


Witam w kolejnym wydaniu naszego pi-
sma parafialnego. Jak ka¿e tradycja - tempo
wydarzeñ w naszej parafii nie mo¿e maleæ.
Tak te¿ jest i tym razem.

Wspomnê tylko o wizytacji ks. Biskupa
Ordynariusza, rekolekcjach wielkopostnych
dla parafian, studentów i ludzi mediów, sa-
cronoweli, wystawach: rekwizytów z miste-
rium, fotograficznej "Bydgoska zima" i tak
dalej.

Czego mo¿na spodziewaæ siê czytaj¹c
nowe wydanie w �rodku Wielkiego Postu?
My�lê, ¿e mo¿na oczekiwaæ wielu ciekawych
i wa¿nych informacji, refleksji, spostrze¿eñ.

Najwa¿niejsze wydarzenie to bez w¹tpie-
nia kolejna wizytacja kanoniczna ks. Bisku-
pa maj¹ca miejsce raz na 5 lat. Tym razem
wizytuj¹cym by³ ks. bp Jan Tyrawa. O tym co
siê dzia³o w dniach wizytacji poczytaæ mo¿-
na na kilku stronach relacji z celebracji litur-
gicznych, ze spotkañ, stawianych pytañ. Te
punkty programu wizytacji, które w jaki� spo-
sób udokumentowano �wiadcz¹ bez w¹tpie-
nia, jak wa¿ne by³o to wydarzenie.

Rozmowa miesi¹ca toczy siê w siedzibie
Klubu Integracji Spo³ecznej "Wiatrak" i poka-
zuje, jak wa¿ne miejsce zajmuje ta placówka
w ¿yciu mieszkañców naszych osiedli. Jakie
pe³ni funkcje, kto w niej pos³uguje - wszystko
to znajdziemy w rozmowie miesi¹ca.

Inne teksty nawi¹zuj¹ do tematu "Wielki
Post dzisiaj". S¹ wiêc takie o Popielcu, bu-
rzach nie tylko jako zjawiskach przyrodni-
czych, postanowieniach wielkopostnych, ale
te¿ osobistych �wiadectwach prze¿ywania
Postu.

Jest te¿ szczególne zaproszenie do pod-
jêcia tzw. "duchowej adopcji". Mogê powie-
dzieæ, ¿e jej prze¿ycie podnosi poziom ¿ycia
religijnego adoptuj¹cego. Pocz¹tek ju¿ 25.
marca, choæ mo¿na zacz¹æ kiedykolwiek. Po-
wtórzê tutaj to, co mówi niezrównany
"Pryszcz" na str. 13, �¯eby tak mi siê chcia³o,
jak mi siê nie chce�.

Nastêpne wydanie ju¿ 9. kwietnia w Nie-
dzielê Palmow¹.

Wielu dobrych owoców prze¿ywania wa¿-
nych dni Przygotowania Paschalnego ¿yczy

 FRED

Mo¿na nie czytaæ
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Daæ szansê ...
Trwa Wielki Post - szczególny czas w li-

turgii ca³ego roku ko�cielnego i okres czter-
dziestu dni, które Bóg daje ka¿demu z nas
dla podjêcia starañ dotycz¹cych nawróce-
nia. W³a�nie w tym momencie pojawiaj¹ siê
problemy, bo: Mi³o�æ ku Bogu niepowa¿na,
niedojrza³a, charakteryzuje siê tym, ¿e upa-
truje siê jej wewnêtrznej pe³ni wtedy, gdy rêce
z upodobaniem splataj¹ siê na ¿o³¹dku, a z
wygodnego bujaka unosi siê ku sufitowi znu-
¿one snem spojrzenie. Te s³owa Kierkega-
arda trafiaj¹ w sedno.

Boimy siê wej�cia na drogê pokuty, bo
oznacza ona zerwanie z wygodnym, bez-
piecznym, sytym ¿yciem. Pokuta jest porzu-
ceniem oaz tzw. �wiêtego spokoju, w któ-
rych króluje zgoda na z³o. Dlaczego godzi-
my siê na przeciêtno�æ, bylejako�æ, bez-
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Na str. 1 ok³adki, Ks. bp Jan Tyrawa udziela
sakramentu chorych, fot. J. Szymañski

w³ad? Trapista Micha³ Zio³o odpowiada: ...
to przez ducha, który chce byæ wielki, a jed-
nocze�nie przeci¹ga czas niedojrza³o�ci w
nieskoñczono�æ.

Pokuta zaczyna siê od têsknoty za prze-
mian¹, za nowym narodzeniem, za ¿yciem
naprawdê. Droga nawrócenia zaczyna siê
od zdecydowanego: dosyæ! Adresatem tego
s³owa jestem ja sam, a dok³adniej moje leni-
stwo, nijako�æ, pycha, egoizm, grzech. (T.
Jaklewicz). Nie wystarczy tego wiedzieæ. To
trzeba realizowaæ.

Czy biegn¹cy szybko czas czterdzie�ci dni
mojego nawrócenia bêdzie w tym roku cza-
sem ³aski czy zmarnowanych szans? Odpo-
wied� znasz tylko ty i On.

KS. PROBOSZCZ JAN

Gdy cz³owiek prze¿yje w ¿yciu dra-
mat, powróci pytanie o sens ¿ycia, o ist-
nienie Boga. A zatem wspó³czesnemu
cz³owiekowi mo¿na powiedzieæ: - Nie
wstyd� siê swojej wiary, swojego chrze-
�cijañstwa, nie wstyd� siê swojego Ko-
�cio³a.

(ks. bp Jan Tyrawa)

W dniach 3 i 4 marca br. odby³a siê wi-
zytacja kanoniczna naszej parafii. Czas ten
up³yn¹³ dla ks. Biskupa bardzo pracowicie,
bowiem zapozna³ siê z funkcjonowaniem
parafii, z o�rodkami na jej terenie, spotka³
siê z grupami i wspólnotami �wieckich, a
przede wszystkim obficie szafowa³ sakra-
mentami namaszczenia chorych i bierzmo-
wania oraz równie obficie udziela³ nam Bo-
¿ego b³ogos³awieñstwa.

Po uroczystym powitaniu ks. Biskupa
w naszej parafii odprawiona zosta³a Msza
�wiêta dla chorych z sakramentem na-
maszczenia i umocnienia w chorobie.

U NIES£YSZ¥CYCH
Po Mszy �wiêtej dla chorych czekano

na ksiêdza Biskupa w O�rodku dla Nies³y-
sz¹cych. Tam nasz Go�æ spotka³ siê z m³o-
dzie¿¹ i gronem pedagogicznym, zapozna³
siê z histori¹ O�rodka. Mo¿e zaintereso-
waæ nas wiadomo�æ, ¿e na terenie tego
O�rodka przebywa 250 uczniów z terenu
naszego województwa i 20 uczniów z wo-
jewództw o�ciennych. S¹ tu dzieci od lat
piêciu do dwudziestu czterech, a opuszcza-
j¹c o�rodek maj¹ zdan¹ maturê. S¹ przy-
gotowani do ¿ycia, jednak trudno im zna-
le�æ pracê w dzisiejszych czasach.

Ksi¹dz Biskup wyrazi³ troskê o kszta³-
towanie i wzmacnianie ducha dzieci i m³o-
dzie¿y nies³ysz¹cej, aby wsparci mi³o�ci¹
Boga, mogli stan¹æ do realizacji nie³atwe-
go przecie¿ ¿ycia. Ksi¹dz biskup powiedzia³
miêdzy innymi: �Godno�æ cz³owieka tkwi
wewn¹trz cz³owieka i jest niezale¿na od
takich czy innych uzdolnieñ zewnêtrznych.
Bóg jednakowo traktuje ka¿dego cz³owie-
ka, niezale¿nie od tego jak potrafi on funk-
cjonowaæ w spo³eczeñstwie.�

Po po³udniu ksi¹dz Biskup odwiedzi³
Ksiê¿y wikariuszy, a potem wizytowa³ na-
sze obiekty ko�cielne. Poniewa¿ pierwszy
dzieñ wizytacji przypada³ w pi¹tek, odpra-
wiona zosta³a Droga Krzy¿owa z udzia³em
Ekscelencji. Rozwa¿ania i muzyczn¹ opra-
wê przygotowa³a i prowadzi³a m³odzie¿ z
ks. Krzysztofem Danowskim.

Po Drodze Krzy¿owej, na ksiêdza Bi-
skupa czekano ju¿ w Centrum Kultury Ka-
tolickiej �Wiatrak�. Tam zapoznano go z
dzia³alno�ci¹ �Wiatraka� i omówiono istnie-
j¹ce problemy.

TAJEMNICA CZ£OWIEKA
 Uroczystym zwieñczeniem pierwszego

dnia wizytacji by³a Msza �wiêta wspólnoty
parafialnej, któr¹ rozpoczêto modlitw¹ przy
grobie za³o¿yciela i pierwszego probosz-
cza naszej parafii ks. Zygmunta Trybow-
skiego. Podczas Mszy �w. ks. Biskup wy-
g³osi³ kazanie, którego tematem by³a od-
powied� na pytanie:

Po co wspó³czesnemu cz³owiekowi po-
trzebna jest wiara? Do czego wspó³czesne-
mu cz³owiekowi potrzebny jest Ko�ció³?

BISKUP POWIEDZIA£ ...
ECHO WIZYTACJI

[ci¹g dalszy  na str. 6]



Rozmowa miesi¹ca

BYÆ DAREM DLA ...
z mgr Ann¹ Wrzesiñsk¹ z Klubu Integracji Spo³ecznej �Wiatrak� rozmawia Mieczys³aw Paw³owski

Kto wpad³ na ten pomys³ i jak dosz³o do
powstania Klubu?
Klub Integracji Spo³ecznej powsta³ z inicja-
tywy Fundacji �Wiatrak�, Fordoñskiej Spó³-
dzielni Mieszkaniowej przy wspó³pracy Miej-
skiego O�rodka Pomocy Spo³ecznej, zauwa-
¿ano te problemy, które maj¹ ludzie poszu-
kuj¹cy pracy, wiêc trzeba by³o im pomóc.

Jakie akcje Klub prowadzi?
W lutym by³y cztery serie warsztatów dwu-
dniowych, na których starali�my siê zakty-
wizowaæ ludzi do poszukiwania pracy. Wcze-
�niej, przez trzy miesi¹ce by³y równie¿ takie
aktywizuj¹ce warsztaty, po których kilka osób
znalaz³o pracê i ju¿ pracuj¹. Uda³o nam siê,
odnie�li�my wiêc ma³y sukces. Takie warsz-
taty planowane s¹ nadal, dwudniowe,
a i d³u¿sze te¿ czasem bywaj¹.

Czyli pokazanie sposobu poszukiwania
pracy i radzenia sobie z problemem w
ogóle.
Tak, ze wszystkim. Uczymy autoprezentacji,
czyli jak pokazaæ siê pracodawcy, jak napi-
saæ list motywacyjny, ¿yciorys. Je¿eli s¹ d³u¿-
sze warsztaty uczymy równie¿ jak walczyæ
ze stresem, ¿eby nie �zdo³owaæ siê� tak do
koñca bez pracy.

W jakiej czê�ci waszej dzia³alno�ci
wspó³pracujecie z Miejskim O�rodkiem
Pomocy Spo³ecznej?
Raz w miesi¹cu przychodzi pani z Rejono-
wego O�rodka Pomocy Spo³ecznej na dy-
¿ur, ¿eby osoby potrzebuj¹ce pomocy nie
musia³y chodziæ do O�rodka przy ul. Pora-
ziñskiej 9.

Czy w jaki� sposób pomagacie poszuki-
waæ takich, którym ta spo³eczna pomoc
siê nale¿y?
Te¿. Je¿eli kto� przychodzi i nie radzi sobie
a nie uzyskuje takiej pomocy, która ewident-
nie by mu siê przyda³a, to wtedy odsy³amy
go do O�rodka Pomocy Spo³ecznej, ¿eby
takiemu cz³owiekowi po prostu pomgli.

W jakiej czê�ci wspó³pracujecie z Urzê-
dem Pracy?
Jest tu Agenda Powiatowego Urzêdu Pracy
w Bydgoszczy. Dlatego osoby, które zareje-
strowane s¹ w Urzêdzie (ponad 2 lata) nie
musz¹ je�dziæ na ulicê Toruñsk¹, a przy-
chodz¹ tu potwierdzaæ gotowo�æ do podjê-
cia pracy.

To te¿ integracja i skracanie drogi na tra-
sie urz¹d - obywatel. Co robi w Klubie
Pani Anna Wrzesiñska?
W Klubie Integracji Spo³ecznej zajmujê siê
sekretariatem. Przyjmujê osoby, które do nas
przychodz¹. Rozmawiam z lud�mi, bo cza-
sem kto� przyjdzie po¿aliæ siê, poopowiadaæ
o swoim ¿yciu. Pe³niê wiêc czasem rolê psy-
chologa. Prowadzê ewidencjê i statystykê
porad, odwiedzin i dokumentacjê warszta-
tów.
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Ile osób pracuje w Klubie?
G³ównie s¹ to wolontariusze: psycholog,
pedagog, doradca zawodowy, prawnik i so-
cjolog.

Kiedy oni maj¹ dy¿ury?
W poniedzia³ek mamy dy¿ur pedagoga, we
wtorek jest psycholog, w �rodê socjolog, w
pi¹tek doradca zawodowy i raz w miesi¹cu
w �rody po po³udniu przyjmuje prawnik.

Jak¹ strukturê posiada Klub i kto jest
odpowiedzialny za jego dzia³anie ze stro-
ny Fundacji?
Ksi¹dz Dyrektor musi czuwaæ nad wszyst-
kim, a ze strony Fundacji odpowiedzialna jest
Anna Leszczyñska, a nastêpnie ja.

W�ród ró¿nych organizmów, które kryj¹
siê pod nazw¹ �Wiatrak� s¹: Fundacja,
Centrum Kultury Katolickiej, PKS czyli
Parafialny Klub Sportowy, Poradnia �Wia-
trak�, Klub Integracji Spo³ecznej, Pracow-
nia Plastyczna i Dom Jubileuszowy w bu-
dowie. Jaki jest udzia³ Klubu Integracji
Spo³ecznej w ca³ym tym zestawie ró¿nych
dzia³añ �Wiatraka�?
Udzia³ Klubu jest specyficzny, dlatego, ¿e my
zajmujemy siê osobami, które uwa¿aj¹ siê
za wykluczone spo³ecznie, nie maj¹ce pra-
cy. Inne struktury �Wiatraka�, jak np. Cen-
trum Kultury Katolickiej �wiadczy us³ugi dla
m³odych osób - dzieci i m³odzie¿y, a tutaj zaj-
mujemy siê specyficzn¹ grup¹ osób.

Pani ulubionym motto jest �Szczegó³ na-
daje wielko�æ wszystkiemu co ma³e�, któ-
rego autorem jest ks. Jan Twardowski.
Jak ono realizuje siê w Pani pracy?
Drobne rzeczy, gesty, s³owa nadaj¹ warto�æ
temu wszystkiemu co siê dzieje. Czêsto oso-
by, które tu przychodz¹ mówi¹, ¿e jest tu ina-
czej, jest ciep³a atmosfera i to w³a�nie dro-
biazgi, szczegó³y s¹ bardzo wa¿ne dla osób.

Nie powiedzieli�my sobie czym jest inte-
gracja?
Integracja, to jest bycie razem, umiejêtno�æ
bycia dla innych, bycie z nimi, blisko nich i
pokazanie, ¿e maj¹ swoj¹ warto�æ, i ¿e du¿o
potrafi¹.

Kto korzysta z us³ug Klubu?
Z us³ug Klubu korzystaj¹ osoby pozostaj¹-
ce bez pracy, d³ugotrwale bezrobotne, zare-
jestrowane w Powiatowym Urzêdzie Pracy
w Bydgoszczy i zamieszkuj¹ce na Fordonie.

A w jakim wieku s¹ osoby, które tu do Was
trafiaj¹?
W ró¿nym wieku, pocz¹wszy od osób, które
maj¹ 22 czy 25 lat,  a¿ po osoby które maj¹
ju¿ 55 czy 60 lat.

Pracy nie maj¹, a mo¿e jeszcze co� inne-
go im dolega?
W�ród osób m³odszych jest wiêcej osób, któ-
re maj¹ grupê niepe³nosprawno�ci.

Co mo¿na by poradziæ osobom, które z
dnia na dzieñ straci³y pracê, bo np. ich
zak³ad zosta³ zlikwidowany, czy mia³o
miejsce jakie� inne nieprzewidziane wy-
darzenie?
Zapraszamy do Klubu. Taka osoba, która
straci³a pracê musi sobie u�wiadomiæ, ¿e to
nie jest tragedia, nie jest w tym osamotnio-
na, i nie jest to jedyny przypadek w ca³ym
mie�cie. Nie powinna popadaæ w depresjê,
to nie jest tragedia. My�lê, ¿e jest wiele mo¿-
liwo�ci. Nale¿y zacz¹æ my�leæ, u³o¿yæ list
motywacyjny do nowej pracy, napisaæ ¿ycio-
rys, zarejestrowaæ siê jako bezrobotny w
Urzêdzie Pracy i przegl¹daæ og³oszenia. Gdy
kto� pracowa³, minimum przez rok, to Urz¹d
cofa czas o osiemna�cie miesiêcy i taka oso-
ba, dostanie zasi³ek dla osób bezrobotnych.

Czy Urz¹d Pracy i Klub, wspólnie z Urzê-
dem, prowadzicie jakie� formy kursów,
my�lê o przysposobieniu zawodowym
czy pomocy w przekwalifikowaniu siê?
S¹ takie kursy. Mo¿na przyj�æ i przejrzeæ
ofertê Urzêdu Pracy. Gdy kto� jest zaintere-
sowany, to jak najbardziej, mo¿na zapisaæ
siê na odpowiedni dla siebie kurs.

Osoby, które straci³y pracê znalaz³y siê
w ma³o komfortowej sytuacji. Jak ludzie
traktuj¹ to do�wiadczenie? Czy wiara im
pomaga?
Jest bardzo ró¿nie i zale¿y od cz³owieka. S¹
ludzie, którzy przyjêli to do�wiadczenie z
pokor¹ i szukaj¹ nie narzekaj¹c na swój los.
S¹ te¿ tacy co przychodz¹ z wielkimi pre-
tensjami, ¿e ca³y �wiat im run¹³ i jest w nich
du¿o z³o�ci, rozgoryczenia. Ludzie s¹ ró¿ni i
trzeba ich uszanowaæ, bo ka¿da historia
¿ycia cz³owieka jest inna.

Mieli�my niedawno, odbywaj¹c¹ siê raz
na piêæ lat, wizytacjê Biskupa. Z progra-
mu wynika³o, ¿e równie¿ ks. Biskup wi-

fo
t. 

M
ie

cz
ys

³a
w

 P
aw

³o
w

sk
i

[ci¹g dalszy  na str. 4]



4 Na o�cie¿ (3/2006)

[ci¹g dalszy ze str. 3]

BYÆ DAREM DLA ...

[ci¹g dalszy na str. 5]

Klub Integracji Spo³ecznej

WIATRAK
Fundacja �Wiatrak�, przy wspó³pracy z

Fordoñsk¹ Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹,
Powiatowym Urzêdem Pracy i Miejskim
O�rodkiem Pomocy Spo³ecznej powo³a-
³a w roku 2004 w Bydgoszczy Klub Inte-
gracji Spo³ecznej �Wiatrak�.

Celem dzia³ania Klubu jest: pomoc w
przezwyciê¿eniu trudno�ci wynikaj¹cych
z utraty pracy, pomoc w aktywnym poszu-
kiwaniu zatrudnienia, przygotowanie m³o-
dych ludzi do wej�cia na rynek pracy, two-
rzenie mo¿liwo�ci do zdobywania ró¿no-
rodnych do�wiadczeñ zawodowych.

Proponuje m.in.: poradnictwo indywidu-
alne, warsztaty z zakresu: sporz¹dzania
dokumentów aplikacyjnych, przygotowa-
nia do rozmowy kwalifikacyjnej, asertyw-
no�ci, komunikacji, zarz¹dzania czasem
i bud¿etem domowym.

