


Obecne wydanie ukazuje siê znów po
wielkich dniach w Ko�ciele i to zarówno tym
ogólnopolskim, jak i parafialnym. By zacho-
waæ chronologiê warto wymieniæ X Integra-
cyjny Fordoñski Festyn Maryjny, Prymicje ks.
Tomasza Dadka - naszego parafianina, przy-
jazd papie¿a Benedykta XVI, I Komunia �w.
dzieci, X czuwanie m³odych na polach Led-
nicy i ju¿ zupe³nie na koniec uroczysto�æ Cia³a
i Krwi Pañskiej - Bo¿ego Cia³a.

Has³em niniejszego wydania jest �Finis
coronat opus� (³ac. �Koniec wieñczy dzie³o�.
Koniec kojarzy siê zwykle z zamkniêciem ja-
kiego� etapu w ¿yciu, jak np. koniec nauki,
czy studiów, koniec roku formacji, okresu
narzeczeñstwa, trudnych chwil w ¿yciu.

Rozwa¿ania ks. Proboszcza o powo³aniu
cz³owieka, a tak¿e rozmowa miesi¹ca z ks.
Tomaszem Dadkiem pokazuj¹ rzeczywisto�æ
pe³n¹ problemów, ale i zapa³u apostolskie-
go. Mimo, ¿e rozmowa jest do�æ d³uga, war-
to j¹ przeczytaæ.

X Fordoñski Festyn Maryjny prze¿yli�my
w atmosferze wielkiego �wiêtowania. Na Fe-
stynie, jak co roku, dzia³o siê wiele. O tym
wszystkim mo¿na poczytaæ na stronie �Wia-
traka�.

Jest �wiadectwo m³odych ze spotkania z
papie¿em Benedyktem XVI, który �nie móg³
nie przybyæ� do ojczyzny Jana Paw³a II i pój�æ
Jego �ladami. Jest i wiersz pani Józefy
Künstler - naszej parafianki, który pokazuje
dobitnie, kim by³ i gdzie jest teraz nasz uko-
chany Jan Pawe³ II.

Jest te¿ krótki opis o tym co dzia³o siê na
tegorocznej Lednicy, gdzie m³odzi uczestni-
czyli w swoistym misterium na temat �Chry-
stus drog¹�. O wa¿no�ci tego spotkania
�wiadczy choæby fakt obecno�ci ks. kard.
Stanis³awa Dziwisza, arcybiskupów i bisku-
pów ponadtysiêcznej grupy kap³anów i po-
dobnej grupy sióstr zakonnych, a tak¿e oko-
³o 100-tysiêcznej rzeszy m³odych. Do nastêp-
nego spotkania pod Ryb¹ zosta³ siê prawie
rok i bêdzie jeszcze czas na opisanie tego
co dzia³o siê tam.

Zbli¿a siê X rocznica pobytu figury Matki
Bo¿ej Fatimskiej. Nie przegapmy tego dnia,
bo i wspomnieñ i owoców tego spotkania
wystarczy na niejedno wydanie miesiêczni-
ka.

¯yczê wszystkim wielu dobrych refleksji
przy lekturze niniejszego wydania, nastêpne
- wakacyjne ju¿ za miesi¹c.

 FRED

Mo¿na nie czytaæ

Powo³anie
Tegoroczny miesi¹c maj przypomnia³

czêsto poruszany w Ko�ciele temat po-
wo³ania cz³owieka. Dnia 20 maja br. mia-
³y miejsce w Katedrze Bydgoskiej �wiê-
cenia kap³añskie. Prezbiterem zosta³, ku
naszej wielkiej rado�ci, syn tutejszej pa-
rafii - ks. Tomasz Dadek. Dzieñ pó�niej
w niedzielê byli�my �wiadkami rzadkiej
uroczysto�ci jak¹ jest Prymicyjna Msza
�wiêta ksiêdza neoprezbitera. Te podnio-
s³e uroczysto�ci i dzia³aj¹ca prê¿nie w pa-
rafii wspólnota Wspierania Powo³añ Ka-
p³añskich niech bêd¹ okazj¹ do krótkiej
refleksji na temat powo³ania w ¿yciu cz³o-
wieka.

W Ewangelii czêsto znajdujemy Jezu-
sowe wezwanie: Pójd� za mn¹! (np. Mt
8, 22). Niestety, nie znamy imion wezwa-
nych, tak jak nie znamy imion siedem-
dziesiêciu dwóch uczniów, których Jezus
rozes³a³ na swoje ¿niwo (£k 10, 1). Spo-
�ród powo³anych znamy jedynie imiona
Dwunastu Aposto³ów (Mt 10, 2-5).

Ks. Zbigniew Sobolewski napisa³ kie-
dy� tak:

Zwykle, gdy mówimy o powo³aniu,
mamy na my�li szczególne predyspozy-
cje do wykonywania jakiego� zawodu.
Mówimy o kim�, ¿e jest �z powo³ania�
nauczycielem, lekarzem albo handlow-
cem. Co to oznacza? ¯e kto� jest �uro-
dzonym�, �rasowym�, �prawdziwym� chi-
rurgiem, matematyczk¹ albo przedsiê-
biorc¹. Cz³owiek taki nie tylko wzorowo
wykonuje swój zawód, ale wk³ada w
swoj¹ pracê samego siebie. Tak jak od-
ró¿niamy w mgnieniu oka artystê od wy-
robnika, tak te¿ odró¿niamy tego, kto ma
powo³anie do danego zawodu, od oso-
by, która wykonuje swój zawód bez en-
tuzjazmu i charyzmy. Mo¿na nazwaæ to
polotem, ¿y³k¹, charyzmatem, darem
albo zwyczajnie - powo³aniem. W dzie-
dzinie religijnej mówimy o powo³aniu do
kap³añstwa, ¿ycia zakonnego, o powo³a-
niu misyjnym. To równie¿ oznacza, ¿e
mamy do czynienia z kim� szczególnym;
z kim�, kto odpowiedzia³ ca³ym sob¹ na
wezwanie Bo¿e do nadprzyrodzonych
zadañ. Ludzie czêsto mówi¹ o swoim pro-
boszczu lub wikariuszu �to prawdziwy
ksi¹dz�, �to ksi¹dz z powo³ania�. Albo te¿:
�ten cz³owiek nie powinien byæ ksiêdzem�,
�on siê nie nadaje, by byæ duchownym�.
Chocia¿ nieraz trudno by³oby im uzasad-
niæ swe s¹dy i podaæ kryteria oceny, to
jednak wewnêtrznie czuj¹, ¿e spotykaj¹
kogo� wspania³e realizuj¹cego swe po-
wo³anie albo nie.

Proboszczowskie
zamyslenia
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Nowe wydarzenia prafialne

Na str. 1 ok³adki - parafialna celebracja Prymi-
cyjnej Mszy �w. przez ks. Tomasza Dadka - na-
szego parafianina, fot. Mieczys³aw Paw³owski

Trzeba jednak, aby�my pamiêtali, ¿e
istnieje jeszcze jeden, bardziej funda-
mentalny rodzaj powo³ania. Zapominamy
i rzadko mówimy o nim.   To powo³anie
do bycia cz³owiekiem. Mo¿e kogo� zdzi-
wiæ, ¿e istnieje takie powo³anie. Powo³a-
nie do bycia cz³owiekiem. Zanim bowiem
ka¿dy z nas bêdzie nauczycielem, rolni-
kiem, kierowc¹, sprzedawc¹, ksiêdzem
czy prawnikiem, ma byæ cz³owiekiem.
Kto� powie, ¿e to ¿adne powo³anie. Prze-
cie¿ rodzimy siê lud�mi. Jest tylko kwe-
sti¹ czasu, aby z ma³ego cz³owieka roz-
wija³ siê du¿y cz³owiek. Tymczasem cz³o-
wieczeñstwo jest naszym najwa¿niej-
szym zadaniem.

Cz³owiek jest istot¹ dynamiczn¹, pod-
legaj¹c¹ prawom rozwoju. Je�li chce,
mo¿e wykorzystaæ stwarzane mu szan-
se i rozwijaæ wspaniale swe cz³owieczeñ-
stwo w ró¿nych sferach. Mo¿e kszta³ciæ
swój intelekt i wolê.

Rozwijaæ siê nie tylko fizycznie (co jest
kwesti¹ czasu i zapewnienia ku temu do-
godnych warunków), ale tak¿e mo¿e - i
to jest najwa¿niejsze - rozwijaæ siê du-
chowo: intelektualnie, moralnie, religijnie.

W rozwoju cz³owieka wa¿n¹ rzecz¹ jest
to, aby by³ on harmonijny, zintegrowany.
Inaczej powstaj¹ potwory albo karykatu-
ry cz³owieczeñstwa. Nie mo¿na zadbaæ
tylko o rozwój fizyczny, a zaniedbaæ du-
cha. Kto� wyrze�bi sobie miê�nie i mo¿e
nawet zdobêdzie niejeden medal, ale nie-
dorozwój serca uczyni go postaci¹ tra-
giczn¹. Podobnie nie mo¿na dbaæ jedy-
nie o zdobywanie wiedzy, zapominaj¹c o
wierze. Grozi to niebezpieczn¹ u³omno-
�ci¹.

Niestety, zdarza³o siê ju¿ nieraz, ¿e
genialni naukowcy, pozbawieni jakichkol-
wiek odniesieñ moralnych czy religijnych,
okazywali siê nieszczê�ciem dla ca³ych
narodów. Dzisiaj, jak nigdy, mo¿emy oba-
wiaæ siê ca³ej generacji m³odych, spraw-
nych fizycznie, zdrowych i dobrze wy-
kszta³conych, ale pustych wewnêtrznie,
religijnie i moralnie kar³owatych osób.
Wiele potrafi¹ w ró¿nych dziedzinach
(ekonomii, polityce, medycynie), ale nie
maj¹ oni ¿adnego odniesienia do praw-
dy i dobra, do Boga. To naprawdê nie-
bezpieczni ludzie.

KS. PROBOSZCZ JAN
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Wiary nie uczê siê od nauczycie-
la, wchodzê w jej rzeczywisto�æ
wierz¹c �wiadkowi

JAN  ANDRZEJ K£OCZOWSKI OP



Rozmowa miesi¹ca

NIE BYÆ BYLE JAKIM ...
z ksiêdzem neoprezbiterem Tomaszem Dadkiem rozmawiaj¹ Irena i Mieczys³aw Paw³owscy

Tematem czerwcowego wydania �Na
o�cie¿� jest ³aciñskie powiedzenie: �Fi-
nis coronat opus�, co t³umaczy siê: �Ko-
niec wieñczy dzie³o�. W ¿yciu Ksiêdza
zakoñczy³ siê pewien okres. Jaki on by³?
Gdy rozpozna³em swoje powo³anie i ju¿
mniej wiêcej wiedzia³em, co chcê w swym
¿yciu robiæ, moje kroki skierowa³y siê do-
syæ naturalnie do seminarium. Bydgoszcz
le¿a³a wtedy na terenie Archidiecezji Gnie�-
nieñskiej, wiêc trafi³em do Prymasowskie-
go Wy¿szego Seminarium Duchownego w
Gnie�nie. Du¿e znaczenie mia³ dla mnie
fakt, ¿e w dzieciñstwie je�dzi³em z rodzi-
cami na odpust �wiêtego Wojciecha. Ten
odpust odcisn¹³ taki �lad, który we mnie
pozosta³. My�lê, ¿e �wiêty Wojciech sam
uruchomi³ swoje mo¿liwo�ci w niebie, ¿e
trafi³em do gnie�nieñskiego Seminarium.
Po czterech latach formacji w Gnie�nie, w
zwi¹zku ze zmian¹ granic diecezji, trafi³em
do Wy¿szego Seminarium Diecezji Bydgo-
skiej w Bydgoszczy i tu odbywa³em ostat-
nie lata studiów.

Seminarium w Bydgoszczy by³o nowym
domem formacyjnym.
Tak. Czas w seminarium by³ czasem bar-
dzo wa¿nym. Przytoczê tak¹ my�l, któr¹
mia³em na pocz¹tku seminarium. Na pierw-
szym roku, pomy�la³em sobie, ¿e czeka
mnie sze�æ lat rekolekcji i to takich porz¹d-
nych, podczas których zastanowieniu bê-
dzie podlega³o wszystko zwi¹zane ze mn¹
i moj¹ to¿samo�ci¹, a w szczególno�ci ta-
kie sprawy jak: bycie ksiêdzem, cz³owie-
kiem i chrze�cijaninem, ale tak¿e relacje
do ró¿nych osób, rodziców, do rodziny, do
m³odszych, do starszych, do tych, którzy
potrzebuj¹ Pana Boga, do osób w ró¿nych
grupach itd.

Czy pad³y w czasie studiów odpowiedzi
na podstawowe pytania cz³owieka: sk¹d
siê wzi¹³em, kim jestem i dok¹d zmie-
rzam?
Filozofia da³a mi bardzo du¿o, poszerzy³a
moje horyzonty my�lowe. Nigdy nie przy-
puszcza³em, ¿e mo¿na tak my�leæ o cz³o-
wieku, o �wiecie, i o Panu Bogu te¿. Uwa-
¿am, ¿e filozofia, która rozumowo próbuje
�podej�æ� do Pana Boga, bardzo, bardzo
mi pomog³a, a szczególnie �wiêty Tomasz
z Akwinu, nota bene mój patron. Odczu-
wa³em wprost tê pomoc w czasie studiów
z filozofii i metafizyki.

Skoñczy³ Ksi¹dz studia teologiczne, któ-
re trwa³y sze�æ lat, z pewno�ci¹ jest
Ksi¹dz magistrem teologii, wiêc jest py-
tanie o temat pracy magisterskiej i dla-
czego?
�S³owo Bo¿e w ¿yciu ucznia Jezusa Chry-
stusa na podstawie perykopy o Marcie i
Marii� z Ewangelii �w. £ukasza, to jest o
tych dwóch siostrach. [ci¹g dalszy  na str. 4]

Rozumiem, ¿e fina³ by³ na Uniwersyte-
cie Adam Mickiewicza w Poznaniu?
Tak. I teraz - dlaczego w³a�nie taki temat.
Dlatego, ¿e ju¿ od pierwszego roku semi-
narium, gdy zacz¹³em siê zag³êbiaæ w S³o-
wo Bo¿e...ta perykopa robi³a na mnie wra-
¿enie, szczególnie postawa tej jednej z
sióstr, która mia³a odwagê kontemplacji,
mia³a odwagê zatrzymaæ siê, traciæ czas z
Panem Bogiem, jak siê mówi teraz. To mnie

zawsze zastanawia³o. A jeszcze oprócz
tego, na drugim roku pojecha³em na dal-
szy ci¹g formacji, szkolnej ewangelizacji.
To by³ kurs �Emaus�, który formuje do mi-
³o�ci S³owa Bo¿ego i Pisma �wiêtego. Po
tym kursie mia³em decydowaæ, jakie semi-
narium naukowe wybiorê. My�la³em nad fi-
lozofi¹, psychologi¹, teologi¹ duchowo�ci,
pedagogik¹ itd. Ale w³a�nie zadecydowa³a
ta perykopa, a po drugie, ¿e jest to S³owo
Bo¿e, które ci¹gle do mnie wraca.

Kto by³ promotorem?
Ksi¹dz dr Pawe³ Podeszwa. On jest pre-
fektem Seminarium w Gnie�nie.

Jest Ksi¹dz naszym parafianinem. Ile to
ju¿ lat?
Przeprowadzili�my siê do Fordonu w 1987
roku, czyli dziewiêtna�cie lat temu. Wraz z
przyjêciem I Komunii �wiêtej zosta³em mi-
nistrantem, a �wiêcenia kap³añskie przyj¹-
³em dok³adnie w dniu siedemnastej roczni-
cy tego wydarzenia. To by³o te¿ dwudzie-
stego maja. Widaæ, ¿e Pan Bóg pisze swoje
na moich kartach ¿ycia. Nasza parafia ko-
jarzy³a mi siê od dziecka z ksiêdzem pra³a-
tem Zygmuntem Trybowskim, dobrym cz³o-
wiekiem, z jego pogodn¹ twarz¹, z du¿ym
spokojem, z takim chodz¹cym �wiêtym. Z
parafii mam jak najlepsze wspomnienia.

Ksi¹dz by³ kolejno ministrantem i lekto-
rem. Czy taka s³u¿ba pomaga przygoto-
waæ siê do kap³añstwa?
Statystyki seminaryjne podaj¹, ¿e 80% kan-
dydatów zg³aszaj¹cych siê do seminarium,
to s¹ byli ministranci i lektorzy. Je�li chodzi
o mnie, to s³u¿ba przy o³tarzu bardzo mi
pomog³a, bo stwarza³a wspólnotê, pewien
klimat, przestrzeñ, w której Pan Bóg mo¿e
dzia³aæ. Ja sobie to tak kojarzê, ¿e jest
wokó³ kap³ana, który autentycznie ¿yje swo-
im powo³aniem pewna przestrzeñ, w której
budz¹ siê powo³ania innych. By³o tylu wspa-
nia³ych kap³anów w naszej parafii i oni mieli
ten dar budzenia powo³añ. To nie chodzi
tylko o mnie, ale o tych, którzy teraz poszli
i którzy byli wcze�niej i którzy pewnie jesz-
cze bêd¹, bo zasiew trwa. Najbardziej
wspominam trzech kap³anów: ksiêdza
Grzegorza Kuliñskiego, przyk³ad radosne-
go i powa¿nego kap³ana - �wiêty u�miech-
niêty, ksiêdza Tomasza Cyla, o którym
wspomina³em na prymicji, który dla mnie
du¿o zrobi³, choæ pewnie o tym nie wie. Pan
Bóg bardzo siê nim pos³u¿y³, gdy chodzi o
mnie, w³a�nie to, ¿e gdzie� by³o w ko�ciele
takie miejsce dla mnie, we wspólnocie mi-
nistrantów, w której czu³em siê trochê jak
w rodzinie. To spowodowa³o, ¿e przy o³ta-
rzu by³em na swoim miejscu. Gdy by³y wiel-
kie uroczysto�ci religijne w naszej parafii,
zdarza³o siê, ¿e ksi¹dz biskup mnie pierw-
szemu poda³ komuniê lub podczas której�
z Pasterek, osoba, która gra³a �wiêtego Jó-
zefa poda³a sw¹ laskê akurat mnie.

Bardzo wa¿na jest te¿ troska innych o tê
grupê by razem te¿ wyjecha³a, razem by³a.

Jak �wypada� nasza parafia, gdy cho-
dzi o celebracje, spotkania liturgiczne,
na tle innych parafii, których mia³ Ksi¹dz
okazjê do�wiadczyæ?
W naszej parafii jest wielkie wyczucie sa-
crum, co zauwa¿y³em dopiero, gdy by³em
w innych parafiach. To przejawia siê w bar-
dzo praktycznych rzeczach. S¹ �wiête mo-
menty, podczas których nie ma ruchu przy
o³tarzu, ko�cielny nie przychodzi zapaliæ
�wiec w czasie Mszy �wiêtej, czysto�æ bie-
lizny ko�cielnej itd. Nie znaczy to, ¿e w in-
nych parafiach jest gorzej, lecz w naszej
parafii jest mocniejsze wyczucie sacrum.
W historii sztuki mówi siê o �Prymicje Deo�,
o zasadzie, ¿e to co daje siê Panu Bogu
jest najlepsze - najlepsze materia³y, najlep-
sze wykonanie i najlepsza jako�æ.

