYGMUNTA TRYBOWSKIEGO
EPITAFIUM

Z chwil¹ nastania odpowiednich warun-
ków atmosferycznych rozpoczn¹ siê pra-
ce wokó³ grobu �p. ks. Zygmunta Trybow-
skiego.

Na �cianie ko�cio³a, naprzeciw grobu,
bêdzie wmurowane spi¿owe epitafium
(patrz tekst obok) z Jego podobizn¹.

�Epitafium�  to napis na nagrobku lub
pomniku upamiêtniaj¹cy zmar³ego; tak¿e
taki sam pomnik w postaci p³yty czy tabli-
cy z napisem ku czci zmar³ego, najczê�ciej
nie w miejscu pochówku, lecz w innym
miejscu zwi¹zanym z dan¹ osob¹ np. w
ko�ciele na �cianie, filarze lub posadzce.

Wszyscy, którym droga jest osoba �p.
ks. Zygmunta bêd¹ mieli okazjê z wdziêcz-
no�ci¹ wesprzeæ to dzie³o. W jedn¹ z nie-
dziel Wielkiego Postu, po uprzednim og³o-
szeniu, bêd¹ zbierane podpisy chêtnych,
którzy zadeklaruj¹ okre�lon¹ sumê, jak¹
bêd¹ mogli ofiarowaæ na ten cel. Ofiaro-
dawcy bêd¹ umieszczeni w parafialnej Z³o-
tej Ksiêdze. My�lê, ¿e nie zabraknie tych,
którzy solidarnie w³¹cz¹ siê w te prace.

Epitafium, wraz z grobem, bêdzie przy-
pomina³o nam i przysz³ym pokoleniom syl-
wetkê zmar³ego ks. Proboszcza i budow-
niczego parafii.

Zakoñczenie prac planowane jest na
dzieñ Jego imienin, tj. 2 maja br.

Koordynator Sejmiku
KRZYSZTOF DRAPIEWSKI
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14-15.02.2006 - Półkolonie zimowe w Wiatraku pt."W przyszłości będę..."
... policjantem (Komisariat Policji Fordon), ... piekarzem (Piekarnia "Galla")

Witraż Matki Bożej wykonany 
przez s. Annę Mika - szarytkę, 

fot. Mieczysław Pawłowski
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15.02.2006 - Półkolonie zimowe w Wiatraku pt."W przyszłości będę..."
... radiowcem (Radio Plus), ... misjonarzem (Zgromadzenie Misjonarzy Ducha Świętego - CSpS)
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14-24.02.2006 - Uczestnicy półkolonii zimowych w Wiatraku pt."W przyszłości będę..."

11.02.2006 - "Chrystus moją Nadzieją" XIV Światowy Dzień Chorego 
w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, fot. Donat Iwanicki (2x)

12.02.2006 - "Zjednoczeni z Chrystusem w radości i cierpieniu" VI Niedziela Zwykła 
w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, fot. Donat Iwanicki (2x)

28.01.2006 - Ogólnopolski Konkurs Kolęd 
i Pastorałek w parafii św. Józefa w Chełmnie, 

Zespól Pieśni Dawnej "Fresca Voce" 
wyśpiewał nagrodę

21.01.2006 - Bal Karnawałowy 
Domowego Kościoła - Oazy Rodzin

Chełmno Klasztor Zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo 
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