Dy¿ury w Klubie Integracji Spo³ecznej
pe³ni¹: pedagog, psycholog, prawnik,
socjolog, doradca zawodowy i pracownik
ROPS.

Ponadto w marcu i kwietniu (od ponie-
dzia³ku do pi¹tku od 17.00 do 19.00) trwa
pomoc przy wype³nianiu o�wiadczeñ po-
datkowych (po uprzednim zg³oszeniu
osobistym lub telefonicznym).

Adres:
Klub Integracji Spo³ecznej �Wiatrak�

ul. Gen. F. Kleeberga 2
85 - 791 Bydgoszcz - Fordon
tel. 343 02 72 wew. 901, 903

zytowa³ �Wiatraka�. Czy jakie� szczegól-
ne my�li, czy przes³anie uda³o siê Pani z
tego spotkania zapamiêtaæ?
Ca³e spotkanie przebieg³o w bardzo przyja-
znej i mi³ej atmosferze. Spotkali�my siê w
auli, w domu parafialnym. By³y dzieci, które
uczêszczaj¹ na zajêcia, prowadz¹cy zajêcia
i odpowiedzialni za poszczególne sekcje.
By³a prezentacja dzia³añ �Wiatraka�, ¿eby ks.
Biskup móg³ bli¿ej poznaæ wszystko to co siê
dzieje. Poproszono ks. Biskupa o kilka s³ów.

I co te¿ Wam powiedzia³?
Powiedzia³, ¿e �Wiatrak� to jest fenomen na
ca³e miasto, a nawet i dalej, bo nie ma ni-
gdzie czego� takiego, co w ten sposób i a¿
tak dzia³a. ¯yczy³ nam, ¿eby �Wiatrak� co-
raz mocniej i coraz szybciej siê krêci³.

Ludzie stawiaj¹ sobie pytanie i nawet w
�Na o�cie¿� mo¿na by³o przeczytaæ dla-
czego �Wiatrak�. Czy mog³aby Pani przy-
pomnieæ dlaczego �Wiatrak�?
Bo siê krêci, co� ci¹gle siê dzieje. Jest taki
specyficzny. Wytwarza m¹kê i potem zawsze
co� z tej maki jest.

Czy mo¿na pokusiæ siê o taki skrót, ¿e
�Wiatrak� miele z³o na dobro?
Mo¿na. My�lê, ¿e co� w tym jest na pewno.

Jak jest co� z³ego, to jeszcze zawsze
mo¿na zaprz¹c �Wiatraka�, ¿eby on co�
dobrego z tego wykrêci³?
Co� w tym jest. Ostatnio przyszed³ pan, któ-
ry powiedzia³, ze po czterdziestu latach na-
uczy³ siê mówiæ �Dziêkujê� i �Dzieñ dobry�.
To jest jaki� sukces (u�miech).

Chcia³em jeszcze zapytaæ o formy dzia-
³alno�ci Klubu Integracji Spo³ecznej
�Wiatrak�. Na stronie internetowej mo¿-
na znale�æ informacjê, ¿e z chwil¹, kiedy
uda³o siê skorzystaæ z pomocy Klubu jest
pó�niej mo¿liwo�æ wyjazdu na tzw. wo-
lontariat europejski. Co to jest?
Wolontariat europejski jest dla osób m³odych
do dwudziestego siódmego roku ¿ycia, któ-
re chc¹ zdobyæ do�wiadczenie za granic¹.
Jest taka mo¿liwo�æ, ¿eby poszukaæ sobie
programu lub taki program samemu napisaæ,
a pó�niej udaæ siê do organizacji goszcz¹-
cej poza granicami Polski i tam popracowaæ
przez rok.

Program dla siebie to brzmi do�æ tajem-
niczo. Co to mo¿e byæ?
W zale¿no�ci od tego, co kto� chce robiæ, a
mo¿na nawet karmiæ ¿ó³wie, je¿eli kto� co�
takiego lubi. Mo¿na opiekowaæ siê dzieæmi,
byæ pomoc¹ dla osoby chorej, mo¿na pra-
cowaæ w jakiej� instytucji.

W szpitalu te¿ mo¿e pracowaæ?
Tak, je¿eli jest taki program, je¿eli jaka� in-
stytucja wyrazi na to zgodê, na pewno.

Ale tu potrzebne s¹ jeszcze pewne umie-
jêtno�ci.
Tu na pewno, i predyspozycje te¿. U nas te¿
mamy wolontariuszy, jedna osoba jest z

Francji, a jedna osoba jest z Niemiec.

Co jest najwiêksz¹ trudno�ci¹, ¿eby dana
osoba mog³a skorzystaæ z tego wyjazdu?

My�lê, ¿e dla niektórych problemem jest to,
¿e musz¹ opu�ciæ kraj, rodzinê na rok. Nie-
którzy siê tego boj¹. Ale s¹ takie osoby, dla
których to nie jest problemem.

A znajomo�æ jêzyka?
Nie zawsze znajomo�æ jêzyka jest potrzeb-
na.

Czyli nawet nie maj¹c opanowanego jê-
zyka mo¿na pojechaæ i wtedy jest okazja
do nauki jêzyka.
Nieraz s¹ takie programy, ze mo¿na siê jê-
zyka nauczyæ od podstaw.

W�ród propozycji, które macie w progra-
mie s¹ warsztaty z zakresu bud¿etu do-
mowego. Na czym one polegaj¹?
Ostatnio by³y takie warsztaty w ramach kur-
su trzymiesiêcznego �Stwórzmy sobie szan-
sê� i tam uczyli�my gospodarno�ci. Niektó-
rzy, naprawdê, dostaj¹c pieni¹¿ki nie wiedz¹
jak je dobrze wydaæ, ¿eby by³y przeznaczo-
ne na dobre cele. Wiadomo, ¿e sumê pie-
ni¹¿ków, któr¹ siê otrzyma, trzeba odpowied-
nio rozdysponowaæ. S¹ pewne priorytety,
które trzeba zachowaæ i op³aty, które trzeba
koniecznie uregulowaæ.

A kiedy brakuje, ¿e nie mo¿na koñca z
koñcem zwi¹zaæ?
Wtedy mo¿na zrobiæ tak, ¿e w tym miesi¹cu
op³acê to, a w nastêpnym tamto, ¿eby by³a
rotacja. Trzeba siê uczyæ czego� takiego.

A jak nawet na t¹ rotacjê nie starcza?
To wtedy trzeba poszukaæ innej pomocy.
Ró¿ne s¹ mo¿liwo�ci.

Czy mog³aby Pani powiedzieæ jakie wa-
runki trzeba spe³niaæ, ¿eby otrzymaæ po-
moc?
W tej chwili, ¿eby tak¹ pomoc otrzymaæ, do-
chód w rodzinie na osobê nie mo¿e prze-
kraczaæ 316 z³. (dochód ca³ej rodziny podzie-
lony przez liczbê cz³onków rodziny). Je¿eli
wynosi on mniej ni¿ 316 z³., to wtedy o po-
moc mo¿na siê ubiegaæ w Rejonowym
O�rodku Pomocy Spo³ecznej.

Fundusze, które by�my otrzymali z
O�rodka Pomocy Spo³ecznej mog¹ byæ
zastrze¿one, ¿e s¹ na konkretne cele?
Tak. Gdy chodzi o zap³atê czynszu, to przy
ul. Grudzi¹dzkiej mie�ci siê Wydzia³ Urzêdu
Miejskiego, który zajmuje siê dodatkami
mieszkaniowym. Tam mo¿na sk³adaæ wnio-
ski, spe³niaj¹c okre�lone warunki.

Jaka jest skala Waszej pomocy i ile osób
dziennie, czy tygodniowo z tej pomocy
korzysta?
Dwadzie�cia osób miesiêcznie korzysta z
porad indywidualnych, natomiast gdy cho-
dzi o osoby bezrobotne, to dziennie na sta-
wiennictwo przychodzi sze�ædziesi¹t osób
plus osoby, które przychodz¹ po jakie� za-
�wiadczenia, dowiedzieæ siê czego�. Mo¿-
na przyj¹æ, ¿e dziennie przewija siê tu oko³o
stu osób.

A ile takich osób bez pracy jest tu zareje-
strowanych?
W tej chwili d¹¿ymy do tego, ¿eby tutaj
³¹cznie przychodzi³o jak najwiêcej bezrobot-
nych zarejestrowanych w Powiatowym Urzê-
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dzie Pracy mieszkaj¹cych na Fordonie. Te-
raz jest to grupa oko³o o�miuset osób.

Co takie osoby w czasie zg³oszenia
robi¹?
Podczas zg³oszenia potwierdzaj¹ swoj¹ go-
towo�æ do pracy, przegl¹daj¹ oferty, które
akurat s¹ dostêpne. Mog¹ poprosiæ o napi-
sanie dokumentu aplikacyjnego, bo �wiad-
czymy tak¹ pomoc i nie ma ¿adnego proble-
mu ze sporz¹dzeniem takiego pisma.

Poza tymi formami, o których dot¹d mó-
wili�my, dostêpna jest w Klubie dosyæ
specyficzna pomoc. Pomagacie wype³-
niaæ popularne PIT-y. Jakie jest zaintere-
sowanie?
Zainteresowanie jest ogromne. Zaczêli�my
s³u¿yæ pomoc¹ 6. marca br i w tej chwili
trwaj¹ zapisy na 24 marca. Jest bardzo du¿o
osób potrzebuj¹cych tej pomocy, bo nie
radz¹ sobie z PIT-ami. S¹ te¿ ludzie, którzy
pracowali za granic¹ i maj¹ problem jak to
obliczyæ.

Akcja bêdzie trwa³a...
do koñca kwietnia.

Czy nie maj¹c formularzy mo¿na taki for-
mularz otrzymaæ u Was na miejscu?
Tak. Wystarczy, ¿e przyniesie siê swoje do-
kumenty finansowe. Tutaj ksiêgowe dyspo-
nuj¹ potrzebnymi formularzami: PIT-36, PIT-
37, PIT-0, PIT-D.

Nie potrzeba je�dziæ do Urzêdu Skarbo-
wego, wystarczy zabraæ ze sob¹ doku-
menty?
Tak, a nawet po rozliczeniu nie potrzeba je-
chaæ do Urzêdu Skarbowego, bo wystarczy
PIT wys³aæ Poczt¹.

Przychodzi ka¿dy kto potrzebuje pomo-
cy i mo¿e zrobiæ dobry uczynek, przeka-
zuj¹c 1% swego podatku na cel organi-
zacji po¿ytku publicznego, któr¹ jest Fun-
dacja �Wiatrak�?
Ale proszê pamiêtaæ, ¿e s¹ tacy, którzy nie
maj¹ z czego oddaæ tego jednego procenta,
nie maj¹ a¿ takiej kwoty, by móc ten jeden
procent oddaæ. Je¿eli kto� uwa¿a, ¿e tutaj
pomagamy tylko za jeden procent, to jest w
wielkim b³êdzie. S³u¿ymy pomoc¹ nieodp³at-
nie.

W tym roku pomagacie ju¿?
Po raz drugi.

Czy w porównaniu z zesz³ym rokiem jest
wiêksze zainteresowanie?
Tak. Jest wiêksze zainteresowanie.

Co wp³ywa na takie zainteresowanie? In-
formacja?
My�lê, ¿e osoby, które skorzysta³y w zesz³ym
roku z tej pomocy by³y dobrymi ambasado-
rami i opowiedzia³y, ¿e by³y dobrze obs³u¿o-

ne, ¿adnych listów z Urzêdu Skarbowego
ponaglaj¹cych do wyja�nienia niejasnych
sytuacji nikt nie dosta³. Po prostu dokumen-
ty s¹ wype³niane perfekcyjnie i bezusterko-
wo. Wielkie jest zdziwienie osób, które siê
tu zg³aszaj¹, ¿e nie potrzeba tu uiszczaæ
¿adnej op³aty, bo czêsto zdarzaj¹ siê pyta-
nia, jaka bêdzie op³ata za wype³nienie tego
PIT-a? Mówiê, ¿e zap³at¹ jest dobry u�miech
do pani ksiêgowej, wiêc ludzie s¹ zszoko-
wani. Przewa¿nie jest tak, ¿e ¿¹da siê op³a-
ty za te czynno�ci.

Pomoc za u�miech. My�lê, ¿e wspó³cze-
snemu cz³owiekowi bardzo brakuje zro-
zumienia takiej maksymy: �miech to zdro-
wie, a tu tym bardziej, ¿e mo¿na mu po-
móc w trudnych sytuacjach ¿yciowych.
Czy petenci traktuj¹ Was jako swoich
powierników?
Mo¿na powiedzieæ, ¿e tak, a szczególnie te
osoby, które uczestniczy³y w trzymiesiêcz-
nych warsztatach. W tym czasie z¿y³y siê ze
sob¹, spotykaj¹ siê do tej pory, ¿yj¹ jak jed-
na wielka rodzina. Maj¹ te¿ zaufanie do nas,
jeste�my im bliscy.

Jak Pani powiedzia³a, te osoby, które sko-
rzysta³y z pomocy kursowej, czy te¿ te,
które czê�ciej korzystaj¹ tu z innej pomo-
cy - tworz¹ spo³eczno�æ Klubow¹. Czy
Klub jako taki organizuje potem jakie�
formy spotkañ tych osób?
Tak. Osoby te spotykaj¹ siê z t¹ osob¹, któ-
ra prowadzi³a grupê podczas warsztatów.
Mieli�my wspóln¹ wigiliê, a najbli¿sze spo-
tkanie planowane jest w nadchodz¹cy wto-
rek.

Czyli oprócz pomocy jest jeszcze integra-
cja poza klubowa.
Jest jeszcze dalsza pomoc, bo jest dzi� kurs
komputerowy, w³a�nie po tych warsztatach,
jedna z osób zdeklarowa³a siê, ¿e pomo¿e
jeszcze trzem osobom nauczyæ siê podsta-
wowej obs³ugi komputera.

Czyli osoba, która skorzysta³a z pomocy
potem �sp³aca d³ug wdziêczno�ci�, pra-
cuj¹c w Klubie jako wolontariusz. Wspo-
mnienie o tym w czasie Wielkiego Postu
jest dobrym �wiadectwem, w jaki sposób
równie¿ takimi uczynkami mo¿na s³u¿yæ
bli�nim. Jak Pani prze¿ywa Wielki Post?
Wielki Post to nie jest czas zamartwiania siê,
czas siedzenia. Wielki Post ma w sobie co�
z rado�ci, odkrywania Pana Boga i mi³o�ci
cz³owieka do cz³owieka. Ta ofiara, która do-
kona³a siê za mnie przez �mieræ Chrystusa
wymaga te¿ ofiary ode mnie jako cz³owieka
i ta ofiara wyra¿a siê w ró¿ny sposób. To jest
takie odkrywanie tej Mi³o�ci i patrzenie jej
oczami na to wszystko.

Miêdzy innymi poprzez pracê, dzia³anie
w Klubie ...
Te¿, bo ofiara mojej mi³o�ci musi odnawiaæ
siê ka¿dego dnia. Ka¿dego dnia trzeba byæ
darem dla innych.

A w jaki sposób Pani wypoczywa od tych
problemów?
Spacerujê, wyje¿d¿am gdzie� za miasto, jest
du¿o ró¿nych sposobów.

Piêknie dziêkujê za rozmowê,
I ja dziêkujê.

 Od redakcji:

Pani Ania przekaza³a PT Czytelnikom nastê-
puj¹ce pozdrowienie:

Szczegó³ nadaje wielko�æ wszystkiemu
co ma³e. ks. Jan Twardowski

Wszystkim Czytelnikom �Na o�cie¿�  ¿yczê,
aby w ich ¿yciu by³o wiele takich w³a�nie
szczegó³ów

Anna Wrzesiñska

Rozmowa z pani¹ mgr Ani¹ Wrzesiñsk¹
w Klubie Integracji Spo³ecznej �Wiatrak� przy
ul. Kleeberga 2 odby³a siê 9 marca 2006.

Uwaga: Aby trafiæ do Klubu, znajduj¹cego
siê w budynku Fordoñskiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej, nale¿y wej�æ do budynku od
strony myjni samochodowej.

ANNA
WRZESIÑSKA

mgr Anna Wrzesiñska jest absolwentk¹
Akademii Bydgoskiej i Uniwersytetu Mi-
ko³aja Kopernika w Toruniu. Dzi� jest pra-
cownikiem Klubu Integracji Spo³ecznej
�Wiatrak� w Bydgoszczy.

S³u¿y pomoc¹ osobom w potrzebie,
które straci³y pracê, znalaz³y siê w trud-
nej sytuacji ¿yciowej. Jest osob¹ po-
godn¹, a od 1986 roku równie¿ nasz¹ pa-
rafiank¹. Wcze�niejszymi jej parafiami
by³y: Parafia Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy na Ugorach i Parafia Polskich
Braci Mêczenników w Bydgoszczy.
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Na czym polega misja i zadanie dzisiejsze-
go Ko�cio³a?

Ksi¹dz biskup powiedzia³, ¿e Ko�ció³
daje wspó³czesnemu cz³owiekowi wszyst-
ko, co potrzebne mu jest do kszta³towania
i tworzenia siebie.

�Cz³owiek nie jest zdolny zrozumieæ sie-
bie bez Chrystusa.� - jak powiedzia³ papie¿
Jan Pawe³ II na Placu Zwyciêstwa w War-
szawie podczas pierwszej pielgrzymki do
kraju - bo stanowi dla siebie tajemnicê.
Wykre�lili�my dzisiaj z naszego jêzyka s³o-
wa: tajemnica, sens i sumienie. �Co to zna-
czy, ¿e cz³owiek jest tajemnic¹? To znaczy,
¿e jest taka sfera w ¿yciu cz³owieka, taki
szereg spraw, które rozwi¹zaæ mo¿na tyl-
ko poprzez wierno�æ, poprzez uczciwo�æ,
ofiarê, po�wiêcenie siê, poprzez krzy¿.�

Cz³owiek w swoim ¿yciu ci¹gle spotyka
siê z now¹ sytuacj¹ i �nowe staje przed nim
zadanie, to sprawia, ¿e cz³owiek nieustan-
nie siê gubi. Poprzez mi³o�æ, ofiarê, krzy¿,
poprzez sytuacje, które wymagaj¹ nie-
ustannego przekraczania, przezwyciê¿ania
siebie, cz³owiek ma nieustannie formowaæ
siê i kszta³towaæ. Do tego potrzebna jest
wiara i to przes³anie, z którym cz³owiek spo-
tyka siê poprzez misjê Ko�cio³a. To prze-
s³anie pomaga mu zrozumieæ siebie i ota-
czaj¹c¹ go rzeczywisto�æ oraz zdolne jest
pomóc cz³owiekowi funkcjonowaæ w istnie-
j¹cej rzeczywisto�ci.�

Ks. Biskup powiedzia³, ¿e cz³owieka opi-
suj¹ dwa zdania z Ewangelii, pierwsze wy-
powiedziane przez Jezusa z krzy¿a: �Prze-
bacz im, bo nie wiedz¹, co czyni¹.� i drugie
wypowiedziane do uczniów po zej�ciu z
góry Tabor, na której dokona³o siê przemie-
nienie Jezusa wobec uczniów �Nie wiecie
o co prosicie� pokazuj¹ zagubienie cz³owie-
ka wobec ci¹gle dla niego nowej sytuacji
¿yciowej i konieczno�ci nieustannego po-
dejmowania decyzji.

Jest to dramatyczna definicja cz³owie-
ka, który sam z siebie domaga siê pomo-
cy, poniewa¿ nie wie, co czyni i nie wie,
o co prosi? Czy zastanowili�my siê kiedy�
nad tym, co musi siê staæ w cz³owieku, który
�wiadomie i dobrowolnie zdolny jest ofia-
rowaæ swoje ¿ycie, po�wiêciæ siê? Czy cz³o-
wiek sam z siebie jest do tego zdolny?

A ile¿ problemów zwi¹zanych jest z t¹
sytuacj¹, ¿e nie wie, o co prosi? Czy¿ dzi-
siejsze frustracje, które prze¿ywa cz³owiek
nie bior¹ siê st¹d, ¿e w swoich marzeniach
cz³owiek kre�li sobie taki obraz �wiata i
swojego ¿ycia, który jest nie do zrealizo-
wania, i dlatego prze¿ywa frustracje, agre-
sje. Staæ go na coraz wiêksz¹ agresjê, bo
wydaje mu siê, ¿e ca³y �wiat sprz¹g³ siê
przeciwko niemu. I on to wszystko musi
�rozwaliæ�, a w³asny obraz ¿ycia musi re-
alizowaæ na si³ê i �po trupach�. Kto mu po-
wie, ¿e w³asne ¿ycie zdobywa siê poprzez
tracenie w³asnego ¿ycia?

