


Has³em niniejszego wydania jest
�Po(d)niesienie krzy¿a�. Jest kilka tekstów,
które próbuj¹ przybli¿yæ te s³owa.

Osobi�cie polecam rozmowê miesi¹ca,
gdzie pada wiele wa¿nych s³ów i propozycji.

Za kilka dni bêdziemy �wiêtowali 23 uro-
dziny naszej Parafii. Tego dnia bêdzie po�wiê-
cenie nowego otoczenia grobu �p. ks. Zyg-
munta - pierwszego proboszcza. Uby³ ks. dia-
kon Pawe³. Nowym kapelanem w Centrum
Onkologii zosta³ ks. Marcin. S¹ i inne zmia-
ny. Warto zapytaæ, czy mi³ujê jeszcze swoj¹
wspólnotê parafialn¹? Przyjdê do ko�cio³a na
odpust parafialny?

My�lê, ¿e przy tej okazji warto równie¿
wspomnieæ o minionym �Dniu �rodków Spo-
³ecznego Przekazu�, który w Ko�ciele polskim
obchodzony jest w trzeci¹ niedzielê wrze�nia
(w tym roku 17. wrze�nia). Mo¿e warto przy
tej okazji postawiæ pytanie, czy jestem me-
dioholikiem, czy te¿ potrafiê odpowiednio
dobieraæ lekturê czasopism, czy audycji ra-
diowych i telewizyjnych, a w ostatnich latach
i odwiedzanych  stron internetowych?

W Dolinie �mierci powstaj¹ nowe stacje
Golgoty XX wieku. Niebawem odbêdzie siê
ich po�wiêcenie.

Przed nami ju¿ VI Dzieñ Papieski i nie
lada okazja pos³uchania Piotra Rubika i jego
Zespo³u. Warto pos³uchaæ!

¯yczê wszystkim wielu refleksji przy lek-
turze tego wydania, nastêpne pa�dzierniko-
we wydanie ju¿ za nieca³y miesi¹c.

 FRED

Mo¿na nie czytaæ

Ciepienie, zbawienie, nauka ...
W katolickim tygodniku "Niedziela" autor

jednego z artyku³ów pyta³ tak:
"Co mo¿na jeszcze napisaæ o znaku krzy-

¿a? I jak? Jest tak ciê¿ki od znaczeñ, ¿e in-
telektualnie nie da siê ud�wign¹æ - w ¿adnej
mierze ogarn¹æ jednym i wyczerpuj¹cym
spojrzeniem. Dlaczego zatem w ogóle z nim
siê mierzyæ? Bo nie mo¿na inaczej, albowiem
jest podstawowym i najprostszym znakiem
wiary. To pierwszy krok na jej drodze. A wy-
konaæ go trzeba zawsze po swojemu i na
w³asny rachunek - czyli osobi�cie.

Jak zatem rozumieæ krzy¿? Czy mówimy
tu o jakiej� metaforze lub symbolu? Ani o
jednym, ani o drugim nie mo¿na tu mówiæ,
bo to przecie¿ nie jest poetyka. Krzy¿ jest
jak najbardziej dos³owny, a nie poetycki. On
wszelk¹ estetykê po prostu rozsadza i nie
da siê ogarn¹æ ¿adnym okre�leniem literac-
kim, bo znaczy o wiele wiêcej.  Bo w istocie
s¹ to dwie najpospolitsze deski zbite w po-
przek, albo raczej bale drewniane - chropa-
we, spêkane, byle jakie i same w sobie nic
nie znacz¹. Tylko s¹. I byæ mo¿e nigdy by
nie znaczy³y wiêcej ni¿ prymitywna forma
mordowania ludzi, gdyby nie wydarzenia
sprzed oko³o dwóch tysiêcy lat, kiedy to lu-
dzie postanowili w ten w³a�nie prymitywny i
okrutny sposób przybiæ do niego - wcze�niej
bezlito�nie skatowanego - cz³owieka, który
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Na str. 1 ok³adki - parafialny krzy¿ misyjny
 fot. Mieczys³aw Paw³owski

uwa¿a³ siê za Boga. To tu zaczê³a siê droga
znaczeñ i symboli". (Bogus³aw Jasiñski)

 Przez �mieræ Jezusa Chrystusa na krzy-
¿u to drzewo hañby nabiera nowego znacze-
nia. Staje siê symbolem zwyciêstwa mi³o�ci
nad �mierci¹ i chlub¹ chrze�cijan. Chrystus
podczas ziemskiego ¿ycia naucza³ nas:
"Przykazanie nowe dajê wam, aby�cie siê
wzajemnie mi³owali, tak jak Ja was umi³o-
wa³em; ¿eby�cie i wy tak siê mi³owali wza-
jemnie. Po tym wszyscy poznaj¹, ¿e�cie
uczniami moimi, je�li bêdziecie siê wzajem-
nie mi³owali" (J 13,34-35).

Krzy¿ - znak, symbol, ale czy tylko? Cze-
go jest znakiem? Czym ten �wiêty znak Mêki
Chrystusa jest dzisiaj dla nas i dla mnie? Czy
znalaz³ on nale¿ne mu miejsce w naszym
¿yciu, miejscu pracy, cierpienia, odpoczyn-
ku? Ten "znak, któremu sprzeciwiaæ siê
bêd¹" jest te¿ symbolem cierpienia, smutku
i naszych bole�ci. D�wigany z mi³o�ci¹ po-
zwala wypowiadaæ s³owa pie�ni: W krzy¿u
cierpienie, w krzy¿u zbawienie, w krzy¿u
mi³o�ci nauka�w krzy¿u os³oda, w krzy¿u
och³oda. Kto krzy¿ odgadnie, ten nie upad-
nie bo on ciebie wesprze, ocali.