Chodzi³ Ksi¹dz do Technikum Kolejowe-
go w Bydgoszczy. Dzi� ju¿ tej szko³y nie
ma, ale absolwenci tej szko³y, to w wie-
lu przypadkach osoby zajmuj¹ce wa¿ne
miejsce w spo³eczeñstwie. S¹ np. w�ród
nich profesorowie wy¿szych uczelni, po-
litycy, ksiê¿a. Co sprawi³o, ¿e ta szko³a
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dawa³a takie przygotowanie?
Gdy ja by³em w Technikum (piêæ lat), nie-
samowit¹ atmosferê wprowadza³ ówczesny
dyrektor, pan Edward Ma³achowski, zreszt¹
by³ na moich prymicjach - wspania³y cz³o-
wiek. Oczywi�cie, nie jest to tylko jego za-
s³uga, ale ca³ego grona pedagogicznego,
które stwarza³o tak¹ atmosferê w szkole.
Uczniowie czuli, ¿e nauczyciele tworz¹ ca-
³o�æ, ¿e s¹ razem i to jest wspólnota. Mimo,
¿e ka¿dy mia³ odmienne pogl¹dy na ró¿ne
tematy, by³a jedno�æ, pe³na konsekwencja
i to wp³ynê³o na to, ¿e tylu my�l¹cych ludzi
siê pojawi³o. Byæ mo¿e równie¿ to przyczy-
ni³o siê do wyszukania istoty ¿ycia, powo-
³ania. W seminarium mówi³em kolegom, ¿e
technikum uczy my�leæ.

Jaki kierunek Ksi¹dz skoñczy³?
Skrót tego kierunku by³ AU  �Automatyka
Urz¹dzeñ sterowania ruchem kolejowym�,
ale w ¿argonie kolejowym mówi siê, ¿e to
s¹ �urz¹dzenia zabezpieczenia ruchu ko-
lejowego�.

Czyli bezpieczeñstwo podró¿nych jest
zapewnione, natomiast bezpieczeñstwo
wiernych jest do zrobienia.
Tak, jest szansa.

Zwykle ksi¹dz neoprezbiter wypisuje na
obrazku swoje ¿yciowe credo. Ksi¹dz
umie�ci³ cytat z Ewangelii �w. Jana �Nie
wy�cie mnie wybrali, ale Ja was wybra-
³em�. Sk¹d ten wybór?
Na Mszy prymicyjnej ju¿ wspomnia³em, ¿e
sze�æ i pó³ roku wcze�niej, kiedy Pan Bóg
da³ mi tak¹ ³askê pog³êbienia relacji z Nim,
a nawet pewnego typu nawrócenie, �wiat
wówczas dla mnie zmieni³ kolory. Zacz¹-
³em zastanawiaæ siê, co by tu w ¿yciu ro-
biæ? Kiedy� poszed³em w sobotê do ko�cio-
³a, na Mszê �wiêt¹ na 8.30, by³em nieco
nieprzytomny, bo w pi¹tek wieczorem po-
szed³em pó�no spaæ. Ewangeliê czyta³
Maciej - diakon. Pamiêtam dwie rzeczy,
moje nastawienie do Ewangelii, nie chcia-
³em jej us³yszeæ, by³em tak zmêczony i
my�la³em, byle szybciej by³o po czytaniu,
a gdy czyta³: �Nie wy�cie Mnie wybrali, ale
Ja was wybra³em�, to nie by³o jak uderze-
nie obuchem, ale delikatnie, jak wrzucenie
ziaren do serca i od tego czasu zacz¹³em
siê zastanawiaæ co to oznacza. Potem
przekona³em siê, ¿e to nie ja wybra³em to
kap³añstwo, ale Chrystus Kap³an wybra³
mnie.

I dalej czytamy, kontynuuj¹c ten cytat:
�i przeznaczy³em was na to, aby�cie szli
i owoc przynosili, i by owoc Wasz trwa³
- aby wszystko da³ Wam Ojciec, o cokol-
wiek Go poprosicie w imiê moje.� (J
15,16) Jest wybranie i wymiar zadania
do wype³nienia ...
Te s³owa: �aby�cie szli i owoc przynosili�
ods³oni³y mi siê dok³adnie rano przed pry-
micjami. Ten dalszy tekst nie by³ mi wcze-

�niej potrzebny, a teraz pojawi³ siê jako za-
danie, jako misja.

...czyli program...
¿e ja nie idê do kap³añstwa dla siebie, nie
idê dla kogo�, bo kto� chce, tylko idê dla
Chrystusa, który daje mi tak¹ misjê, jak¹
On pe³ni³ na ziemi.

�Nie chcê byæ byle jakim ksiêdzem�.
Tak¹ wypowied� Ksiêdza zacytowa³a
jedna z gazet bydgoskich. Co to ozna-
cza?
To oznacza, ¿e ludzie maj¹ ju¿ do�æ kap³a-
nów zmêczonych, miernych. Ludzie maj¹

do�æ kap³anów nieautentycznych, nie-
u�miechniêtych. Ludzie chc¹ kap³anów
�wiêtych, i o to siê modl¹. Oczywi�cie, w
tych s³owach wszystko to siê kryje, ale te¿
wiem, jakie to s¹ wielkie s³owa i jak wyso-
ko postawiona jest poprzeczka przez Pana
Boga i przeze mnie samego. Mówiê tak
odwa¿nie te s³owa, ¿e ludzie s¹ zmêczeni,
a sam nie wiem, jakim bêdê kap³anem, gdy
przyjdzie co do czego. Czy ufam? Zreszt¹
tak czêsto siê modlê, a gdy mam jakie�
wiêksze problemy mówiê tak: Panie Bo¿e,
no w koñcu nie ja Ciebie wybra³em, lecz Ty
mnie. Co� trzeba z tym zrobiæ, no to zrób. I
bardzo czêsto, te s³owa: �Nie wy�cie mnie
wybrali, ale Ja was...� stawa³y siê ska³¹ do
tego, aby i�æ dalej.

Podczas spotkania z kap³anami, papie¿
Benedykt XVI wypowiedzia³ wiele wa¿-
nych s³ów, a w�ród nich by³y takie: Wier-
ni, i tu nawi¹zujê do tego, co Ksi¹dz po-
wiedzia³, oczekuj¹ tylko jednego, aby ka-

p³ani byli specjalistami od spotkania
cz³owieka z Bogiem. Tak bêdzie?
Tak bêdzie, je¿eli ja sam bêdê specjalist¹
od swojego spotkania z Panem Bogiem, je-
�li ja sam bêdê spotyka³ siê z Nim. Je�li
bêdê rozumia³, jaka jest moja motywacja,
dlaczego chcê te¿ innym ludziom u³atwiaæ
spotkanie z Panem Bogiem - to tak bêdzie.

By³ Ksi¹dz dwa razy na Przystanku �Wo-
odstock�, a precyzyjnie na Przystanku
�Jezus�. Czy to jest spotkanie z jak¹�
ekstremaln¹ rzeczywisto�ci¹?
Tak. Nie wiem dlaczego, ale od pocz¹tku
mego powo³ania sam Pan Bóg stawia mnie
w ekstremalnych sytuacjach i, chc¹c nie
chc¹c, do�wiadczam sytuacji, w których
Pan Bóg ode mnie du¿o wymaga. Do wy-
jazdu na �Woodstock� zachêci³ mnie ojciec
Marcin Wrzos, oblat z naszej parafii. Mówi³
do mnie: Ty jeste� potrzebny Panu Bogu
tam. Tam, gdzie jest trudno, gdzie s¹ lu-
dzie potrzebuj¹cy pomocy. Na pocz¹tku IV
roku w seminarium, podczas dnia skupie-
nia, u�wiadomi³em sobie, ¿e broniê siê
przed wyjazdem na Przystanek Wood-
stock, bo bojê siê cierpieæ dla Chrystusa.
Powiedzia³em wówczas Bogu: Dobrze,
Panie Bo¿e, dla Ciebie, nawet dostaæ w
gêbê. Ale wówczas Pan Bóg podsun¹³ mi
pewien pomys³ na bazie s³ów pie�ni: I swoje
przed Nim zegnij kolana, kochajmy Pana,
kochajmy Pana. W czasie tej samej Ado-
racji, kiedy Panu Bogu powiedzia³em, ¿e
dla CIEBIE mogê dostaæ w gêbê, sam Pan
Bóg, mam tak¹ nadziejê, przemieni³ mi s³o-
wa tej pie�ni: I swoje przed nim zegnij ko-
lanka, kochajmy punka, kochajmy punka.
Mo¿e to dla niektórych herezja, ale to za-
czê³o dzia³aæ nie tylko na przystanku �Je-
zus�, ale tak¿e na pieszej pielgrzymce,
gdzie mia³em do czynienia z niejednym
cz³owiekiem, który znajduje siê w tej pseu-
do-grupie. Na nich ten tekst �zadzia³a³�.

Jak dosz³o do tego wyjazdu na przysta-
nek �Jezus� ju¿ wiemy, ale dlaczego?
Ten wynik dialogowania z Bogiem to
jeszcze ma³o, musia³y byæ jeszcze inne
motywy, bo nie do koñca mnie to prze-
konuje.
Istniej¹ w Polsce szko³y nowej ewangeli-
zacji. Ju¿ po pierwszym roku seminarium
pojecha³em na kursy i formacje, które oni
prowadz¹. Jednym z nich jest kurs �Pawe³�,
który przygotowuje do ewangelizacji ulicz-
nej bezpo�redniej, daje bardzo konkretne
narzêdzia i sposoby. Wtedy, w Poznaniu,
po raz pierwszy poszed³em na ewangeli-
zacjê uliczn¹. By³o to dla mnie wspania³e
prze¿ycie, do�wiadczenie Pana Boga i tego
jak dzia³a w ludziach, do�wiadczenie opie-
ki nade mn¹ i tymi, którzy g³osz¹ Jego S³o-
wo, ¿e zosta³o to we mnie do dzi� i kto wie
czy nie u³atwi³o mi wyjazdu na przystanek
�Jezus�.

NIE BYÆ BYLE JAKIM ...
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Teraz prosimy o parê s³ów dla tych, któ-
rzy nigdy nie s³yszeli o przystanku �Wo-
odstock� i o przystanku �Jezus�, o co
w tym wszystkim chodzi i dlaczego to
jest takie wa¿ne?
Przystanek �Woodstock� organizowany jest
przez Orkiestrê �wi¹tecznej Pomocy, przez
pana Jerzego Owsiaka, chyba od dziesiê-
ciu lat. Niewiele krócej istnieje przystanek
�Jezus�, który zosta³ �przyczepiony� do
�Woodstocku� i zawsze z t¹ my�l¹, ¿e jest
to inicjatywa �m³odzi -m³odym�. Na Wood-
stock przyje¿d¿aj¹ tak¿e m³odzi ludzie, któ-
rzy s¹ w jakim� do³ku swojego ¿ycia, w ja-
kiej� ciemno�ci, niewierze, grzechu, którzy
szukaj¹ swojej drogi w ¿yciu, szukaj¹
szczê�cia. Akcja �m³odzi - m³odym�  to nic
innego, jak m³ody Ko�ció³ polski, m³odzi
ludzie, którzy przyje¿d¿aj¹ na przystanek
�Jezus�, aby mówiæ m³odym o Chrystusie.
Mo¿e nie jest to tradycyjne mówienie, ale
w³a�nie w nowy sposób, taki o jakim mówi³
papie¿ Pawe³ VI w �Evangelii nuntiandi�
(adhortacja apostolska - przyp. red.). Ewan-
gelia jest stara, ale ma now¹ ca³y czas
¿ywotn¹ si³ê. U¿ywamy nowych metod do-
stosowanych do wspó³czesnego �wiata, ale
nie zmieniamy istoty Ewangelii. Zmienia-
my formê przekazu po to, aby �dostaæ siê�
z t¹ Dobr¹ Nowin¹ do cz³owieka takiego,
jaki jest. Trzeba powiedzieæ m³odemu cz³o-
wiekowi, ¿e Pan Bóg go kocha i powiedzieæ
mu tak, ¿eby to do niego dosz³o, tak, ¿eby
to zrozumia³ w tym stanie, w jakim siê znaj-
duje, ¿eby dosiêg³a go ta mi³o�æ.

Czyli przystanek �Jezus� na przystanku
�Woodstock� to jest przyk³ad ulicznej
ewangelizacji.
Tak jest. To jest uliczna ewangelizacja.

Jaki najwa¿niejszy moment z prymicji
pozostanie w Twej pamiêci?
Nie zastanawia³em siê. My�lê, ¿e zaska-
kuj¹ce by³o to, ¿e kto� wymodli³ bardzo
du¿¹ swobodê i rado�æ podczas tej pierw-
szej Eucharystii, która up³ynê³a bez stre-
su, bez martwienia siê czy dobrze za�pie-
wam to czy tamto, czy wszystkie gesty wy-
konam. Naprawdê, z du¿¹ wolno�ci¹ we-
wnêtrzn¹ t¹ Eucharystiê sprawowa³em i te¿
z takim wyczuciem tajemnicy, misterium. To
dar.

Zapytam wprost: Jak siê czuje m³ody
mê¿czyzna, którego starsze osoby ca-
³uj¹ po rêkach?
Ojeja!... W tym momencie czu³em ogromn¹
pokorê, z t¹ �wiadomo�ci¹, ¿e to s¹ moje
rêce, ale ju¿ nie moje, ¿e ludzie ca³uj¹ ka-
p³ana Chrystusa, ¿e tak wyra¿aj¹ swoj¹
wiarê w to, ¿e Chrystus jest kap³anem, z t¹
ogromn¹ pokor¹ tajemnicy kap³añstwa w
cz³owieku.

Irena: Ja poca³owa³am Ksiêdza w rêce,
dlatego, ¿e te rêce nios¹ Bo¿e b³ogos³a-
wieñstwo, i ¿e Ksi¹dz podj¹³ siê takiego
zadania. Jest Ksi¹dz m³odym cz³owie-
kiem, który uwierzy³ Bogu i za Nim po-
szed³.
Mieczys³aw: By³ Ksi¹dz wraz z innymi
neoprezbiterami na spotkaniu z Papie-

¿em w Czêstochowie. Jak tam by³o?
Byli�my wraz klerykami z seminarium na
dole w�ród ludzi.

Irena: Waszym zadaniem jest byæ z lud�-
mi na dole. S¹ w naszym Ko�ciele wspól-
noty, do których ludzie wychodz¹ ze
swoich rodzin i tam dzia³aj¹. To wszyst-
ko siê nakrêca z ró¿nym skutkiem dla
rodziny. Gdyby ksi¹dz szed³ �do do³u�,
to ludzie mogliby pozostaæ tam, gdzie
ich ¿ycie postawi³o.
Kojarz¹ mi siê s³owa kardyna³a Wyszyñ-
skiego, które us³ysza³em od ksiêdza Binia-
ka, podczas dnia skupienia w Seminarium
gnie�nieñskim. Ksi¹dz kardyna³ Wyszyñ-
ski wizytowa³ parafiê. Podczas tej wizytacji
pojawi³y siê osoby bezdomne, i krêci³y siê,
tak po ludzku, za blisko kardyna³a Wyszyñ-
skiego. Jednak nie jest to jak najlepsza wi-
zytówka parafii, bo proboszcz chce poka-

zaæ parafiê z jak najlepszej strony, poka-
zaæ tych ludzi, którzy dzia³aj¹. I wtedy
ksi¹dz Biniak, jako m³ody ksi¹dz, chcia³ ich
delikatnie przesun¹æ w bok, na co kardy-
na³ Wyszyñski powiedzia³: �Zostaw ich, oni
czuj¹, ¿e s¹ w domu. To jest ich miejsce.�
I byæ mo¿e dla ludzi, którzy w domu nie
maj¹ domu, Ko�ció³ jest domem.

Na pewno.
Poniewa¿ w rodzinach kondycja duchowa
ka¿dej z indywidualnych osób jest ró¿na,
mo¿e w³a�nie potrzeba, by ten kto� wyci-
szy³ siê w ko�ciele i z moc¹ Bo¿¹ wróci³ do
domu, by byæ lepszym w tej rodzinie.

Jak daleko jest w stanie wierny, uczest-
nicz¹c w fantastycznej celebracji, za-
nie�æ b³ogos³awieñstwo Ko�cio³a w
¿ycie? Jak daleko? Czy doniesie do
domu? U nas w domu jest powiedzon-
ko: �Dobroæ na wynos�.
Jeden z proboszczów zorganizowa³
przez ca³y rok kolêdê w�ród parafian. W
ten sposób pozna³ te rodziny tak jak one
funkcjonuj¹, ¿e tam le¿y terminalnie cho-
ra babcia, ¿e jest dziecko niepe³no-

sprawne, problem pijañstwa, czy te¿
inne problemy. Przygl¹daj¹c siê rodzi-
nom w ich naturalnym �rodowisku ro-
dzinnym, ksi¹dz jest w stanie wiêcej zro-
zumieæ, ni¿ wtedy, gdy przy okazji kolê-
dy jest w tej rodzinie przez 5 minut.
Du¿o prawdy w tym jest - rzeczywi�cie. To,
jak cz³owiek postrzega swoje zadania w
domu, w rodzinie zale¿y równie¿ od tego,
jak¹ ma relacjê do Pana Boga. Nie zawsze
rodzina jest dobrym miejscem podtrzymy-
wania relacji z Panem Bogiem, bo czasem
zdarza siê, ¿e rodzina jest niewierz¹ca. I
byæ mo¿e, to Ko�ció³, wspólnota, czy jaka�
grupa, ma cz³owieka stawiaæ na nogi i mó-
wiæ mu prawdê: S³uchaj, ty masz rodzinê.
Wydaje mi siê, ¿e przyjdzie czas dojrza³o-
�ci wiary, a wraz z ni¹ dojrza³o�æ do swo-
ich zadañ, do swojej misji. W grupach jest
pewna formacja i na pocz¹tku musi byæ do-
�wiadczenie wspólnoty, musi byæ do�wiad-
czenie mi³o�ci Ko�cio³a, ¿ywego Ko�cio³a.
Ale formacja idzie dalej i trzeba wróciæ w
to miejsce, z którego siê wysz³o. Góra Ta-
bor siê skoñczy³a i w pewnym momencie
trzeba zej�æ na dó³ i wróciæ do swoich za-
dañ. Moje rozumienie rodziny zmieni³o siê
przez seminarium i mój stosunek do rodzi-
ny siê zmieni³. Jest pytanie: Czy formacja
w grupach jest dobra, skoro nie przek³ada
siê na to, ¿e kto� wraca do domu i jest lep-
szy? To jest pytanie: Co z t¹ grup¹ jest nie
tak? Ja jestem za grupami i uwa¿am, ¿e
parafia jest wspólnot¹ wspólnot. Ale trze-
ba dbaæ o grupy i patrzeæ czy to jest auten-
tyczna wspólnota.

Aby�cie szli do Ko�cio³a i owoc do domu
przynosili...
Chcia³bym wróciæ do tego w¹tku z Czê-
stochow¹. Wy jeste�cie pierwszymi ab-
solwentami seminarium bydgoskiego?
Nie. My jeste�my trzecim rocznikiem.
Pierwsi ju¿ byli w momencie zmiany granic
diecezji. My wyszli�my z Gniezna i jedzie-
my podziêkowaæ Matce Bo¿ej do Czêsto-
chowy z ch³opakami z Gniezna, którzy bêd¹
mieli �wiêcenia 10 czerwca. Wspólnie po-
jedziemy na Jasn¹ Górê i do £agiewnik.
Wspólnie bêdziemy dziêkowaæ, bo jednak
jeste�my jednym rocznikiem, co prawda po-
dzielonym przez zmianê granic diecezji, ale
jednak trzymamy siê razem.