Jedynie Bóg mo¿e byæ �ród³em odpo-
wiedzi na ten brak, który cz³owiek w sobie
nosi dlatego, ¿e jest cz³owiekiem, dlatego,
¿e sam z siebie nie wie co czyni, i nie wie o
co prosi. W tym sensie cz³owiek zawsze
bêdzie potrzebowa³ Boga, bêdzie potrze-
bowa³ �wiat³a wiary, �wiat³a Ewangelii. Gdy-
by by³o inaczej, to ci, którzy twierdz¹, ¿e
Boga nie ma, ¿e Ko�ció³ i wiara s¹ im nie-
potrzebne, nie powinni mieæ ¿adnych eg-
zystencjalnych problemów, powinni byæ
szczê�liwi, a nie s¹. ¯adne wyzwolenie od
Boga, wiary i Ko�cio³a bardziej szczê�liwy-
mi ich nie uczyni³o. Mo¿e wrêcz odwrotnie,

w rzeczywisto�ci s¹ bardziej zagubieni ni¿
ci, którzy w³a�nie w wierze szukaj¹ tych naj-
bardziej fundamentalnych rozwi¹zañ, z któ-
rymi trzeba borykaæ siê na co dzieñ.

Dzisiaj cz³owiek nie kwestionuje istnie-
nia Boga, lecz to co wyra¿a pojêcie Bóg,
chce przypisaæ sobie. Ale im bardziej przy-
pisuje sobie, tym bardziej mno¿¹ siê pro-
blemy z cz³owiekiem i ze �wiatem. Wielki
my�liciel, teolog Karl Rahner powiedzia³, ¿e
�cz³owiek albo bêdzie religijny, mistyczny,
albo w ogóle nie bêdzie cz³owiekiem.� Z tej
racji, ¿e cz³owiek nie potrafi odpowiedzieæ
na pytania wobec, których stawia go ¿ycie:
czy kszta³towaæ swoje ¿ycie na miarê swo-
jej niewiedzy i pró¿no�ci, czy na miarê tego
obrazu, który przed nim kre�li Bóg. Aby go
z tego wyzwoliæ, cz³owiek nieustannie bê-
dzie potrzebowa³ Boga, �wiat³a wiary i tej
prawdy, któr¹ niesie Ewangelia. (...)

Gdy cz³owiek prze¿yje w ¿yciu dramat,
powróci pytanie o sens ¿ycia, o istnienie
Boga. A zatem wspó³czesnemu cz³owieko-
wi mo¿na powiedzieæ: Nie wstyd� siê swo-
jej wiary, swojego chrze�cijañstwa, nie
wstyd� siê swojego Ko�cio³a."

BUDZENIE �NIED�WIEDZIA�
Drugiego dnia wizytacji kanonicznej

by³o spotkanie z przedstawicielami grup

apostolskich dzia³aj¹cych w naszej parafii.
Na pocz¹tku ks. Proboszcz Jan Andrzej-
czak przedstawi³ Ekscelencji przyby³e do
auli wspólnoty, a jest ich w naszej parafii
sporo.

Ks. Biskup powiedzia³, ¿e takie spotka-
nie jest dla niego bardzo wa¿ne, bo �wiec-
cy to taki �nied�wied��, którego trzeba obu-
dziæ, aby poczu³ siê odpowiedzialny za swój
Ko�ció³ i pomóg³ w realizacji Jego misji. Tak
dzisiaj Ko�ció³ rozumie swoj¹ misjê, swoje
zadanie w �wiecie - powiedzia³ ks. Biskup:

��wieccy przychodz¹ do Ko�cio³a, ¿eby
przyjrzeæ siê prawdzie wyczytanej z Ewan-
gelii. W Ko�ciele s³uchaj¹ tej nauki, bior¹
t¹ naukê i wynosz¹ poza Ko�ció³, po to,
¿eby �wiat kszta³towaæ wg tej nauki, która
wyczytana zosta³a w Ewangelii. Zatem nie
mog¹ zachowywaæ siê biernie, nie mog¹
staæ z boku i czekaæ na ka¿de wskazanie
duchowieñstwa, co w danym zakresie na-
le¿y czyniæ. Oni, we w³asnym zakresie,
musz¹ o¿eniæ tê swoj¹ wiedzê, jak¹ maj¹
na temat �wiata, bo od �wiata s¹ specjali-
stami, z tymi zasadami, z t¹ prawd¹, któr¹
Ko�ció³ wyczytuje z Ewangelii.� (...) �Ko�ció³
ma g³osiæ zasady jakimi polityka i politycy
powinni siê kierowaæ, ale jednocze�nie nie
uczestniczyæ w grze politycznej. I tak jest
w dziedzinie kultury, prawa i ekonomii. W
ka¿dej dziedzinie jakiej dotkniemy obowi¹-
zuje ten sam schemat.�

�Te zasady wypracowane przez Ko�ció³
nazywaj¹ siê nauk¹ spo³eczn¹ Ko�cio³a.
Nauka ta mówi o zasadach ¿ycia wspólno-
towego, spo³ecznego. Tak jak nauka mo-
ralna mówi o zasadach ¿ycia indywidual-
nego cz³owieka, tak nauka spo³eczna Ko-
�cio³a, te¿ nauka moralna, ale mówi o za-
sadach, którymi ma siê kierowaæ grupa,
spo³eczno�æ, wspólnota. I dlatego porusza
takie zagadnienia jak problem rodziny, pañ-
stwa, ekonomii, organizacji ¿ycia spo³ecz-
nego, konstytucji. Mówi jakimi zasadami
�wieccy powinni siê kierowaæ tworz¹c za-
sady ¿ycia spo³ecznego. Taka jest dzisiaj
rola �wieckich, tak Ko�ció³ widzi rolê �wiec-
kich w tej misji, dla której zosta³ ustano-
wiony. Problem polega na tym, ¿e wszyscy
musimy siê tego uczyæ, nie tylko �wieccy,
ale i ksiê¿a.� (...)

�Gdy w 1993 roku biskupi polscy byli w
Rzymie w ramach wizyty ad limina aposto-
lorum, wówczas papie¿ Jan Pawe³ II tak
mocno postulowa³ i k³ad³ nacisk aby rów-
nie¿ i w Polsce, w parafiach powsta³y gru-
py Akcji Katolickiej, po to aby studiowaæ na-
ukê spo³eczn¹ Ko�cio³a, po to aby propa-
gowaæ te zasady po�ród wiernych. Naj-
pierw poznawaæ naukê spo³eczn¹ Ko�cio-
³a, a pó�niej poprzez propagandê, pi�mien-
nictwo, literaturê, konferencje, spotkania,
ró¿norodne formy, prelekcje, radio, telewi-
zjê, internet, dzieliæ siê i ewangelizowaæ Ko-
�ció³, czyli �wieckich. To jest zadanie nie
do przerobienia i to jest formacja, która ni-

BISKUP POWIEDZIA£ ...
ECHO WIZYTACJI

[ci¹g dalszy ze str. 2]
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gdy siê nie skoñczy. Bardzo zale¿y mi na
spotkaniach ze �wieckimi, ¿eby na te te-
maty mówiæ i inspirowaæ �wieckich, aby to
zadanie sobie u�wiadamiali i z nim szli w
�wiat. Je¿eli siê tego zadania nie podejmie-
my czeka nas jaka� eliminacja Ko�cio³a z
¿ycia spo³ecznego.

Pañstwo potrzebuje Ko�cio³a, który wy-
chowuje obywateli do funkcjonowania w
spo³eczeñstwie. Rozdzia³ pañstwa od Ko-
�cio³a nie musi byæ rozumiany jako elimi-
nacja Ko�cio³a z ¿ycia spo³ecz-
nego, Ko�ció³ ma przyznane
miejsce w ¿yciu spo³ecznym, bo
wychowuje ludzi do funkcjonowa-
nia w demokracji, a pañstwo po-
trzebuje instytucji, która bêdzie
wychowywaæ ludzi do funkcjono-
wania w spo³eczeñstwie. Takie
jest miejsce Ko�cio³a. Ideologia
pañstwa nie jest w stanie zain-
spirowaæ ludzi do w³a�ciwego
funkcjonowania. To musimy so-
bie u�wiadomiæ, aby na nowo
tworzyæ miejsce Ko�cio³a w spo-
³eczeñstwie. Teraz nie pozostaje
wam nic innego, tylko to wszyst-
ko wnie�æ w ¿ycie spo³eczne. To
siê robi na wielu odcinkach, w
wielu parafiach.�

PERCHE NO?
Po wyst¹pieniu ksiêdza Bi-

skupa posypa³y siê pytania. By³
te¿ postulat ustanowienia w na-
szej parafii sta³ego dy¿uru spo-
wiedniczego z obecno�ci¹ Chry-
stusa w Naj�wiêtszym Sakra-
mencie. Na co ksi¹dz Biskup od-
powiedzia³:

�B³ogos³awieñstwo macie, ale jest taki
kawa³, jak to w ko³chozie modlili siê o uro-
dzaje, wreszcie siê Pan Bóg zdenerwowa³
i powiedzia³ - <Najpierw co� zasiejcie>.
Mo¿na to dzie³o roz³o¿yæ na pewne etapy.
Na pocz¹tek mo¿e byæ w tym ko�ciele ca-
³odzienna adoracja Naj�wiêtszego Sakra-
mentu, a to wymaga ogromnego zaanga-
¿owania ze strony ksiê¿y, którzy maj¹ jesz-
cze inne obowi¹zki. Mo¿na zmobilizowaæ
kilka osób �wieckich do tego, ¿eby kto� by³
nieustannie przed Naj�wiêtszym Sakra-
mentem, które bêd¹ adorowaæ, a jednocze-
�nie asystowaæ i pilnowaæ. I to by wyma-
ga³o organizacji, zmobilizowania, nie na za-
sadzie s³omianego zapa³u, ¿e na pocz¹tku
jest kaplica pe³na, a potem coraz to mniej.
Je�li zrodzi siê zrozumienie parafian, a
mo¿e i mieszkañców s¹siednich parafii, to
mo¿e przyjdzie taki moment, ¿e uda siê
zdobyæ ksiê¿y, którzy bêd¹ dysponowaæ
odpowiednim czasem, ¿e bêdzie mo¿na
zapewniæ sta³y dy¿ur w konfesjonale. Mo¿-
na te¿ poprosiæ ksiê¿y emerytów, choæ dzi-
siaj ich nie ma."

Ks. Proboszcz - Ko�ció³ nasz, pod we-
zwaniem Matki Boskiej Królowej Mêczen-
ników powsta³ u wrót Doliny �mierci. Od
samego pocz¹tku istnienia parafii, wzi¹³
pod swoj¹ opiekê odbywaj¹ce siê tu od lat,
w listopadzie, Drogi Krzy¿owe. Obecnie

powsta³o Stowarzyszenie Budowy Drogi
Krzy¿owej - Bydgoskiej Golgoty XX wieku,
mocno zakotwiczone w tej parafii. Dzi�, w
Dolinie �mierci, mamy ju¿ ustawione trzy
stacje Drogi Krzy¿owej, a w tym roku za-
mierzamy postawiæ dalsze piêæ. Dolina
�mierci, to jedno z miejsc, które wspomnia³
Papie¿, gdy by³ w Bydgoszczy; wspomnia³
Stary Rynek, sanktuarium Polskich Braci
Mêczenników i Dolinê �mierci. Zobowi¹za³
nas wówczas do dba³o�ci o to miejsce.

My ju¿ to zobowi¹zanie realizujemy,
gdy¿ kilka razy w roku odprawiana jest w
Dolinie �mierci Droga Krzy¿owa, a od 6 lat
w tym miejscu odbywa siê Misterium Mêki
Pañskiej. Równie¿ patronk¹ parafii jest
Matka Boska Królowa Mêczenników.

Czy bêdziemy godni, ¿eby nasz ko�ció³
wraz z Dolin¹ �mierci by³y zatwierdzone
jako Sanktuarium Królowej Mêczenników
XX wieku? Mam �wiadomo�æ, ¿e musimy
mieæ tutaj adoracjê Naj�wiêtszego Sakra-
mentu i sta³y dy¿ur spowiedniczy.

Ks. Biskup: W Ko�ciele te¿ obowi¹zuje
zasada, ¿e jak siê da to siê zrobi, w tym
sensie, ¿e musz¹ byæ wszystkie dokumen-
ty, zgody, papiery. Je¿eli chcecie co� ta-
kiego zrobiæ, musicie pokazaæ to co jest,
zrobiæ projekt - to co mia³oby byæ i je¿eli w
realizacji tego co jest i tego co mia³oby byæ
jeste�cie ju¿ na takim etapie, ¿e to mniej
lub bardziej formalnie mo¿na by og³osiæ
jako swoistego rodzaju sanktuarium to jak
mówi¹ W³osi: Perche no? (czyt. perke no -
dlaczego nie?)

SYNALEK SZEFA
Po spotkaniu z przedstawicielami

wspólnot parafialnych nadszed³ czas Eu-
charystii, podczas której dwie�cie siedem-
na�cie osób z naszej parafii przyjê³o sa-
krament bierzmowania. Podczas obrzêdu

bierzmowania �piewano Litaniê do Wszyst-
kich �wiêtych, z której wynika³o, ¿e nawet
nowo mianowani �wiêci otaczaj¹ bierzmo-
wanych swoj¹ modlitw¹.

Ksi¹dz Biskup w s³owie skierowanym
do m³odzie¿y odwo³a³ siê do opisu kusze-
nia Jezusa na pustyni, w którym jak refren
powtarza siê zwrot, który szatan kieruje do
Chrystusa: �Je�li jeste� Synem Bo¿ym... to:
spraw, aby te kamienie sta³y siê chlebem,
rzuæ siê ze ska³y, bo powiedziano, ¿e anio-
³owie na rêkach nosiæ Ciê bêd¹ i dlatego
nic nie ma prawa Ci siê staæ, oddaj mi po-
k³on, a wszystko oddam Tobie.� �Je�li je-
ste� Synem Bo¿ym.� Chrystus udzieli³ mu
odpowiedzi , ¿e nie samym chlebem ¿yje
cz³owiek, ¿e Pana Boga bêdziesz s³ucha³ i
Jemu jedynie bêdziesz s³u¿y³.

Zatrzymajmy siê - powiedzia³ ksi¹dz Bi-
skup - na tym sformu³owaniu szatana:

�Je�li jeste� Synem Bo¿ym...�
Ka¿dy z nas przez chrzest sta³ siê sy-

nem Bo¿ym, dzieckiem Boga. W pewnym
sensie to wezwanie, ta pokusa jest skiero-
wana i do nas. W tym sformu³owaniu: �Je-
�li jeste� dzieckiem Bo¿ym� zawarty jest
spór o sposób rozumienia co to znaczy byæ
dzieckiem Bo¿ym. Radykalnie inn¹ wizjê
bycia dzieckiem Bo¿ym ma szatan, rady-
kalnie inn¹ wersjê bycia dzieckiem Bo¿ym
ma Chrystus.

Jak¹ wizjê dziecka Bo¿ego ma szatan?
Wizja szatana, co znaczy byæ dzieckiem
Bo¿ym jest nastêpuj¹ca, byæ dzieckiem Bo-
¿ym to znaczy byæ synalkiem takiego
wszechpotê¿nego ojca, któremu nikt nie
podskoczy i dlatego synalkowi wolno czy-
niæ to co mu siê rzewnie podoba. Wolno
mu rzucaæ siê wbrew jakiejkolwiek logice
ze ska³, bo przecie¿ anio³owie s¹ na jego
us³ugach i maj¹ broniæ go przed wypadkiem
przypadkiem, bo je�li tego nie uczyni¹, to
na drugi dzieñ strac¹ posadê. Taki synalek
szefa, któremu wolno robiæ wszystko, bo
ojciec go wybroni. Ta wizja, to rozumienie
co znaczy byæ dzieckiem Bo¿ym w mnie-
maniu szatana bardzo nam odpowiada, bo
pozornie jakby wyra¿a nasz¹ wolno�æ.

Radykalnie inn¹ wizjê wolno�ci ma Je-
zus Chrystus. Chrystus widzi swoj¹ wol-
no�æ w odniesieniu do misji z jak¹ zosta³
pos³any na ten �wiat. A zosta³ pos³any na
ten �wiat, a¿eby ods³oniæ przed cz³owie-
kiem prawdê o Nim i o Bogu. Zosta³ pos³a-
ny na ten �wiat, aby zbawiæ cz³owieka i chce
byæ wierny tej misji.

Wolno�æ, Chrystus rozumie jako wier-
no�æ swojemu powo³aniu, jako wierno�æ
swojej misji i  nie przemieni kamieni w chleb
dla pró¿nej chwa³y, bo nie po to znalaz³ siê
na tym �wiecie.

KOLCZYK W PÊPKU
Ale, Moi Drodzy, za tym umocnieniem,

które pochodzi od wiary, kryje siê jeszcze
odpowied� na pytanie dlaczego warto siê
trudziæ. Dlaczego warto siê w ¿yciu po�wiê-
ciæ, wyzwalaj¹c siê ze swojego egoizmu,
ze swojego egocentryzmu. Je�li cz³owiek

[ci¹g dalszy na str. 8]
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To kolejny ju¿ w moim ¿yciu czas Wielkie-
go Postu. By³o tych lat trochê, choæ pewne
okresy prze¿ywa³am nieco inaczej. Inaczej
prze¿ywa³am ten czas jako dziecko, inaczej
jako m³oda osoba i inaczej dzi�, jako mê¿at-
ka, matka i kobieta dojrza³a.

Od kiedy siêgam pamiêci¹ ró¿nie z postem
bywa³o. Tak siê sk³ada³o, a ojciec by³ ¿o³nie-
rzem zawodowym i przewa¿nie przed �wiê-
tami zmieniali�my miejsce zamieszkania.
Warto zaznaczyæ, ¿e Fordon jest moim szó-
stym miejscem.

Na przyk³ad z postem jako�ciowym - po-
wstrzymywania siê od potraw miêsnych - te¿
by³o ró¿nie. Gdy chodzi³am do szko³y, mama
i tata pracowali, my dzieci, sto³owali�my siê
w wojskowej sto³ówce. Wtedy nie by³o wy-
boru. Jad³o siê to, co dali. Ciekawe, ¿e jak
przyprowadzili�my siê do Bydgoszczy, to w
sto³ówce wojskowej, przynajmniej w Wielkim
Po�cie, by³y dla �cywilów� dania do wyboru,
miêsne i bezmiêsne, choæ nie wiem jak by³o
dla ¿o³nierzy zawodowych i w czynnej s³u¿-
bie. Gdy mama by³a w domu, to w pi¹tki miê-
sa i wêdlin nie jad³o siê.

Post �cis³y by³ u nas przestrzegany w
�rodê Popielcow¹, Dni Wielkiego Tygodnia
i Wigiliê Bo¿ego Narodzenia. W te dni nie
pamiêtam, by�my byli na wojskowym wikcie.

Od m³odych lat pamiêtam, ¿e najpierw z
mam¹, czasem i tat¹, chodzi³am na Drogi
Krzy¿owe i Gorzkie ¯ale. Tato ma³o uczest-

RÓ¯NIE BYWA£O
CZAS WIELKIEGO POSTU

niczy³ w Drogach Krzy¿owych, ale bardzo
czêsto, gdy mia³ akurat dzieñ wolny jechali-
�my do jakiego� wybranego przez niego ko-
�cio³a na Gorzkie ̄ ale, no i oczywi�cie Mszê
�w. To nie zupe³nie tak by³o, jak dzi� niektó-
rzy mówi¹, ¿e ¿o³nierzom zawodowym nie
wolno by³o pój�æ do ko�cio³a. Kto chcia³, to
chodzi³, chocia¿ nie w pobli¿u  miejsca s³u¿-
by, czy zamieszkania, i nie w mundurze.