Aby byæ lud�mi wiary musimy wszyscy
o tym pamiêtaæ.

KS. PROBOSZCZ JAN

Wchodzê do ko�cio³a, rozgl¹dam siê. Do
Mszy �wiêtej jeszcze daleko, ale w przed-
sionku spotykam mamê z dzieckiem. Wcho-
dzimy razem do �rodka. Dzieci¹tko (ma³a
dziewczynka) rozgl¹da siê woko³o. Dzieci
maj¹ w sobie jak¹� naturaln¹ mistykê, która
uaktywnia siê w ta-kich miejscach. Dziew-
czynka biegnie do pierwszej ³awki i siada.
Patrzymy na ni¹ z podziwem. Mama trochê
krêpuje siê otwarto�ci¹ córeczki. Dlatego
u�miecham siê i mówiê do niej po cichu:
"Wszystko dobrze, to bêdzie dobra chrze-
�cijanka�". Mama te¿ siê u�miecha.

Pamiêtam te¿ jak by³em kiedy� nad mo-
rzem i by³ tam ks. Maliñski (ten znany). Mia³
wieczorami piêkne kazania i rzeszê s³ucha-

cha �wiêtego) zrobiæ rachunek sumienia.
Czy cieszê siê na my�l o tym, ¿e mam i�æ do
ko�cio³a? Czy moje dzieci siê ciesz¹? Czy
przyjmujê Komuniê �wiêt¹ z rado�ci¹? Czy
"mój" Pan Bóg (albo Pan Jezus) u�miecha
siê, czy raczej jest gro�ny? Jak przekazujê
znak pokoju? Czy modlê siê o rado�æ?

Ludzie kochani! Mamy jedno ¿ycie, jedn¹
szansê na szczê�cie. Zamiast narzekaæ na
braki, ucieszmy siê tym, co mamy. Je�li siê
nie u�miechniesz, nikt nie zrobi tego za cie-
bie. A mamy przecie¿ byæ dla siebie nawza-
jem podpor¹, nadziej¹, rado�ci¹ i umocnie-
niem. Mamy siebie nawzajem; mamy w ko-
�ciele braci i siostry! Pozostaje tylko uwie-
rzyæ, ¿e to nie s¹siedzi z drugiego bloku, ale
kochani bracia i kochane siostry� Spróbuj
w ten sposób rozejrzeæ siê wokó³ siebie.
Dzieci s¹ cudowne w tym, jak spontanicznie
zawieraj¹ znajomo�ci w piaskownicy. Trze-
ba je nie tylko podziwiaæ, ale i NA�LADO-
WAÆ! Mo¿e rzeczywi�cie w ko�ciele przy-
da³oby siê trochê piasku ... W Niebie nie ma
ko�cio³ów, ale gdyby by³y, na pewno nie za-
brak³oby w nich piaskownicy.

O. £UKASZ CMF
Od redakcji:
Tekst pochodzi z akcji �Dzielmy siê s³owem� pro-
wadzonej przez Dom Wydawniczy Rafael

PIASKOWNICA W KO�CIELE
czy. Bywa³o i kilkoro dzieci. Pewnego wie-
czoru jedno z nich ha³asowa³o i bryka³o pod
o³tarzem. Zaczerwieniona mama podbieg³a,
by je zabraæ. Dziecko w p³acz. Wszyscy za-
marli. Co teraz zrobi ksi¹dz? A ksi¹dz
u�miechn¹³ siê i spokojnie powiedzia³:
"Niech Pani zostawi, niech siê bawi, mi nie
przeszkadza�". Mama us³ucha³a. Dziecko
umilk³o. Ksi¹dz ci¹gn¹³ kazanie.

Czy potrzebujemy ma³ych dzieci w ko-
�ciele? Tak! Po pierwsze bardzo, po drugie
wszystkie. Pan Jezus powiedzia³, ¿e nie
wejdziemy do Królestwa niebieskiego, je�li
nie staniemy siê jak one. Biada nam, je�li
pozbêdziemy siê dzieci z ko�cio³a� One s¹
ma³ymi ikonkami prawdy, m¹dro�ci, mi³o�ci,
prostoty, rado�ci. I tak jest za du¿o powagi i
celebratywnej wynios³o�ci na naszych Eu-
charystiach, a maj¹ byæ to uczty, uczty mi³o-
�ci! Dzieci swoj¹ filutern¹ obecno�ci¹ czê-
sto odstresowuj¹ powa¿ne mod³y doros³ych.
Ko�ció³ jest pe³ni¹, kiedy wszyscy ochrzczeni
zbieraj¹ siê razem. Nie bez przyczyny chrzci-
my niemowlêta. One maj¹ wa¿n¹ rolê do
spe³nienia. ¯eby o tym nam przypomnieæ,
musz¹ czasem i krzyczeæ! To wszystko z tro-
ski o nas, o zagorza³ych doros³o�ci¹ doro-
s³ych.

Przecie¿ nasz Bóg jest Bogiem rado�ci!
Trzeba i z tego daru (rado�æ jest darem Du-
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Rozmowa miesi¹ca

ZROZUMIEÆ KRZY¯ ...
z ks. Marcinem Puziakiem rozmawiaj¹ Irena i Mieczys³aw Paw³owscy

Mieczys³aw Paw³owski:
Jest Ksi¹dz kapelanem Centrum Onko-
logii i jednocze�nie rezydentem Parafii
Matki Boskiej Królowej Mêczenników w
Bydgoszczy. A sk¹d Ksi¹dz pochodzi?
Ks. Marcin Puziak: Jestem bydgoszczani-
nem. Mama jest z Czy¿kówka, tata ze
Szwederowa. Ochrzczony zosta³em w pa-
rafii �wiêtej Trójcy, a potem mieszka³em na
Bartodziejach.