W jednym z wywiadów ks. bp Antoni D³u-
gosz powiedzia³; pacierz to nie jest je-
dyna i najwa¿niejsza forma modlitwy.
Modliæ siê mo¿na cisz¹, uk³onem, �pie-
wem, tañcem. Jak Ksi¹dz siê modli?
Modlitwa brewiarzowa musi byæ...
Oczywi�cie! Nie odrzucam tradycji Ko�cio-
³a, wiêc ró¿aniec jest te¿ moj¹ modlitw¹,
ale bardzo ceniê sobie modlitwê osobist¹,
bez skrêpowania formami, tak¹ modlitwê
spontaniczn¹, otwart¹ na prawdê o sobie.
Pomog³a mi tu duchowo�æ benedyktyñska,
która mówi, ¿e relacji do Pana Boga nie
mo¿na ograniczaæ do tego, co jest ³adne,
�wiête i dobre, ¿e Pan Bóg chce nas ca-
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³ych. Tak¿e to, co z nami jest z³ego, niepo-
uk³adanego, pokrêconego. Jeden kap³an,
misjonarz �wiêtej Rodziny, powiedzia³ tak:
�Z Panem Bogiem to trzeba tak po �l¹sku:
Panie Bo¿e, zobacz, tu jest tak, tak, a ja
potrzebujê, ¿eby by³o, to, to. Nawet wa¿ne
jest, ¿eby siê k³óciæ z Panem Bogiem, ¿eby
nie zgadzaæ siê, protestowaæ, ale byæ z
Nim.

Nied³ugo bêd¹ og³oszone dekrety, czyli
przeznaczenia ksiê¿y prezbiterów. Jaki
to bêdzie czas?
To bêdzie czas, kiedy to, co my�lê o pracy
kap³añskiej, o byciu kap³anem i chrze�ci-
janinem jednocze�nie, zacznie siê bardzo
konkretnie weryfikowaæ w ¿yciu. Przyjd¹
obowi¹zki, problemy, rado�ci, trudno�ci. Ale
to bêdzie czas uczenia siê duszpasterstwa,
uczenia siê ludzi, s³uchania ludzi. To bê-
dzie tak¿e czas realizowania swoich cha-
ryzmatów ukrytych we mnie przez Pana
Boga. To bêdzie czas, kiedy Pan Bóg bê-
dzie chcia³ przez ten przeka�nik, jakim je-
stem, troszkê zadzia³aæ, chocia¿ u¿yje w
tym przeka�niku takich przewodów, których
nigdy nie u¿ywa³.

Po �mierci ksiêdza Zygmunta Trybow-
skiego, kap³ani wikariusze odkryli dwa
bruliony, w których, od pierwszej do
ostatniej, by³y zapisane wszystkie Msze
�wiête, które on odprawi³. Ten porz¹dek
zdumia³ wszystkich. Czy Ksi¹dz ma za-
miar go na�ladowaæ?
Nigdy tego nie s³ysza³em. Spotka³em siê z
czym� podobnym na rekolekcjach przed
�wieceniami kap³añskimi, kiedy rekolekcjo-
nista, ksi¹dz Zygmunt Starszak, proboszcz
z Rogowa, on ma ju¿ te¿ oko³o trzydziestu
lat kap³añstwa, powiedzia³ tak: Celebrujê z
wami siedemnastotysiêczn¹ Mszê �wiêt¹.
Dla mnie to by³ szok. Jak kap³an mo¿e so-
bie liczyæ Msze �wiête? Nigdy siê z tym nie
spotka³em. W³a�nie ci, starsi kap³ani, ucz¹
takiego szacunku do Eucharystii, szacun-
ku do intencji. Czasem widzi siê, ¿e ró¿nie
to w parafiach wygl¹da.

Irena: Pewien ksi¹dz powiedzia³: Nie
wiem, na czym to polega, ale gdy idê
ubrany jak wszyscy, spokojnie przecho-
dzê ulic¹, nikt nie zwraca na mnie uwa-
gi, gdy ubiorê koloratkê, od razu towa-
rzysz¹ mi pow³óczyste spojrzenia dziew-
cz¹t.
Strój duchowny. Nie wszêdzie wchodzê w
koloratce, stroju duchownym. Na w³asne
oczy widzia³em jak w pewnym miejscu po-
jawienie siê sutanny mo¿e wywo³aæ dziw-
ne reakcje u ludzi, czasem wrêcz takie, któ-
re powodowa³yby jakie� zagro¿enia. Cho-
cia¿by, bardzo czêsto je¿d¿ê autobusem,
w sutannie, i naprawdê niektórzy ludzie nie
wiedz¹ czy maj¹ uklêkn¹æ, czy siedzieæ,
czy staæ, jak siê zachowaæ. To jest te¿ za-
rzut do kap³anów, bo kap³ani nie je¿d¿¹ au-

tobusami, a po drugie nie je¿d¿¹ w sutan-
nach, dlatego ludzie nie wiedz¹ jak siê za-
chowaæ, bo nie jest to czym� powszech-
nym.

Czy z tego czasu wizyty Benedykta XVI
ju¿ jakie� s³owa szczególnie przemówi-
³y do Ksiêdza?
Poniewa¿ pisa³em pracê magistersk¹ ze
s³uchania S³owa Bo¿ego, gdy Benedykt XVI
mówi³ o tym w kazaniu, ¿e wiara rodzi siê
ze s³uchania, to niejako naturalnie to s³y-
szê. I wraca to do mnie, ¿e wiara rodzi siê
ze S³owa Bo¿ego, ¿e wiara nieod³¹cznie
zwi¹zana jest z relacj¹ do S³owa Bo¿ego,
do Pisma �wiêtego, do S³owa Bo¿ego  wy-
powiadanego przez Boga wydarzeniami
naszego ¿ycia.

Irena: W Kompendium Katechizmu Ko-
�cio³a Katolickiego napisano, ¿e nikt nie
mo¿e mieæ wiary sam z siebie, ale rodzi
siê ona dziêki wierze innych.
Tak, i w³a�nie to jest dla mnie fundamen-
talne i dlatego jestem za grupami w Ko�cie-
le. Jest potrzebna wiara innych ludzi, ¿eby
inni mogli ¿yæ w wierze.

Irena: Pracowa³ Ksi¹dz jako katecheta.
Czy to ciê¿ka praca? Czy mo¿na znale�æ
z m³odzie¿¹ wspólny jêzyk? Czy zadaj¹
konkretne pytania? Czy poszukuj¹
Boga?
Na tym etapie lepiej dogadujê siê z m³o-
dzie¿¹ starsz¹ tzn. liceum, niekoniecznie
gimnazjum, bo gimnazjum jest w ogóle spe-
cyficzne w Polsce, i to wszyscy wiemy. Gim-
nazjum jest bardzo trudne i do tego trzeba
byæ charyzmatycznym kap³anem, chary-
zmatycznym katechet¹, ¿eby tam pos³ugi-
waæ. Podoba³o mi siê w liceum, bo mia³em
praktyki w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym. Na
ca³¹ klasê, ludzi m³odych, którzy dzia³aj¹
w Ko�ciele, którzy przyznaj¹ siê do wiary,
jest malutko. Wiêkszo�æ ludzi, to tacy, któ-
rzy wyrabiaj¹ sobie pogl¹dy wcale nie
chrze�cijañskie. Dyskusja z ró¿nymi pogl¹-
dami. Czasem mo¿e wywo³ywaæ wielkie
zaskoczenie w m³odych ludziach piêkno
prawdy Ko�cio³a Katolickiego, bo o pew-
nych rzeczach oni nie wiedz¹, nie s³yszeli,
nie s³yszeli w takiej formie, nie s³yszeli od
tak m³odego cz³owieka. Mia³em te¿ trzy lek-
cje w przedszkolu, na tym etapie musia³-
bym wiêcej pobyæ z tymi dzieæmi, ¿eby t¹
pracê zaakceptowaæ.

Jest Ksi¹dz te¿ kibicem pi³ki no¿nej. Jak
wypadn¹ polscy pi³karze na zbli¿aj¹cych
siê mistrzostwach �wiata w Niemczech?
Ha, ha... Za bardzo nie znam siê na pi³ce
no¿nej. Jako, ¿e rodzina wychowa³a mnie
do patriotyzmu, cieszy³bym siê bardzo gdy-
by nasza dru¿yna zasz³a bardzo daleko, ale
patrz¹c realnie na mo¿liwo�ci wydaje siê,
¿e za daleko nie zajd¹. Ale wracaj¹c do
tego s³owa kibic. Gdy patrzê na nasz¹ re-
prezentacjê, i nie tylko nasz¹, to bardziej
chcê sam graæ ni¿ ogl¹daæ te mecze. Wolê

sam i�æ na to boisko, pobiegaæ, poszaleæ i
wyszumieæ siê, ni¿ ogl¹daæ mecze.

Jak Ksi¹dz wypoczywa?
No w³a�nie, miêdzy innymi przez sport, taki
wspólny, gimnastykê wieczorn¹. Kiedy�
mia³em problemy z wypoczywaniem i nie
wiedzia³em, ¿e wypoczynek mo¿na uroz-
maicaæ. Dzisiaj mam swoje sposoby, np.
przypominanie sobie najpiêkniejszych wy-
darzeñ z ¿ycia i przede wszystkim natura.
Kiedy odpoczywam, czujê siê spokojny, tak
siê czujê nad morzem, w górach, na ³onie
natury, w ko�ciele. Jest to osobiste, subiek-
tywne odczucie, bo nie wszystkie ko�cio³y
nastrajaj¹ mnie do skupienia na modlitwie.
Czasem dobr¹ ksi¹¿kê przeczytam, ale na-
prawdê musi byæ dobra, i czasem obejrzê
dobry film. Mam swojego krytyka filmowe-
go, którego pytam o zdanie. Mówiê do nie-
go: Wiesz, ¿e nie lubiê byle czego ogl¹-
daæ, ¿e ogl¹dam tylko per³y z pere³ek. Nie
zawiod³em siê na tym krytyku, poniewa¿
orientuje siê w naprawdê dobrym kinie i
poleca mi dobre filmy.

Na zakoñczenie naszej rozmowy, jako
¿yczenia na drogê kap³añskiego ¿ycia
zacytujemy Benedykta XVI: Gdy m³ody
kap³an stawia swoje pierwsze kroki po-
trzebuje u swego boku powa¿nego mi-
strza, który mu pomo¿e, by siê nie zgu-
bi³ po�ród propozycji kultury chwili.
Niech tak siê stanie.
Ha, ha (z rado�ci¹) Dziêkujê bardzo. Bóg
zap³aæ.

Dziêkujmy za tê rozmowê i to �wiadec-
two. �Bóg zap³aæ�.
Dziêkujê i �Bóg zap³aæ�.

Od redakcji:
Rozmowa z ksiêdzem neoprezbiterem To-
maszem Dadkiem przeprowadzona 27
maja 2006 r. Rozmawiali  Irena  i Mieczy-
s³aw Paw³owscy

Nasz Rozmówca przekaza³ Czytelnikom
s³owa nastêpuj¹cej tre�ci:

Drogim Czytelnikom ¿yczê
pokoju serca, rado�ci,

wolno�ci od lêków i tempa ¿ycia;
spotykania na swoich drogach

dobrych kap³anów,
oraz odkrywania Boga

nie tylko w dobru i piêknie,
ale równie¿ w trudno�ciach ¿yciowych

ks. Tomasz - syn parafii
Matki Bo¿ej królowej Mêczenników

NIE BYÆ BYLE JAKIM ...
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Benedykt XVI w Polsce

NIE MOG£AM TAM NIE BYÆ
Korzystaj¹c z nadarzaj¹cej siê okazji,

w dniach od 26 do 28 maja 2006r. wraz ze
studentami z DA �Martyria� uda³am siê na
spotkanie z papie¿em Benedyktem XVI.
Pomy�la³am, ¿e nie mo¿e mnie tam nie
byæ. Skoro Papie¿ chcia³ poznaæ polsk¹
m³odzie¿ i polski naród, to trzeba do tego
spotkania stan¹æ.

W pi¹tek pó�nym wieczorem dwa pe³ne
autokary m³odzie¿y (choæ nie tylko) wyruszy-
³y w licz¹c¹ sobie oko³o 450 km trasê. Po
dotarciu do Krakowa trwali�my d³ugie godzi-
ny na czekaniu na Ojca �wiêtego, ale nie
up³ynê³y nam one bezczynnie. Organizato-
rzy postarali siê, by ju¿ od 14:00 co� siê dzia-
³o. By³y to: �wiadectwa znanych w polskim
Ko�ciele osób, takich jak s. Maria Chmie-
lewska czy o. Jan Góra, a tak¿e �piew i mo-
dlitwa.

Punktualnie, po 18:00 na krakowskich B³o-
niach zjawi³ siê Benedykt XVI. Wspólnota
okolo 600 tysiêcy m³odzie¿y przywita³a go
machaj¹c flagami, transparentami, rêkami i
�piewaj¹c: Kraków wita Ciê, Kraków dziêku-
je Ci, jeste� w�ród nas, Kraków kocha Ciê.

W imieniu m³odzie¿y zgromadzonej na
B³oniach Papie¿a przywita³ kardyna³ Dziwisz
s³owami: Witaj¹ Ciê M³odzi z ca³ej Polski.
Przyszli tu, by spotkaæ siê z Piotrem naszych
czasów [...] chc¹ budowaæ swoj¹ przysz³o�æ
na Piotrze - na Skale. [...] Opowiedzieli siê
za Jezusem. Opowiedzieli siê za Ewange-
li¹. Opowiedzieli siê za Mi³o�ci¹. Przywitali
go tak¿e przedstawiciele polskiej m³odzie-
¿y. Podziêkowali mu za przyjêcie zaprosze-
nia, krótko opowiedzieli sytuacjê m³odzie¿y
w Polsce, poprosili Ojca �wiêtego, by by³ ich
przewodnikiem, a tak¿e obiecali, ¿e dobro,
które pop³ynie z tego spotkania bêd¹ nie�li
do innych ludzi.

Nastêpnie przedstawiono przygotowane
wcze�niej oratorium, przez które m³odzie¿
obrazowo pokaza³a Ojcu �wiêtemu, ale tak-
¿e zgromadzonym na placu, jakie s¹ g³ów-
ne problemy, z którymi borykaj¹ siê m³odzi
Polacy. Zosta³ wy�wietlony film o na³ogach i
patologiach w rodzinach.

Drodzy M³odzi Przyjaciele! - te s³owa wy-
powiedziane przez Papie¿a przyjêli�my z
wielk¹ rado�ci¹, burz¹ oklasków. Ojciec
�wiêty w swoim przemówieniu bardzo po-
dziêkowa³ ka¿demu z osobna za obecno�æ,
a ca³ej wspólnocie za okazan¹ serdeczno�æ.

Benedykt XVI w przemówieniu mówi³ o
domu, którego pragnienie jest w sercu ka¿-
dego cz³owieka, domu, do którego wraca siê
z rado�ci¹, za którym siê têskni, w którym
jest miejsce dla drugiego cz³owieka. Dom,
gdzie mi³o�æ bêdzie chlebem powszednim,
przebaczenie konieczno�ci¹ zrozumienia, a
prawda �ród³em, z którego wyp³ywa pokój
serca. Da³ wskazówki, jak budowaæ ten dom,
któremu na imiê ¿ycie. Odwo³a³ siê do s³ów
Jezusa o budowaniu na skale. Powiedzia³:
budowaæ na skale to przede wszystkim bu-
dowaæ na Chrystusie i z Chrystusem. [...]
Budowaæ na Chrystusie i z Chrystusem to
znaczy budowaæ na fundamencie, któremu

na imiê mi³o�æ ukrzy¿owana. [...] Budowaæ
na Chrystusie to wreszcie znaczy oprzeæ
wszystkie swoje pragnienia, têsknoty, marze-
nia, ambicje i plany na Jego woli.

Ze s³ów Papie¿a p³ynê³o wiele nadziei.
Mówi³ o tym, ¿e budowanie na skale, to bu-
dowanie na kim�, kto jest odrzucony. Wspo-
mnia³ scenê ewangeliczn¹. Jezus wybra³ na
swojego nastêpcê Piotra, tego, który wypar³
siê Go trzykrotnie. Tym samym ukaza³, ¿e
dla ka¿dego jest miejsce w Ko�ciele, nawet
dla tego, który b³¹dzi. Bez wzglêdu na na-
sze grzechy Jezus nas kocha i chce byæ

naszym fundamentem, chce tak¿e, by�my
opierali siê na Piotrze. Mówi³ o nadziei p³y-
n¹cej ze s³ów: Dom nie run¹³, bo na skale
by³ utwierdzony.

Nie przegra ten, kto wszystko postawi na
mi³o�æ ukrzy¿owan¹ wcielonego S³owa. W
tych s³owach papie¿a mie�ci siê ca³a praw-
da o budowaniu na skale, o przeciwno-
�ciach, o wierze, nadziei, mi³o�ci i ¿yciu
wiecznym. Jezus daje nam pewno�æ - je�li
zbudujesz na Mnie dom swojego ¿ycia,
¿adne burze go nie zniszcz¹. Na koniec
przemówienia Benedykt XVI podkre�li³ jesz-
cze raz i zaapelowa³ "B¹d�cie �wiadkami
nadziei, tej nadziei, która nie boi siê budo-
waæ domu swojego ¿ycia, bo dobrze wie, ¿e
mo¿e liczyæ na fundament, który nie zawie-
dzie nigdy: Jezusa Chrystusa, naszego
Pana.

S³owa Ojca �wiêtego przyjêli�my z wielk¹
uwag¹, ale tak¿e z entuzjazmem, klaskali-
�my i skandowali�my: Benedetto! chc¹c wy-
raziæ swoj¹ wdziêczno�æ Papie¿owi.

Papie¿ nas pob³ogos³awi³, a my, z wielk¹
wdziêczno�ci¹, �piewali�my odje¿d¿aj¹ce-
mu Pasterzowi - "Nie lêkajcie siê, trwajcie
mocni w wierze."

Po odje�dzie Benedykta XVI spotkanie siê
nie skoñczy³o. Zosta³a odprawiona msza
�wiêta, a po niej koncertowa³y gwiazdy pol-
skiej muzyki religijnej, m.in. Magda Anio³,
Siewcy Lednicy, Tomasz Kamiñski, 40 i 30
na 70, Anastasis czy Full Power of Spirit. Na
koniec koncertu zatytu³owanego Trwajcie
mocni w wierze za�piewa³a Olga Szomañ-
ska i Przemys³aw Branny s³ynn¹ pie�ñ Pio-
tra Rubika Niech mówi¹, ¿e to nie jest mi-
³o�æ.

Noc spêdzili�my okryci foliami, w strugach
deszczu, zmarzniêci i przemokniêci, ale pe³ni

mocy ducha i zadowoleni. Ranek by³ zimny,
ale i to nie by³o dla nas przeciwno�ci¹. Trwa-
li�my na modlitwie, czekaj¹c na kolejne spo-
tkanie z �Naszym Ojcem �wiêtym�.

Papie¿ przyjecha³ na krakowskie B³onia,
by odprawiæ mszê i modliæ siê z Polakami
zgromadzonymi w licznym, ok. 1 milionowym
gronie. Odprawiaj¹c Eucharystiê Benedykt
XVI zrobi³ nam kilka niespodzianek, czyta-
j¹c niektóre modlitwy po polsku, mimo, ¿e
przewidziane by³o czytanie ich po ³acinie. W
homilii Ojciec �wiêty nawi¹zywa³ do Wnie-
bowst¹pienia Pana Jezusa, wspomina³ na-
szego ukochanego Rodaka, a swojego po-
przednika Jana Paw³a II, mówi³ o wierze, o
byciu mocnym w wierze, a na koniec powie-
dzia³:

Równie¿ i ja, Benedykt XVI, nastêpca Pa-
pie¿a Jana Paw³a II, proszê was:
* by�cie stoj¹c na ziemi, wpatrywali siê w nie-

bo - w Tego, za którym od dwóch tysiêcy
lat pod¹¿aj¹ kolejne pokolenia ¿yj¹ce na
naszej ziemi, odnajduj¹c w Nim kolejny
sens istnienia;

* proszê was, by�cie umocnieni wiar¹ w
Boga, anga¿owali siê ¿arliwie w umacnia-
nie Jego Królestwa na ziemi, Królestwa
dobra, sprawiedliwo�ci, solidarno�ci i mi-
³osierdzia;

* proszê was, aby�cie odwa¿nie sk³adali
�wiadectwo Ewangelii przed dzisiejszym
�wiatem, nios¹c nadziejê ubogim, cierpi¹-
cym, opuszczonym, zrozpaczonym, ³akn¹-
cym wolno�ci, prawdy i pokoju;

* proszê was, by�cie czyni¹c dobro bli�nie-
mu i troszcz¹c siê o dobro wspólne, �wiad-
czyli, ¿e Bóg jest mi³o�ci¹;

* proszê was w koñcu, by�cie skarbem wia-
ry dzielili siê z innymi narodami Europy i
�wiata, równie¿ przez pamiêæ o waszym
Rodaku, który jako Nastêpca �w. Piotra
czyni³ to z niezwyk³¹ moc¹ i skuteczno�ci¹;

* proszê was tak¿e, by�cie pamiêtali o mnie
w waszych modlitwach i ofiarach, tak jak
pamiêtali�cie o moim wielkim Poprzedni-
ku, bym wype³ni³ misjê powierzon¹ mi
przez Chrystusa.