W Wielkim Po�cie, choæ nie tylko, ca³a
rodzina sz³a do spowiedzi, bo przecie¿ wszy-
scy zostali�my ochrzczeni, przyjêci do I Ko-
munii itp.

W domu by³ to swego rodzaju czas wyci-
szenia. Nie urz¹dzano zabaw, spotkañ z
kolegami czy kole¿ankami. Nie podawano
te¿ ¿adnego alkoholu. W Wielki Czwartek,
Pi¹tek i Sobotê nie by³o te¿ ogl¹dania tele-
wizji, czasem tylko patrzyli�my na wiadomo-
�ci. Oczywist¹ spraw¹ by³ udzia³ w rekolek-
cjach wielkopostnych.

Ten sam system zastosowa³am w mojej
rodzinie. Nigdy nie podajê potraw miêsnych
w dni postne. Czas Wielkiego Postu to czas
rekolekcji i uczestnictwa w nabo¿eñstwach
wielkopostnych. Gdy dzieci by³y ma³e, to
uczestniczyli�my z ca³¹ rodzin¹. Konieczno-
�ci¹ jest spowied� wielkopostna, bo jak¿e
by inaczej, no i na zakoñczenie uczestnic-
two, o ile mo¿liwe, bo nie zawsze tak jest, w
Triduum Paschalnym.

Nie ma te¿ mowy o ucztach w domu, czy

uczestnictwie w zabawach. To by³o najgor-
sze dla dzieci, bo by³ czas, ¿e szko³y w Po-
�cie urz¹dza³y dyskoteki. Do dzi� jako� nie
mogê siê przyzwyczaiæ do tego, ¿e dyskote-
ka jest w pi¹tek. Dla mnie to nie etyczne.

Mo¿e jeszcze to, ¿e gdy dzieci by³y mniej-
sze, w Wielki Po�cie czê�ciej siêga³o siê i
wyja�nia³o im teksty z Biblii. Teraz ka¿dy z
nas raczej czyta indywidualnie. Staramy siê
¿yæ po chrze�cijañsku, jak ka¿da pewnie
przeciêtna rodzina, choæ nie jeste�my cho-
dz¹cymi idea³ami.

Starali�my siê równie¿, w duchu religijnym,
wychowaæ nasze dzieci, choæ pamiêtam taki
moment, pewnie dwa lata temu, gdy syn
poszed³ na Drogê Krzy¿ow¹ o 20.00. Pod-
pad³o mi co� z tym wyj�ciem - by³o jakie�
tajemnicze. Posz³am te¿ i ja. Jego jednak na
nabo¿eñstwie nie by³o. Mia³am pó�niej z nim
rozmowê, a po mnie i m¹¿ z nim rozmawia³.
Po tych rozmowach syn obieca³, ¿e ju¿ wiê-
cej tego nie zrobi i przeprasza³ nas za k³am-
stwo.

Od pocz¹tku jeste�my te¿ obowi¹zkowo
obecni na naszych Misteriach Mêki Pañskiej
w Dolinie �mierci. To porcja dobrej kateche-
zy tu¿ przed  �wiêtami.

KFAD
Od autora:

Pani Hanna (imiê zmienione), od kilkunastu ju¿
lat, jest mieszkank¹ naszej parafii. Jest osob¹
wierz¹c¹ i praktykuj¹c¹.

gubi wiarê, staje siê pusty, pró¿ny, wów-
czas wolno�æ polega na tym, jak mówi �w.
Pawe³: �A bogiem ich jest brzuch, a chwa³a
w tym czego powinni siê wstydziæ."

Je�li zgubicie wiarê, je�li zgubicie te
warto�ci, zasady, które z wiary wynikaj¹,
jeste�cie skazani na bana³. Jeste�cie ska-
zani na to, ¿e sensem waszego ¿ycie sta-
nie siê walka o to, czy bêdzie wam wolno
nosiæ kolczyki w uchu, czy na pêpku, czy
nie. Do takiego poziomu zostanie zredu-
kowane wasze ¿ycie. Czy bêdzie ci wolno
nosiæ kolczyk w pêpku, czy nie, to bêdzie
ca³a warto�æ twojego ¿ycia, ca³y sens, je�li
zgubisz wiarê.

Tylko w wierze znajdziesz odpowied�
na to pytanie, dlaczego warto siê w ¿yciu
po�wiêciæ, dlaczego warto ofiarowaæ swo-
je ¿ycie; do czego egoista nigdy nie jest
zdolny. A mo¿e dlatego tak marnie wygl¹-
da nasze ¿ycie spo³eczne, bo kierujemy siê
tylko i wy³¹cznie egoizmem, pró¿no�ci¹,
w³asn¹ chwa³¹ i niczym wiêcej.

Przyjmijcie to co wam powiedzia³em i
nie wstyd�cie siê ani chrze�cijañstwa, ani
wiary. Nie wstyd�cie siê, bowiem w rzeczy-
wisto�ci to co dzisiaj nazywamy rzekom¹
postêpowo�ci¹ nie jest zdolne wype³niæ tre-
�ciowo waszego ¿ycia.

Nie wstyd�cie siê chrze�cijañstwa, nie
wstyd�cie siê wiary, nie wstyd�cie siê ka-

tolicyzmu. Dopiero wówczas bêdziecie
zdolni stawiæ czo³a ¿yciu i bêdziecie zdolni
wygraæ swoje ¿ycie, czego z ca³ego serca
Wam ¿yczê.

NIE BÊDÊ WAS S£UCHAÆ!
Ksi¹dz Biskup jak dobry ojciec dawa³

bierzmowanym wskazówki na drogê:
�Przyjmujecie dzisiaj Sakrament Bierzmo-
wania, sakrament dojrza³o�ci chrze�cijañ-
skiej, (...) zostawiacie okres dzieciñstwa,
m³odo�ci, a wkraczacie w okres ¿ycia doj-
rza³ego to znaczy samodzielnego.

Jeste�cie ju¿ na tyle dojrzali, silni i moc-
ni, aby swoim rodzicom, nauczycielom, wy-
chowawcom powiedzieæ: Nie! Nie bêdzie-
my was s³uchaæ!

I powiedzmy sobie szczerze, tak byæ
powinno, bo to jest wasze ¿ycie, wasza
wolno�æ i wasze decyzje, bowiem cz³owiek
zosta³ stworzony jako wolny. To Bóg chce
wolnego cz³owieka, Bóg nie chce niewol-
nika, bo: "Ku wolno�ci wyswobodzi³ nas
Chrystus".

Bóg dlatego chce mieæ wolnego cz³o-
wieka, aby dobro, które nale¿y cz³owieko-
wi czyniæ, a z³a unikaæ, by³o jego dobrem i
jego zas³ug¹, po której ma prawo oczeki-
waæ nagrody, a¿ po nagrodê ¿ycia wiecz-
nego. Gdyby cz³owiek nie by³ wolny, to co
czyni nie by³oby jego zas³ug¹, a zatem rów-
nie¿ nie mia³by prawa oczekiwaæ nagrody,

podobnie jak mo¿e siê spodziewaæ kary
je�li czyni z³o.

Dzisiaj wkraczacie w taki okres swoje-
go ¿ycia, kiedy to co do tej pory inni wam
mówili, musisz powiedzieæ sobie sam. Pod
tym wzglêdem nic siê nie zmienia, bo nie
bêdziesz wolny w tym sensie, ¿e bêdziesz
móg³ czyniæ wszystko co ci siê rzewnie
podoba.

I w³a�nie na tym polega ca³y problem,
sk¹d wiedzieæ co jest dobre a co z³e. Tylko
i wy³¹cznie prawda jest zdolna na to pyta-
nie odpowiedzieæ. Dlatego dzisiaj przycho-
dzicie i prosicie aby Duch umocni³ was do
mê¿nego wyznawania wiary i do postêpo-
wania wed³ug jej zasad, bo ostatecznie
wiara jest miejscem, z którego cz³owiek
odczytuje dobro, prawdê. To wiara czyni
cz³owieka wolnym, bowiem ods³ania mu ten
ostateczny sens i cel jego ¿ycia, po co siê
pojawi³ na tym �wiecie.

Przyjmijcie to jako dar, bo dzisiaj istnieje
ogromna pokusa odrzucenia prawdy. Twier-
dzi siê, ¿e prawda to zamach na wolno�æ
cz³owieka. Nie prawda! Prawda nie jest za-
machem na wolno�æ cz³owieka, jest w³a-
�nie ugruntowaniem wolno�ci.�

Wizytacjê kanoniczn¹ ksiêdza Biskupa
Jana Tyrawy wspomnia³a i opracowa³a

IRENA PAW£OWSKA

[dokoñczenie ze str. 7]
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�Po�ród wszystkich ¿ycia trosk i k³opotów
(...), �piewamy w jednej z piosenek. I chyba
te¿ ka¿dy z nas prze¿y³ w swoim ¿yciu nie-
jedn¹ burzê - gwa³town¹ ulewê, której towa-
rzyszy³y pioruny i porywiste wiatry. Niektó-
rzy parali¿owani strachem, pe³ni paniki nie
mogli znale�æ sobie miejsca, inni natomiast
odwa¿nie pokonuj¹c niedogodno�ci wyko-
nywali swoje obowi¹zki. Pisz¹c o burzy, jako
o zjawisku atmosferycznym, mia³am te¿ na
my�li inne �burze� - kryzysy, cierpienia na-
szego ¿ycia.

W czasie Wielkiego Postu warto zatrzy-
maæ siê na chwilê i zastanowiæ siê nad tym,
jak podchodzê do takich �burz�: ciê¿kich
do�wiadczeñ, utrapieñ codzienno�ci? My-
�l¹c o �burzy� czêsto wracam my�lami do
fragmentów Ewangelii wg �w. Mateusza
(8, 23-27), Marka (4, 35-41) i £ukasza
(8, 22-25) - o uciszeniu burzy.

Moja �³ód�� p³ynie sobie po dobrych, spo-
kojnych ale i niebezpiecznych wodach. Na
jej pok³adzie obecny jest oczywi�cie Kapi-
tan - Jezus Chrystus. Kiedy jednak pojawi
siê �burza�, a ³odzi¹ ¿ywio³ miota na wszyst-
kie strony, jakim wtedy oka¿ê siê cz³owie-
kiem? Tym, który dzielnie bêdzie walczy³, czy
tym, który ze spuszczon¹ g³ow¹ bezsilnie
podda siê rozpaczy, a �statek� zacznie dry-
fowaæ zmieniaj¹c  kierunek? Mo¿e powtó-
rzy siê sytuacja z Ewangelii: Nauczycielu, nic
Ciê to nie obchodzi, ¿e giniemy? Wtedy Ka-
pitan odpowie, zawstydzaj¹c jednocze�nie
rozmówców -  Gdzie wasza wiara? Gdzie za-
ufanie? Odwagi. Ja Jestem. Nie lêkajcie siê!
Chrystus mówi: JESTEM, nie: by³em, bêdê,
ale JESTEM. JESTEM w ka¿dym twoim od-
dechu, w ka¿dym drgnieniu twego serca, tu
i teraz, JESTEM (por. Mt 14, 24-33).

No w³a�nie, On jest! On nie zapomina! A
ja? Czy jestem tak jak Piotr, który trac¹c kon-

takt wzrokowy z Jezusem, tonie? Czy w ka¿-
dej chwili pamiêtam o Nim, czy tylko wtedy ,
gdy pojawi siê próba ognia, problem? Czy
musi na moim �statku� zaszaleæ �burza� ¿eby
przypomnieæ sobie o Chrystusie? Czy tak
wygl¹da moja wiara? O tym wspomina³ tak-
¿e Jan Pawe³ II: To nie wicher zanurzy³ Pio-
tra w g³êbinach jeziora, lecz niedostatek wia-
ry.

Mo¿e warto wtedy zastanowiæ siê i zapy-
taæ siebie, dlaczego tak ³atwo poddajê siê
przeciwno�ciom? Kto stoi za sterem moje-
go ¿ycia? A mo¿e konieczna jest naprawa
�statku� lub konserwacja jego czê�ci, czyli
spowied�?

Mo¿e warto wtedy zacz¹æ od nowa, z t¹
my�l¹, ¿e przecie¿ Jezus Chrystus Zmar-
twychwsta³, zwyciê¿y³ wszystko, co grzesz-
ne i �miertelne,  a ja patrz¹c na Niego, od-
wa¿nie pod¹¿am za Nim?

Wyp³ywam na �morze �wiata�, obieram
odpowiedni kierunek, aby nie dryfowaæ.
Choæ wiem, ¿e bêd¹ czeka³y mnie kolejne
�burze�, to jednak On - Kapitan bêdzie na
pok³adzie. Dlatego mogê z przekonaniem
powiedzieæ za �w. Paw³em: Wszystko mogê
w Tym, który mnie umacnia (Flp 4,13).

Poni¿szy, refleksyjny wiersz �p. ks. Jana
Twardowskiego niech umocni wszystkich
zmagaj¹cych siê z ¿yciowymi �burzami�.

Dziêkuje Ci po prostu
za to, ¿e jeste�
za to, ¿e nie mie�cisz siê

w naszej g³owie,
która jest za logiczna
za to, ¿e nie sposób

Ciê ogarn¹æ sercem,
które jest za nerwowe
za to, ¿e jeste� tak bliski i daleki,
ze we wszystkim inny
za to, ¿e ju¿ odnaleziony
i nie odnaleziony jeszcze
¿e uciekamy od Ciebie do Ciebie
za to, ¿e nie czynimy niczego

dla Ciebie,
ale wszystko dziêki Tobie
za to, ¿e to czego poj¹æ nie mogê

- nie jest nigdy z³udzeniem
za to,  ¿e milczysz.
Tylko my

- oczytani analfabeci
chlapiemy jêzykiem

ALEKSANDRA DOLIÑSKA

... W PROCH SIÊ OBRÓCISZ
RECEPTA NA ¯YCIE

Nadszed³ Wielki Post, a w moim ¿yciu
by³o ju¿ ich kilkadziesi¹t. W �rodê Popiel-
cow¹ us³ysza³em ponownie s³owa kap³ana
�Pamiêtaj, ¿e prochem jeste� i w proch siê
obrócisz", s³owa, które zawsze napawa³y
mnie  pewnym smutkiem. My�la³em sobie,
czuj¹c spadaj¹cy proch na moj¹ g³owê, ¿e to
te same s³owa, które kap³an wypowiada w
czasie liturgii pogrzebowej, gdy sypie gar�æ
ziemi na trumnê zmar³ego i mówi: �Prochem
jeste� i w proch siê obrócisz, lecz Pan ciê
wskrzesi w Dniu Ostatecznym�. Ale to prze-
cie¿  nie jest mój pogrzeb?!

To zdanie, a zw³aszcza jego zakoñcze-
nie wskazuje mi dzi� jednak na inn¹ rzeczy-
wisto�æ, która sprawia, ¿e proch ten mo¿e
oznaczaæ nie tylko koniec, ale i pocz¹tek. Tym
pocz¹tkiem, t¹ now¹ rzeczywisto�ci¹ jest
Krzy¿ Chrystusowy. W Jego cieniu popió³
�rody Popielcowej staje siê znakiem, który
niesie nadziejê, obwieszcza rado�æ pokona-
nia grzechu i osi¹gniêcia ¿ycia wiecznego.
Ta rzeczywisto�æ zrozumia³a jest tylko wte-
dy, gdy spojrzymy na ni¹ oczyma wiary.

Jak do tego doj�æ, kiedy w ¿yciu s¹ chwi-
le, gdy wydaje siê nam, ¿e nie podo³amy trud-
no�ciom. To nic, ¿e chcemy siê poprawiæ, ale
s³abo�æ nasza powoduje, ¿e wracamy do
przyzwyczajeñ, na³ogów. To nic, ¿e chcieli-
by�my wiele zmieniæ, ale nie wszystko nam
siê udaje. U�wiadamiamy sobie, ¿e tak mo¿e
byæ a¿ do ostatniego naszego tchnienia.

Ale to czas Wielkiego Postu jest okazj¹
do prawdziwego nawrócenia i ponownego
spojrzenia nam nasze ¿ycie. Pozwala nam
zg³êbiæ i podziwiaæ wielk¹ tajemnicê mi³o�ci
Boga do cz³owieka, mi³o�ci, któr¹ opisa³ Ka-
mil Cyprian Norwid s³owami: Bo mi³o�æ to
czyni, ¿e siê niewinny za winnego wini ... To
wielka tajemnica naszego Odkupienia. W cie-
niu Krzy¿a ¿yje nasza nadzieja zbawienia. Ta
mi³o�æ najpe³niej i w ca³o�ci objawi³a siê w
chwili, kiedy Chrystus przyj¹³ Krzy¿ na Swe
ramiona. Przez przyjêcie Krzy¿a Chrystus
przekaza³ nam najwiêksz¹ m¹dro�æ ¿ycia.
Da³ nam swego rodzaju jedyn¹ receptê na
szczê�liwe ¿ycie. Receptê, któr¹ mo¿na od-
czytaæ tylko oczami wiary.

Co to za recepta i co to za m¹dro�æ?
Mo¿na krótko odpowiedzieæ, ¿e jest ni¹ umie-
jêtno�æ niesienia naszego krzy¿a. Dopiero z
nim na ramionach poczujemy siê silni, by
odmieniæ nas samych, rodzinê, otoczenie i
�wiat. Pragniemy wiêc odwa¿nie na�ladowaæ
Chrystusa nios¹c Jego krzy¿ na swoj¹ �gol-
gotê� i w ten sposób oddamy go Jezusowi na
naszej �górze zwyciêstwa mi³o�ci�. Niech
wiêc okazj¹ naszego na�ladowania Chrystu-
sa, bêd¹ nasze postanowienia wielkopostne.

Jest w naszym ko�ciele takie miejsce i
czas, które, bynajmniej mnie, pozwala u³a-
twiæ realizacjê postanowieñ i ich rewidowa-
nie. Miejscem tym jest nasza parafialna ka-
plica z wizerunkiem Chrystusa Ukrzy¿owa-
nego. Szczególnie ma to miejsce w czasie
pi¹tkowej Adoracji Naj�wiêtszego Sakramen-
tu. Podczas tej adoracji, gdy wpatrujê siê z
g³êbok¹ wiar¹ w monstrancjê, ten Prawdzi-
wie ̄ ywy Chrystus wskazuje mi na krzy¿. On

mówi mi: We� swój krzy¿ i na�laduj Mnie.
Niech wiêc d�wiganie naszych krzy¿y,

odprawienie spowiedzi �wiêtej, bêdzie reali-
zacj¹ i fina³em postanowieñ wielkopostnych.
£aski Bo¿ej tak osi¹gniêtej, musimy jednak
strzec, bo inaczej mo¿emy ponownie wej�æ
na drogê grzechu i ju¿ z niej nie powróciæ.

Zachêcam do wyznaczania sobie nawet
najmniejszych postanowieñ. Zachêcam do
udzia³u w nabo¿eñstwach i innych æwicze-
niach wielkopostnych. Niech dla mnie, jak i
dla ka¿dego, kto przeczyta te s³owa Wielki
Post bêdzie czasem b³ogos³awionym.

ADALBERT

GDZIE JEST KAPITAN?
MY�LI NA WIELKI POST
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BY£O
24-27. 02. Kongregacja Odpowiedzialnych
Ruchu �wiat³o-¯ycie w Czêstochowie

6. 03. Msza �w. KWC w naszej parafii

8. 03. Msza �w. KWC i spot. odpowiedz. Ru-
chu �wiat³o-¯ycie - o.o jezuici

11. 03. DWDD (Dzieñ Wspólnoty Diakonii Die-
cezjalnych) w parafii Matki Bo¿ej Fatimskiej
(Ogrody); go�ci³ moderator generalny Ruchu
�wiat³o-¯ycie, ks. Roman Litwiñczuk

BÊDZIE
31. 03. M³odzie¿ oazowa uczestniczyæ bêdzie
w Z³otowskich Dniach M³odych, prze¿ywanych
w duchu I rocznicy �mierci Jana Paw³a II

3. 04. Msza �w. KWC w naszej parafii

9. 04. przed ka¿d¹ Msz¹ �w. rozprowadzamy
palmy wielkanocne.