Ma Ksi¹dz rodzeñstwo?
Tak - mam starsz¹ siostrê.
Czy Ksi¹dz by³ ministrantem?
Ministrantem by³em bardzo d³ugo, bo za-
cz¹³em s³u¿yæ przy o³tarzu jeszcze przed
Pierwsz¹ Komuni¹.

A po maturze trafi³ Ksi¹dz do Prymasow-
skiego Wy¿szego Seminarium w Gnie�-
nie i to by³ rok?
1992.

I pó�niej by³a formacja seminaryjna.
Podczas okresu formacji wyjecha³
Ksi¹dz do W³och. Co by³o powodem
wyjazdu?
Taka by³a wola Ksiêdza Arcybiskupa. W
Rzymie jest seminarium, które ma realizo-
waæ postanowienia Adhortacji papie¿a Jana
Paw³a II �Pastores dabo vobis�. Ksi¹dz abp
Henryk Muszyñski dosta³ zaproszenie dla
swoich kleryków, ¿eby ich tam wys³aæ. By³o
nas dwóch. Kiedy wyje¿d¿a³em mia³em
ukoñczony drugi rok formacji seminaryjnej.

D³ugo by³ Ksi¹dz w Rzymie?
Piêæ lat i tam odbywa³a siê moja formacja
kap³añska. �wiêcenia i pos³ugi przyjmowa-
³em w Polsce. �wiêcony by³em 19 czerw-
ca 1999 roku w Konkatedrze Bydgoskiej.
Ojciec �wiêty by³ w Bydgoszczy na pocz¹t-
ku czerwca i w czasie swojej obecno�ci
podniós³ Farê do godno�ci Konkatedry i
¿eby to uwypukliæ, ksi¹dz Arcybiskup zde-
cydowa³, ¿e bêdziemy �wiêceni w Konka-
tadrze.

Dzisiaj jest Ksi¹dz jednocze�nie magi-
strem i licencjatem. Czy Ksi¹dz pamiê-
ta tytu³y prac kwalifikacyjnych?
Oooo...(g³êbokie westchnienie) W Rzymie
nie ma magisterki lecz jest bacalaureat.
Zatytu³owa³em go po ³acinie nt. �Homo -
Imago Dei, imago Trinitatis� (Cz³owiek -
Obrazem Boga, obrazem Trójcy �wiêtej),
za� praca licencjacka by³a o chrze�cijañ-
skim do�wiadczeniu duchowym.

W Seminarium Bydgoskim prowadzi
Ksi¹dz zajêcia ze "spowiednictwa". Na
czym one polegaj¹?
Tak. To s¹ wyk³ady i æwiczenia. Jest to po-
moc diakonom, ¿eby byli dobrymi spowied-
nikami. Na ile to siê udaje, to potem wyka-

[ci¹g dalszy  na str. 4]

¿e samo ¿ycie. Po ukoñczeniu seminarium
i tak bêd¹ uczyæ siê tak, jak uczy siê ka¿dy
ksi¹dz - spowiadania przez ca³e ¿ycie. Tego
nie mo¿na nauczyæ siê, bo sztuki nie mo¿-
na siê nauczyæ. Mieli�my szczê�cie, w okre-
sie studiów rzymskich przygotowywaæ siê
do spowiadania korzystaj¹c z wyk³adów
tzw. penitencjarza papieskiego, do�wiad-
czonego cz³owieka w tej materii i z do�wiad-
czeniem ¿yciowym oraz osób, które w pra-
cowa³y wówczas w Penitencjari Apostol-
skiej. Oni nas przygotowywali, a byli to,
mo¿na powiedzieæ, w Ko�ciele katolickim
fachowcy najwy¿szej klasy.

Czyli ta umiejêtno�æ spowiadania bierze
siê z do�wiadczenia?

Tak, ale nabywamy j¹ powoli.

Do pewnego stopnia jest ju¿ Ksi¹dz eks-
pertem w tej dziedzinie, wiêc zapytam
wprost. Mamy ró¿nych spowiedników,
wype³niamy piêæ warunków sakramen-
tu pokuty, a zdarza siê, ¿e odchodzimy
od konfesjona³u zawiedzieni rodzajem
nauki, pouczenia, czy te¿ skal¹ pokuty.
Jak powinno byæ?
Cz³owiek rozgrzeszony odchodzi zadowo-
lony.

Kto� mówi tak: By³em u spowiedzi i tra-
fi³em na takiego "dziêcio³a", ¿e pó³ mi-
nuty i ju¿ by³o po wszystkim. Czy to jest
rodzaj szemrania, niedosytu?
To s¹ nasze oczekiwania. Czasami idzie-
my do konfesjona³u, ¿eby us³yszeæ mi³e
s³ówko, a nie ¿eby siê nawróciæ. I wtedy
odchodzimy zawiedzieni, bo tego mi³ego
s³ówka nie by³o. Je¿eli chodzi o pokutê, to
odchodzimy zawiedzieni, bo pokuta albo
jest za wielka, albo jest za ma³a, albo nie
taka, któr¹ my lubimy. A to dopiero wtedy
jest pokuta. W³a�nie jak jest taka nietrafio-
na - to jest pokuta, bo ciê¿ko j¹ wype³niæ.
Nawet, jak jest to jedno �Zdrowa� Maryjo�.