* Proszê was, trwajcie mocni w wierze! Trwaj-
cie mocni w nadziei! Trwajcie mocni w mi-
³o�ci!"
Po mszy �wiêtej zosta³o odprawione na-

bo¿eñstwo Regina Caeli, a Ojciec �wiêty
podziêkowa³ wszystkim za wszystko, tak¿e
m³odzie¿y, z któr¹ czuwa³ w sobotê.

Znów po¿egnali�my Benedykta XVI, tym
razem pie�ni¹ �Polska kocha Ciê...�, a w
oczach zakrêci³y siê ³zy. £zy wdziêczno�ci,
wzruszenia, ale troszkê tak¿e smutku, ¿e
Ojciec ju¿ odje¿d¿a.

Jestem bardzo szczê�liwa, ¿e mog³am
uczestniczyæ w spotkaniu w Krakowie. Da³o
mi ono wiele mocy, nadziei. Papie¿ wzbu-
dzi³ we mnie sympatiê, ale tak¿e UMOCNI£
W WIERZE, za co jestem jemu, a przede
wszystkim samemu Panu Bogu ogromnie
wdziêczna. Ka¿demu polecam, by siêgn¹³ do
ca³o�ci przytoczonych tu przeze mnie prze-
mówieñ Ojca �wiêtego, przeczyta³ i wybra³
te dla siebie najwa¿niejsze, bo Benedykt XVI
mówi³ do nas wszystkich, nie tylko obecnych
na spotkaniach, ale do ka¿dego Polaka, a
tak¿e ka¿dego chrze�cijanina.

TEKST I FOTO ZOFIA PAWLOWSKA



� bo nawet d¿em smakuje inaczej, je-
�li w jego jedzenie w³o¿y siê serce�

We wtorek 6 czerwca br. odby³o siê ko-
lejne, ostatnie ju¿ przed wakacjami, spotka-
nie z cyklu "Czas na fiat'a". Podjê³o ono te-
mat czytania i rozwa¿ania Pisma �wiêtego.
Postanowili�my na nie zaprosiæ ksiêdza dia-
kona Paw³a, który odbywa praktykê duszpa-
stersk¹ w naszej parafii.

Spotkanie rozpoczêli�my �piewem do
Ducha �wiêtego, gdy¿ jak powiedzia³ nasz
go�æ, przed rozwa¿aniem Biblii powinni�my
Go zaprosiæ, aby rozja�ni³ nasze serca. Dia-
kon zaznaczy³ te¿, ¿e niezwyk³¹ rolê przy
czytaniu Pisma �wiêtego pe³ni Maryja, gdy¿
jak nikt zna Chrystusa.

Go�æ zaznaczy³, ¿e Biblia powinna byæ
czytana jak list czy sms od ukochanej osoby.
Przecie¿ tak¹ wiadomo�æ czytamy wielokrot-
nie, praktycznie znamy j¹ na pamiêæ. Tym-
czasem S³owo od Boga, który przecie¿ ko-
cha nas mi³o�ci¹ najdoskonalsz¹ czêsto czy-
tamy pospiesznie, ze znudzeniem, bo ten
tekst s³yszeli�my ju¿ tyle razy�

Tymczasem Bóg zawsze chce nam co�
przekazaæ, choæby jedno zdanie. Wa¿ne przy
tym jest nasze poruszenie serca i na tym, po-
winni�my siê skoncentrowaæ. Zostawiæ dla
siebie jedno, b¹d� dwa zdania i rozwa¿aæ w
swoim sercu, bo je�li w cokolwiek cz³owiek
w³o¿y swoje serce, to ka¿de zadanie czy spo-
tkanie jest ju¿ inne.

Ks. Diakon poleci³ aby Bibliê czytaæ po-
woli, w zale¿no�ci od tego na jakim etapie
pracy z Pismem �wiêtym jeste�my. Dla tych,
którzy dopiero zaczynaj¹ swoj¹ przygodê z
Bibli¹ poradzi³ aby rozwa¿ali parê zdañ i pró-
bowali je wcieliæ w swoje ¿ycie�

Wdziêczna za dar tego spotkania
IZOLDA

BO¯A
PEDAGOGIKA

BY£O
25. maja �wiêtowali�my dziewiêtnaste urodziny
DA �Martyria� .

26 do 28. maja byli�my na spotkaniu z papie-
¿em Benedyktem XVI w Krakowie.

1. czerwca by³ Dzieñ Dziecka z �Agravk¹�.

3. czerwca byli�my na Lednicy pod has³em:
�Chrystus drog¹�. Otrzymali�my krzy¿ i �kartê
bankomatow¹�. Oj dzia³o siê.

6. czerwca odby³o siê kolejne spotkanie �Czas
na fiat'a�. Relacja obok.

W maju chodzili�my na Nabo¿eñstwo majowe
przy figurze Matki Bo¿ej Fatimskiej.

BÊDZIE
Modlitwy za egzaminuj¹cych i egzaminowanych.
Codziennie od pn do pt o 20.30.

Zapraszamy na Nabo¿eñstwa Czerwcowe przy
krzy¿u misyjnym o 21.00

Wiêcej o DA �Martyria� www.martyria.lo.pl

BY£O
BÊDZIE

PONADTO
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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

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

Drewniane krzy¿yki z napi-
sem ICHTIS (gr.  ryba), pla-
stikowe karty przypominaj¹ce
te bankomatowe, z modlitw¹
do Anio³a Stró¿a, �wieczki i
�piewniki, to �prezenty�, któ-
re otrzyma³ ka¿dy z uczestni-
ków lednickiego spotkania,
które odby³o siê w wigiliê Ze-
s³ania Ducha �wiêtego - 3

czerwca br.
Tegoroczne, X ju¿ czuwanie up³ywa³o pod

has³em �Chrystus Drog¹�. M³odzi uczestni-
czyli w Eucharystii, wys³uchali przemówienia
Benedykta XVI, przypomnieli sobie, co mówi³
Jan Pawe³ II na pierwszej Lednicy w 1996
roku, a pó�niej prze¿ywali Drogê Krzy¿ow¹,
podczas której niesiono krzy¿ (ten sam, któ-
ry towarzyszy³ Janowi Paw³owi II w jego ostat-
niej Drodze Krzy¿owej, w marcu 2005 roku).
Tradycyjnie, spotkanie zakoñczy³o siê wybo-
rem Chrystusa i przej�ciem przez bramê w
kszta³cie ryby.

Spotkania lednickie maj¹ zawsze charak-
ter symboliczny. W tym roku by³o podobnie.
Modl¹cej siê m³odzie¿y towarzyszy³a figurka
najmniejszej koronowanej Matki Bo¿ej - Gi-

Lednica 2006

DZIESI¥TE CZUWANIE
delskiej, relikwie �w. Wojciecha, ikona Chry-
stusa Przemienionego, relikwie Krzy¿a �wiê-
tego oraz ponad dwumetrowa monstrancja z
Naj�wiêtszym Sakramentem.

Pogoda, która w czasie dnia dopisywa³a,
kiedy nadesz³a noc, utrudnia³a 100 tysi¹com
pielgrzymów prze¿ywanie spotkania - przej-
muj¹ce zimno i deszcz sprawdza³y wytrzy-
ma³o�æ uczestników Lednicy.

Ci okazali siê niestrudzeni - tañczyli i �pie-
wali na chwa³ê Chrystusa: - �Nie lêkajcie siê
- otwórzcie drzwi Chrystusowi�.

ZOFIA PAW£OWSKA

Józefa Künstler

Pamiêci Ojca �wiêtego Jana Paw³a II

W niezwyk³ym oczekiwaniu na beatyfikacjê
Potrafi³e� siê modliæ
zatopiony w skupieniu,
w �wietle Eucharystii,
unoszony skrzyd³ami anio³a
i ludzkim bólem.
Modli³e� siê codziennie,
mówi³e� do Ojca naszymi my�lami,
modli³e� siê za nas swoim cierpieniem.

Umi³owa³e� Maryjê z wszystkich stron �wiata -
Fatimsk¹, z Lourdes i z Jasnej Góry.
Zobaczy³e� w niej matkê wszystkich matek
zamykaj¹c¹ powieki jedynego syna.
Maryja trzyma³a Ciê za rêkê podczas
choroby, cierpienia i �mierci, której nie ma.

By³e� niestrudzonym pielgrzymem naszej
po�piesznie mijaj¹cej epoki.
Znaczy³e� dla nas drogi mi³o�ci, przebaczenia
i �cie¿ki w stronê Domu, którego nie widaæ
z bliska.

Opoko Piotrowa!
Odszed³e� od nas bez naszej woli,
tak daleko, na drugi brzeg,
ale z Jego wol¹, do Domu szczê�cia.

Choæ odszed³e� daleko, wracasz
ze �wiat³em, z ciep³em, ze wspomnieniem,
w testamencie s³ów:
"Nie lêkajcie siê. Otwórzcie drzwi Chrystusowi!"
Dlatego otwieramy nasze domy dla �wiat³a,
nasze serca dla mi³o�ci,
a nasze my�li uskrzydlij swoj¹ �wiêto�ci¹.
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W prawie ka¿dej rozmowie, czy dys-
kusji, miêdzy nami - doros³ymi, s³yszy-
my utyskiwania. Czêsto os¹dzamy in-
nych, a zw³aszcza ludzi m³odych. Jacy
to oni niedobrzy, jacy aroganccy, obo-
jêtni, zba³amuceni. Nie uznaj¹ ¿adnych
autorytetów, ¿adnej �wiêto�ci. Potrafi¹
tylko przeklinaæ, biæ, piæ, æpaæ i robiæ
wiele innych nieprzyzwoito�ci. Czy to
wszystko prawda?

Faktem jest, ¿e wielu m³odych ludzi
schodzi na z³e drogi, szerzy siê w�ród m³o-
dych chuligañstwo i przemoc. Tak jednak,
by³o równie¿ dawniej. Przypomnijmy sobie,
czy zawsze byli�my grzeczni i �wiêci, i czy
jeste�my takimi dzi�?

Aby nieco poszerzyæ nasze �przekona-
nia� o ca³kowitym opanowaniu �wiata przez
z³o opiszê dwie sytuacje.

SYTUACJA PIERWSZA
Jak ludzie reaguj¹ dzi� na osobê pra-

cuj¹c¹ na wolnym powietrzu?
Wokó³ naszych obiektów ko�cielnych

codziennie przewija siê wielu ludzi. Chodz¹
m³odzi i starsi, chodz¹ ludzie bardzo wie-
rz¹cy, obojêtni, czy wrêcz niewierz¹cy.

Wiêkszo�æ dzieci, czy m³odych, widz¹c
pracuj¹cego powie choæ s³owo. S¹ to ró¿-
ne s³owa, od "Dzieñ dobry", poprzez
"Szczê�æ Bo¿e", czy "Niech bêdzie po-
chwalony Jezus Chrystus". To m³odzi lu-
dzie, to s¹ równie¿ dzieci. Oni jednak widz¹
i wiedz¹, ¿e nale¿y co� powiedzieæ, ¿e
komu�, który co� w tym miejscu robi, nale-
¿y siê jaki� szacunek.

Jednak oprócz  tych m³odych ludzi,
przechodzi du¿a grupa osób starszych.
Jakie jest ich zachowanie? Wiêkszo�æ, w
wieku �produkcyjnym� nie widzi nikogo.
Owszem, ludzie starsi odezw¹ siê czasem.
Wiêkszo�æ z nas przechodz¹c obok odwra-

JACY ONI S¥?
O NAS SAMYCH S£ÓW KILKA

ca g³owê i pilnie na "co�" patrzy. Oni praw-
dopodobnie "nie widz¹ potrzeby" odezwa-
nia siê do jakiego� "prostego robotnika".
Najsmutniejsze jednak jest, ¿e wielu tak
postêpuj¹cych, to osoby z ró¿nych wspól-
not dzia³aj¹cych w parafii. Pewnego dnia
przechodzi³a, s¹dziæ po wieku, babcia z
wnuczk¹. Ma³a dziewczynka odezwa³a siê
"Dzieñ dobry", za co babcia zgani³a j¹ s³o-
wami "Co siê odzywasz do nieznanych?
Tak ci nie wolno". Dziwne, ale prawdziwe.

SYTUACJA DRUGA
Czy staæ nas na �wiadectwo?
M³odzie¿ z naszych szkó³, która wraca

z obiektów sportowych przy ul. Piwnika Po-
nurego czêsto zatrzymuje siê przy figurze
Matki Bo¿ej Fatimskiej stoj¹cej przy ul.
Twardzickiego. W ciszy i skupieniu, a cza-
sem wspólnie na g³os odmawiaj¹ modlitwê.
Tak te¿ w tym roku czyni³a m³odzie¿, która
uczestniczy³a w egzaminie maturalnym, w
wiêkszo�ci przypadków przychodz¹c ze
swymi nauczycielami. Piêkny to obrazek,
¿e nawet starsi id¹c chodnikiem zatrzy-
mywali siê, a którego� dnia zatrzyma³ siê
pewien pan i zrobi³ zdjêcie.

Zdziwi³a mnie natomiast reakcja doro-
s³ej osoby, aktywnego cz³onka jednej ze
wspólnot, gdy us³ysza³em: "Nie powinni�cie
im na to pozwalaæ. Oni id¹c chodnikiem tak
g³o�no �piewali i siê �miali".

REFLEKSJA
Zaledwie kilkana�cie dni temu s³yszeli-

�my piêkne s³owa Ojca �wiêtego Benedyk-
ta XVI, aby�my byli mocni w wierze. Moc-
ni, nie na pokaz, ale tak od serca. Mocni,
to znaczy pe³ni dobroci i mi³o�ci, pe³ni wia-
ry, nadziei i daj¹cy �wiadectwo naszym
¿yciem i postêpowaniem. Jakie dajesz
�wiadectwo innym? Jakie jest twoje �wia-
dectwo wobec m³odych? Oni przecie¿ od
nas czerpi¹ przyk³ad, od nas ucz¹ siê sza-
nowania autorytetów, na nas patrz¹ jak siê
zachowaæ.

To rodzice s¹ pierwszymi autorytetami
dla dziecka, a tu¿ za nimi babcie i dziadko-
wie. Czy ta ma³a dziewczynka patrz¹c na
przyk³ad swej babci bêdzie potrafi³a zna-
le�æ w³a�ciwy sposób postêpowania? Byæ
mo¿e znajdzie go w�ród kole¿anek czy
kolegów, którzy "zab³ysn¹" odwag¹, si³¹,
czy jeszcze czym innym. To pierwszy krok
do zej�cia na z³¹ drogê. Czy osoba, która
chcia³aby "wygnaæ" m³odzie¿ spod figury,
bo oni siê �miali id¹c chodnikiem, bêdzie
dla nich autorytetem, nawet wtedy, gdyby
ca³e dnie spêdza³a na modlitwie? Na pew-
no nie.

Id¹c za nauczaniem Benedykta XVI,
dajmy nasze �wiadectwo prawdziwej g³ê-
bokiej wiary i dawajmy je nie tylko od �wiê-
ta, ale na co dzieñ. Oby�my to zrozumieli,
czego wszystkim ¿yczê

WASZ OBSERWATOR

BIEGI GRAJA
PKS �WIATRAK� PAMIÊTA£

 Parafialny Klub Sportowy �Wiatrak� zor-
ganizowa³ dnia 13. maja br. tradycyjnie VII
ju¿ Biegi prze³ajowe im. Alojzego Graja.

Zawody odby³y siê w 4 kategoriach wieko-
wych dla dziewcz¹t i dla ch³opców i kategorii
�open� dla wszystkich na odpowiednio dobra-
nych dystansach, tj. od 500 do 1000 metrow.

Nad prawidowym przebiegiem zawodów
czuwali licencjonowani sêdziowie z Polskie-
go Zwi¹zku Lekkiej Atletyki.

W zawodach uczestniczyli cz³onkowie za-
wodowych klubów biegaczy, jak i amatorzy,
biegaj¹cy dla przyjemno�ci.

Zawodnikom towarzyszyli najbli¿si z rodzi-
ny pe³ni¹c funkcje mened¿erów i trenerów.

Z kronikarskiego obowi¹zku warto dodaæ,
¿e do VII Wiosennych Biegów Prze³ajowych
im. Alojzego Graja zg³osi³o siê 52 zawodni-
ków, w tym 25 kobiet i 27 mê¿czyzn.

W wiêkszo�ci byli to uczniowie szkó³ gim-
nazjalnych i licealnych z Fordonu chocia¿ nie
zabrak³o i seniorów.

Najstarszym biegaczem (na zdjêciu wy¿ej)
by³ Pan Zbigniew Mielcarek, który liczy³ 71
lat. Pozostali seniorzy to Andrzej Boryski
i Wincenty Doñczyk.

Zwyciêzcy biegów otrzymali puchary, me-
dale, a tak¿e nagrody rzeczowe, które klub
PKS "Wiatrak" móg³ zakupiæ dziêki finanso-
wemu wsparciu Urzêdu Miasta Bydgoszczy
i Urzêdu Marsza³kowskiemu w Toruniu.

KATARZYNA KUBI�
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FUNDACJA �WIATRAK�
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).

fax +48 (52) 32 34 811;
fax2mail +48 52 552 42 43

wsparcie: MultiFax
Konta bankowe:

Fundacja Wiatrak
BG¯ SA

05 2030 0045 1110 0000 0056 1160

CKK Wiatrak
PKO BP II o/Bydgoszcz

22 1020 1475 0000 8002 0065 8161

Fundusz Budowy
Domu Jubileuszowego (konto budowy)

Bank Pocztowy I /o Bydgoszcz

79 1320 1117 2033 4776 2000 0001

WA¯NE
SPOTKANIE

Na budowie
16 maja na plebani odby³o siê spotka-

nie Rady Budowy Domu Jubileuszowego z
udzia³em Pani Wiceprezydent Lidii Wil-
niewczyc, Pani Wicewojewody Marzenny
Drab, Pana Wicemarsza³ka Jana Szopiñ-
skiego. Kilka bydgoskich firm zaoferowa³o
pomoc w zatrudnieniu pracowników przy
budowie  Domu Jubileuszowego. Osoby
chêtne (tak¿e emeryci) posiadaj¹ce do-
�wiadczenie budowlane proszone s¹ o
zg³oszenie siê w siedzibie "Wiatraka" od
poniedzia³ku do pi¹tku od 10.00 do 18.00.

W maju na Fundusz Budowy Domu Ju-
bileuszowego wp³ynê³o 9 wp³at. Za wspar-
cie modlitewne i materialne serdecznie
dziêkujemy.

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

LECH, Firma "GOTOWSKI" - Budownic-
two Komunikacyjne i Przemys³owe, B-
Act,  Fordoñska Spó³dzielnia Mieszka-
niowa, Budopol, Atlas , Konsbud, Eko-
trade, Borg.