TRWA
Zapraszamy na spotkania w pi¹tki o 18.00
w auli domu katechetycznego i w Wielkim Po-
�cie na Drogê Krzy¿ow¹ o 20.00 w kaplicy

W Oazie
M³odzie¿y

Chcia³abym podzieliæ siê do�wiadczeniem
spotkania z Panem w czasie minionych ferii.
Bardzo chcia³am odpocz¹æ i wyjechaæ z Byd-
goszczy gdzie�, gdzie jeszcze nie by³am.
Szuka³am miejsca, gdzie w ciszy i spokoju
mog³abym nabraæ si³ do dalszej pracy. My-
�la³am o jakiej� miejscowo�ci, w której znaj-
duje siê o�rodek zwi¹zany (mniej lub bardziej)
z Ruchem �wiat³o - ¯ycie.

Wybór pad³ na Orlik. Poszuka³am trochê
w Internecie i zadzwoni³am do sióstr, które
tam mieszkaj¹. Spotka³am siê z bardzo ser-
decznym zaproszeniem i po ustaleniu daty i
godziny przyjazdu, pozosta³o siê ju¿ tylko
spakowaæ.

Cudowne miejsce! Lasy, pola, cisza, spo-
kój. Piêkne miejsca do spacerów, przyklasz-
torna, zawsze otwarta kaplica i ten wyj¹tko-
wy klimat. Gor¹ce przyjêcie i otwarte serca
sióstr Franciszkanek sprawi³y, ¿e szybko po-
czu³am siê tam bardzo dobrze.

Pan przemawia na ró¿ne sposoby. Dla
mnie przygotowa³ czas ciszy, spokoju, mo-
dlitwy i pobycia w Jego obecno�ci poprzez
kontakt z siostrami. By³am tam tylko kilka dni,
ale by³y to dni tak inne od pozosta³ych i bar-
dzo Tobie, Panie, za nie dziêkujê !

FWO
Wiêcej pod adresem:
http://www.osf-orlik.warszawa.opoka.net.pl

PO FERIACH
U SIÓSTR W ORLIKU

Jakie s¹ metody dzia³ania KWC?
Poniewa¿ wyzwolenie jest mo¿liwe tylko

w Jezusie Chrystusie i dokonuje siê moc¹
Jego Ewangelii, dlatego podstawow¹ drog¹
Krucjaty jest:

- ewangelizacja, czyli g³oszenie z wiar¹ i
moc¹ Jezusa Chrystusa, który wyzwala
cz³owieka,

- modlitwa indywidualna i wspólnotowa,
- post, ca³kowita abstynencja od alkoholu.

Drogê tak¹ wskaza³ Chrystus aposto³om,
gdy do�wiadczyli niemocy w walce ze z³em
(Ten rodzaj duchów wypêdza siê postem i
modlitw¹ - Mt 17,21). Modlitwa czêsto jest
jedynym �rodkiem pomocy, kiedy po ludzku
nic nie da siê zrobiæ. Ona równie¿ przemie-
nia �dzia³aczy� w pokornych �wiadków Bo¿e-
go dzia³ania, a zniewolonych przyprowadza
do �ród³a ¿ycia. Modlitwa i post stanowi¹ ser-
ce programu dzia³ania Krucjaty Wyzwolenia
Cz³owieka.

Jakie znaczenie w KWC ma abstynencja?
Abstynencja od alkoholu w Krucjacie, to

osobisty dar, podjêty dobrowolnie z pobudek
mi³o�ci i odpowiedzialno�ci za dobro drugie-
go cz³owieka. Dla cz³onków Krucjaty absty-
nencja to:

METODY KWC
O KRUCJACIE WYZWOLENIA CZ£OWIEKA (3)

- czyn osobistej wolno�ci
- zado�æuczynienie za grzechy pijañstwa,
- wyraz mi³o�ci do ludzi uzale¿nionych, dla

których zupe³na abstynencja jest jedynym
warunkiem trze�wo�ci,

- skuteczny �rodek przemiany obyczajów,
- sposób pracy nad sob¹ i kszta³towania

charakteru,
- wa¿ny �rodek profilaktyczny i wychowaw-

czy,
- znak mi³o�ci do Ojczyzny.

Przez abstynencjê Krucjata Wyzwolenia
Cz³owieka rozumie ca³kowite i dobrowolne
wyrzeczenie siê alkoholu jako napoju pod
wszelk¹ postaci¹ i we wszelkiej ilo�ci, ale nie
obejmuje u¿ywania alkoholu np. jako lekar-
stwa lub w celach liturgicznych. Równie¿ spo-
¿ywanie alkoholu w s³odyczach(np. w tortach,
cukierkach zasadniczo nie podpada pod po-
jêcie abstynencji. Z definicji abstynencji wy-
nika, ¿e nie chodzi tu o zwalczanie alkoholu
jako takiego, ale o zwalczanie zwyczaju pi-
cia alkoholu. Abstynencja jest �rodkiem do
osi¹gniêcia celu, jakim jest przywrócenie
trze�wo�ci w Polsce i wychowanie dzieci
i m³odzie¿y w zdrowych obyczajach (cdn).

W czasie niedawnej Kongregacji Odpo-
wiedzialnych Ruchu �wiat³o-¯ycie, przyby³ym
uczestnikom przeczytano list ks. Adama W³o-
darczyka, Postulatora procesu beatyfikacyj-
nego S³ugi Bo¿ego ks. Franciszka Blachnic-
kiego. Ks. W³odarczyk poinformowa³, i¿ obec-
nie trwaj¹ prace nad �Positio�, prezentuj¹c¹
S³ugê Bo¿ego Ojca Franciszka, opart¹ na
dokumentach oraz zeznaniach �wiadków
jego ¿ycia. Bardzo zaawansowane s¹ prace
maj¹ce na celu ukoñczenie �Biografii histo-
ryczno - krytycznej� oraz prezentacja cnót i
s³awy �wiêto�ci ks. Blachnickiego. Aktualna
objêto�æ �Positio� to ok. 1000 stron tekstu.
Postulator wezwa³ tak¿e do dalszej modlitwy

NA DRODZE
O KONGREGACJI

o cud, za wstawiennictwem S³ugi Bo¿ego
Franciszka Blachnickiego, mo¿liwy do zwe-
ryfikowania medycznego. Nadal nie jest bo-
wiem znany przypadek wyzdrowienia, który
pozwoli³by wszcz¹æ proces o cudzie za wsta-
wiennictwem tego S³ugi Bo¿ego.

DAM

Od autora: Informacje o ³askach duchowych
i uzdrowieniach, otrzymanych za wstawiennic-
twem S³ugi Bo¿ego ks. Franciszka Blachnickie-
go, mo¿na przekazywaæ do Centrum �wiat³o-
¯ycie w Kro�cienku lub na adres: Kuria Metro-
politalna, ul. Jordana 39, 40-043 Katowice z do-
piskiem: �Proces S³. B. Ks. F. Blachnickiego�.

Post eucharystyczny. Gdyby zapytaæ ludzi
o pierwsze skojarzenia ze s³owem post - po-
jawi³yby siê pewnie ró¿ne odpowiedzi, np.:
niejedzenie, Wielki Post, post od pokarmów
miêsnych w pi¹tek, post od s³odyczy - jako
postanowienie dla ³akomczuszka, post eu-
charystyczny ... Na tym ostatnim siê teraz
zatrzymamy.

Czy jeszcze kto� pamiêta, o co chodzi?
Wielu czytelników mo¿e siê oburzyæ, ¿e to
przecie¿ oczywiste. Mam jednak wra¿enie,
¿e dla dzieci i znacznej czê�ci m³odzie¿y post
eucharystyczny to czysta abstrakcja i/lub
zbêdna praktyka.

Niektórzy pewnie nie wiedz¹, albo nie pa-
miêtaj¹ informacji z lekcji religii, ¿e co� ta-
kiego w ogóle istnieje.

Czym wiêc jest post eucharystyczny?
Czym jest patrz¹c ogólnie, dla Pani, Pana,
dla Ciebie ... ?

MAGDA

Od atorki:
Zapraszam czytelników do znalezienia od-

powiedzi na te pytania i do przesy³ania swo-
ich refleksji na ten temat do naszej redakcji.

ZAPOMNIANY
PODYSKUTYJMY ...

Zapraszamy na now¹ stronê!
Forum Oazowe Diecezji Bydgoskiej

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

http://www.bydgoszcz.oaza.pl/mbkrm
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Drodzy Przyjaciele Lednicy
Lednica jest w ca³o�ci dzie³em Jana Paw-

³a II, który j¹ ¿ywi³ swoj¹ my�l¹, otacza³ mo-
dlitw¹ i wspiera³ b³ogos³awieñstwem. Na-
szym obowi¹zkiem, jako organizatorów spo-
tkania nad Lednic¹, jest zagwarantowanie
sta³ej obecno�ci Jego osoby oraz Jego my-
�li w�ród m³odzie¿y lednickiej.

Zwracamy siê zatem do wszystkich,
szczególnie do tych umiej¹cych rysowaæ,
malowaæ, rze�biæ, aby na arkuszu kartonu

Lednica 2006

PORTRET JANA PAW£A II

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

XXXI Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu

PAMIÊÆ I TO¯SAMO�Æ

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

(bristol) namalowali obraz lub portret Jana
Paw³a II.

Nasz apel kierujemy szczególnie do
uczniów i studentów szkó³ artystycznych i
plastycznych. A ci, którzy nie potrafi¹ malo-
waæ niech zmobilizuj¹ tych, którzy to potra-
fi¹. Wszyscy nosimy Jego portret w sercu.
W ka¿dym sercu ta twarz siê odbi³a. Ilu¿ lu-
dzi kocha Jana Paw³a II i pragnie to wyra-
ziæ...

Có¿ to ma byæ? Zbiorowy portret �wiête-

go, zbiorowy portret przyjaciela M³odych.
Jego otwarte ramiona, zapraszaj¹ce gesty,
jego skupienie na modlitwie, jego cierpienie
z krzy¿em Chrystusa.

Rysunek mo¿e byæ podpisany w³asnymi
s³owami lub zapamiêtanym cytatem z prze-
mówienia Jana Paw³a II. Czekamy na wa-
sze rysunki, malunki, wyobra¿enia Wielkie-
go �wiêtego Jana Paw³a II. Technika dowol-
na.

Wielka Ksiêga mi³o�ci wyzwolonej przez
Tego Cz³owieka bêdzie lednickim skarbem.

Rysunki o wymiarach 70 x 100 cm, najle-
piej podpisane, nale¿y przysy³aæ na adres:
Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów,
61-716 Poznañ, ul. Ko�ciuszki 99.

  Organizatorzy

W dniach 24-27 lutego br., na Jasnej Gó-
rze, odby³a siê XXXI Kongregacja Odpowie-
dzialnych Ruchu �wiat³o-¯ycie. Ka¿da Kon-
gregacja wprowadza cz³onków Ruchu w nowy
temat pracy rocznej - obecnie - �Pamiêæ i to¿-
samo�æ�. Chocia¿ to pierwsze spotkanie bez
Ojca �wiêtego Jana Paw³a II, to by³o ono
mocno w Nim zakorzenione i mogli�my od-
czuæ, ¿e nieustannie nam towarzyszy.

W tym roku do Czêstochowy przyjecha³o
ponad 900 osób, w tym ponad 160 kap³anów,
oraz doro�li (czêsto ca³e rodziny), m³odzie¿,
studenci z ca³ej Polski i z zagranicy. Przez
ca³y czas obecni byli tak¿e biskupi - bp Sta-
nis³aw Stolárik ze S³owacji oraz bp Stanis³aw
Budzik, Delegat Konferencji Episkopatu Pol-

ski ds. Ruchu �wiat³o-¯ycie. Do�wiadczenie
jedno�ci i rado�æ z niej p³yn¹ca by³y bardzo
buduj¹ce.

Spotykali�my siê na wspólnej modlitwie,
Eucharystii, pracy w grupach, konferencjach.
Na ka¿dym kroku towarzyszy³y nam s³owa
S³ug Bo¿ych Jana Paw³a II oraz ksiêdza Fran-
ciszka Blachnickiego - za³o¿yciela Ruchu. Ich
wielokrotne spotkania, wspomnienia rozmów,
sta³y siê cennym materia³em i podstaw¹ do
wielu referatów, których mogli�my wys³uchaæ.
Czas ³aski - zanurzenia siê w m¹dro�ci tych,
którzy byli przed nami, odkrywanie Bo¿ego
planu dla Ruchu �wiat³o - ¯ycie, podjêcie
odpowiedzialno�ci za pielêgnowanie pamiê-
ci i kszta³towanie to¿samo�ci kolejnych po-

koleñ. Bogate tre�ci, wzruszaj¹ce wspomnie-
nia, klimat jedno�ci i do�wiadczenie Wspól-
noty - to czê�æ darów, którymi obdarzy³ nas
Bóg poprzez udzia³ w Kongregacji.

Dla mnie by³ to czas odkrywania na nowo
mojego miejsca w Ruchu, to mobilizacja do
zadawania pytañ o sprawy najwa¿niejsze i
szukanie na nie odpowiedzi. To tak¿e czas
wielu radosnych spotkañ ze znajomymi z ca-
³ej Polski, rozmów, dzielenia siê dobrem i
sob¹.

Z ca³ego serca podzielam s³owa Ojca �wiê-
tego Jana Paw³a II - �Bogu dziêkujê za ten
Ruch�. Chwa³a Panu!

MAGDALENA

³o¿yciel. Dostrzegli�my wielk¹ potrzebê do-
brze pracuj¹cej i przygotowuj¹cej animato-
rów Diakonii Oaz Rekolekcyjnych. Ca³e spo-
tkanie przynios³o wiele g³êbokich przemy�leñ
i postanowieñ.

Na spotkaniu by³o 12 kap³anów - zauwa-
¿yæ nale¿y obecno�æ Moderatora Seniora,
o. Czes³awa Chabielskiego SJ (foto - pierw-
szy z lewej), który osobi�cie zna³ i pracowa³
ze S³ug¹ Bo¿ym, o. Franciszkiem Blachnic-
kim, oraz jest za³o¿ycielem o�rodka oazo-
wego w Suchej na Pomorzu. To spotkanie
pozostanie dla ka¿dego z uczestników od-
kryciem na nowo wielkiego daru, jaki otrzy-
mujemy na drodze Ruchu �wiat³o-¯ycie.

TEKST I FOTO DANUTA MIELECKA

W sobotê, 11 marca 2006 roku odby³o sie
spotkanie Diakonii Diecezjalnych filii pelpliñ-
skiej. W go�cinnych progach parafii Matki
Bo¿ej Fatimskiej w Bydgoszczy spotkali siê
przedstawiciele wszystkich siedmiu diecezji
wraz z ks. Romanem Litwiñczukiem, Mode-
ratorem Generalnym Ruchu, który przyby³ do
nas  z Kro�cienka.

Tematem spotkania by³a �OAZA REKO-
LEKCYJNA� - charyzmat podstawowy. Obok
tekstów Ojca Za³o¿yciela, przytaczany by³
tekst Ojca �w,. Jana Paw³a II  �Trzymajcie
siê wszystkiego, czego naucza³ wasz za³o-
¿yciel" - tak odpowiedzia³ Jan Pawe³ II na
pytanie, jak widzi nasze zadania jako Ruchu.
Zastanawiali�my sie nad wierno�ci¹ drogi
oazy rekolekcyjnej, któr¹ zostawi³ nam Za-

Spotkanie Diakonii Diecezjalnych

REKOLEKCJE

Je¿eli oazy s¹, je¿eli s¹ do�æ gê-
sto, blisko siebie, to nawet pustynia
nie jest gro�na. Ja my�lê, moi drodzy,
¿e jest bardzo g³êboka prawda w na-
zwie oaza. W jakim� znaczeniu ¿ycie
jest jednak pustyni¹. Grozi nam pusty-
nia. Powiem jeszcze inaczej: grozi³a-
by nam pustynia gdyby�my nie tworzy-
li oaz. (Jan Pawe³ II)
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Jak zrobiæ dobry rachunek sumienia to
g³ówny temat kolejnego spotkania z cyklu
�Czas na fiat'a�.

Tym razem naszym go�ciem by³ ks.
Krzysztof Danowski. Na pocz¹tku ksi¹dz
przedstawi³ nam dwa modele ¿ycia: francu-
ski i amerykañski. Pierwszy, na skutek re-
wolucji francuskiej oddzieli³ w pe³ni w³adzê
�wieck¹ od ko�cio³a. Odt¹d to, co uchwali³
parlament by³o prawem i dobrem. Ludzie nie
mogli nosiæ emblematów religijnych, mani-
festowaæ swojej wiary.

Z drugiej strony go�æ ukaza³ model ame-
rykañski, w którym warto�ci religijne s¹ uzna-
ne za dobre i dlatego wykorzystuje je w³a-
dza.

Pojawi³o siê wiêc pytanie: jak cz³owieko-
wi, który zosta³ wychowany bez warto�ci wy-
t³umaczyæ czym jest grzech. Dla niego jest
to abstrakcja. Dlatego ludziom wierz¹cym tak
trudno zrozumieæ postêpowanie ateistów, dla
nich bowiem zmieniæ mo¿na wszystko, a
�wiat przewróciæ do góry nogami.

Kolejnym punktem spotkania by³o wyja-
�nienie czym tak naprawdê jest rachunek
sumienia. Z ³aciñskiego oznacza on bowiem
badanie sumienia, dlatego powinni�my do-
tykaæ tego, co nas boli, badaæ przyczynê na-
szego grzechu, a nie tylko jego skutek.

Rachunek sumienia, jak sama nazwa
wskazuje to nie tylko bilans strat, ale te¿ zy-
sków. Nale¿y wiêc uzmys³owiæ sobie, co
danego dnia dostali�my od Boga, jak¹ ³askê
od Niego otrzymali�my. Tylko wtedy bowiem

BY£O
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  trwa³y Rekolekcje Akademic-
kie, które prowadzi³ ks. Andrzej Przybylski
duszpasterz akademicki z Czêstochowy

BÊDZIE
24 - 26 marca Wyjazdowe Dni Skupienia

31. marca - Czuwanie Wielkopostne.

9. kwietnia o 16.00 i 19.30 VI Misterium Mêki
Pañ�kiej w DFolinie �mierci.

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

DOBRY RACHUNEK
JAK TO ZROBIÆ?

bêdziemy mogli zobaczyæ ca³¹ nêdzê nasze-
go grzechu, poniewa¿ im bli¿ej jeste�my
Boga, tym bardziej dostrzegamy nasze u³om-
no�ci i chcemy siê poprawiæ.

Ks. Danowski zwróci³ te¿ uwagê na to,
¿e ka¿dy powinien dobraæ sobie taki rachu-
nek sumienia, jaki mu najbardziej odpowia-
da. Ka¿dy bowiem wiek i stan ma swoje pra-
wa. Przecie¿ przez ca³e ¿ycie doros³y cz³o-
wiek nie mo¿e siê spowiadaæ jak ma³e dziec-
ko.

Aby dobrze przeprowadziæ rachunek su-
mienia nie nale¿y te¿ byæ skrupulatnym i wy-
liczaæ grzechy. Bóg bowiem nas zna, wie jacy
jeste�my. On odpuszcza nam wszystkie
grzechy, a nie tylko te, które wymienili�my
na spowiedzi (chyba ¿e celowo zataili�my
jaki� grzech).

Na koniec ks. Krzysztof poruszy³ jeszcze
sprawê w jakiego Boga w³a�ciwie wierzymy.
Je�li bowiem przychodz¹c do spowiedzi nie
odczuwamy ¿adnych skrupu³ów zwi¹zanych
z nie wype³nianiem obowi¹zku uczestnicze-
nia we Mszy �wiêtej, nie przestrzeganiem
Bo¿ych przykazañ, to nale¿y sobie zadaæ py-
tanie w jakiego Boga wierzymy. Skoro chce-
my ustalaæ w³asne prawa, to na jakiej pod-
stawie ksi¹dz ma daæ nam rozgrzeszenie.

Je�li chcemy nale¿eæ do Ko�cio³a kato-
lickiego, to musimy podj¹æ decyzjê i pozo-
staæ wiernym temu, co g³osi Chrystus i jego
oblubienica Ko�ció³.

IZ-OLDA Tegoroczna, pierwsza czê�æ sacronoweli
by³a dla mnie wyj¹tkowa. D³ugie godziny
prób, zmêczenie, ofiara, to wszystko spowo-
dowa³o, ¿e po raz kolejny mog³am siê prze-
konaæ, ¿e warto podj¹æ trud tworzenia dla
Pana Boga.