Pokorne przyjêcie tego co jest na³o¿one
jako pokuta za grzechy jest tym w³a�ciwym
ciê¿arem pokuty za grzechy.

Kiedy� dosta³em tak¹ pokutê praktycz-
nie do koñca ¿ycia, bo spowiednik na-
kaza³ mi pomedytowaæ nad �Hymnem o
mi³o�ci� (I Kor 13,1-13, przyp. red).
Staram siê m³odym diakonom, przysz³ym
ksiê¿om t³umaczyæ, ¿e jest pewna rzeczy-
wisto�æ, która jest w Ko�ciele zapomnia-
na. Bowiem istnieje, oprócz sakramentu
pokuty i pojednania, co� takiego jak cnota
pokuty. Jest pewne usposobienie, od któ-
rego ¿aden chrze�cijanin uciekaæ nie mo¿e
w³a�nie dlatego, ¿e ca³e jego ¿ycie jest
zwi¹zane z nawracaniem, a¿ do grobowej
deski.

Zatem poszczególne spowiedzi s¹ eta-
pami nawracania?
Tak, tak! Dlatego ka¿da spowied� ma byæ
nastêpnym krokiem dalej. Zdrowe podcho-
dzenie do postanowieñ poprawy, to nie jest
ogólne postanowienie, ¿e "bêdê lepszy".
Postanowienie poprawy jest wtedy, gdy
wprowadza na sta³e jakie� dobro do moje-
go ¿ycia.

Irena Paw³owska (I): Czy to nie jest po
prostu zmiana my�lenia?
Tak. I to ma byæ zmiana my�lenia, która
koñczy siê podejmowaniem pewnych czy-
nów w moim ¿yciu, pewnych zachowañ. Ale
¿eby do tego doj�æ, trzeba podejmowaæ
bardzo konkretne rzeczy.

I.: W sumie spowiadamy siê, ¿e zgrze-
szy³em my�l¹, mow¹, uczynkiem i zanie-
dbaniem, ale najbardziej spowiadamy
siê z uczynków. Potem id¹c dalej docho-
dzimy do spowiadania siê ze s³ów z³ych,
ostrych, natomiast �ród³o z³a jest w
my�leniu, wiêc to spowiadanie siê, ¿e
zgrzeszy³em my�l¹, powinno byæ na sa-
mym pocz¹tku rozpatrywane, bo to jest
ko�ciec cz³owieka.
Oczywi�cie, ¿e tak. To odpowiada bezpo-
�rednio ludzkiej strukturze. Cz³owiek naj-
pierw spostrzega rzeczy namacalne i do-
piero potem wchodzi coraz g³êbiej. Naj³a-
twiej jest nam zauwa¿yæ to z³o co�my zro-
bili, a nie to co�my pomy�leli. Dlatego to
co zrobili�my z³ego wobec drugiego nas
najbardziej boli i tego chcemy siê pozbyæ.
Z drugiej strony bardzo czêsto mylimy spo-
wied� i spowiadamy siê z tego co nas boli,
zamiast z tego co�my z³ego zrobili, a to s¹
dwie ró¿ne rzeczy. A mog¹ nas boleæ tak-
¿e dobre rzeczy, ale z tego nie musimy siê
spowiadaæ. Nale¿y wiêc spowiadaæ siê z
tego co nas boli, bo by³o z³e. Dopiero wte-
dy jest rzeczywiste nawrócenie. ̄ al za grze-
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ZROZUMIEÆ KRZY¯ ...

[ci¹g dalszy  na str. 5]

[ci¹g dalszy  ze str. 3]

chy to jest ból z powodu z³a.

I.: Ale dzisiaj cz³owiek ma problem ze
znalezieniem z³a - grzechu.
Nie. Cz³owiek ma problem z ws³uchiwaniem
siê w swoje serce i swoje sumienie.

I.: Cz³owiek bardzo potrzebuje pojedna-
nia i umiejêtno�ci porozumienia siê z
drugim cz³owiekiem. Dzisiaj np.. w ma³-
¿eñstwach trudno jest o dialog i poro-
zumienie.
Jest trudno, bo nie kochamy ca³ego cz³o-
wieka.

A ca³y cz³owiek to znaczy ... ?
... cia³o i dusza cz³owieka. Bardzo czêsto
w mi³owaniu, tak¿e tym ludzkim mi³owaniu,
rodzinnym, ma³¿eñskim, jeste�my jakby
sk³onni, id¹c za g³osem tego �wiata, wy³¹-
czaæ pewne sfery z mi³o�ci, i dlatego po-
tem nie jeste�my w stanie o tych rzeczywi-
sto�ciach rozmawiaæ.

Us³yszymy jaki� konkretny przyk³ad?
Bardzo konkretny, to np. modlitwa wzajem-
nie za siebie, w ma³¿eñstwie. To dziêko-
wanie Panu Bogu za ma³¿onka, za ma³¿on-
kê takim/tak¹ jaki/jaka on/ona jest. To ofia-
rowywanie swoich trudów za wspó³ma³¿on-
ka, za dzieci, troska o to by ma³¿onkowie,
by dzieci, ¿yli w ³asce u�wiêcaj¹cej. Bo jest
³atwo kochaæ drugiego cz³owieka dostar-
czaj¹c mu �rodków do ¿ycia, wakacji, ko-
lorowych zdjêæ, wra¿eñ, tortów, placków,
Bóg wie czego jeszcze ... Tak? Ale to jest
czasami kochanie tylko cia³a cz³owieka,
jego dobrego samopoczucia, bo wtedy ja
te¿ bêdê siê dobrze czu³ z takim cz³owie-
kiem, gdy on bêdzie zadowolony.