(KAMA)
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To by³ maj, pachnia³a Saska Kêpa sza-
lonym zielonym bzem

- �piewa³a Maryla Rodowicz. Jednak nie
tylko w Saskiej Kêpie pachnia³o jak mówi¹
s³owa piosenki Agnieszki Osieckiej, ale
pachn¹co, piêknie i s³onecznie by³o równie¿
w Fordonie, przy ul. Bo³tucia 5 podczas jubi-
leuszowego, dziesi¹tego ju¿ Integracyjnego
Festynu Maryjnego, który mia³ miejsce 20
maja 2006r.

Rozpocz¹³ siê on tradycyjnie o godz.
15.00 Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego a za-
koñczy³ nabo¿eñstwem majowym o 21.00.

Podczas festynowej biesiady rodzinnej
koncertowa³y: Arka Noego, która by³a wielk¹
rado�ci¹ dla najm³odszych milusiñskich i
Zespó³ 2 TM 2,3, który przypad³ do gustu
starszej publiczno�ci.

Nie zabrak³o ró¿norakich atrakcji, takich
jak: skoki na bungy, przeja¿d¿ki konne, zam-

ki dmuchane, kolejka dla dzieci, jedzonko z
grilla i lody oraz stoiska z przeró¿nymi festy-
nowymi gad¿etami.

Atrakcj¹ by³y równie¿ wystêpy dzieci
uczêszczaj¹cych na zajêcia do Wiatraka.
Najm³odsze pociechy mog³y skorzystaæ z
niekonwencjonalnego zabiegu kosmetycz-
nego w postaci malowanych rysunków na
twarzy. Smakosze natomiast mieli okazjê
zaspokoiæ swoje ¿o³¹dki kromk¹ chleba z
wy�mienitym, prawdziwym smalcem ze
skwarkami.

 Nie zabrak³o tak¿e uczestników Warsz-
tatów Terapii Zajêciowej, którzy wystawili
swoje artystyczne prace.

Tradycj¹ sta³y siê pokazy Stra¿y Miejskiej
i Policji, które i w tym roku nie zawiod³y, pre-
zentuj¹c techniki obrony przed napastnikiem.
Go�ci³a te¿ niezawodna Stra¿ Po¿arna, dziê-
ki której uda³o siê zobaczyæ z bliska sprzêt
ga�niczy i ca³e oprzyrz¹dowanie, bêd¹ce nie

lada wyzwaniem dla niejednego �mia³ka, któ-
ry chcia³by siê nim pos³ugiwaæ.

Po raz pierwszy go�ciem Festynu by³a
Fundacja Dogoterapeutyczna "W³a�nie tak",
opowiadaj¹ca o tym, jak nale¿y zachowywaæ
siê, kiedy w pobli¿u jest pies, jak go pog³a-
skaæ, a co najwa¿niejsze, jak czworonogi re-
aguj¹ na cz³owieka.

Natomiast dziêki S³u¿bie Maltañskiej
mo¿na by³o sprawdziæ swój stan zdrowia,
chocia¿by mierz¹c sobie ci�nienie.

Równocze�nie w Domu Jubileuszowym
odby³o siê uroczyste wrêczenie nagród lau-
reatom Ogólnopolskich Konkursów Plastycz-
nych: dla dzieci: pt. �Co mo¿emy zrobiæ,
¿eby wszyscy ludzie na �wiecie byli
szczê�liwi?� oraz dla m³odzie¿y: �M³odzi
przywróæcie nam nadziejê�. Uda³o siê te¿
poznaæ zwyciêzców Miêdzynarodowego
Konkursu Literackiego pod has³em "Ojcze

�wiêty, masz wiadomo�æ". To niesamowite
wydarzenie zyska³o szczególny wymiar dziê-
ki obecno�ci Ordynariusza Diecezji Bydgo-
skiej Ksiêdza Biskupa Jana Tyrawy, który po
zapoznaniu siê z kilkoma konkursowymi
wypowiedziami, stwierdzi³, ¿e s¹ one dobr¹
recept¹ na ¿ycie.

Organizatorzy z Fundacji �Wiatrak� dziê-
kuj¹ wszystkim, którzy zdecydowali siê przy-
byæ na tegoroczny Festyn i ju¿ nie mog¹
doczekaæ siê kolejnego w przysz³ym roku.

[AB]

Od redakcji:
Z kronikarskiego obowi¹zku warto dodaæ, ¿e
w czasie X Festynu, w Domu Jubileuszo-
wym, mia³a te¿ miejsce wystawa pt. �Pisma
Parafialne Diecezji Bydgoskiej�, któr¹ przy-
gotowali i pe³nili rolê kustoszy cz³onkowie Ko-
legium Redakcyjnego.

10 LAT MINÊ£O ...
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 Fot. Honorowi go�ci z bpem Janem Tyraw¹ na czele i fundatorzy nagród
w konkursach w auli Domu Jubileuszowego



BY£O
27-28. 05. Spotkanie z Ojcem �wiêtym Bene-
dyktem XVI na B³oniach krakowskich

2-5. 06. Zes³anie Ducha �wiêtego - Centralna
Oaza Matka w Kro�cienku

5. 06. Msza �w. KWC w naszej parafii

10. 06. Oaza Modlitwy w parafii p.w. Maksymi-
liana Kolbego

11. 06. Ostatnia w tym roku formacyjnym Szko-
³a Animatora z rozes³aniem na czas rekolekcji

14. 06. Msza �w. KWC i spotkanie odpowiedzial-
nych Ruchu �wiat³o-¯ycie Diecezji Bydgoskiej;
o.o. jezuici

TRWA
W czasie wakacji nie bêdzie spotkañ i Euchary-
stii w pi¹tki o 19.30 w kaplicy. Wszystkich za-
praszamy na spotkania Ruchu �wiat³o-¯ycie ju¿
we wrze�niu.

BÊDZIE
23.06. Zakoñczenie roku formacyjnego

26.06. Rozpoczêcie letnich rekolekcji oazowych

Na dobre i na z³e ...
Wiara mocna musi przetrwaæ próby; wiara
¿ywa musi wzrastaæ ... powiedzia³ papie¿ Be-
nedykt XVI podczas spotkania z m³odzie¿¹ na
krakowskich B³oniach, 27 maja 2006 r. Tak¿e
w sobotê, 27 maja br., w naszym ko�ciele pa-
rafialnym sakramentalne �tak� powiedzieli so-
bie by³a animatorka Wspólnoty Oazowej - Iza-
bela Wachowicz i Mariusz Gorgol. Nowo¿eñ-
com ¿yczymy b³ogos³awieñstwa Bo¿ego na
wspólnej drodze ¿ycia, by zawsze trwali mocni
w wierze.

Papieskie s³owa
W roku formacyjnym zamieszczali�my w �Na
o�cie¿� s³owa Jana Paw³a II o Ruchu �wia-
t³o-¯ycie, który by³ Jemu bardzo bliski i wi-
dzia³ w nim miejsce rozwoju duchowego dzie-
ci, m³odzie¿y i doros³ych. Dziêkowa³ Panu
Bogu za ten ruch, który przyniós³ wiele b³o-
gos³awionych owoców, i który wspiera³ ju¿ jako
biskup Krakowa. Podobnie czyni to papie¿
Benedykt XVI.

W ostatni majowy weekend by³o mi
dane wyjechaæ razem z innymi cz³onka-
mi i sympatykami Ruchu �wiat³o-¯ycie
Diecezji Bydgoskiej do Krakowa, gdzie
uczestniczy³am w Ogólnopolskim Spo-
tkaniu M³odych i Eucharystii z Ojcem
�wiêtym Benedyktem XVI.

Nasza przygoda rozpoczê³a siê w sobo-
tê o �wicie, a zakoñczy³a w niedzielê w go-
dzinach nocnych. W czasie podró¿y na nie-
bie dwukrotnie pojawi³a siê têcza - otworzy-
³a pielgrzymkê w sobotê, kilka kilometrów za
Bydgoszcz¹, a potem zamknê³a j¹ w drodze
powrotnej. Pokój i pojednanie sta³y siê przez
to niepisanym przes³aniem podró¿y :)

Naszemu oczekiwaniu na Ojca �wiête-
go na krakowskich B³oniach towarzyszy³
�piew �Nie lêkajcie siê�. Tematem przewod-
nim tego hymnu, jak i ca³ego Spotkania M³o-
dych, by³a budowa ¿ycia na skale /Mt 7,24-
25/. Papie¿ Benedykt XVI powiedzia³ nam,
¿e w sercu ka¿dego cz³owieka jest pragnie-
nie domu, a m³ode serca przepe³nia têskno-
ta za domem, który bêdzie w³asny i trwa³y.
Nie chodzi³o jednak o wznoszenie jakiego�
budynku, ale o nasze ¿ycie, które mamy bu-
dowaæ na skale, czyli na Chrystusie i z Chry-
stusem, na fundamencie, któremu na imiê
Mi³o�æ Ukrzy¿owana. Jednocze�nie Ojciec
�wiêty podkre�la³, ¿e budowa na skale nie
jest ucieczk¹ przed ¿ywio³ami, bo one s¹
wpisane w ¿ycie cz³owieka. Nie lêkajcie siê

Ka¿dego roku, w czerwcu, ma miejsce
swoiste zderzenie dwóch rzeczywisto�ci -
koñca i jednocze�nie pocz¹tku. Koñczy siê
bowiem rok formacyjny, a tak¿e szkolny i aka-
demicki (z ma³ymi wyj¹tkami - w zale¿no�ci
od terminu sesji).

Druga czê�æ jest chyba jeszcze wiêksz¹
rado�ci¹ - rozpoczynaj¹ siê upragnione, wy-
czekiwane ju¿ od pierwszego wrze�nia (albo
pa�dziernika) wakacje, a dla cz³onków Ru-
chu �wiat³o-¯ycie jest to czas szczególnego
spotkania z Panem podczas rekolekcji.

W tym roku rekolekcje bêd¹ siê odbywa³y
w trzech turnusach, w ró¿nych o�rodkach re-
kolekcyjnych (patrz tabelka). Rekolekcje s¹
spotkaniem i okre�lane czêsto mianem �wa-
kacji z Panem Bogiem�, z których wracamy
umocnieni Jego moc¹ i gotowi podejmowaæ
nowe wyzwania. Tym samym koñczy siê dla
nas pewien okres formacji, a jednocze�nie
zaczyna nastêpny. Ka¿dy rodzaj i stopieñ re-

KONIEC I POCZ¥TEK...
WAKACJE Z PANEM BOGIEM

kolekcji ma swojego Moderatora - jest nim
kap³an, który na wzór Jezusa - Dobrego Pa-
sterza - prowadzi uczestników szlakami na-
szej wiary.

Animatorzy Ruchu �wiat³o-¯ycie nie tylko
uczestnicz¹ w rekolekcjach, ale w³¹czaj¹ siê
aktywnie w ich przebieg, podejmuj¹c pos³u-
gê animatora grupy, muzycznego, liturgicz-
nego czy gospodarczego. Dla nich te¿ orga-
nizowane s¹ ró¿nego rodzaju rekolekcje, jak
choæby KODA (Kurs Oazowy Dla Animato-
rów), czy ORD (Oaza Rekolekcyjna Diako-
nii).

Dzie³o wakacyjnych rekolekcji oazowych
potrzebuje wsparcia, nie tylko finansowego,
ale przede wszystkim modlitewnego, dlate-
go prosimy PT Czytelników o modlitwê w tej
intencji. Obiecujemy, ¿e i my bêdziemy pa-
miêtaæ przed Panem. Szczê�æ Bo¿e!

WSPÓLNOTA

BUDOWAÆ NA SKALE
KRAKOWSKIE SPOTKANIE Z PAPIE¯EM BENEDYKTEM XVI
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Zajrzyj na nasz¹ stronê:
www.bydgoszcz.oaza.pl/mbkrm

Forum Oazowe Diecezji Bydgoskiej
www.oazabydgoska.xt.pl

byæ m¹drzy, to znaczy nie lêkajcie siê budo-
waæ na Skale! B¹d�cie �wiadkami nadziei,
tej nadziei, która nie boi siê budowaæ domu
swojego ¿ycia, bo dobrze wie, ¿e mo¿e li-
czyæ na fundament, który nie zawiedzie ni-
gdy: Jezusa Chrystusa, naszego Pana.

Mimo, ¿e fragment o dobrej i z³ej budo-
wie by³ mi ju¿ doskonale znany, to jednak w
czasie tego spotkania odkry³am jego nowy
wymiar. Wcze�niej nie widzia³am w nim miej-
sca dla s³abo�ci czy przeciwno�ci. S¹dzi³am,
¿e je�li one siê pojawiaj¹, to znaczy, ¿e mój
dom wkrótce runie. I tak rzeczywi�cie by³o,
bo siê poddawa³am... A przecie¿ Jezus w
Kazaniu na Górze mówi o ¿ywio³ach, które
siê pojawiaj¹, ale nie niszcz¹ domu, bo on
na skale jest utwierdzony. Wystarczy tyl-
ko zaufaæ - to tak niewiele, ale i tak wiele
zarazem ...

Widzialnym znakiem zawierzenia Chry-
stusowi by³y przywiezione i podpisane przez
ka¿dego z nas ska³y. Zostan¹ one wmuro-
wane w fundamenty maj¹cego powstaæ w
Krakowie Centrum Jana Paw³a II �Nie lêkaj-
cie siê� na terenie dawnej fabryki, w której
pracowa³ Karol Wojty³a. Jest w�ród nich tak-
¿e moja ma³a ska³a - na nowo odda³am swoje
¿ycie Chrystusowi.

Pragnê pamiêtaæ o tym, ¿e On jest ska³¹,
która nigdy nie zawodzi i trwaæ w wierze, któ-
ra w czasie tego spotkania zosta³a umoc-
niona. Chwa³a Panu!

PAT
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W Oazie
M³odzie¿y

W ci¹gu minionych trzydziestu lat wielu
m³odych ludzi wychowa³o siê w tym nurcie
w ramach dzia³alno�ci ruchu oazowego
pod nazw¹ �wiat³o-¯ycie. Duchowo�æ tego
ruchu koncentruje siê na spotkaniu z Bo-
giem w Pi�mie �wiêtym i w Eucharystii.
St¹d ruch ten jest g³êboko zwi¹zany z pa-
rafi¹ i jej ¿yciem liturgicznym. Drodzy Bra-
cia w biskupstwie, proszê Was, aby�cie
wspierali ten ruch jako szczególnie sku-
teczny w dziele wychowania do wiary, oczy-
wi�cie nie zaniedbuj¹c innych (...)

Benedykt XVI
(podczas spotkania z polskimi biskupami w listopadzie 2005 r.)



- Wiesz, mamusiu - powiedzia³a Agatka
- Iga bardzo �le siê zachowuje.

- Co takiego robi? - zapyta³a mama, nie
przerywaj¹c krojenia chleba.

- Jacek opowiedzia³ jej ró¿ne rzeczy, a
ona wszystkim to wygada³a. Jackowi by³o
smutno, bo powiedzia³ to Idze w tajemnicy -
opowiada³a Agatka.

- To przykre - odpar³a mama.
- A Grzesiu mówi nie³adne wyrazy - ci¹-

gnê³a dalej Agata. - Pani kilka razy wpisa³a
mu uwagê do dzienniczka, a on wci¹¿ robi
to samo.

Mamusia nic nie powiedzia³a, tylko poki-
wa³a g³ow¹ ze zrozumieniem.

- Kazik popsu³ Renacie rower i sk³ama³,
¿e to nie on.

- A sk¹d wiesz, ¿e to Kazik? - spyta³a
mamusia.

- Widzia³am, jak na nim jecha³ i zahaczy³
kierownic¹ o p³ot.
Kierownica siê
skrzywi³a. Potem na
Renaty rowerze je�-
dzi³o jeszcze kilka osób - doda³a Agatka. -
Tak wiêc Kazik wszystkiego siê wypar³ i ca³¹
winê zwali³ na Damiana, który je�dzi³ naj-
szybciej.

- Rozumiem - powiedzia³a mama.
Agatka chcia³a jeszcze opowiedzieæ o

tym, jak pani krzycza³a na ca³¹ klasê za z³e
zachowanie na lekcji matematyki i ¿e nie
powinna tak krzyczeæ na dzieci, ale w³a�nie
do domu wróci³ jej starszy brat - Bartek.

- Cze�æ - zawo³a³ rado�nie do Agaty, a
potem cmokn¹³ mamê w policzek.

- Có¿ to za �wiêto? - roze�mia³a siê
mama. - Jeste� bardzo radosny - zauwa¿y-
³a.

- Jestem radosny i g³odny - odpowiedzia³
Bartek. - A teraz bêdê musia³ du¿o wiêcej
je�æ.

- Tak, a to z jakiego powodu? - dopyty-
wa³a mama.

- W³a�nie chcia³em ciê prosiæ o zgodê -
zawaha³ siê. - U nas w szkole tworzona jest
dru¿yna pi³ki no¿nej. Chcia³bym siê zapisaæ
- wyzna³. - Bojê siê tylko, ¿e mo¿ecie siê z
tat¹ nie zgodziæ z powodu s³abszych ocen,
które ostatnio wpad³y mi do dziennika.

- Same nie wpad³y - wtr¹ci³a Agata. - Nie
uczy³e� siê i tyle.

Mama przez chwilê siê zastanawia³a.
- My�lê - oznajmi³a - ¿e ruch na �wie¿ym

powietrzu jest bardzo zdrowy. Je�li obiecasz,
¿e poprawisz oceny, to tatu� tak¿e nie bê-
dzie mia³ nic przeciwko temu.

- Mamu�! - zawo³a³ Bartek. - Jeste� ko-
chana! Ja ju¿ przygotowa³em specjalny plan,
w którym zaznaczy³em, o której godzinie
bêdê odrabia³ lekcje, tak  ¿eby wszystko

mieæ zrobione przed treningiem.
- Ufam ci - u�miechnê³a siê mama. - Tyl-

ko musisz pamiêtaæ, ¿e je�li nie dotrzymasz
obietnicy, poproszê aby� zrezygnowa³ z tre-
ningów.

- Dotrzymam! - krzykn¹³ Bartek. - Dotrzy-
mam! - powtórzy³ i wybieg³, jak wystrzelony
z procy, wo³aj¹c po drodze:

- Muszê o tym powiedzieæ Rafa³owi!
- A obiad?! - mama za³ama³a rêce.
- Zaraz wrócê! - us³ysza³a w odpowie-

dzi. - Oj, co za ch³opak - doda³a, ale nie by³a
z³a na Bartka.

- On nie dotrzyma s³owa - wtr¹ci³a Agat-
ka.

- Nie mo¿esz tego wiedzieæ - surowo rze-
k³a mama.

- Ale ja wiem  - upiera³a siê dziewczyn-
ka. - Bartek nie powinien chodziæ na trenin-
gi, a ty mamusiu nie powinna� siê na to zga-

dzaæ.
- Jak to jest... -

zastanowi³a siê
mama. - U wszyst-

kich widzisz wady... Wci¹¿ powtarzasz, ¿e
ty zrobi³aby� inaczej. Wiêc rób inaczej, Agat-
ko - doda³a.

- Co mam robiæ inaczej? - nie rozumia³a
dziewczynka.

- Wszystkich dooko³a chcesz zmieniaæ,
wszyscy twoim zdaniem �le postêpuj¹. A ty
zawsze robisz dobrze? - zapyta³a mama.

Agatka wzruszy³a ramionami.
- Nie wiem - odpowiedzia³a.
- Wiêc najpierw przyjrzyj siê uwa¿nie

sobie samej. Potem, gdy ju¿ zobaczysz co
mog³aby� u siebie zmieniæ, zrób to. Zmiany
najlepiej zaczynaæ od nas samych, Agatko.