W pierwszej czê�ci pantomimy ukazali-
�my szatana, który kusi ludzi, aby ulegli po-
kusom: zachwytu nad w³asn¹ osob¹, imprez,
czy po¿¹dania. Kiedy ju¿ upadn¹ i wejd¹ na

tê drogê wówczas staraj¹ siê przeci¹gn¹æ
na ni¹ kolejne osoby. Dra¿ni ich bowiem cz³o-
wiek, który ma �wiat³o, jest pod opiek¹ Boga
i Jemu zaufa³. Dlatego zrobi¹ wszystko aby
to �wiat³o mu zgasiæ.

Nasza grzeszno�æ bowiem sprawia, ¿e
bardzo czêsto ulegamy szatanowi. Nie chce-
my walczyæ o piêkno, czysto�æ i mi³o�æ w
naszym ¿yciu. Nie potrafimy byæ wytrwali i
wierni Bogu oraz Jego przykazaniom.

My�lê, ¿e w tych ukazanych pokusach,
ka¿dy móg³ odnale�æ siebie, swoje proble-
my i trudno�ci, z którymi walczy.

Choæ Chrystus daje nam �wiat³o, czêsto
nawet lekki podmuch wiatru je nam zdmu-
chuje, nie pozwalaj¹c zachowaæ go na d³u-
¿ej ...

... lecz zawsze pozostaje nadzieja ...
IZ-OLDA

BY£O
BÊDZIE

PONADTO

Tegoroczne wielkopostne rekolekcje
akademickie poprowadzi³ ks. Andrzej Przy-
bylski - duszpasterz pierwszej akademickiej
parafii w Czêstochowie. Jak mo¿na siê by³o
spodziewaæ, podobnie jak nasz ks. Krzysz-
tof tak i ks. Andrzej potrafi³ dotrzeæ do na-
szych umys³ów i serc.

Rekolekcje rozpoczê³y siê w niedzielê
12. marca br., kiedy to po odegraniu kolej-
nej, II czê�ci Sacronoweli duszpasterz opo-
wiedzia³ nam o mi³o�ci. Opowiedzia³ nie jê-
zykiem z ksi¹¿ek, czy wydumanych filozo-
ficznych refleksji, lecz konkretnym i prostym.
Spotykaj¹c siê z m³odymi lud�mi w akade-
mikach mia³ okazjê do�wiadczyæ czym dla
dwojga m³odych ludzi jest mi³o�æ.

Ks. Andrzej umie piêknie mówiæ o mi³o-
�ci, dlatego na tych rekolekcjach by³o nas
tak du¿o. Powiedzia³ nam te¿, ¿e diabe³ jed-
nego nie mo¿e w cz³owieku zniszczyæ, jego
pragnienia d¹¿enia do mi³o�ci. Mo¿e pozba-
wiæ nas wiary, warto�ci, ale nigdy nie wyko-
rzeni z serca cz³owieka poczucia bycia ko-
chanym przez drug¹ osobê. Aby mi³o�æ roz-
wija³a siê musi byæ pielêgnowana i trzeba
nad ni¹ pracowaæ. Tak jak w winnicy trzeba

TRZEBA PRACOWAÆ
TAKIM SIÊ STAJESZ, NA CO SIÊ PATRZYSZ

krzewy podcinaæ, aby nie skar³owacia³y, tak
te¿ jest z mi³o�ci¹.

Diabe³ proponuje nam mi³o�æ, która w
efekcie doprowadzi nas do �mierci. Dlatego
proponuje antykoncepcjê, która nastawia
cz³owieka tylko na przyjemno�æ. Chcemy
kochaæ, ale bez ¿ycia, zamykamy siê na nie.
Z kolei mi³o�æ Boga daje ¿ycie. Dlatego daje
nam sakrament pokuty, aby�my mogli obmyæ
nasze brudne nogi i przywróciæ komuniê
z Chrystusem.

IZ-OLDA
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FIAT LUX
 NIECH SIÊ STANIE �WIAT£O!
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Dla (nie tylko starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
3/2006

(opracowa³ KfAD)

ZNACZENIE WYRAZÓW
1. Du¿y statek rybacki 2. Zimowa zawieru-
cha 3. Zwi¹zek organiczny z grup¹ CHO
4. Agnieszka, znana re¿yserka  5. Pojazd  6.
Firmowy kwiat Holandii 7. Zmartwienia, prze-
ciwno�ci 8. Kuzyn ³asicy 9. Beza, lub pty�
10. Poezja mi³osna 11. Matacz, szachraj
12. Ateñskie wzgórze z Panteonem 13.
Schy³ek ka¿dego dnia 14. Inne okre�lenie
Wêgra 15. Europejskie pañstwo z Tiran¹
16. P³aty wisz¹ce w ulu 17. Pami¹tka z Za-
kopanego 18. Aparat na klatce 19. Klasyfi-
kacja wed³ug wyników 20. Gr¹¿el - lilia wod-
na 21. Komplet naczyñ sto³owych 22. Praca
pod �cis³ym nadzorem.

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
2. KWIETNIA 2006 r. Losujemy nagrodê nie-
spodziankê.

Has³o uzupe³nianki z poprzedniego wyda-
nia brzmia³o: �POZNAJ  SENS  MI£OSIER-
DZIA�. Nagrodê otrzymuje Benedykt Szmyt
zam. w Bydgoszczy, przy ul. Konfedera-
tów Barskich 4, Gratulujemy. Nagrodê cze-
ka w zakrystii.

Prosimy PT Autorów rozwi¹zañ o podawa-
nie wieku.

Ka¿de drzewo ma inny wygl¹d o ka¿dej
porze roku, zawsze jednak zwraca uwagê na
siebie, nawet przez tych, którzy nie chc¹ do-
strzec niew¹tpliwej urody otoczenia. Jednym
z nich jest topola. Choæby ta wyros³a opodal
naszej �wi¹tyni, która czule chroni krzy¿ mi-
syjny od wiatrów zimnych jesieni¹ i zim¹, a w
skwarnym lecie otula rze�kim ch³odem cie-
nia, li�æmi szumi¹c i szepcz¹c psalmy i wie-
�ci wiatrem przynie-
sione. Szepce je te¿
Temu, który w mar-
murowym ³o¿u po tru-
dach ¿ycia odpoczy-
wa, otoczony ciep³¹
pamiêci¹ parafian. A
ros³a ta topola d³ugo
przed wszystkimi wy-
darzeniami jakie tu
siê dziaæ mia³y.

Z topolami to jest
tak: jest topola bia³a,
topola szara, topola
czarna, topola osika,
topola kanadyjska,
topola balsamiczna,
topola w³oska. Struk-
tura gleby zdaje siê
byæ tym drzewom
obojêtna, byle mia³y
swymi ogromnymi
systemami korzenny-
mi dostêp do wody.
W �rodowisku spe³-
niaj¹ rolê pomp, usu-
waj¹c bardzo sku-
tecznie nadmiar
wody w glebie, usuwaj¹c j¹ poprzez odparo-
wywanie. Doskonale te¿ oczyszczaj¹ powie-
trze z wszelkich zanieczyszczeñ chemicz-
nych.

Maj¹ te¿ topole si³y lecznicze zawarte w
p¹czkach. P¹czki te maj¹ dzia³anie moczo-
pêdne, obni¿aj¹ poziom kwasu moczowego
we krwi, dzia³aj¹ przeciwzapalnie, zw³aszcza
w obrêbie dróg moczowych, oraz w przypad-

11111 TTTTT RRRRR EEEEE RRRRR

22222 ZZZZZ AAAAA JJJJJ AAAAA

33333 AAAAA LLLLL YYYYY DDDDD

44444 HHHHH OOOOO NNNNN DDDDD

55555 TTTTT RRRRR OOOOO RRRRR

66666 TTTTT UUUUU AAAAA NNNNN

77777 KKKKK £££££ TTTTT YYYYY

88888 RRRRR OOOOO AAAAA KKKKK

99999 CCCCC IIIII KKKKK OOOOO

0101010101 EEEEE RRRRR KKKKK AAAAA

1111111111 KKKKK RRRRR CCCCC ZZZZZ

2121212121 AAAAA KKKKK OOOOO LLLLL

3131313131 WWWWW IIIII ÓÓÓÓÓ RRRRR

4141414141 MMMMM AAAAA AAAAA RRRRR

5151515151 AAAAA LLLLL IIIII AAAAA

6161616161 PPPPP LLLLL RRRRR YYYYY

7171717171 CCCCC IIIII GGGGG AAAAA

8181818181 DDDDD OOOOO OOOOO NNNNN

9191919191 RRRRR AAAAA NNNNN GGGGG

0202020202 NNNNN EEEEE AAAAA RRRRR

1212121212 ZZZZZ AAAAA WWWWW AAAAA

2222222222 PPPPP RRRRR UUUUU SSSSS

TOPOLA
DRZEWA NASZEJ PARAFII

ku choroby reumatycznej. Dzia³aj¹ te¿ napo-
tnie, usuwaj¹c z organizmu trucizny i inne
szkodliwe substancje.

Zewnêtrznie rozgniecione p¹czki topoli
przyspieszaj¹ gojenie ran, zmniejszaj¹ stan
zapalny skóry i b³on �luzowych, wzmacniaj¹
te¿ cebulki w³osowe. P¹czki topoli barwi¹
we³nê na kolor jasno ¿ó³ty. Pozyskiwany ole-
jek eteryczny u¿ywany jest przeciw owadom.

Jest te¿ dobrym utrwala-
czem zapachów, dlatego
wykorzystywany jest w
przemy�le perfumeryj-
nym do produkcji ko-
smetyków i myde³.

Pylenie tych drzew,
choæ bywa bardzo uci¹¿-
liwe, nie jest alergiczne.
Kwitn¹ w kwietniu i s¹
wiatropylne. S¹ to drze-
wa, z których cz³owiek
czerpie wiele dobrego,
ale posadzone nieroz-
tropnie w�ród zabudowy
potrafi¹ korzeniami
zniszczyæ fundamenty
domów, kanalizacjê, na-
wierzchniê chodników i
dróg, choæby nawet by³y
asfaltowane.

Drewno tych drzew
jest kruche i wiatr mo¿e
od³amaæ nawet spory
konar. Dlatego te drzewa
w bezpo�rednie nasze
s¹siedztwo nale¿y wpro-
wadzaæ z wielk¹ roz-

wag¹, bo topole rosn¹ szybko i s¹ do�æ in-
wazyjne.

Podarowa³ je Dobry Bóg naturze nam, bo
s¹ piêkne i dobre. I niech tak zostanie.

MAREK

�ród³o: Mowszowicz J.:  �Przewodnik do
oznaczania krajowych ro�lin zielarskich�.

¯eby tak
mi siê chcia³o

jak mi
siê nie chce.

Listy, listy, listy ...

O panu Fabianie
Artyku³ o panu Fabianie jest rzeczywi�cie

wrêcz niewiarygodny. Szkoda, ¿e dalsza ro-
dzina mu nie pomog³a, o ile takow¹ mia³. Ca-
ritas te¿ chyba nie odmówi³aby pomocy, ¿eby
podarowaæ kilka rzeczy do ubrania.

Rozumiem, ¿e w ¿yciu mo¿e wygl¹daæ to
inaczej. To prawda, ¿e wielu osobom jest bar-
dzo ciê¿ko. Brak pracy jest bol¹czk¹ naszych
czasów. Smutne to, ale prawdziwe.  Podzi-
wiam, ¿e mimo tak trudnej sytuacji nie za-
brak³o naszemu bohaterowi opowiadania
nadziei na lepsze jutro. W ka¿dym razie Bogu
dziêki, ¿e pan Fabian móg³ znów "wróciæ do
¿ycia". Tak przecie¿ niewiele potrzeba, aby
wlaæ promyk nadziei i s³oñca w czyje� ¿ycie.

(KP)
(imie i nazwisko znane redakcji)
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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

KRÊC¥CY WIATRAKIEM
O JEDNYM PROCENCIE PODATKU

NOWE OKNA
BUDOWA DOMU JUBILEUSZOWEGO

Czy pamiêtaj¹ Pañstwo, ¿e w tym roku
mo¿na dobrowolnie przekazaæ jeden procent
podatku na organizacjê po¿ytku publiczne-
go? (Fundacja �Wiatrak" ma taki status).

Ka¿da osoba pracuj¹ca i rozliczaj¹ca siê
ze swojego podatku z Urzêdem Skarbowym
ma prawo decydowania o 1% swojego po-
datku. Przekazuj¹c tê kwotê na konto orga-
nizacji podatnik nic nie traci, a w prosty spo-
sób mo¿e pomóc wielu osobom (jeden pro-
cent nie jest ulg¹ ani darowizn¹ - to mo¿li-
wo�æ decydowania o czê�ci podatku).

Do 10. marca 2006 roku swój jeden pro-
cent podatku na Fundacjê �Wiatrak" przeka-
za³o 571 osób. Mamy nadziejê, ¿e to nie ko-
niec wp³at z podatku dochodowego na rzecz
naszej organizacji.

W marcu przy pomocy Krzysztofa Galli
og³osili�my konkurs �1 chleb a krêci Wiatrak".
Kupuj¹c pieczywo w Piekarni - Cukierni �Gal-
la" ka¿dy klient ma szansê znalezienia w pie-
czywie kuponu konkursowego. Znaleziony
kupon nale¿y wype³niæ, a nastêpnie dostar-
czyæ do Sklepu �Galla� albo Fundacji �Wia-
trak". Na uczestników konkursu czekaj¹
atrakcyjne nagrody. Warunkiem otrzymania

wygranej jest okazanie dowodu wp³aty 1% na
Fundacjê �Wiatrak". Serdecznie zapraszamy
do udzia³u w konkursie.

Dziêki dobroci serca ka¿dego z Pañstwa,
przekazuj¹cego procent na konto Fundacji
�Wiatrak" bêdziemy mogli uczestniczyæ w ak-
cji do¿ywiania dzieci, zorganizujemy zajêcia
pozaszkolne i wypoczynek dla najbardziej
potrzebuj¹cych, zadbamy o rozwój kultural-
ny, utrzymamy i rozwiniemy stronê interne-
tow¹ po�wiêcon¹ naszemu ukochanemu Ro-
dakowi Janowi Paw³owi II - www.JANPAWE-
LII.pl, a tak¿e wesprzemy budowê Domu Ju-
bileuszowego.

Ka¿dy kto ma problem z wype³nieniem swo-
jego zeznania podatkowego, mo¿e skorzy-
staæ z pomocy ksiêgowych, którzy od pocz¹t-
ku marca pomagaj¹ wype³niaæ PIT-y. Pomoc
jest udzielana w Klubie Integracji Spo³ecznej
�Wiatrak� przy ul. Kleeberga 2 od poniedzia³-
ku do pi¹tku od 17.00 do 19.00.

Szczegó³owe informacje na temat akcji
znajd¹ Pañstwo na stronie internetowej:
www.wiatrak.org.pl/procent. Zapraszamy, a
za ka¿dy 1% bardzo, bardzo dziêkujemy.

(AB)

BYDGOSKA ZIMA
O KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

6 marca 2006 roku, Jury w sk³adzie: Marek
Che³miniak, artysta fotografik - przewodnicz¹-
cy, Dorota Boruta-Majda - plastyk, Sophie
Teske - fotografik  amator, Mariola Drapiew-
ska - grafik wybra³o i nagrodzi³o nastêpuj¹ce
prace fotograficzne, nades³ane w konkursie
fotograficznym �Bydgoska zima�. Jury mialo
sporo pracy, bo na na konkurs nap³ynê³o 510
prac. Poziom artystyczny i techniczny by³ bar-
dzo wysoki. Jury bra³o pod uwagê zgodno�æ
z tematem konkursu, wyraz artystyczny i tech-
nikê wykonania.
11 marca 2006 roku o 16:00 w siedzibie CKK
�Wiatrak� by³o otwarcie wystawy pokonkur-
sowej, na której zaprezentowano 169 prac i
mia³o miejsce rozdanie nagród, ktore otrzy-
mali
KATEGORIA DO 12 LAT: I miejsce - Agata
Rybska lat 9 - �O�nie¿one Gracje�; II miejsce
- Julia Barczak 12 lat - �Pejza¿e wi�lane� -
Paulina Mosiñska-Gawroñska lat 12 - ��luza�
* III miejsce - Agata Rybska lat 9 - �Tajemni-
cze przej�cie�; oraz wyró¿nienia Pawe³ Dem-
czak lat 11 - �Nad Brd¹� i �Ptactwo wodne�;
Anna Wasielewska lat 10 - bez tytu³u; wyró¿-
nienie specjalne dla najm³odszej uczestnicz-
ki: Ola Rybska lat 6 - �Wenecja Bydgoska�
KATEGORIA 13-15 LAT: I miejsce - Antoni
Zalewski lat 13 - �Wis³a z mostu�; II miejsce -
Pawe³ Kapalski lat 13 - cykl �W zimowej sza-
dzi�; III miejsce - Mateusz Ramhut lat 14 -
�Miejski potok� oraz wyró¿nienia: Pawe³ Po-
litowski lat 13 - �Zmierzch nad Wis³¹� i cykl
�Lodowe kryszta³y�; Antoni Zalewski lat 13 -
�Zimowe ostatki nad Brd¹�
Artur Bloch lat 13 - �Pejza¿ zimowy� i �Widok
na Bydgoszcz�Monika Grzegorek  lat 15 -
�Zielono mi� Andrzej Pacanowski lat 13 -

�Rondo Grunwaldzkie�, Kategoria powy¿ej 16
lat I miejsce - Jaros³aw Bittner - �Z widokiem
na Farê� II miejsce - Rados³aw Sa³aciñski lat
19 - bez tytu³u; III miejsce - Przemys³aw Wal-
kowiak - �Ostra zima na planie�; oraz wyró¿-
nienia Lidia Malinowska - bez tytu³u; Ewa Wi-
�niewska lat 41 - �Okno z wodospadem�; Ewa
Porz¹dna - �Blaski i cienie zimy�; Halina Prac-
ka lat 73 - �Pomnik Pielgrzyma� Eligiusz Gro-
belny - zdjêcie z cyklu  �Bazylika w czterech
ods³onach�
KATEGORIA: OSOBY NIEPE£NOSPRAW-
NE: I miejsce - Sandra Buliñska - ��wi¹tecz-
na wystawa�; II miejsce - Robert Kosater -
�Na lodzie�; III miejsce - Sylwia Pilarska -
�£abêd�� i �Kana³ Bydgoski� Wyró¿nienia
Ewelina Wanecka - �ul. D³uga zim¹� Katego-
ria: zdjêcia czarno-bia³e I miejsce - Artur Bloch
lat 13 - �Studnia� II miejsce - Monika Grze-
gorek lat 15 - �K³oda na wodzie� III miejsce -
Krzysztof Markiewicz lat 15; oraz wyró¿nie-
nia: Agnieszka Budnik lat 11 - �Lodowa mo-
zaika�
KATEGORIA: ZDJÊCIA PRZETWORZONE
KOMPUTEROWO: I miejsce - Marta Pêka³a
lat 15 - �Dryfowaæ w�ród mgie³� i �Spacer z
van Gogh'iem�; II miejsce - Ewa Porz¹dna -
�Sen o wio�nie w �rodku zimy�; III miejsce -
Elena Morozowa lat 14 - �Odbicie w �niegu�;
Wyró¿nienie Marta Zieliñska lat 14 - �Fara i
Brda�
Jury przyzna³o tak¿e nagrody grand prix  Ur-
szula Wi�niewska lat 15 - zdjêcie pojedyn-
cze �Mróz na szybie�; Pawe³ Kapalski lat 13
- cykl zdjêæ �Nad Wis³¹� Adam Juszkiewicz
lat 22 - zdjêcia przetworzone komputero-
wo cykl �Niedzielny spacer Al. Ossoliñskich�.

Firma LECH ofiarowa³a i zamontowa³a
piêæ okien. Trwaj¹ prace porz¹dkowe oraz
przygotowania do monta¿u instalacji we-
wn¹trz budynku. W lutym na Fundusz Budo-
wy Domu Jubileuszowego wp³ynê³o 5 wp³at.
Za wsparcie modlitewne i materialne serdecz-
nie dziêkujemy.