I.: Otó¿ to.
Ale tak naprawdê czy nie sp³ycamy czasa-
mi prze¿ywania przysiêgi ma³¿eñskiej, a
tam jasno jest �w dobrej i z³ej doli, w zdro-
wiu i w chorobie�. A tak, dbaj¹c o cia³o, jest
nastawienie siê tylko ... w dobrym i w ...
zdrowiu. A jak trudno ... to �siê rozejdzie-
my�.  I czasami dopiero d³ugie lata wspó³-
¿ycia ma³¿eñskiego ucz¹ doceniania wagi,
wielko�ci i piêkna tego mi³owania w niepo-
wodzeniu, w chorobie i w biedzie.

Niech Ksi¹dz powie wprost, ¿e wa¿niej-
sze jest pój�cie z ¿on¹ na spacer i po-
rozmawianie na jaki� wa¿ny temat, ni¿
inna czynno�æ, która koñczy siê wiêk-
szym po³yskiem w mieszkaniu.
Tak. To te¿ �przek³ada siê� na prze¿ywanie
niedzieli w rodzinie. Na pewno nie jest roz-
wi¹zaniem dla rodziny wyjazd w niedzielê
do supermarketu. Nie zawsze jest te¿ roz-
wi¹zaniem dla rodziny wyjazd na spotka-
nie ze znajomymi na grilowanie, bo to jest
czasami czas ukradziony rodzinie a dany
innym. Nie chodzi o to, by wykluczaæ wiêzi
wynikaj¹ce z szeroko rozumianego pokre-

wieñstwa, znajomo�ci, czy przyja�ni. Czy-
nem mi³o�ci w rodzinie jest wspólne wyj-
�cie na mszê �wiêt¹.

Czym jest dla Ksiêdza spowiadanie?
Spowiadanie jest dla mnie czasem wielkim
krzy¿em.

Z czego bierze siê ten trud?
Trud jest na pewno po obu stronach, nie
tylko po stronie tego, który musi wypowie-
dzieæ swoje grzechy, ale tak¿e tego, który
staje przed tym otwartym sumieniem, nie
jest Panem Bogiem, i tak naprawdê ma tyl-
ko jedno do zaofiarowania - rozgrzeszenie.
Jedynie co lubiê, to spowiadaæ ludzi, któ-
rzy stale siê u mnie spowiadaj¹.

To �sta³y spowiednik�. Mo¿e Ksi¹dz
wymieni dwa, trzy argumenty, ¿e w³a�nie
ta forma jest dla chrze�cijanina wska-
zana?
Ca³e ¿ycie jest nawracaniem siê - to wia-
domo. Ka¿da kolejna spowied� jest jakim�
etapem mojego ¿ycia, gdzie ja post¹pi³em
naprzód, upadaj¹c tu, upadaj¹c tam, ale

pracowa³em, hm...? Znowu wracamy do
cnoty pokuty, która ³¹czy siê z Sakramen-
tem Pokuty. Dotykamy wiêc samego sed-
na ¿ycia chrze�cijañskiego, które jest sta-
³ym rozwojem, do tego aby byæ "doskona-
³ym jak Ojciec nasz jest doskona³y w nie-
bie". I wówczas, je¿eli chodzê do spowie-
dzi do kogo� stale, to on wie jaka jest moja
s³abo�æ, w czym najwiêcej potrzebujê po-
mocy, gdzie najwiêcej potrzeba dla mnie
cierpliwo�ci i jakie konkretne �rodki, tak¿e
z tej m¹dro�ci Ko�cio³a, mo¿na dawaæ, bo
ka¿dy z nas ma inny charakter, ka¿dy z nas
ma inne usposobienie, mog¹ byæ te¿ ró¿-
ne wypadki ¿ycia w miêdzyczasie. I jak kto�
"ni z gruszki, ni z pietruszki" wpada do mnie,
do konfesjona³u, i ja nic o nim nie wiem, a
jeszcze �le siê przedstawi zaczynaj¹c spo-

wied�, no to ja mam w³a�ciwie rêce zwi¹-
zane i usta zamkniête, bo cokolwiek po-
wiem, mo¿e byæ totaln¹ bzdur¹. Bogu dziê-
ki, Sakrament Pojednania jest w³asno�ci¹
Pana Boga i tam cokolwiek powiem jest
dobre dla tego cz³owieka. Wa¿ne jest by ta
druga strona chcia³a to przyj¹æ te¿ z du-
chem wiary.

Jak wobec tego ¿yæ w takiej sytuacji
"sta³ego spowiednika", gdy kap³an to
kto� bardzo bliski i jest tajemnica spo-
wiedzi?
Jeden drugiego brzemiona no�cie.

W zesz³ym roku prowadzi³ Ksi¹dz, w ra-
mach Tygodnia Kultury Chrze�cijañskiej
w Bydgoszczy, szko³ê modlitwy pod ha-
s³em "Modlitwa i czyn".
To jest te¿ benedyktyñskie "Módl siê i pra-
cuj". Bardzo wa¿ne jest to "i", bo wi¹¿e obie
rzeczy i czyni z nich jedno�æ. Rzeczywi-
sto�æ pracy i modlitwy jest czynem g³êbo-
ko chrze�cijañskim i dlatego chrze�cijanin
jest odpowiedzialny za to, ¿eby ³¹czyæ mo-
dlitwê z prac¹ i pracê z modlitw¹. Dlacze-
go? Bo to s³ynne powiedzenie: "Módl siê i
pracuj" my�my okroili, bo �wiêty Benedykt
dodawa³ jeszcze po Ora et labora (�Módl
siê i pracuj�) ... et non contristare - �i nie
b¹d� smutny�.