- Mamo! Je�æ! - Bartek by³ ju¿ z powro-
tem, a jego rado�æ roz�wietli³a kuchniê.

Gdy mama nalewa³a zupê, Agatka usia-
d³a przy biurku. Z szuflady wyjê³a kartkê i
d³ugopis.

- Oni chyba maj¹ racjê - pomy�la³a. - Tak
bardzo interesowa³y mnie z³e zachowania
innych, ¿e zapomnia³am zupe³nie o swoich
wadach.

Na bia³ej kartce po�rodku napisa³a: PO-
STANOWIENIA.

Nastêpnie drobnym maczkiem zaczê³a
pisaæ rzeczy, które jej siê w sobie samej nie
do koñca podoba³y, po to, by próbowaæ je
zmieniaæ.

I w³a�nie ju¿ w tym momencie nast¹pi³a
w Agatce pierwsza zamiana na lepsze.

BEATA ANDRZEJCZUK

Od redakcji:
Tekst pochodzi z akcji �Dzielmy siê s³owem�
prowadzonej przez Dom Wydawniczy Rafael

Moi Drodzy!
Witajcie!
Trwa  czerwiec - miesi¹c, w którym dzie-

je siê bardzo du¿o. Zacznê od Dnia Dziec-
ka, który jest zawsze 1. czerwca. Nastêp-
nie 15. czerwca obchodzimy Bo¿e Cia³o.
W tym dniu odbywa siê procesja.

Po up³ywie tygodnia mamy kolejne
�wiêto - Dzieñ Ojca. Czy bêdê pamiêtaæ o
�wiecie mojego Taty?

JOASIA

Wpisz has³a do logogryfu:
[1] Imiê obecnego Ojca �wiêtego. [2] Zbu-
dowa³ arkê. [3] Przeprawi³ Naród Wybrany
przez Morze Czerwone. [4] Brat Jakuba, a
syn Izaaka. [5] Jezus... [6] Aposto³ wybrany
na miejsce Judasza Iskarioty. [7] Prorokini
... by³a obecna przy ofiarowaniu Jezusa w
�wi¹tyni. [8] Autor trzeciej w kolejno�ci
Ewangelii. [9] Zapar³ siê Jezusa.

Rozwi¹¿cie rebus i logogryf - nagroda nie-
spodzianka czeka na Was. Termin nadsy³a-
nia rozwi¹zañ do 16. lipca 2006 r.

Prawid³owe rozwi¹zanie rebusu brzmia³o:
�Dzien matki�, a logogryfu �Matka Bo¿a�. Na-
grodê wylosowa³a Noemi Balinowska, zam.
w Bydgoszczy, przy ul. Altanowej 34. Na-
groda czeka w  zakrystii.

 Nadsy³aj¹c rozwi¹zanie nie zapomnijcie po-
daæ swojego adresu i koniecznie napiszcie
ile macie lat.

Rebus

Rusz g³ow¹
Mam dla Was nowe zadania z nagro-

dami i nie dajcie siê misiom.
A�KA

Logogryf czerwcowy
ZMIANA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Takie MISIE
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Dla (nie tylko starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
6/2006

(opracowa³ KfAD)

ZNACZENIE WYRAZÓW

[1] Narodowa broñ bia³a z Kaukazu [2] Im-
puls sk³aniaj¹cy do dzia³ania [3] Zimowa
szaruga [4] Topór przystosowany do wyrê-
bu lodu [5] Pieniacz, krzykacz [6] Niejedno
na Mazurach [7] Zwiêksza d³ugo�æ skoku [8]
O�rodek turystyczny na Podhalu [9] S³awa,
popularno�æ [10] W¹tpliwo�æ natury moral-
nej [11] Mama i tata [12] Sznurkowa pozy-
cja gimnastyczna [13] Hultaj nie lada [14]
Broñ zbója [15] Przeno�na �cianka [16]
Ko�ci okalaj¹ce mózg  [17] Tkanina na ko-
szule [18] Niszczycielski wiatr [19] Czê�æ
minuty [20] ¯yrandol na �cianie [21] Zwy-
ciêstwo nad rywalem lub wrogiem.

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
16. LIPCA 2006 r. Losujemy nagrodê nie-
spodziankê. PT Autorów rozwi¹zañ prosimy
o podawanie wieku.

Has³o uzupe³nianki z poprzedniego wyda-
nia brzmia³o: �TRWAJCIE  MOCNI  W  WIE-
RZE�. Nagrodê otrzymuje MAGDALENA
MOSTEK zam. w Bydgoszczy, przy ul. Ber-
linga 11. Gratulujemy. Nagroda do odebra-
nia w zakrystii.

O mojej parafii (24)

DALSZA BUDOWA

W poprzednim odcinku pisa³em, ¿e za-
chodzi³a potrzeba nauki religii w domu ka-
techetycznym. Zachodzi³a i to pilnie, bo pa-
rafia siê rozrasta³a w szybkim tempie.  Za-
uwa¿my, ¿e w 1984 roku  do I Komunii przy-
st¹pi³o 70 dzieci, to ju¿ w 1985 r. by³o ich
116. Gdy w 1984 roku by³o 98 chrztów, to
ju¿ w rok pó�niej by³o ich 135 . W parafii
by³y tak¿e tworzone zrêby Eucharystycz-
nego Ruchu M³odych, który powstawa³ z
dzieci I Komunijnych i dziewczynek, które
zg³osi³y siê do sypania kwiatków w Bo¿e
Cia³o. W dniu 1 pa�dziernika 1985 roku o
kilkana�cie nowych ch³opców zosta³a za-
silona grupa ministrantów.

W parafii te¿ po raz pierwszy w dniu 1
sierpnia przyby³a na nocleg oko³o 500 oso-
bowa grupa pielgrzymów  z Gdañska  na
Jasn¹ Górê.

W dniu 17 pa�dziernika 1985 roku go-
�cili�my w parafii ks. dr Henryka Kar¿ê z
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po
homiliach zachêcaj¹cych do pomocy tej
uczelni powsta³y zrêby Towarzystwa Przy-
jació³ KUL-u. Te wszystkie grupy musia³y
siê gdzie� spotykaæ, by normalnie w miarê
funkcjonowaæ, a takiego obiektu nie by³o.
Pomimo, ¿e przy starej kaplicy oddano do
u¿ytku dwie salki, to jednak wszystko by³o
za ma³o.

Z takim samym problemem borykali siê
nasi kap³ani. W tymczasowych mieszka-
niach przy kaplicy nie mieli po prostu miej-
sca na przyjêcie wiêkszej liczby go�ci, a i
warunki mieszkania by³y prawie polowe.

Musimy równie¿ wiedzieæ, ¿e Fordon w
tym czasie oprócz naszej kaplicy nie mia³
w ogóle wiêkszych pomieszczeñ na swym
terenie. Tote¿ w dniu 16 czerwca 1985 roku
kaplica zosta³a na pewien czas zamienio-
na w salê kinow¹. Wy�wietlano tu dla nas
film "Quo vadis", a ju¿ w dniu 16 czerwca
wyst¹pi³ z koncertem Zespó³ "Caritas" z
parafii Zmartwychwstania Pañskiego z Byd-
goszczy. To wszystko powodowa³o, ¿e koñ-
cz¹c prace wykoñczeniowe w kaplicy jed-
nocze�nie rozpoczêto dalsz¹ budowê. Ju¿
14 kwietnia 1985 roku, po naniesieniu od-
powiednich wymiarów po fundamenty, roz-
poczê³a siê praca przy wykopach, a od 29
kwietnia zaczêto zalewaæ fundamenty. W
pa�dzierniku zosta³ zalany strop nad piw-
nicami i ruszy³a budowa murów. W Nowy
Rok 1986 wkroczyli�my z gotowymi w sta-
nie surowym piwnicami, ³¹cznie z �cianka-
mi dzia³owymi i stropem, oraz z gotowymi
naro¿nikami obiektów do wysoko�ci parte-

ru . Zima trochê wstrzyma³a prace, ale ju¿
11 kwietnia 1986 roku zakoñczono beto-
nowanie stropu nad parterem domu kate-
chetycznego, a dok³adnie w miesi¹c pó�-
niej nad plebani¹ . Po tych pracach mura-
rze pracowali dalej, a na parterze prowa-
dzono prace wykoñczeniowe.

Taki system prowadzenia prac pozwoli³
na to, ¿e podczas uroczysto�ci odpustowej,
w dniu 7 pa�dziernika 1986 r. do u¿ytku od-
dano dwie pierwsze salki na parterze. By³y
to kaplice: �w. Maksymiliana Kolbe i �w.
Jana Bosko. Dla tych którzy nie wiedz¹,
by³y to dzisiejsze salki parteru :Grupy "D¹b"
i Pracowni Plastycznej "Wiatrak"

Rok 1986 zakoñczyli�my na budowie
ukoñczon¹ ju¿ w ca³o�ci kaplic¹ i zamkniê-
ciem w stanie surowym budynku kateche-
tyczno mieszkalnego. By³y wstawione drzwi
i w znacznej czê�ci okna, co umo¿liwia³o w
zimie monta¿ potrzebnych instalacji i pro-
wadzenie dalszych prac wykoñczeniowych.

Jednocze�nie w tym samym czasie pa-
rafianie z ró¿nych ofiar  i w ró¿ny sposób
gromadzili wyposa¿enie salek, ale o tym w
nastêpnym odcinku (cdn.)

KFAD

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

DORABIANIE KLUCZY
patentowe * podklamkowe *

samochodowe * Gerda *
przerabianie wk³adek

(przy dorobieniu 15 kluczy - 1 wk³adka GRATIS)

NAPRAWA OBUWIA

OSTRZENIE
NARZÊDZI DOMOWYCH

no¿yczki  * no¿e  * sekatory

SPRZEDA¯
zamków * k³ódek * akcesoriów elektrycznych

*  baterii (wymiana baterii w zegarkach)

ZAPRASZAMY
od poniedzia³ku do pi¹tku

13.30 - 19.00;
w soboty

9.00 do 13.30

85-796 Bydgoszcz,
ul. £ochowskiego 4,

(klatka druga przy Agencji PKO BP)

tel. kom. 0 501 404 302
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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

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

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

(odpust w kaplicy 16. czerwca)

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

Gdzie s³yszysz �piew tam id�,
tam dobre serca maj¹...

Nawet je�li kto� z Was trafi na ³ó¿ko szpi-
talne w Centrum Onkologii, to co niedzielê
us³yszy w szpitalnej kaplicy �piew lub mu-
zykê. Ksi¹dz kapelan Arkadiusz D¹brow-
ski (SDB) stara siê aby ka¿da niedzielna
Msza �wiêta mia³a uroczyst¹ i muzyczn¹
oprawê. Zaprasza w tym celu osoby i ze-
spo³y, rozwiesza odpowiednie plakaty.

I tak w niedzielê 14. maja 2006 r. litur-
giczn¹ oprawê Mszy �wiêtej prowadzi³o
Apostolstwo �Razem� istniej¹ce przy ko-
�ciele o.o. kapucynów w Bydgoszczy. Po
Mszy �wiêtej, jak zwykle, w sali konferen-
cyjnej odby³ siê dalszy ci¹g muzykowania.
By³y to refleksje wokalno-muzyczne zaty-
tu³owane �Ku rado�ci ¿ycia�.

Kilka dni pó�niej (20 maja), Maciej Ró-
¿ycki i Piotr Zaporowicz - studenci z na-
szego DA �Martyria� rozgrzewali serca cho-
rych, daj¹c im rado�æ na dni pobytu w szpi-
talu.

W niedzielê 21 maja przyby³a do kaplicy
w Centrum Onkologii siedmioosobowa
wspólnota FaraDA. Pozostawi³a cierpi¹cym
ciep³e �wiadectwo w³asnego zaanga¿owa-
nia w Bo¿e sprawy.

Od 25 do 28 maja trwa³a Pielgrzymka
Ojca �wiêtego Benedykta XVI do naszej
ojczyzny. Wywieszono wspania³y plakat w
holu g³ównym CO i przy kaplicy. Chorzy

�WIADKOWIE MI£OSIERDZIA
W CENTRUM ONKOLOGII

wspierali wizytê Ojca �wiêtego swoimi mo-
dlitwami. Zapewniono mo¿liwo�æ bezp³at-
nego ogl¹dania relacji w telewizji, choæ
szkoda, ¿e nie przez ca³y czas trwania pa-
pieskiej pielgrzymki, a tylko przez 48 go-
dzin, ale dobre i to.

Jeden z pacjentów z �chemoterapii�,
ogl¹daj¹c relacjê z wizyty Papie¿a w obo-
zie Auschwitz-Birkenau, wspomnia³ swoj¹
przesz³o�æ i z³o¿y³ �wiadectwo swego prze-
¿ycia. Powiedzia³, ¿e Papie¿ Benedykt XVI
jak bia³y anio³, szed³ w milczeniu, nios¹c w
sercu ból, ¿e z jego narodu wyros³y te naj-
okrutniejsze bratobójstwa. Papie¿ niós³ ciê-
¿ar tej hañby w milczeniu, id¹c jak Chry-
stus na drodze krzy¿owej.

Tydzieñ po wyje�dzie Papie¿a by³a uro-
czysto�æ Zes³ania Ducha �wiêtego (4.
czerwca). Tego dnia a¿ 14 osób przyjecha-
³o na Mszê �wiêt¹ do kaplicy w Centrum
Onkologii, by muzyk¹ i �piewem u�wietniæ
uroczysto�æ: 4 osoby z parafii o.o. jezuitów;
4 ze �w. Mateusza; 6 osób z innych wspól-
not, w tym 3 osoby z gitarami. By³ to nie-
oceniony dar Ducha �wiêtego dla chorych.

Dobrze, ¿e prócz leczenia cia³a, chorzy
mog¹ równie¿ pokrzepiæ swego ducha. A
zreszt¹ kto wie czy to nie jest te¿ muzyko-
terapia. Szczê�æ Bo¿e.

(IJ)
fot Archiwum ks. Arkadiusza
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Wy, drodzy chorzy, naznaczeni cierpieniem
cia³a i ducha, jeste�cie najbardziej zjedno-
czeni z krzy¿em Chrystusa, a równocze-
�nie jeste�cie najbardziej wymownymi
�wiadkami mi³osierdzia Bo¿ego.

(s³owa papie¿a Benedykta XVI w £agiewnikach, 2006)
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Jab³oñ dzi-
ka - jab³oñ
p³onka  ( ³ac.:
Malus sylve-
stris, rys. kwit-
n¹ca ga³¹zka i
przekrój owo-
cu) gdy kwitnie
to jeden z naj-
piêkniejszych
widoków, jaki
mo¿na ogl¹-
daæ. Wyró¿nia
to jab³oñ spo-

�ród innych drzew, choæ ka¿de z nich mo¿e
inaczej zachwycaæ.

Pomologia - dzia³ sadownictwa zajmuj¹cy
siê klasyfikowaniem gatunków drzew i krze-
wów owocowych oraz badaniem poszczegól-
nych odmian tych gatunków, po�wiêci³ jab³o-
ni ogromn¹ ilo�æ opracowañ i badañ i opisa³
to w niezliczonych dzie³ach, a tymczasem...

Tymczasem jab³oñ dzika staje siê gatun-
kiem coraz rzadszym. Mo¿na j¹ spotkaæ na
terenie naszej parafii. Drzewo osi¹ga do 10
m wysoko�ci. Pêdy ma zazwyczaj cierniste,
m³ode brunatne, omszone. P¹czki d³ugo�ci
oko³o 0,5 cm pokryte s¹ w³oskami i przyle-
gaj¹ do ga³¹zek. Li�cie s¹ owalne, jajowate
lub sercowate, u góry krótko zaostrzone,
wierzchem nagie, po³yskliwe, ciemnozielone,
spodem po nerwach omszone, szarawozie-
lone. Kwiecie ma ró¿owe, od wewn¹trz bia-
³e. Pylniki prêcików ¿ó³te; szyjki s³upka u

P£ONKA - DZIKA JAB£OÑ
DRZEWA NASZEJ PARAFII
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spodu zro�niête, u nasady z rzadka ow³osio-
ne.

Dzika jab³oñ kwitnie w maju, jakby ca³e swe
piêkno chcia³a ofiarowaæ �wiêtej Panience.
Zlatuj¹ siê te¿ do tego drzewa niezliczone roje
owadów, w tym te¿ pszczo³y na ucztê z nek-
taru i py³ku, brzêcz¹c przy tym i bzykaj¹c nie-
skoñczon¹ pie�ñ ¿ycia, jak psalmy s³awi¹ce
imiê Stworzyciela za dar ¿ycia. Tworzy siê
potem kulisty owoc - jab³ko o �rednicy 2,5 - 3
cm, z mi¹¿szem bez komórek kamiennych.
Dojrzewaj¹c wybarwiaj¹ siê w�ród zieleni li-
stowia czerwieni¹, zdobi¹c drzewo do jesie-
ni.

Jab³ka zawieraj¹ cukry (do 10%), kwasy or-
ganiczne, garbniki, witaminy: C, B1, B2, B6,
E, K, PP i prowitaminê A, wapñ, ¿elazo, fos-
for i inne sk³adniki. Ten sk³ad i takie propor-
cje nie czyni¹ owoców smacznymi, ale dzia-
³aj¹ leczniczo; ³agodnie przeciw biegunkowo
(zw³aszcza u dzieci). Kompot z jab³ek i do-
dawane do pieczystego, aromatyzuj¹ potra-
wy i poprawiaj¹ trawienie. Korowina dostar-
cza barwnika, który w zale¿no�ci od zapraw,
nadaje tkaninom kolor ¿ó³ty, ¿ó³to brunatny.
Z a³unem daje piêkn¹ czarn¹ farbê.

Ca³a reszta dotycz¹ca jab³oni mówi o drze-
wach uprawnych, udomowionych.

MAREK

�ród³o: Jürke Grau, Reinhard Jung, Bertram
Münker "Zio³a i owoce le�ne", �wiat Ksi¹¿ki
Warszawa 1996, Przek³ad i adaptacja W. Ma-
tuszkiewicz

Szanowna Redakcjo!
Zamieszczacie ostatnio w Waszym cza-

sopi�mie ciekawe pytania do ksiêdza. Ja-
kiego� fajnego ksiêdza.

To bardzo dobrze, bo mam pytanie z
ostatniego czasu. Ile jest w naszej parafii
Ko�cio³ów? Czy jeden Powszechny, czy te¿
kilka? S³yszy siê o Ko�ciele Domowym, ale
to tylko duchowa grupa ludzi.

Jednak Wielka Sobota (15. kwietnia
2006, przyp. red) pokazuje nam, ¿e mamy
co najmniej dwa Ko�cio³y.

Jeden, który gdzie� w ukryciu obcho-
dzi Wigiliê Paschaln¹ i ca³a reszta w ko-
�ciele. Najbardziej przykry jest fakt, ¿e je-
den z cz³onków tej grupy powiedzia³ mi po
�wiêtach: �My prze¿ywamy prawdziwe
Zmartwychwstanie, wy w ko�ciele tylko po-
bie¿nie, symbolicznie. Was przecie¿ jest w
ko�ciele za du¿o, ¿eby prze¿yæ to g³êbo-
ko.�

Na moje zdumienie ta osoba mówi³a:
�My ca³e 12 godzin to prze¿ywamy i wszy-
scy jemy wspólne �niadanie, a wy, co jedli-
�cie razem?�

Takie podej�cie do spraw tak bardzo
wa¿nych to pewno g³upota. A mo¿e ju¿ sek-
ta? Sk¹din¹d wiem, ¿e Wigilia Paschalna
w parafii ma byæ tylko jedna. Jak to ma siê
do ustaleñ Stolicy Apostolskiej? Czy te
przepisy nie s¹ dla wszystkich, a tylko dla
gorszych? Proszê o konkretn¹ rzeczow¹
odpowied�. Zapewne nie sam jestem cie-
kawy, o co tu chodzi. Z Bo¿ym pozdrowie-
niem Szczê�æ Bo¿e.