Dziêkujemy firmom i instytucjom, które w
ostatnim czasie zaanga¿owa³y siê w dzie³o
budowy: LECH, Firma "GOTOWSKI" - Bu-
downictwo Komunikacyjne i Przemys³o-
we, B-Act, Budopol, Atlas, Konsbud, Eko-
trade i  Borg.

KAMA

WIATRAKOWE INFORMACJE
Centrum Kultury Katolickiej �Wiatrak� zapra-
sza do udzia³u w ogolnopolskich konkursach:
plastycznym pod has³em:  �M³odzi, przy-
wróæcie nam nadziejê� (dla m³odzie¿y i do-
ros³ych), �Co mo¿emy zrobiæ, ¿eby wszy-
scy ludzie na �wiecie byli szczê�liwi?" (dla
dzieci). Regulaminy konkursów w Biurze Wia-
traka i na stronie www.wiatrak.lo.pl
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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

Trwa Wielki Post

SKUPIENIE LUDZI MEDIÓW

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

Duchowa adopcja powsta³a po objawie-
niach w Fatimie, staj¹c siê odpowiedzi¹ na
wezwanie Matki Bo¿ej do modlitwy ró¿añ-
cowej, pokuty i zado�æuczynienia za grze-
chy, które najbardziej rani¹ Jej Niepokalane
Serce. Pierwszy w Polsce o�rodek adpocji
duchowej powsta³ przy ko�ciele Ojców Pau-
linów w Warszawie.

Duchowa adopcja jest to modlitwa w in-
tencji dziecka zagro¿onego zabiciem w ³onie
matki. Trwa dziewiêæ miesiêcy i polega na
codziennym odmawianiu jednej tajemnicy
ró¿añcowej oraz specjalnej modlitwy w in-
tencji dziecka oraz rodziców.

Je�li zapomnia³o siê o modlitwie przez kil-
ka dni, adopcjê o ten czas nale¿y przed³u-
¿yæ. Je�li nie odmawiali�my modlitw przez
czas d³u¿szy (np. tydzieñ) - konieczne jest
ponowienie duchowej adopcji. Do tych mo-
dlitw mo¿na do³¹czyæ dowolnie wybrane po-
stanowienia, które nie s¹ jednak obowi¹z-
kowe. Te postanowienia to np.: czêsta spo-
wied� i Komunia �w., adoracja Naj�wiêtsze-
go Sakramentu, czytanie Pisma �w., post o
chlebie i wodzie, walka z na³ogami, pomoc
potrzebuj¹cym, dodatkowe modlitwy itp. Nie
nale¿y jednak robiæ postanowieñ, których
realizacja mo¿e okazaæ siê nierealna. Du-
chow¹ adopcjê mo¿e podejmowaæ ka¿dy z
wyj¹tkiem dzieci, które mog¹ to czyniæ tylko
pod opiek¹ i kierunkiem rodziców.

W powy¿szy sposób mo¿na ka¿dorazowo
adoptowaæ tylko jedno dziecko. Nie wiemy
kim jest adoptowane przez nas dziecko,
choæ w Niebie z pewno�ci¹ je poznamy. Te-
raz to jednak Bóg wybiera p³eæ, rasê, naro-
dowo�æ dziecka. Po zdecydowaniu siê na
duchow¹ adopcjê nale¿y z³o¿yæ prywatne
przyrzeczenie.

Powinno siê tego dokonaæ przed wizerun-
kiem Ukrzy¿owanego lub Matki Naj�wiêtszej.

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

W niedzielê, 12. marca 2006 roku odby³
siê II Dzieñ Skupienia Ludzi Mediów. Spo-
tkanie rozpoczêto o 16.00 Msz¹ �w. w Kate-
drze. S³owo do zgromadzonych skierowa³ ks.
Wenancjusz Zmuda.

Po Mszy �w. zebrani wys³uchali refleksji
ks. Wenancjusza Zmudy o roli mediów,
szczególnie katolickich w ¿yciu Ko�cio³a.

Nastêpnie Andrzej Adamski, z redakcji
"Miesiêcznika ko�cielnego" ukazuj¹cego siê
w parafii pw. �wiêtej Trójcy, podzieli³ siê re-
fleksjami na temat historycznej zabudowy
Starego Rynku w Bydgoszczy, w szczegól-
no�ci dziejów jezuickiego ko�cio³a zlokalizo-
wanego w pierzei zachodniej Rynku.

Niespodziewanym go�ciem dnia by³a pani
Urszula Bandura odpowiedzialna w zakre-
sie �Duchowej adopcji dziecka poczêtego�,
która przedstawi³a miejsce �duchowej adop-
cji� w ¿yciu Ko�cio³a oraz jej g³ówne cele i

owoce w wymiarze indywidualnym i spo³ecz-
nym.

By³a te¿ okazja do wymiany do�wiadczeñ
w zakresie poruszanych tematów, jak rów-
nie¿ do kontynuowania refleksji na temat fe-
nomenu pracy katolickiej w wymiarze para-
fialnym.

W spotkaniu wziêli udzia³ przedstawicie-
le pism parafialnych, kleryckiego pisma �Se-
men� i gospodarze: ks. Mariusz Kuciñski i
redaktorzy z �Przewodnika katolickiego Die-
cezji Bydgoskiej�. W najbli¿szym czasie, w
ramach akcji przedstawiania tytu³ów prasy
parafialnej w Diecezji Bydgoskiej zostan¹
odwiedzone redakcje: �VOX CORDIS� w
Solcu Kujawskim i �NA SKRAJU� w Bydgosz-
czy na Fordonie. O terminie nastêpnego
spotkania redakcje zostan¹ powiadomione
w terminie pó�niejszym.

MARS

Mo¿e przy³¹czysz siê do modlitwy?

DUCHOWA ADOPCJA
TRE�Æ PRZYRZECZENIA

�Naj�wiêtsza Panno, Bogarodzico Mary-
jo, wszyscy Anio³owie i �wiêci. Wiedziony(a)
pragnieniem niesienia pomocy w obronie
nienarodzonych, ja (NN), postanawiam moc-
no i przyrzekam, ¿e od dnia (...) biorê w Du-
chow¹ Adopcjê jedno dziecko, którego imiê
jedynie Bogu jest wiadome, aby przez dzie-
wiêæ miesiêcy, ka¿dego dnia, modliæ siê o
uratowanie jego ¿ycia oraz o sprawiedliwe i
prawe ¿ycie po urodzeniu.

Tymi modlitwami bêd¹: jedna tajemnica
Ró¿añca; modlitwa, któr¹ dzi� po raz pierw-
szy odmówiê; ewentualne dobrowolne po-
stanowienie(a): .................................�

Modlitwa codzienna
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej

Matki Maryi, która urodzi³a Ciê z mi³o�ci¹
oraz za wstawiennictwem �w. Józefa, cz³o-
wieka zawierzenia, który opiekowa³ siê Tob¹
po urodzeniu, proszê Ciê w intencji tego nie-
narodzonego dziecka, które duchowo adop-
towa³em/am, a które znajduje siê w niebez-
pieczeñstwie zag³ady. Proszê, daj jego ro-
dzicom mi³o�æ i odwagê, aby swoje dziecko
pozostawili przy ¿yciu, które Ty sam mu prze-
znaczy³e�. Amen.

Po wype³nieniu tych postanowieñ, po dzie-
wiêciu miesi¹cach, mo¿emy mieæ pewno�æ,
¿e przyczynili�my siê do uratowania jedne-
go, konkretnego cz³owieka.

Centralny O�rodek Duchowej Adopcji
- Jasna Góra,

ul. ks. A. Kordeckiego 2,
42-225 Czêstochowa

Adopcjê mo¿na podejmowaæ
od ka¿dego dnia roku, ale najbardziej

uroczy�cie rozpoczyna siê
w Uroczysto�æ  Zwiastowania Pañskiego,

w naszej parafii 25.03.2006, na Mszy �w.
o godz. 10.00



Ludzie z pomnika (95)

Urodzi³ siê 24. wrze�nia 1900 roku w miej-
scowo�ci Niwy k/Osielska w powiecie byd-
goskim. By³ synem rolnika Ignacego i Julian-
ny z domu Lewandowska. Do Szko³y Po-
wszechnej (SP) uczêszcza³ do Osielska, a
po jej ukoñczeniu pomaga³ rodzicom w pro-
wadzeniu gospodarstwa. Po ukoñczeniu 16
lat przez trzy lata pracowa³ jako pomocnik
biuralista w niemieckich instytucjach w Byd-
goszczy.

W roku 1919 w³adze polskie, po zwyciê-
stwie Powstania Wielkopolskiego, zaczê³y
przygotowywaæ przesz³e kadry dla znajdu-
j¹cego siê jeszcze pod okupacj¹ prusk¹ Po-
morza Gdañskiego.

1 kwietnia 1919 roku uruchomiono w Byd-
goszczy I kurs dla nauczycieli pomocniczych.
Jednym z 12 zg³oszonych osób by³ Micha³
Porzych. Szkolenie zakoñczy³o siê 20 listo-
pada 1919 roku, a Micha³ jako jedyny zda³
egzamin z wyró¿nieniem. Bezpo�rednio po
ukoñczeniu kursu przeszed³ nielegalnie
przez polsko-niemieck¹ liniê demarkacyjn¹
i wst¹pi³ do formuj¹cego siê w Wielkopol-
sce Wojska Polskiego, które pod wodz¹ gen.
Józefa Hallera w styczniu 1920 roku zajê³o
Pomorze Gdañskie.

Po demobilizacji w dniu 1 lutego 1920
roku wróci³ do Bydgoszczy i zg³osi³ siê do
pracy w szkolnictwie, by 3 lutego tego¿ roku
podj¹æ obowi¹zki nauczyciela pomocniczego
w SP przy ul. Nowodworskiej i w SP przy ul.
Nakielskiej 11. Pracuj¹c, uczêszcza³ na kurs
nauczycielski, który ukoñczy³ 22 grudnia
1922 roku zdaniem egzaminu dojrza³o�ci. To
pozwoli³o mu na awans na stanowisko na-
uczyciela tymczasowego w tej¿e szkole.

W roku 1924 zda³ praktyczny egzamin
nauczycielski i przeszed³ na status nauczy-
ciela sta³ego do pracy w Szkole Wydzia³o-
wej Mêskiej przy u. Chwytowo 16. Pracuj¹c

MICHA£ PORZYCH

Przez ca³y rok 1984 trwa³o budowanie
tymczasowej, ale murowanej kaplicy, wca-
le nie ma³ej, bo s¹ w naszym mie�cie nie-
które ko�cio³y mniejsze od niej.

Jeszcze nie zeszli murarze z rusztowañ,
a ju¿ grupa parafian oczyszcza³a stalowe
d�wigary dachu i malowa³a je farbami an-
tykorozyjnymi. Po ukoñczeniu murów uk³a-
dano stalowe d�wigary. Pierwsze dwa d�wi-
gary stanê³y na murach w dniu 24 wrze-
�nia 1984 roku. Prace trwa³y potokowo, bo
jeszcze trwa³o uk³adanie d�wigarów, a ju¿
tam gdzie je po³o¿ono ekipa dekarzy za-
czê³a k³a�æ pokrycie dachowe.

W dniu 4. listopada, gdy II Parafialn¹
Drogê Krzy¿ow¹ w Dolinie �mierci prowa-
dzi³ �p. ks. dziekan Henryk Mross z Osiel-
ska, dach ju¿ by³ pokryty, okna oszklone i
drzwi zamontowane.

Od oko³o 20 listopada do wnêtrza we-
sz³a grupa elektryków zak³adaj¹c instala-
cje o�wietleniowe i nag³o�nieniowe. Zaraz
za nimi od 2 grudnia weszli murarze z tyn-
kowaniem, a gdy tylko tynk podsycha³ roz-
poczêto bia³kowanie wnêtrza.

21 grudnia 1984 roku rozpoczê³a siê
przeprowadzka sprzêtów (³awek, krzese³,
tabernakulum i naszej �bia³ej Piety�) z �be-
tlejemki� do nowej kaplicy. Tam trzeba by³o
wszystko zamontowaæ, ustawiæ, sprawdziæ
dzia³anie.

Ostatnia Msza �w. w �betlejemce� zosta-
³a odprawiona przez ks. wikariusza W³a-
dys³awa Erdmañskiego w dniu 23 grudnia
1984 roku. W nowej kaplicy powsta³a te¿
szopka z piêknym dwuspadowym dachem
krytym prawdziw¹ s³om¹, która mia³a zu-
pe³nie nowy komplet figur szopkowych.

W takiej scenerii spotkali�my siê wszy-
scy w dniu 24 grudnia o pó³nocy na Pa-
sterce. To by³a pierwsza Msza �w. w muro-
wanej kaplicy. Msza dla wszystkich bardzo
radosna, bo u nas �rzeczywi�cie� dzieci¹t-
ko narodzi³o siê w nowym pomieszczeniu.
Wielu mówi³o, ¿e nawet kolêdy rozbrzmie-
wa³y jako� inaczej.

Prace w kaplicy trwa³y nadal, ale dalsze
szczegó³y w nastêpnych odcinkach. (cdn.)

KFAD

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

O mojej parafii (21)

PRZEPROWADZKA
W PIERWSZE

MURY
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tam, zapisa³ siê na Pañstwowy Wy¿szy Kurs
Nauczycielski w Toruniu w Grupach Huma-
nistycznych. Po roku kurs ten ukoñczy³ w
dwóch grupach przedmiotowych. W pierw-
szej by³y: psychologia, pedagogika z dydak-
tyk¹, nauka o Polsce i �wiecie wspó³czesnym
i jêzyk polski, za� w drugiej: historia Polski i
historia powszechna, metodyka przedmio-
tów humanistycznych, rysunki, prace rêcz-
ne i wychowanie fizyczne. Za wyj¹tkiem wy-
chowania fizycznego wszystkie przedmioty
zda³ z wynikiem bardzo dobrym, staj¹c siê
prymusem kursu. Dlatego w roku szkolnym
1928/29 uzyska³ urlop bezp³atny w celu pod-
jêcia studiów na kierunku filologii polskiej na
Uniwersytecie Warszawskim. Korzystaj¹c ze
stypendium przyznanego mu przez Radê
Miasta Bydgoszczy w ci¹gu dwóch lat zali-
czy³ sze�æ trymestrów. W nagrodê za to, zo-
sta³ skierowany na trzymiesiêczne stypen-
dium do Francji, gdzie na Uniwersytecie w
Nancy ukoñczy³ kurs doskonal¹cy znajo-
mo�æ jêzyka francuskiego.

Od 1 wrze�nia 1931 roku wróci³ do
Bydgoszczy i obj¹³ kierownictwo Publicznej
SP im. �w. Jana przy ul. �wiêtojañskiej. A¿
do wybuchu II wojny �wiatowej by³ jej kie-
rownikiem i uczy³ jêzyka polskiego, francu-
skiego oraz historii. U w³adz o�wiatowych
Bydgoszczy mia³ opiniê nauczyciela praco-
witego, sumiennego i perfekcyjnie przygo-
towanego do zawodu.

W roku 1932 zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z
nauczycielk¹ z tej¿e szko³y - Mari¹ z domu
Stankiewicz.

Oprócz tego udziela³ siê spo³ecznie. W
szkole prowadzi³ dru¿ynê harcersk¹, oraz
æwiczenia ze starsz¹ m³odzie¿¹ w ramach
Przysposobienia Wojskowego. Poza szko³¹
by³ radnym w Radzie Miejskiej z ramienia
Narodowego Bloku Gospodarczego, a od
1936 roku przewodniczy³ Komisji Bud¿eto-
wo-Finansowej Rady Miasta. W okresie tej
pracy wniós³ on do Rady Miasta wniosek o
pobieranie op³at w szko³ach miejskich za
naukê dzieci, których rodzice byli urzêdni-
kami miejskimi i zwolnienie z nich dzieci ro-
dziców bezrobotnych  (urzêdnicy miejscy byli
osobami dobrze sytuowanymi). Gdy wniosek
uzyska³ aprobatê Rady Miasta, wówczas
dyrektorzy Miejskiego Gimnazjum Matema-
tyczno-Przyrodniczego im. Kopernika oraz
Katolickiego Gimnazjum ¯eñskiego wysto-
sowali list otwarty oskar¿aj¹cy go o nierów-
ne traktowanie m³odzie¿y Bydgoszczy. Po
wnikliwym dochodzeniu Inspektor Szkolny w
Bydgoszczy Stanis³aw Tarnowski nakaza³
dyrektorom publiczne przeproszenie Micha³a
Porzycha za oszczerstwo.

13.10.1939 roku zosta³ aresztowany
przez Gestapo i doprowadzony do koszar
15 PAL-u przy ul. Gdañskiej. Zgin¹³ rozstrze-
lany w Dolinie �mierci w Fordonie 31 pa�-
dziernika, lub 1 listopada 1939 roku. Jego
szcz¹tki spoczywaj¹ tu do dzi�, gdy¿ pod-
czas ekshumacji cia³a nie odnaleziono.

opracowa³ KFAD

Materia³y �ród³owe:
Kronika Bydgoska Tom XV - TMMB Byd-
goszcz 1993, Informacje z archiwum Nauczy-
cielstwa Polskiego, informacje pani Zofii -
siostry Marii Porzych z domu Stankiewicz



Kompendium (5)

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Z KANCELARII PARAFIALNEJ

18 lutego 2006
Jan Lewandowski

ur. 31.01.2006
26 lutego 2006
Jakub Ciemny
ur. 31.10 2005

Patrycja Poczynek
ur. 10.11. 2005
Mi³osz Obrêbski
ur. 30.12.2005
Jakub Guzik

ur. 27.11.2005
Kornelia G¹siorek

ur. 26.12.2005
5 marca 2006

Joanna Simbiga
ur. 21.12.2005

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

PISMO �WIÊTE (CD)

21. Jak¹ warto�æ dla chrze�cijan posiada Stary Testament?

Chrze�cijanie czcz¹ Stary Testament jako prawdziwe s³owo Bo¿e:
wszystkie jego ksiêgi s¹ natchnione przez Boga i zachowuj¹ trwa³¹
warto�æ. �wiadcz¹ o Boskiej pedagogii zbawczej mi³o�ci Boga.
Zosta³y przede wszystkim napisane, aby przygotowaæ przyj�cie
Chrystusa, Odkupiciela �wiata.

22. Jak¹ warto�æ dla chrze�cijan posiada Nowy Testament?

Nowy Testament, którego centralnym przedmiotem jest Jezus
Chrystus, przekazuje nam ostateczn¹ prawdê Objawienia Bo¿e-
go. Sercem ca³ego Pisma �wiêtego s¹ cztery Ewangelie: Mate-
usza, Marka, £ukasza i Jana, poniewa¿ stanowi¹ g³ówne �wia-
dectwo o ¿yciu i nauczaniu Jezusa, i zajmuj¹ miejsce wyj¹tkowe
w Ko�ciele.

23. W czym wyra¿a siê jedno�æ miêdzy Starym i Nowym Testa-
mentem?

Pismo �wiête jest jedno, jak jedno jest S³owo Bo¿e, jeden zbaw-
czy zamys³ Boga i jedno Boskie natchnienie obydwu Testamen-
tów. Stary Testament przygotowuje Nowy, a Nowy wype³nia Sta-
ry; obydwa wzajemnie siê wyja�niaj¹.

24. Jak¹ funkcjê pe³ni Pismo �wiête w ¿yciu Ko�cio³a?

Pismo �wiête jest podstaw¹ i si³¹ ¿ywotn¹ dla Ko�cio³a. Jest dla
dzieci Ko�cio³a umocnieniem wiary, pokarmem duszy i trwa³ym
�ród³em ¿ycia duchowego. Jest dusz¹ teologii i przepowiadania
duszpasterskiego. Mówi psalmista: �Twoje s³owo jest lamp¹ dla
moich stóp i �wiat³em na mojej �cie¿ce� (Ps 119,105). Dlatego
Ko�ció³ zachêca do czêstego czytania Pisma �wiêtego, ponie-
wa¿ �nieznajomo�æ Pisma �wiêtego jest nieznajomo�ci¹
Chrystusa� (�w. Hieronim).