I.: Modlitwa i praca jako �ci�le zwi¹zane
s¹ wtedy, gdy ja przestajê ci¹gle ogl¹-
daæ siê na to co kto� my�li, kto� mówi,
kto� ka¿e, tylko wreszcie dokopujê siê
do tego, ¿ebym ja decydowa³a o tym co
ja robiê i wtedy, gdy to jest w zgodzie z
sumieniem i dla Boga, to wtedy ten czyn
�ci�le ³¹czy siê z modlitw¹ i wtedy �ci-
�le ³¹czy siê z rado�ci¹, bo nareszcie ...
Mamy rzeczy, które w naszej mentalno�ci
s¹ sztucznie rozdzielone, a tu wreszcie s¹
jedno�ci¹ i cz³owiek wreszcie jest jedno-
�ci¹ i cz³owiek wreszcie jest z³¹czony z
Bogiem. I wreszcie wtedy cz³owiek ma spo-
kojne i czyste spojrzenie na rzeczywisto�æ,
która jest wokó³ niego, na Boga, na cz³o-
wieka i na �wiat. I wtedy staje siê kontem-
platykiem, cz³owiekiem, który dostrzega
Bo¿¹ rzeczywisto�æ. A poniewa¿ j¹ dostrze-
ga, jest w stanie z rado�ci¹ pracowaæ i po-
�ród pracy siê modliæ. I nic go nie odci¹ga
od modlitwy i ¿adna praca nie niszczy w
nim zwi¹zku z Panem Bogiem.

To wszystko, o czym mówili�my, prowa-
dzi ku �wiadomemu i odpowiedzialne-
mu byciu w Ko�ciele. Cieszê siê, ¿e
Ksi¹dz sw¹ postaw¹ pomaga prze¿yæ
Eucharystiê, chocia¿  jest Ksi¹dz u nas
jeszcze bardzo krótko. Przywo³am takie
obrazy: Jest niedziela. Koñczy siê Msza
�w. pani organistka intonuje: �My chce-
my Boga�, Prezbiter stoi i ludzie stoj¹,
�piewaj¹, nie wychodz¹. Wed³ug mnie
to jest modlitwa, której nam brakuje, gdy
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kap³an siê spieszy. Drugi obraz. Moment
Przeistoczenia. Powoli, podnosi ksi¹dz
hostiê, kielich. Jakie to jest prze¿ycie?
Ja mam ochotê uciec, bo to jest dla mnie
za wielkie.

Podnoszenie ciê¿arów?
Przy mojej wadze?

I.: Ile Ksi¹dz ma lat kap³añstwa za sob¹?
Siedem.

Przyszed³ Ksi¹dz do Królowej Mêczen-
ników od Polskich Braci Mêczenników.
Które to ju¿ miejsce pos³ugi?
By³em wy�wiêcony w koñcu czerwca 1999
roku. Do pa�dziernika tego samego roku
by³em na parafii we W³oszech. Potem do
sierpnia 2001 w parafii Matki Bo¿ej Fatim-
skiej w Bydgoszczy na Wy¿ynach. Nastêp-
ny etap to dwa lata w Instytucie Polskim w
Rzymie i  rok w parafii pod Subiaco - Matki
Bo¿ej Królowej Pokoju. Pó�niej rok na pa-
rafii w innej diecezji w³oskiej i wreszcie na
Wy¿ynach Polskich Braci Mêczenników w
Bydgoszczy i teraz tu.

I.: A w tym instytucie to ksi¹dz dalej siê
uczy³?
Tak.

I.: Ksi¹dz robi doktorat?
Tak.

I.: A na jaki temat?
Na temat poznania i prze¿ycia w struktu-
rach cz³owieka duchowego.

Jest Ksi¹dz, jak us³yszeli�my zamiesz-
kuj¹cym u Królowej Mêczenników i ka-
pelanem w Centrum Onkologii w Byd-
goszczy. Czy do tego by byæ kapelanem
w takim miejscu trzeba mieæ jakie� spe-
cjalne powo³anie? Czy rzeczywi�cie
trzeba mieæ jakie� konkretne cechy, któ-
re tam s¹ potrzebne?
I.: ... i czy trudno jest tam byæ?
Na pewno jest konieczno�æ ci¹g³ego od-
nawiania wiary, wiary w to, kim jest cz³o-
wiek, ale takiej wiary chrze�cijañskiej, któ-
ra mówi, ¿e cz³owiek jest przewidziany do
zmartwychwstania. Bez tego, nie ma sen-
su chodzenie tam, bycie z tymi lud�mi.

Tematem bie¿¹cego wydania �Na
o�cie¿� jest has³o �Podnoszenie krzy-
¿a�. Powiedzia³ Ksi¹dz. 14. wrze�niaw
parafialnej kaplicy podczas homilii, w
�wiêto Podwy¿szenia Krzy¿a �wiêtego,
¿e w Jerozolimie s¹ relikwie dwóch krzy-
¿y: Belki krzy¿a, na którym ukrzy¿owa-
ny by³ Jezus i sprawiedliwego ³otra. Jak
radz¹ sobie ludzie, którzy do�wiadczaj¹
krzy¿a, cierpienia? Czy maj¹ w perspek-
tywie ten krzy¿ jako relikwie, czy jako
niezas³u¿one cierpienie?
Jest wszystko, od prawdziwego piêknego,
rzeczywi�cie chrze�cijañskiego zjednocze-
nia z krzy¿em Chrystusa, a¿ do blu�nier-
czego odrzucenia go.