JANUSZ

(imiê i nazwisko znane redakcji)

Szanowny Panie
Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e w naszej

rzymsko-katolickiej parafii nikt, kto g³êbo-
ko jest zwi¹zany z Ko�cio³em, nie konte-
stuje podstawowych zasad wiary wyra¿o-
nych w Sk³adzie Apostolskim (�wierzê w
jeden �wiêty, powszechny i apostolski
Ko�ció³�.).

Z tre�ci   listu wynika, ¿e chodzi o dzia-
³aj¹c¹ w parafii wspólnotê Drogi Neokate-
chumenalnej.

Pragnê jednoznacznie  stwierdziæ, ¿e
Wspólnota ta dzia³a w pe³nej jedno�ci z
Ko�cio³em i  zgodzie z jego nauk¹ i zasa-
dami wiary.

Stolica Apostolska doskonale zna
wszystkie szczegó³y i zasady którymi
wspólnota   Droga Neokatechumenalna kie-
ruje siê w swym dzia³aniu.

W sprawie szczegó³owych pytañ zawar-
tych w li�cie Czytelnika odsy³am do oficjal-
nej informacji Wspólnoty Neokatechume-
nalnej zawartej na stronie Internetu:
http://www.camminoneocatecumenale.it/pl

KS. PROBOSZCZ JAN ANDRZEJCZAK

Listy, listy, listy ...

W �rodê 7. czerwca br. w go�cinnych
progach parafii pw. �w. Maksymiliana Marii
Kolbego w Maksymilianowie k/Bydgoszczy
odby³o siê kolejne spotkanie Stowarzysze-
nia Dziennikarzy Katolickich i Prasy Para-
fialnej Diecezji Bydgoskiej.

Spotkanie wieñczy³o rok formacji osób
zajmuj¹cych siê trudn¹ sztuk¹ s³owa pisa-
nego. Go�æmi specjalnymi spotkania byli: ks.
Bronis³aw Kaczmarek wikariusz generalny
Diecezji Bydgoskiej, ks. Jacek Stêpczak re-
daktor naczelny tygodnika �Przewodnik Ka-
tolicki� z Poznania, ks. Mariusz Kuciñski
moderator Stowarzyszenia oraz pracownicy
Nadle�nictwa ¯o³êdowo. Ale po kolei. O
17.00 w pomieszczeniach parafii, której pro-
boszczem jest ks. Roman Lidziñski, a tak¿e
w której ukazuje siê miesiêcznik parafialny
�Rodzina w Maksymilianowie� (dot¹d ukaza-
³o siê 89 wydañ) zebra³o siê przy kawie i
ciastkach kilkadziesi¹t osób.

Nastêpnie odprawiona zosta³a dziêk-
czynna Msza �w. koncelebrowana, w cza-
sie której ks. Bronis³aw Kaczmarek wyg³osi³
okoliczno�ciow¹ homiliê.  Po Mszy �w. ks.
Jacek opowiedzia³ zebranym krótko o histo-
rii Przewodnika Katolickiego i jego miejscu
w gronie pism katolickich w Polsce.

W MAKSYMILIANOWIE
PRASOWY FINISZ ROKU

Warto w tym miejscu podkre�liæ uro-
czyst¹ oprawê celebracji w ko�ciele para-
fialnym w wykonaniu Scholi parafialnej, mi-
nistrantów i ministrantek (tak - tu dziewczy-
ny te¿ s³u¿¹ przy o³tarzu).

Na zakoñczenie tej czê�ci, w sposób
szczególny, podziêkowano osobom z Zarz¹-
du Stowarzyszenia: Miros³awie Kajzer - pre-
zesowi, oraz Stefanii Marcinkowskiej i Lesz-
kowi £êgowskiemu - sekretarzom, wrêcza-
j¹c upominki ksi¹¿kowe.

Po Mszy �w. uczestnicy spotkania udali
siê nad jezioro, po³o¿one przy nad rzek¹
Kotomierzanka, na granicy Nadle�nictw
¯o³êdowo i Ró¿anna, by przy cieple ogniska
i rozmaitych wiktua³ach, serwowanych przez
restauracjê �Grzybek� z Osielska, us³yszeæ
opowie�ci o lesie i ludziach w nim pracuj¹-
cych. By³a te¿ okazja do wymiany do�wiad-
czeñ w pracy redakcyjnej i mi³ego spêdze-
nia czasu.

�Apelem Jasnogórskim� zakoñczono
spotkanie z ¿yczeniem kolejnych spotkañ.

Jako uczestnik tego spotkania serdecz-
ne dziêkujê PT Organizatorom za perfekcyj-
ne duchowo-wiktua³owe przysmaki.

Bóg zap³aæ
FRED



Ludzie z pomnika (98)

Jan Franciszek Michalczyk urodzi³ siê w
dniu 9 wrze�nia 1877 roku w Bukowcu Gór-
nym powiat Leszno w rodzinie ch³opskiej. By³
synem Apolinarego i Juliany z domu Lóryh.
Rodzina ta przyby³a na teren Wielkopolski z
£u¿yc.

Po nauce w Szkole Powszechnej ukoñ-
czy³, zdaniem matury w dniu 28 maja 1898
roku, Gimnazjum w Lesznie i rozpocz¹³ stu-
dia na Arcybiskupim Seminarium Duchow-
nym w Poznaniu. Przerwa³ je jednak po roku
i w 1900 roku zda³ egzamin nauczycielski po
kursie przygotowawczym w Seminarium
Nauczycielskim we Wschowie.

Po uzyskaniu zawodu nauczyciela praco-
wa³ w wiejskich szko³ach powiatu Leszno.
jako nauczyciel tymczasowy. Stabilizacjê w
zawodzie otrzyma³ po zdaniu w dniu 7 pa�-
dziernika 1906 roku  praktycznego egzami-
nu nauczycielskiego. Od tego czasu a¿ do

JAN FRANCISZEK
MICHALCZYK

1911 roku pracowa³ jako nauczyciel we
Wschowie, a nastêpnie w szko³ach Pozna-
nia.

W roku 1914 zosta³ powo³any do wojska
pruskiego i wys³any na tak zwany front
wschodni. Po dwóch miesi¹cach s³u¿by zo-
sta³ ranny i do pa�dziernika 1915 roku prze-
bywa³ w szpitalu.

Po ponownym powrocie do wojska skie-
rowany zosta³ na front prusko  francuski. Do
kraju powróci³ w 1919 roku i zg³osi³ siê do
Wojska Polskiego. Zdemobilizowany na
w³asn¹ pro�bê w roku 1922 przyby³ do Byd-
goszczy. W 1923 roku podj¹³ pracê nauczy-
ciela w Szkole Powszechnej imienia Romu-
alda Traugutta przy ulicy Toruñskiej 272. Pla-
cówce tej pozosta³ wierny do koñca, czyli do
wrze�nia 1939 roku.

Szko³a w której pracowa³ Michalczyk by³a
specyficzn¹ placówk¹ w Bydgoszczy. Le¿a-
³a bowiem na terenie najbiedniejszej dziel-
nicy Bydgoszczy, obs³uguj¹c dzielnicê Zim-
ne Wody. W tej dzielnicy wed³ug danych z
1937 roku mieszka³o 70% bezrobotnych.

O biedzie �wiadczy fakt, ¿e w tym samym
roku, 1937, na 408 dzieci szkolnych, 354 wy-
maga³o do¿ywiania, a oko³o 75% dzieci na-
le¿a³o wyposa¿yæ w podrêczniki i przybory
szkolne. Tote¿, gdy w³adze miejskie na wnio-
sek kierownictwa szko³y o podwy¿kê upo-
sa¿enia postanowi³y w roku 1937 wymieniæ
niektórych nauczycieli, miêdzy innymi i Mi-
chalczyka, Inspektor O�wiaty Stanis³aw Tar-
niewicz pisa³ w opinii:

�(...)Petent jest wzorowym nauczycielem
w tej trudnej szkole i zas³uguje na podwy¿-
kê, któr¹ i tak przeznaczy na potrzeby dzie-
ci. Przedmiotem jego troski jest nie tylko
nauka w tym �rodowisku. On równie¿ opra-
cowa³ dobry sposób na zaopatrzenie ubo-
giej bardzo dziatwy w podrêczniki i przybory
szkolne. W harmonijnej pracy z ca³ym gro-
nem nauczycielskim prowadzi szeroko za-
krojon¹ akcjê do¿ywiania dzieci i m³odzie¿y,
a tak¿e, w miarê mo¿liwo�ci, pomoc dla ro-
dzin. Wnioskujê o pozostawienie w tej szcze-
gólnej szkole wszystkich nauczycieli, którzy
znakomicie znaj¹ to �rodowisko i dobrze
sobie radz¹ z trudno�ciami... Wszelka wy-
miana ludzi w tej szkole mo¿e przynie�æ wiê-
cej z³ego ni¿ dobrego (...)�

Michalczyk prócz pracy nauczycielsko-
wychowawczej i niesienia pomocy udziela³
siê równie¿ w pracy spo³ecznej i politycznej.

By³ wspó³organizatorem ko³a Bezpartyjnego
Bloku Wspó³pracy z Rz¹dem dzielnicy Zim-
ne Wody. Dzia³a³ równie¿ w Polskim Zwi¹z-
ku Zachodnim. Z ramienia Narodowego Blo-
ku Gospodarczego by³ radnym miejskim jed-
nej kadencji.

Za sw¹ pracê zosta³ odznaczony miêdzy
innymi: Medalem Niepodleg³o�ci, Srebrnym
krzy¿em Zas³ugi, oraz Br¹zowym i Srebrnym
Medalem za d³ugoletni¹ pracê nauczy-
cielsk¹.

Od chwili wkroczenia hitlerowców do Byd-
goszczy Michalczyk w obawie przed repre-
sjami zamierza³ wyjechaæ na teren GG, do
Go³ymina w powiecie ciechanowskim, gdzie
mieszka³a rodzina ze strony matki. Z³o¿y³ do
w³adz niemieckich odpowiedni¹ pro�bê,
któr¹ obiecano za³atwiæ pozytywnie.

W dniu 28 pa�dziernika 1939 roku mia³
zg³osiæ siê po zgodê i dokumenty na wyjazd,
jednak po zg³oszeniu siê w urzêdzie zosta³
przez Gestapo aresztowany.

Rozstrzelano go w Dolinie �mierci w For-
donie w dniu 3 listopada 1939 roku.

opracowa³ KFAD

Materia³y �ród³owe:
Archiwum Nauczycielstwa Polskiego  wykaz
nauczycieli Bydgoszczy w okresie miêdzy-
wojennym. * Informacje z Muzeum Nauczy-
cielstwa

Od autora:
Na tablicach przy naszym pomniku jest

tabliczka z nazwiskiem �Jan Michalczyk�
Trudno dzi� doj�æ do faktu o jakiego Michal-
czyka chodzi, czy �tylko� Jana, czy Jana
Franciszka.

Osobi�cie przy zbieraniu materia³u rów-
nie¿ mia³em trudno�ci z ich identyfikacj¹.
Dziêkujê wszystkim, którzy z ma³ych elemen-
tów pomogli mi z³o¿yæ ca³o�æ.
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Jan Pawe³ II by³ tu jako syn polskiego narodu. Ja przychodzê tutaj jako syn narodu niemieckiego i dlatego muszê
i mogê powtórzyæ za moim poprzednikiem: Nie mog³em tutaj nie przybyæ. Przybyæ tu musia³em. By³ to i jest
obowi¹zek wobec prawdy, wobec tych, którzy tu cierpieli, obowi¹zek wobec Boga: jestem tu jako nastêpca Jana
Paw³a II i jako syn narodu niemieckiego - syn tego narodu, nad którym grupa zbrodniarzy zdoby³a w³adzê przez
zwodnicze obietnice wielko�ci, przywrócenia honoru i znaczenia narodowi, roztaczaj¹c perspektywy dobrobytu,
ale te¿ stosuj¹c terror i zastraszenie, by pos³u¿yæ siê narodem jako narzêdziem swojej ¿¹dzy zniszczenia i
panowania. Tak, nie mog³em tu nie przybyæ. (...) W 1980 roku powróci³em raz jeszcze na to miejsce zbrodni z
delegacj¹ biskupów niemieckich, poruszony ogromem z³a i wdziêczny za to, ¿e nad tymi ciemno�ciami zab³ys³a
gwiazda pojednania. Dlatego te¿ jestem tu dzi�: aby prosiæ o ³askê pojednania - aby prosiæ przede wszystkim
Boga, bo tylko On mo¿e otworzyæ i oczy�ciæ ludzkie serca; ale równie¿ ludzi, którzy tu cierpieli. Modlê siê o dar
pojednania wszystkich, którzy w tej godzinie naszych dziejów wci¹¿ cierpi¹ pod panowaniem nienawi�ci i prze-
mocy zrodzonej przez nienawi�æ.

(z przemówienia Benedykta XVI w KL w O�wiêcimiu



Kompendium (8)

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Z KANCELARII PARAFIALNEJ

14 maja 2006
Pawe³ Górnowicz

ur. 11.03.2006
Kamil Jan Stypa
ur. 11.03.2006

Maja £ucja Kubiak
ur. 20.01.2006

Nadia D¹bkowska
ur. 29.01.2006
27 maja 2006

Kacper Tomasz B³a¿ejczak
ur. 18.11.2005
28 maja 2006
Dawid Peszka
ur. 3.08.2005

Maria Anastazja Górny
ur. 22.12.2005

Eryk Kajuth
ur. 1.07.2005

Miko³aj Andrzej Kruk
ur. 17.02.2006

Norbert Konrad Kurian
ur. 14.02.2006

Filip Heba
ur. 14.12.2005

Zuzanna Szymkiewicz
ur. 20.02.2006

Jakub Saj
ur. 01.03.2006

Krzysztof Tomasz Koszyñski
ur. 24.03.2006

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

DZIA£ DRUGI

WYZNANIE WIARY CHRZE�CIJAÑSKIEJ (1)

WIERZÊ

Symbol Apostolski

Wierzê w Boga, Ojca wszechmog¹cego, Stworzyciela nieba i ziemi. I
w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który siê
pocz¹³ z Ducha �wiêtego, narodzi³ siê z Maryi Panny, umêczon pod
Ponckim Pi³atem, ukrzy¿owan, umar³ i pogrzebion. Zst¹pi³ do piekie³.
Trzeciego dnia zmartwychwsta³, wst¹pi³ na niebiosa, siedzi po prawi-
cy Boga Ojca wszechmog¹cego; stamt¹d przyjdzie s¹dziæ ¿ywych i
umar³ych. Wierzê w Ducha �wiêtego, �wiêty Ko�ció³ powszechny,
�wiêtych obcowanie, grzechów odpuszczenie, cia³a zmartwychwsta-
nie, ¿ywot wieczny. Amen.

Symbol Nicejsko-Konstantynopolitañski

Wierzê w jednego Boga, Ojca wszechmog¹cego, Stworzyciela nieba
i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego
Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bo¿ego Jednorodzonego, który z Ojca
jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, �wiat³o�æ ze
�wiat³o�ci, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stwo-
rzony, wspó³istotny Ojcu, a przez Niego wszystko siê sta³o. On to dla
nas ludzi i dla naszego zbawienia zst¹pi³ z nieba. I za spraw¹ Ducha
�wiêtego przyj¹³ cia³o z Maryi Dziewicy i sta³ siê cz³owiekiem. Ukrzy-
¿owany równie¿ za nas pod Poncjuszem Pi³atem zosta³ umêczony i
pogrzebany. I zmartwychwsta³ trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I
wst¹pi³ do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale
s¹dziæ ¿ywych i umar³ych, a królestwu Jego nie bêdzie koñca.

Wierzê w Ducha �wiêtego, Pana i O¿ywiciela, który od Ojca i Syna
pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwa-
³ê; który mówi³ przez Proroków.

Wierzê w jeden, �wiêty, powszechny i apostolski Ko�ció³. Wyznajê
jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekujê wskrzeszenia
umar³ych i ¿ycia wiecznego w przysz³ym �wiecie. Amen. (cdn)

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

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu

6 maja 2006
Leszek Jakub Wojnowski

Violetta G³owacka
Ireneusz Pawe³ Witkowski

Monika Wróblewicz
Micha³ Andrzej Lewandowski

Sylwia Joanna Gwizda³a
20 maja 2006

Kamil Kamiñski
Alicja Maria Danecka

27 maja 2006
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INFORMACJE
SAKRAMENT CHRZTU �W.
Sakrament sprawowany jest przy
udziale wspólnoty parafialnej w cza-
sie niedzielnej Mszy �w. o 13.00.
Dziecko zg³aszaj¹ rodzice w Biurze
Parafialnym podaj¹c kandydatów na
chrzestnych, tj. osoby ochrzczone,
bierzmowane, praktykuj¹ce, maj¹ce
ukoñczone 16 lat (je¿eli ¿yj¹ w ma³-
¿eñstwie musi to byæ zwi¹zek sakra-
mentalny). Zg³aszaj¹c dziecko do
Chrztu �w. trzeba przedstawiæ odpis
skrócony aktu urodzenia dziecka z
USC. Katecheza odbywa siê zawsze
przed Chrztem �w. w sobotê po Mszy
�w. o 18.30. Najbli¿sze terminy
Chrztu �w.:  25 czerwca i 9 oraz 23
lipca br.

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

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

Jerzy Jan Ewert
ur. 28.09.1937 zm. 06.05.2006

Kazimierz Tadeusz Kopaczewski
ur. 05.05.1948 zm. 07.05.2006

Leszek Jan Jaroñ
ur. 20.07.1957 zm. 10.05.2006

Maria Staniszewska
ur. 05.12.1948 zm. 12.05.2006

Bo¿ena Staniszewska
ur. 05.02.1951 zm. 13.05.2006

Tadeusz Koz³owski
ur. 08.12.1940 zm. 13.05.2006

Gabriela Penkowska
ur. 12.12.1960 zm. 13.05.2006

Stanis³aw Pa³ka
ur. 06.10.1943 zm. 16.05.2006

Jan Nowiñski
ur. 25.10.1919 zm. 24.05.2006

Z ksi¹g parafialnych
wg stanu w dniu 29.05.2006

spisa³ Krzysztof D.

Co oznacza dla mnie
tre�æ przytoczonych tu punktów Kompendium Katechizmu Ko-
�cio³a Katolickiego (KKKK)?

�Symbol Apostolski� to dla mnie od zawsze by³a modlitwa o na-
zwie: �Sk³ad Apostolski�. Zajrza³am do ksi¹¿eczki �Droga do nieba�
zakupionej podczas tegorocznego spotkania lednickiego (Wydaw-
nictwo �w. Krzy¿a w Opolu w 2003 roku). W niej równie¿ znajdujê
okre�lenie �Sk³ad apostolski�. Zajrza³am do �S³ownika Jêzyka Pol-
skiego� (PWN 1985); a tam s³owo �sk³ad� t³umaczone jest jako zbiór
elementów tworz¹cych sk³ad czego� tj. np. sk³ad dru¿yny pi³karskiej,
a okre�lenie �Sk³ad apostolski� ten sam S³ownik t³umaczy tak: w ka-
tolicyzmie modlitwa zaczynaj¹ca siê od s³ów: Wierzê w Boga...

Tymczasem w Kompendium KKK, opracowanym na podstawie
Katechizmu Ko�cio³a Katolickiego i wprowadzonego po Soborze Wa-
tykañskim II  Konstytucj¹ Apostolsk¹ �Fidei depositum� przez Jana
Paw³a II w 1992 roku, wyznanie wiary, które nazywali�my �Sk³ad Apo-
stolski� nazywa siê teraz �Symbol Apostolski�. Natomiast wyznanie
wiary, które mówimy razem g³o�no w ko�ciele podczas niedzielnych
oraz uroczystych Mszy �wiêtych nazywa siê �Symbol Nicejsko-Kon-
stantynopolitañski�. To tyle �niepokoju s³ownikowego�.