Rozdzia³ trzeci

CZ£OWIEK ODPOWIADA BOGU

WIERZÊ

25. W jaki sposób cz³owiek odpowiada objawiaj¹cemu siê Bogu?

Cz³owiek, wsparty ³ask¹ Bo¿¹, odpowiada Bogu pos³uszeñstwem
wiary. Byæ pos³usznym w wierze oznacza pe³ne przylgniêcie cz³o-
wieka do Boga i poddanie siê w sposób wolny us³yszanemu s³o-
wu, poniewa¿ jego prawda zosta³a zagwarantowana przez Nie-
go samego, który jest sam¹ Prawd¹.

26. Które postacie w Pi�mie �wiêtym s¹ g³ównymi �wiadkami
pos³uszeñstwa wiary?

Jest wielu �wiadków, w szczególno�ci dwóch: Abraham, który
poddany próbie, uwierzy³ Bogu (por. Rz 4,3) i bêd¹c zawsze po-
s³usznym Jego wezwaniu, sta³ siê "ojcem wszystkich tych, któ-
rzy... wierz¹" (Rz 4,11.18), i Dziewica Maryja, która urzeczywist-
nia³a w sposób najdoskonalszy przez ca³e swoje ¿ycie pos³uszeñ-
stwo wiary: Fiat mihi secundum Verbum tuum - niech mi siê sta-
nie wed³ug twego s³owa (£k 1,38). (cdn)

(IP)

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

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu
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25 lutego 2006
Antoni Henryk Wójtowicz

El¿bieta Maria Micha³owska
28 lutego 2006

Stanis³aw Pawe³ Gutowski
Kinga Anna Kubiak

�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.:
26 marca i 9. kwietnia br.

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

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

S³awomir Andrzej Janus
ur. 10.02.1950 zm. 8.02.2006
Zofia Barbara Szczodrowska
ur. 10.07.1934 zm. 3.03.2006

Antoni Malak
ur. 17.02.1974 zm. 3.03.2006

Halina Matusiak
ur. 17.02.1924 zm. 4.03.2006

Andrzej Gêstwiñski
ur. 8.06.1950 zm. 6.03.2006

Z ksi¹g parafialnych
wg stanu w dniu 13.02.2006

spisa³ Krzysztof D.

Zdarzy³o mi siê kilka razy z³a-
maæ postanowienie wielkopost-
ne. Czy zatem warto je podej-
mowaæ, a je�li tak - to jakie?

PAULA

Postanowienia nie mog¹ byæ dla
samych postanowieñ, bo np. jest
to tak, jak �pospolite ruszenie�
z okazji rekolekcji wielkopostnych,
ale maj¹ nam w czym� pomóc.
Mamy dziêki nim co� osi¹gn¹æ
w wymiarze dóbr wewnêtrznych,
duchowych. Chodzi o poszerzenie
wewnêtrznej sfery wolno�ci; mam
staæ siê cz³owiekiem niezale¿nym
wewnêtrznie, niezale¿nym od
dóbr tego �wiata, opinii, pogl¹dów
(schematów my�lowych), stereo-
typów, mody, trendów, itp. a sta-
waæ siê cz³owiekiem zale¿nym
od ... Pana Boga, a to wymaga
w³a�nie wysi³ku i samozaparcia.

Lepiej wiêc nie nak³adaæ na sie-
bie postanowieñ negatywnych, ale
pozytywne, jak np. roztropniej
i m¹drzej bêdê korzysta³ z telewi-
zji, internetu, a nie pozbawia³ siê
ich ca³kowicie na jaki� czas.

Chodzi wiêc o m¹dre korzysta-
nie z dóbr tego �wiata, które po-
mog¹ mi stawaæ siê pe³niej cz³o-
wiekiem stworzonym na obraz
i podobieñstwo Bo¿e i odkupio-
nym przez Chrystusa.

OD REDAKCJI:
Niniejszym pytaniem i odpowie-

dzi¹ chcemy zachêciæ PT Czytel-
ników do stawiania pytañ, na któ-
re sami nie s¹ w stanie sobie od-
powiedzieæ.

Skrzynka �Poczty Parafialnej�
przyjmie ka¿de pytanie. Mo¿na
równie¿ pisaæ na adres pocztowy
lub poczty elektronicznej.

ksi¹dz     MELCHISEDEC
... odpowiada



26 lutego zorganizowana zosta³a w ko�ciele wystawa rekwizytów i
fotogramów z Misterium Mêki Pañskiej. Organizatorzy zbierali do pu-
szek ofiary na potrzeby misterium.

1 marca - �rod¹ Popielcow¹ rozpocz¹³ siê Wielki Post. Posypaniu
g³ów popio³em towarzyszy³o wezwanie �Nawracajcie sie i wierzcie w
Ewangeliê�. Msze �w. by³y z bardzo licznym udzia³em wiernych.

3 do 4 marca odby³a siê Wizytacja Kanoniczna ks. Ordynariusza Die-
cezji Bydgoskiej i udzielony zosta³ Sakrament Bierzmowania m³odzie-
¿y klas trzecich Gimnazjum. Sakrament dojrza³o�ci chrze�cijañskiej
przyjê³o 217 m³odych ludzi (wiêcej na str. 2, 6, 7 i 8).

5 i 12 marca wystawiono na Mszy �w. o 18.30 I i II czê�æ Sacronoweli
- pantomimy przygotowanej g³ównie przez m³odzie¿ akademick¹.

Od 12 do 15 marca trwa³y rekolekcje parafialne i akademickie. Nauki
rekolekcyjne g³osi³ ks. Andrzej Przybylski - duszpasterz akademicki z
Czêstochowy (wiêcej o rekolekcjach na stronie DA Martyria
i w nastêpnym wydaniu �Na o�cie¿�).

19 marca III czê�æ Sacronoweli na wszystkich Mszach �w.

20. marca w Uroczysto�æ �w. Józefa o 8.00 i 18.00 Ró¿aniec z Litani¹
do �w. Józefa  w intencji ojców i rodzin.

25. marca o 10.00 zostanie odprawiona Msza sw. z intencj¹ podejê-
cia Duchowej Adopcji Dziecka Poczêtego. Ró¿aniec o 8.00 i 18.00, a
o 21.00 nabo¿eñstwo Maryjne w ko�ciele przy obrazie MB.

26 marca o  14.15 w naszym ko�ciele odprawiona zostanie Msza �w.
po³¹czona z nabo¿eñstwem Drogi Krzy¿owej w Dolinie �mierci dla
wspólnoty Ko�cio³a Domowego i Oazy M³odzie¿y.

2. kwietnia, podczas Mszy �w. o 8.30, w pierwsz¹ rocznicê �mierci
S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II liturgiê u�wietni¹  arty�ci  z Opery Lubel-
skiej. Po Mszy �w. odbêdzie siê okoliczno�ciowy koncert.

9. kwietnia 16.00 i 19.30 odbêdzie siê VI Misterium Mêki Pañskiej
w Dolinie �mierci pod has³em �Bóg, Honor, Ojczyzna�.

12. kwietnia odbêdzie siê parafialna spowied� wielkanocna w godzi-
nach od 8.30 do 11.00 i od 15.30 do 20.00.

13, 14 i 15 kwietnia to Dni Triduum Paschalnego. Ju¿ dzi� zarezer-
wujmy sobie czas na te uroczyste celebracje Tajemnicy Paschalnej.

Rekolekcje dla dzieci i m³odzie¿y w naszym ko�ciele odbêd¹ siê w
terminach: od 20 do 22. marca Szko³a Podstawowa Nr 66 * Od 27 do
29. marca Gimnazjum Nr 5 * Od 3 do 5 kwietnia Zespó³ Szkó³ nr 5:
Gimnazjum nr 53 i Liceum ogólnokszta³c¹ce Nr 15.

W Wielkim Po�cie zapraszamy w ka¿dy pi¹tek  na  Drogê Krzy¿ow¹:
dla dzieci o 17.00, dla doros³ycho 9.00 i 18.00; dla m³odzie¿y i studen-
tów o 20.00. oraz w niedziele o 16.00 na pasyjne rozwa¿anie Mêki
Pañskiej - Gorzkie ¯ale. Kazania pasyjne g³osi ks. Krzysztof Danow-
ski, (Gorzkie ¯ale tak¿e o 21.00 w kaplicy - bez kazania).

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

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

Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego codziennie w kaplicy o 15.00 oraz
Msza �w. o 15.30 od pn. do pt. Godzinki o Mi³osierdziu Bo¿ym w ka¿-
dy czwartek 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: www.mbkm.pl

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY

POZIOMO: 1A  �wiêta francuska - mêczennica na stosie 2G
Zdrobniale na kochan¹ przez wnuczki 3A  Urzêduje w gabinecie
4G  Narz¹d w uchu jak instrument 5A  Towarzyska gra w karty 6E
Matematyczny podzia³ 8A  Zespó³ braci Zieliñskich i Budziaszka
9H  Wypuszczanie pieniêdzy do obiegu 10A Opiekun s¹dowy 11H
Nie puszcza duszy do raju 12A Popularne imiê kota z bajki 13H
Pokarm, po¿ywienie.

PIONOWO: A1  Mamy w sobie grube, cienkie i �lepe B7  �lady po
zastrzyku C1  Magazynowany w ryzach D7  Zbiór wszystkich liter
E1  W¹troba, ¿o³¹dek, lub serce dla ka¿dego z nas F5  Ma za-
wsze cztery boki H1  Gdy pr¹du, to mierzone w amperach J8
Cz³owiek korzystaj¹cy z wyp³aty w ZUS K1 Strêczyciel L8 Obraz
Rafaela dech mu zapiera M1 Potrawa z �wie¿ych ogórków N8
"Wypad" na owoce do cudzego sadu

ZNACZENIE WYRAZÓW

KRZY¯ÓWKA
WIELKOPOSTNA

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  17. marca 2006 r. Nastêpne wydanie �Na
o�cie¿� planowane jest  9. kwietnia 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. Poszcze-
gólne wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasami.  W rozwi¹zaniu wy-
starczy podaæ samo has³o. Oto szyfr: [(13M, 5D, 4K, 3A, 8B, 2M)
( 8N, 10F, 1K, 5A) (10E, 12F) (5F, 3M, 13N, 8A) (8G, 5B, 10N, 4A,
13H, 11K, 6H, 1D, 12B, 8C) (9K) (3F, 13B, 9L, 3H, 2N, 12G, 1B,
13M, 6G, 3B, 1E, 2M, 2H) (13H, 8H, 4H) (5K, 10D, 6E) (1H, 1C,
5C, 6C, 12J, 9J) (5H, 12J, 11B, 6M, 4M, 9J)]. Rozwi¹zania nale-
¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki �Poczty
parafialnej� do 2 kwietnia 2006 roku.
Rozwi¹zanie krzy¿ówki  z poprzedniego wydania brzmia³o: �WIEL-
KI POST TO CZAS KORZYSTANIA Z OGROMNEJ £ASKI
MI£OSIERDZIA�. Nagrodê otrzymuje Agnieszka Barty�, zam.
w Bydgoszczy przy ul. £abendziñskiego 1. Gratulujemy. Nagro-
da od odebrania w zakrystii.
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POKAZÓWA?
Nie tylko dla maluchów

Mamusia dyskretnie obserwowa³a Anto-
sia. Czy¿by a¿ tak spowa¿nia³ i dojrza³ do
przygotowañ Wielkanocnych? W poprzed-
nim roku, tyle musia³a mu t³umaczyæ, wy-
ja�niaæ, a teraz proszê. Jaka odmiana!

- Pomog³em Eli za³o¿yæ ³añcuch - t³u-
maczy³. - Dlatego siê spó�ni³em. No wiesz,
mamo. Spad³ jej z roweru i sama nie da-
wa³a rady. By³em te¿ u Karola i pomog³em
mu w matmie. Chorowa³ przez ostatnie dwa
tygodnie i ba³em siê, ¿e gdy wróci po �wiê-
tach do szko³y, to bêdzie mia³ zaleg³o�ci -
mówi³, jak nakrêcony. - Dzwoni³em do babci
Stasi zapytaæ, czy nie trzeba jej zrobiæ za-
kupów.

Mama w³asnym uszom nie wierzy³a!
- Anto� - zapyta³a - dlaczego to

wszystko robisz?
- Jak to? - zdziwi³ siê. - Sama mi t³u-

maczy³a�, ¿e nie sama Wielkanoc jest wa¿-
na, ale ca³e przygotowanie do niej. Mówi-
³a�, ¿e Wielki Post i dni przed Zmartwych-
wstaniem Pana Jezusa s¹ tak samo wa¿-
ne.

- Noooo - zamy�li³a siê Kasia. - By³o-
by Panu Jezusowi przykro, ¿e umiera, a
Anto� w tym czasie jest taki niedobry, jak
zwykle.

- Sama jeste� niedobra! - wrzasn¹³
Anto�. - A poza tym Pan Jezus nie umar³ w
Wielki Czwartek, tylko po¿egna³ siê z
uczniami.

- Spokój - powiedzia³a mama cicho,
ale stanowczo. - Nie ¿yczê sobie k³ótni.

Wobec sprzeciwu mamy Anto� i Kasia
zaniechali dalszej sprzeczki i z obra¿ony-
mi minami rozeszli siê do swoich pokoi.

* * *
 Mama chodzi³a po kuchni nerwowym

krokiem.
- Nic z tego wszystkiego nie rozu-

miem, Antosiu - powiedzia³a. - Jeszcze dwie
godziny temu by³am taka dumna z ciebie,
ale po tym wszystkim, czego siê dowiedzia-
³am, sama ju¿ nie wiem co my�leæ.

- Ja nie zrobi³em nic z³ego - broni³ siê
ch³opiec. - Robi³em same dobre rzeczy:
pomog³em Ewie, Karolowi i babci.

- No tak - westchnê³a mama. - To co
ma znaczyæ skarga pani Olszañskiej? Po-
wiedzia³a wyra�nie: ,,Poprosi³am Antosia,
aby pomóg³ mi przesun¹æ kanapê, ponie-
wa¿ chcia³am umyæ okna, a starsza ju¿ je-
stem, schorowana, ale on mi odpowiedzia³,
¿ebym sobie innego jelenia znalaz³a, bo on
nie ma czasu bzdurami sobie g³owy zawra-
caæ. I jeszcze doda³, ¿e zbli¿a siê Wielka-
noc, wiêc trzeba robiæ wa¿ne rzeczy. Czy
pani wie, o jakiego jelenia Antosiowi cho-
dzi³o?".

- Oj, mamo - skrzywi³ siê Anto�. - Ja
nie znoszê tej baby... to znaczy pani Ol-
szañskiej - szybko siê poprawi³. - Po co
mam jej pomagaæ, skoro mogê to zrobiæ
dla tych osób, które lubiê? - zapyta³.

- To jak wyja�nisz pro�bê ma³ej Ewy?

- chcia³a wiedzieæ mama. - Spad³a z hu�-
tawki. Nikogo nie by³o, a ty akurat wraca-
³e� do domu. Mówi³a: ,,Pomó¿ mi Antek" i
strasznie p³aka³a. Z tego co wiem, wzru-
szy³e� ramionami i powiedzia³e�: ,,Spadaj
smarkulo".

- Mamo - jêkn¹³ Anto� - wszyscy
ch³opcy by siê ze mnie �miali, ¿e niañczê
jakiego� malucha. Co mnie obchodz¹ ja-
kie� ma³e dzieci? Jej te¿ nie lubiê. Mazgaj
taki i ju¿! - doda³.

- Wiem tak¿e - powiedzia³a smutno
mama - ¿e Leszek w szkole nie mia³ dru-
giego �niadania. - Nie poprosi³ ciê, chocia¿
mia³e� dwie kanapki. Sam mu zapropono-
wa³e�, ¿e sprzeda¿, za z³otówkê. Czy ty nie
wiesz, ¿e gdyby on mia³ z³otówkê, to kupi³-
by sobie sam?

- Z takimi ch³opakami jak Leszek ja
siê nie zadajê - odpar³ Anto�. - Czy ty wiesz,
z jakiej rodziny on pochodzi? - zapyta³. -
Matka pije, ojciec pije i wci¹¿ wrzeszcz¹,
jak nie na siebie, to na niego. W ¿yciu mu
nie dam kanapki. Mamo, Leszek to margi-
nes!

- Co takiego?! - mama, a¿ podnios³a
g³os.

- Margines - powtórzy³  Anto�. - To
nikt, zupe³ne zero.

- Do�æ tego - przerwa³a mama. - To
nie wina Leszka - wtr¹ci³a niby mimocho-
dem i zaczê³a mówiæ - Ostatnia Wiecze-
rza, to nie tylko dar komunii �wiêtej, to nie
tylko po¿egnanie z uczniami, ale bardzo
wa¿na nauka dla nas. Pan Jezus podczas
Paschy, czyli Ostatniej Wieczerzy, umy³
uczniom nogi. W ten sposób nakaza³ umy-
waæ nogi innym...

- To ja mam myæ wszystkim
nogi? - rozdziawi³a buziê ze zdzi-
wienia Kasia.

- Nie - u�miechnê³a siê
mama. - To symbol. Oznacza on,
¿e skoro Pan Jezus, Syn Bo¿y
móg³ umyæ nogi swoim uczniom,
to i my mamy kochaæ siebie na-
wzajem, mamy kochaæ ludzi bez
wzglêdu na to z jakiej rodziny
pochodz¹ i kim s¹. Przykazanie
Jezusa jest jasne: "Je�li bowiem
mi³ujecie tych, którzy was mi³uj¹,
có¿ za nagrodê mieæ bêdziecie?
Czy¿ i celnicy tego nie czyni¹?"
(Mt 5,46) - mówi³a mama. - Po-
maganie ludziom, których kocha-
my czy lubimy, jest rzecz¹ ³atw¹ -
próbowa³a t³umaczyæ mama. -
Czêsto jest te¿ tak, ¿e wiemy o
tym, i¿ pomagaj¹c komu�, mo¿e-
my otrzymaæ co� w zamian. A to
nie o to chodzi! - rzek³a bardzo
stanowczo.

- To o co chodzi, mamusiu?
- spyta³a Kasia.

- Mamy pomagaæ i kochaæ
wszystkich ludzi - odpar³a mama.

- To tak¿e jest przes³anie Pana Jezusa do
uczniów z Ostatniej Wieczerzy czyli Wiel-
kiego Czwartku: ,,Przykazanie nowe dajê
wam, aby�cie siê wzajemnie mi³owali (...).
Po tym wszyscy poznaj¹, ¿e�cie uczniami
moimi, je�li bêdziecie siê wzajemnie mi³o-
wali (...) To jest moje przykazanie, aby�cie
siê wzajemnie mi³owali, tak jak Ja was
umi³owa³em. Nikt nie ma wiêkszej mi³o�ci
od tej, gdy kto� ¿ycie swoje oddaje za przy-
jació³ swoich" (J 13,34-35.15,12-13).

- Mamusiu, ale Pan Jezus odda³ ¿ycie
za przyjació³, a nie za tych, których nie lubi³
- powiedzia³a Kasia.

- Nie, kochanie - zaprotestowa³a
mama. - Pan Jezus uznawa³ za przyjaciela
ka¿dego cz³owieka, nawet wroga. Wiedzia³,
¿e Judasz go zdradzi, wyda na �mieræ, a
Piotr siê go wyprze i wszyscy w niego zw¹t-
pi¹, a jednak odda³ ¿ycie za wszystkich i
my mamy pomagaæ wszystkim ludziom,
tym wiêcej, im mniej na to zas³uguj¹.

Anto� zawstydzi³ siê. Wiedzia³, ¿e poma-
gaæ tym, których siê lubi, jest ³atwo. Jesz-
cze pro�ciej tym, od których co� mo¿na
otrzymaæ w zamian. Dotar³o do niego, ¿e
nie tego Pan Jezus naucza³ i ¿e nie o to
chodzi w przygotowaniach do Zmartwych-
wstania Pana Jezusa. Zrozumia³, ¿e musi
zmieniæ swoje postêpowanie.

Czy potrafisz pomagaæ tym, którzy czê-
sto nie bêd¹ mogli Ci siê niczym odwdziê-
czyæ za Twoj¹ przys³ugê?

BEATA ANDRZEJCZUK

Od redakcji: Tekst pochodzi z akcji �Dzielmy
sie s³owem� koordynowanej przez Dom Wydaw-
niczy Rafael.