I.: Cz³owiek, którego dopada informacja

o chorobie onkologicznej, mo¿e reago-
waæ stanem jej odrzucenia i nie przyj-
mowania rzeczywisto�ci.
Mo¿e, ale nie musi i tu nie ma regu³. Cza-
sami - to jest paradoks - wiêcej zale¿y od
rodziny i od wspó³pacjentów ni¿ od same-
go kapelana. Bêdzie wiêc kto�, kto bêdzie
chcia³ podj¹æ i ponie�æ chorobê - krzy¿ -
ten Jezusowy krzy¿, lub bêdzie kto� inny,
kto nie bêdzie chcia³ swojego stanu w ogó-
le uznaæ za krzy¿ i potraktuje to co siê z
nim dzieje tylko jako kaprys losu i to ab-
surdalny, bezsensowny. Bo dopiero cierpie-
nie podjête jako krzy¿ staje siê zbawcze i
w pe³ni ludzkie.

I.: Gdy le¿y siê "na onkologii" ma siê do
czynienia nie tylko ze swoim strachem,
ale równie¿ tych, którzy przychodz¹. Nie
mo¿na liczyæ na to, ¿e kto� pomo¿e, bo
ci, którzy przychodz¹ sami s¹ w strachu.
W szpitalu onkologicznym najwiêkszy pro-
blem nie jest z pacjentami, ale z rodzin¹ i
odwiedzaj¹cymi.

Niesamowite.
Bo jeszcze wiêkszy problem z przyjêciem
tego krzy¿a, cierpienia, pojednania siê ze
sob¹, z Bogiem maj¹ rodziny pacjentów -
ci którzy przychodz¹. Bardzo czêsto ci, któ-
rzy tam le¿¹ i siê lecz¹ wiedz¹, bo ju¿ za-
czêli ¿yæ na skraju ¿ycia i �mierci, ¿e taka
"perspektywa" ¿ycia uczy innego patrzenia
na samego siebie i na innych.

Ten cz³owiek z dnia na dzieñ musi pra-
wie natychmiast zadaæ sobie trzy pyta-
nia" "Sk¹d siê wzi¹³em"?, "Kim je-
stem"? i "Dok¹d zmierzam"?
Tak, a poniewa¿ musi to zrobiæ natych-
miast, to czasami dochodzi do blu�nier-
stwa.

I.: Bo nie daje rady.
Pomoc¹ do spotkania z do�wiadcze-
niem cierpienia jest uczyæ siê tego du¿o
wcze�niej. Tak?
Tylko.

I.: czyli przez t¹ pokutê, o której ksi¹dz

mówi³?
Tak¿e, bo tam uczymy siê nie�æ krzy¿, taki
jaki on jest. Bo ka¿dy z nas ma swój krzy¿,
tych wszystkich codziennych obowi¹zków,
trosk, wyrzeczeñ dobrowolnych, czy przy-
musowych.

I.: Ale czy dzisiaj nie jest trudniej przez
to, ¿e �wiat idzie ku przyjemno�ciom, nie
ma prawdziwego ¿ycia, prawdziwego
kontaktu i cz³owiek jest sam?
Tak, bo znowu nie kochamy ca³ego cz³o-
wieka. Czasami wydaje siê nam, ¿e kocha-
my warto�ci, drugiego cz³owieka, jego ta-
lenty, jego uzdolnienia i to, ¿e jest dobrym
ojcem, dobr¹ matk¹. Ale wci¹¿ jeszcze nie
pokochamy ca³ego cz³owieka, póki nie po-
kochamy go w perspektywie jego zmar-
twychwstania.

Czyli tak jak to s³yszymy podczas cere-
monii pogrzebowej, ¿e "¿ycie siê zmie-
nia, ale siê nie koñczy".
Oczywi�cie. My niestety, tak¿e jako chrze-
�cijanie, mamy czêsto podskórn¹ mental-
no�æ pogañsk¹, ¿e ¿ycie nam siê koñczy
kiedy umieramy. My nie wierzymy w nasze
zmartwychwstanie. Bo dopiero wtedy, kie-
dy wierzymy w zmartwychwstanie, jeste�my
w stanie siê nawracaæ, dopiero wtedy je-
ste�my w stanie szczerze wyznaæ nasze
grzechy, jeste�my w stanie ³¹czyæ nasz¹
pracê z modlitw¹, jeste�my w stanie kon-
templowaæ Pana Boga tu i teraz i jeste�my
w stanie staæ tam po�ród tych ludzi, którzy
nios¹ ten krzy¿, wiedz¹c, ¿e pewnego dnia
ja te¿ bêdê le¿a³ na ³o¿u �mierci.

I.: Aby tam staæ trzeba mieæ odwagê, bo
stanie tam jak gdyby wyci¹ga wszyst-
kie pytania na wierzch i na wszystko
trzeba sobie odpowiedzieæ, bo inaczej
nie da siê tam byæ.
Póki siê nie ma tego spojrzenia na Chry-
stusa zmartwychwsta³ego poprzez pryzmat
krzy¿a, to tam nie mo¿na staæ. I to jest tam
najtrudniejsze, ¿eby tych ludzi otworzyæ nie
tylko na cierpliwe znoszenie cierpienia,
¿eby nie odbieraæ im nadziei uzdrowienia,
bo Pan Bóg to te¿ mo¿e daæ, i ¿eby otwo-
rzyæ ich na t¹ ludzk¹ chrze�cijañsk¹ ko-
nieczno�æ pojednania siê ze sob¹ i z Pa-
nem Bogiem, by móc umrzeæ tak, by zmar-
twychwstaæ. Nikt z nas nie chce umieraæ,
ale z drugiej strony wiemy, ¿e wszyscy
umrzemy. Wa¿ne jest pragnienie wej�cia
w tak¹ �mieræ, która doprowadzi nas do
zmartwychwstania. Dlatego Bractwo Dobrej
�mierci, gdzie cz³owiek modli siê �wiado-
mie o dobr¹ �mieræ, tak ¿eby móg³ umrzeæ
pojednany z Panem Bogiem i z lud�mi.
I.: �mieræ jest generalnie wypierana, ¿e
tak powiem. Generalnie powinni�my byæ
zdrowi, powinno byæ wszystko dobrze,
najlepiej nic nie mówiæ.
Ale to nie jest prawo ducha. Kiedy wypie-
ramy tê �wiadomo�æ, ¿e musimy umrzeæ, i
¿e w chrzcie jeste�my zanurzeni w �mierci
Chrystusa, to nie jest to prawo ducha. Duch