Credo - jako wyznanie wiary i jego realizacja w ¿yciu ka¿dego
cz³owieka wiary stanowi misterium - tajemnicê. I dla mnie te¿. Chy-
l¹c czo³a przed Bo¿ymi tajemnicami zostawiam PT Czytelników z ich
w³asnymi przemy�leniami. (IJP)
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Zbigniew Sylwester Lachowski
Ewa Marczak

Drodzy Polacy!
Chcia³bym wyznaæ, ¿e to pielgrzymowanie, podczas którego
odwiedzi³em miejsca szczególnie drogie wielkiemu Janowi Paw-
³owi II, w jaki� sposób jeszcze bardziej zbli¿y³o mnie do was,
jego rodaków. Dziêkujê wam za modlitwê, któr¹ wspieracie mnie
od chwili wyboru na papie¿a. Dowody modlitewnej wiêzi oraz
zwyczajnej sympatii widzia³em wielokrotnie podczas spotkañ z
Wami na audiencjach w Watykanie. Chcia³bym, aby�cie w swo-
ich modlitwach nadal pamiêtali o mnie, prosz¹c Boga, by doda³
mi si³ w pos³ugiwaniu dla dobra Ko�cio³a powszechnego.

Benedykt XVI,
przemówienie po¿egnalne na lotnisku w Balicach



13. maja odby³y siê biegi prze³ajowe im. Alojzego Graja, zorganizo-
wane przez Parafialny Klub Sportowy �Wiatrak�. Kilkudziesiêciu
uczestników sportowej rywalizacji zmaga³o siê o pami¹tkowe pu-
chary i atrakcyjne nagrody.
20 maja 2006 r. o 10.00 w katedrze bydgoskiej Tomasz Dadek, dia-
kon Wy¿szego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej przyj¹³
�wiêcenia prezbiteratu. * Odby³ siê X Integracyjny Fodroñski Festyn
Maryjny. Jak zwykle nie brak³o atrakcji dla cia³a i dla ducha. Wiêcej
Festynie na stronie 10.
21 maja o 13.00 ju¿ jako neoprezbiter ks. Tomasz Dadek odprawi³
Mszê �w. Prymicyjn¹ w naszym parafialnym ko�ciele i udzieli³ wier-
nym, obecnym na uroczysto�ci, prymicyjnego b³ogos³awieñstwa.
Od 25 do 28 maja trwa³a pierwsza pielgrzymka papie¿a Benedykta
XVI do Polski. By³y to wielkie dni dla nas, a wielu parafian, szczegól-
nie m³odych, mia³o okazjê bezpo�redniego spotkania.
28. maja przypada³a Uroczysto�æ Wniebowst¹pienia Pañskiego,
a w naszej parafii o 10.00 grupa dzieci przyst¹pi³a do I Komunii �w.
3. czerwca odby³o siê X spotkanie m³odych na Polach Lednicy. Ha-
s³o tegorocznego spotkania �Chrystus Drog¹� wype³ni³o kilku lub na-
wet kilkunastogodzinne celebracje pod Ryb¹. Ka¿dy z uczestników
otrzyma³ pami¹tkê spotkania. Wiêcej na str. 8.
10. czerwca Wspólnota Wspierania Powo³añ Kap³añskich wyjecha³a
na dzieñ skupienia do Górki Klasztornej.
15. czerwca przypada³a uroczysto�æ Cia³a i Krwi Pañskiej - Bo¿ego
Cia³a. Tradycyjna procesja z udzia³em kilku tysiêcy osob przesz³a
ulicami: Bo³tucia, Fiedlera, Berlinga, Kleina, Albrychta i Wañkowi-
cza.
20 czerwca (wtorek) odbêdzie siê Pielgrzymka do Czêstochowy
i Lichenia, koszt 50 z³. Zapisy w zakrystii i biurze parafialnym. Piel-
grzymkê prowadzi ks. Proboszcz.
21 czerwca (�roda) przypada X rocznica peregrynacji figury Matki
Bo¿ej Fatimskiej w naszym mie�cie i naszej parafii. Program cele-
bracji obejmuje: uroczyst¹ Mszê �w. o 18.30 i procesjê do figury MB
Fatimskiej oraz uroczyste b³ogos³awieñstwo.
Nabo¿eñstwa Czerwcowe codziennie po Mszy �w. o 18.30, o 21.00
przy Krzy¿u Misyjnym, a w niedzielê o 16.30.
Parafialny Zespó³ �Caritas� dy¿uruje w ka¿d¹ �rodê od 17.00 do
19.00 w Domu parafialnym.
Adoracja Naj�wiêtszego Sakramentu w kaplicy w pi¹tki 9.00-18.00.
W ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca prowadzona jest przez ró¿ne
wspólnoty modlitwa �Ró¿añcowe Jerycho�.
Ruch �wiat³o-¯ycie naszej parafii, zaprasza dzieci od IV klasy szko-
³y podstawowej i m³odzie¿ na wakacje z Bogiem, wiêcej na str. 11.
Transmisja nabo¿eñstw z ko�cio³a w niedzielê i �wiêta ze strony
internetowej www.mbkm.pl; s¹ tam te¿ og³oszenia duszpasterskie.

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY

POZIOMO:
1F Kwa�na ro�lina na zupê 2A Osobliwa postaæ, orygina³ 3E Podró¿owa-
nie samolotami 4A Skazany na mêki w Tartanie 5E K¹pielisko na Riwie-
rze W³oskiej 6A Pie�ñ biblijna 7F Powtórzenie nagranego fragmentu 8A
Autor "Blaszanego bêbenka" 9D Kwiat - symbol Holandii 10A Górnicze
miasto z kopalni¹ Szombierki 11D Uskrzydlone my�li 12G Sukcesy na
których mo¿na spocz¹æ 13A Czê�æ powie�ci 14G Nadzienie w pierogach
15A Masowa emigracja 16G Dzielny m³odzieniec, zuch 17A Mê¿czyzna z
zarostem 18F Mszalne op³atki 19A Genera³ w marynarce 20F Niewinny
flirt 21A Niemi³y odg³os tarcia
PIONOWO:
A1 Odleg³o�æ w szyku A13 Twórca pomników B6 Górna koñczyna ptaka
C1 Owoc który bywa szklank¹ C13 Metal na bi¿uteriê D6 Przedostatni
miesi¹c D17 Ludzie pierwotni, lub ho³ota E2 D�wiêkowe ostrze¿enie E8
Japoñskie zapasy E13 Rzecz która mo¿e siê odnale�æ F1 Umowna po-
dzia³ka F17 Rasa psa G5 Kropki na buzi Pippi G11 Imiê Lubaszenki G16
Znajduje siê nad oczami H1 Domek kryty strzech¹ H9 On wszystko zrobi
byle jak J5 Tytu³ powie�ci z Rzeckim J16 Kompozycja z barwnych szkie-
³ek K9 Stolic¹ tego Stanu jest Lincoln L1 Najwiêksze ssaki morskie L16
Mucha roznosz¹ca �pi¹czkê
Odgadnij wyrazy i odczytaj has³o wg podanego szyfru. Poszczególne wy-
razy has³a oddzielone s¹ nawiasami.  W rozwi¹zaniu wystarczy podaæ
samo has³o. Oto szyfr: [(G5, B8, J1, K10, J21, B10, D2, F19, E10, L7)
(B15) (F11, L3, H15, D19, G7) (H7, C15, A17, L9, G3, C8) (A6, J20, C4,
G6) (A21) (G14, E2, D9, F13, E6, L12) (.) (H20, G13, A4, B7, E11) (H9,
F20, C17, L1, E4, B19, A16) (J3, E2, F15) (J16) (J21, E21, H1, K5, E9)].
Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki
�Poczty parafialnej� do 16 lipca 2006 roku.
Rozwi¹zanie krzy¿ówki  z poprzedniego wydania brzmia³o: �MARYJO
MATKO  I  PATRONKO  NASZA  UMACNIAJ  W  NAS  WIARÊ  OJ-
CÓW�. Nagrodê otrzymuje Malgorzata Kie³czyñska, zam. w Osiu, Dwo-
rzec 1. Gratulujemy. Nagrodê wysy³amy poczt¹.

ZNACZENIE WYRAZÓW

KRZY¯ÓWKA CZERWCOWA
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 18.30 i 20.00

(*) - odprawia sie od poniedzia³ku do pi¹tku

Dziêkujemy  korespondentom i autorom tekstów za listy  i pozdrowie-
nia. Sk³ad ukoñczono i oddano do druku  16 czerwca 2006 r. Nastêpne
wydanie �Na o�cie¿� planowane jest  23 lipca 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 Buchholz
(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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FINIS CORONAT OPUS...
medytacje o ma³¿eñskiej drodze

"I �lubujê Ci mi³o�æ, wierno�æ i uczci-
wo�æ ma³¿eñsk¹ oraz, ¿e Ciê nie opusz-
czê a¿ do �mierci" - to przyrzeczenie
ma³¿eñskie wypowiedziane przed Bo-
giem, jako �wiadkiem i Stwórc¹ cz³owie-
ka, wi¹¿e ma³¿onków na ca³e ¿ycie. Czy
jest mo¿liwe, aby wierno�æ temu przy-
rzeczeniu zale¿a³a od uczuæ, które s¹
zmienne i zale¿¹ od tego, czy komu� z
nami jest przyjemnie i od kapry�nego
poci¹gu fizycznego?

Nie, wybór wspó³ma³¿onka to wybór oso-
by i osobie �lubujemy mi³o�æ, wierno�æ i
uczciwo�æ ma³¿eñsk¹ oraz t¹ dozgonn¹
wspólnotê. Wybieraj¹c osobê na towarzy-
sza ca³ego ¿ycia, oczywi�cie wybierzemy
kogo�, do kogo czujemy poci¹g fizyczny,
do kogo zwróci³y siê nasze uczucia, ale ani
poci¹gowi fizycznemu, ani uczuciom nie za-
wierzymy �lepo.

Zarówno poci¹g fizyczny jak i gor¹ce
uczucia mi³o�ci mo¿e w nas wzbudzaæ oso-
ba, która wcale nie jest godna zaufania, nie
jest odpowiedzialna i ¿ycie traktuje rozryw-
kowo. "Bior¹c" �lub zaanga¿owani jeste-
�my w trzech warstwach: zmys³owej (po-
ci¹g fizyczny do osoby p³ci przeciwnej),
psychicznej (mi³o�æ uczuciowa, upodoba-
nie w danej osobie) i warstwie duchowej
oznaczaj¹cej, ¿e wybrana przez nas oso-
ba jest warto�ciowa, wie co przyrzeka i jest
za to przyrzeczenie odpowiedzialna. Bar-
dzo wa¿ne jest równie¿ to, ¿e ta osoba swe
¿ycie opiera na Bogu, bo gdy w ma³¿eñ-
stwie przychodz¹ wichry i zawirowania,
nadchodzi czas oparcia o ska³ê jak¹ jest
Bóg.

¯ycie ma³¿eñskie i rodzinne stawia przed
ma³¿onkami trudne zadania i sprawdza
poziom ich wad i cnót. Te piêkne uczucia,
które ich po³¹czy³y w dniu �lubu poddane
s¹ badaniu przez rzeczywisto�æ. Ma³¿on-
kowie obci¹¿eni obowi¹zkami ponad si³y
(praca, ci¹¿e, maleñkie dzieci, choroby),
niewyspani (czuwanie przy dzieciach),
zmêczeni, nie znajduj¹ si³y na mi³e s³owo,
a gdy zaczn¹ mieæ do siebie pretensje i
raniæ wzajemnie swoje uczucia, to one za-
mieraj¹ lub nawet mog¹ przerodziæ siê w
nienawi�æ. W dzisiejszym �wiecie, w któ-
rym licz¹ siê g³ównie uczucia, mo¿e to
oznaczaæ koniec ma³¿eñstwa.

Dzisiaj, s³yszy siê zdania: Dlaczego pani
siê oszukuje i trwa w tym zwi¹zku, prze-
cie¿ wy siê ju¿ nie kochacie. lub Czy nie
widzi pani, ¿e m¹¿ nie jest ju¿ pani¹ zain-
teresowany, a sympati¹ obdarza lub po¿¹-
da kogo� innego? Nie jest to jednak ko-
niec zwi¹zku ma³¿eñskiego lecz brak czy-
sto�ci ma³¿eñskiej, brak wstrzemiê�liwo�ci
i pow�ci¹gliwo�ci w dziedzinie uczuæ lub
seksu.

Mi³o�æ, któr¹ �lubuj¹ sobie ma³¿onkowie,
to nie przyjemno�æ seksualna, uczuciowa,
lecz mi³o�æ ofiarna, pragn¹ca dobra w³a-

�Eucharystia czy Msza �w.?�
Babcia Danka, lat 85

Pragnê ustosunkowaæ siê jeszcze raz do
listu "Babci Danki" zamieszczonego na
³amach majowego numeru �Na o�cie¿�.

Przede wszystkim nie mogê siê zgodziæ
ze stwierdzeniem: �...jestem stara ...�! Ta-
kie okre�lenie nie znajduje ¿adnego po-
twierdzenia w dalszej czê�ci listu; czy mo¿e
byæ kto� �stary�, skoro podejmuje wysi³ek
radykalnego i trudnego przygotowania siê
do godnego i pe³nego uczestnictwa w  Eu-
charystii przez zachowanie (przypuszczam,
¿e d³ugiego, choæ nie ma tutaj zobowi¹za-
nia!) postu eucharystycznego, ale równie¿
podejmuje trud sprawdzenia ile to razy s¹
u¿yte s³owa �Eucharystia� i �Msza �w.� w
�Na o�cie¿�.

Taka postawa �wiadczy o m³odo�ci du-
cha, wra¿liwo�ci na �sprawy� Bo¿e i wyra-
zisto�ci w spojrzeniu na kwestie przygoto-
wania siê i uczestniczenia w tej rzeczywi-
sto�ci, która jest �celem i szczytem ¿ycia
chrze�cijañskiego� jakim jest Eucharystia!
Piêkn¹ i szlachetn¹ rzecz¹ jest stawiaæ
sobie wymagania i byæ sobie wiernym.  Nie
b¹d�my jednak za bardzo wymagaj¹cy w
stosunku do innych, a zw³aszcza m³odego
pokolenia, które w ogóle nie wyobra¿a so-
bie, ¿e móg³ byæ kiedy� inny post, jak tylko
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jedn¹ godzinê przed Eucharysti¹, bo po
prostu ono urodzi³o siê w innym czasie i o
tym, jak by³o kiedy� nie ma ¿adnego pojê-
cia, za co przecie¿ nie mo¿na ich winiæ.

I wreszcie kwestia s³ów �Eucharystia� i
�Msza �w.�. Rzeczywi�cie, w dokumentach
papieskich generalnie jest u¿ywane s³owo
"Eucharystia" a tylko 1 raz znalaz³em inne
okre�lenie (�Msza Krzy¿ma�). Jest tak dla-
tego, ¿e s³owo �Eucharystia� jest pochodze-
nia greckiego i mo¿e oznaczaæ: byæ
wdziêcznym, po�wiêcaæ dary; lub te¿:
dziêkczynienie, dary dziêkczynne.

Tak wiêc: �Eucharystia to dokonuj¹ce siê
na mocy dziêkczynnych s³ów uobecnienie
ca³ego wydarzenia Chrystusa  w darach
Wieczerzy�. Za� s³owo �Msza �w.� jest po-
chodzenia ³aciñskiego i te¿ oznacza tê
sam¹ rzeczywisto�æ. Nie pope³nia siê wiêc
b³êdu u¿ywaj¹c tego s³owa, choæ, na pew-
no, mocniej i pe³niej tê rzeczywisto�æ od-
daje termin �Eucharystia�.

¯yczê wiêc �Babci Dance� zdrowia i mocy
ducha czerpanej z piêknie prze¿ywanego
udzia³u w uobecnianiu siê tajemnicy Chry-
stusa!

Od redakcji:
Powy¿sze pytanie tak¿e wynika³o z listu
pani Danuty. Masz pytanie? - napisz!

ksi¹dz  MELCHISEDEC      odpowiada

snego, wspó³ma³¿onka i poczêtych dzieci.
Mi³o�æ ta, to odpowiedzialno�æ za siebie
nawzajem i za³o¿on¹ rodzinê, osadzona w
prawdzie, któr¹ realia ¿ycia pokazuj¹ ma³-
¿onkom bezlito�nie. Celem tej mi³o�ci jest
prawdziwe dobro osób - dobro wieczne -
zbawienie duszy, a nie przemijaj¹ca przy-
jemno�æ, która uwodzi cz³owieka. Je¿eli
który� z ma³¿onków nastawiony jest na
u¿ycie zmys³owo- seksualne, nie uznaje
warto�ci osoby i jej prawdziwego dobra, to
w³a�ciwie niezdolny jest do mi³o�ci.

Niedorozwój cnoty czysto�ci powoduje,
¿e sfera zmys³ów lub uczuæ zale¿nych od
przyjemno�ci zaw³adnie cz³owiekiem i jego
wol¹, i staje siê si³¹ destrukcyjn¹ ma³¿eñ-
stwa. W "Mi³o�ci i odpowiedzialno�ci" Ka-
rola Wojty³y znalaz³am takie sformu³owa-
nia: "...mê¿czyzna i kobieta wspó³¿yj¹c ze
sob¹ �po ma³¿eñsku� jednocz¹ siê jako
osoby, a zatem zjednoczenie to trwa tak
d³ugo, jak d³ugo te osoby ¿yj¹. Nie mo¿e-
my przyj¹æ, ¿e zjednoczenie to trwa tak d³u-
go tylko, jak d³ugo same osoby tego chc¹.
I niczego nie zmienia w tym ta okoliczno�æ,
¿e z biegiem czasu które� z nich lub nawet
oboje przestaj¹ tego chcieæ, nie mo¿e to
¿adn¹ miar¹ znie�æ faktu, ¿e s¹ obiektyw-
nie zjednoczeni z sob¹ jako m¹¿ i ¿ona.

Mo¿e wyrosn¹æ miêdzy nimi taki stan, któ-
ry rozdzieli ich od ³o¿a i sto³u (separacja),
ale nie unicestwi to faktu, ¿e s¹ obiektyw-
nie z³¹czeni ma³¿eñstwem jako ma³¿onko-
wie." Nierozerwalno�æ ma³¿eñstwa jest za-
sad¹ trudn¹, ale nieodzown¹, bo ca³e ¿ycie
ludzkie siê na niej opiera.

Chcê jeszcze zwróciæ siê do samych ko-
biet. Powiedzia³ mi kiedy� pewien starszy
misjonarz: Jako matka masz obowi¹zek
wiary. Mamy równie¿ obowi¹zek wiary w
trwa³o�æ naszych ma³¿eñstw i za³o¿onych
rodzin, wzglêdem naszych dzieci, którym
nie mo¿e chwiaæ siê ich dom. Kiedy�, gdy
kobiety ¿ali³y siê przed ksiêdzem na swo-
jego ch³opa, on mówi³: Pani ma Bogu po-
móc zbawiæ jego duszê.

Kobieta jednak musi byæ osob¹ dojrza³¹,
samodzieln¹ i nie mo¿e ulegaæ mê¿czy�-
nie jak niewolnica, lecz stawaæ z nim do
partnerskiego dialogu. I tak maj¹ w ma³-
¿eñstwie dotrwaæ do koñca swych dni,
mimo burz i nawa³nic, oparci o fundament,
którym jest Chrystus, aby mogli wspólnie
�wiêtowaæ swoje piêædziesi¹te gody, a
mo¿e nawet wiêcej.

Finis coronat opus
IRENA PAW£OWSKA