[dokoñczenie na str. 6]

KS. MARCIN PUZIAK
Urodzi³ siê w Bydgoszczy. Pu

ukoñczeniu szko³y �redniej wst¹pi³ do
Wy¿szego Prymasowskiego Semi-
narium w Gnie�nie.

W Rzymie Ukoñczy³ MIêdzynaro-
dowe Kolegium Mania Mater Eccle-
siae.

�wiêcenia kap³añskie przyj¹³
19 czerwca 1999 roku w Bydgoskiej
Konkatedrze.

Prowadzi zajêcia z teologii ducho-
wo�ci oraz "spowiednictwa" w Semi-
narium Bydgoskim.

Od 1 wrze�nia 2006 roku podj¹³
pracê jako kapelan w Centrum On-
kologii w Bydgoszczy i zamieszka³ w
naszej parafii.
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�wiêty, Duch Jezusa Chrystusa przekonu-
je nas o tym, ¿e musimy umrzeæ dla grze-
chu, ¿eby móc z Nim zmartwychwstaæ, czyli
musimy te¿ ponie�æ tê ostateczn¹ konse-
kwencjê grzechu jak¹ jest �mieræ.

Jak parafia, czy poszczególni parafianie
mog¹ w³¹czyæ siê w pomoc Ksiêdzu,
ewentualnie w pomoc tym ludziom, któ-
rzy tam do�wiadczaj¹ tego cierpienia?
Kto nie wierzy w zmartwychwstanie niech
w ogóle nie my�li o w³¹czeniu siê w tak¹ w
pomoc.

Dobrze, ale je¿eli ju¿ kto� uwierzy w
zmartwychwstanie?
No to jest taki pierwszy podstawowy wy-
miar pomocy - modlitwy za tych ludzi tam i
to jest zadanie ca³ej parafii, skoro ma w
swoim ¿ywym organizmie takie miejsce ja-
kim jest szpital onkologiczny, o powrót do
zdrowia dla tych ludzi, o si³ê nadziei pro-
szenia Pana Boga tak¿e o cud, ale te¿ o
si³ê przyjêcia i tê odpowiedzialno�æ chrze-
�cijañsk¹ stawania wobec wyzwania �mier-
ci chrze�cijañskiej.

Kiedy Ks. Marcin obchodzi swoje imie-
niny?
11 listopada.

Jak Ksi¹dz odczuwa dzia³anie swojego
patrona w ¿yciu osobistym? �wiêty Mar-
cin by³ znany z tego, ¿e potrafi³ siê dzie-
liæ dobrem, które sam mia³. Mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e rozda³ wszystko.

[dokoñczenie   ze str. 5]

Bo mia³ niewiele. By³ legionist¹ rzymskim i
wed³ug prawa legionista rzymski mia³
p³aszcz od legionu, którego po³owa nale-
¿a³a do legionu, a po³owa do legionisty.
Oddal tylko swoj¹ po³owê p³aszcza. To by³a
jedyna rzecz, któr¹ posiada³. To by³o jesz-
cze przed chrztem, a po nim �w. Marcin do-
konywa³ jeszcze wiêksze czyny mi³osier-
dzia. W ¿ywocie �w. Marcina jest jedno z
pierwszych �wiadectw sakramentu cho-
rych, którego �w. Marcin udziela³. On tym
sakramentem chorych wielkie rzeczy zdzia-
³a³, wielu postawi³ na nogi.

Jak ks. odpoczywa?
Intensywnie.

M. Serdecznie dziêkujemy za rozmowê i
po�wiêcony czas.
I ja dziêkujê.

Od redakcji:
Nasz Rozmówca przekaza³ Czytelnikom
s³owa nastêpuj¹cej tre�ci:

�Z pro�b¹ o modlitwê�
ks. Marcin

Rozmowê przeprowadzono 15 wrze�nia
2006 roku na plebani.

6 Na o�cie¿ (9/2006)

NA TYDZIEÑ
MI£OSIERDZIA

ZBIÓRKA I WYDAWANIE

Drodzy Czytelnicy naszego pisma. Zbli-
¿a siê Tydzieñ Mi³osierdzia (w tym roku
przypada od 1 do 7 pa�dziernika).

Parafia kolejny ju¿ raz w tym roku pra-
gnie z tej racji pomóc ludziom potrzebuj¹-
cy. Prosimy o przynoszenie do parafii odzie-
¿y, obuwia, zabawek dla dzieci, czy nawet
pewnych artyku³ów szkolnych, które mo¿-
na daæ dzieciom, zw³aszcza przedszkol-
nym, bo w zasadzie one z innych �róde³
wsparcia nie dostan¹.

Zbli¿a siê jesieñ, wiêc najbardziej po-
trzebna by³aby odzie¿ nieco cieplejsza,
b¹d� nawet zimowa, oraz takie obuwie, o
ile mamy.

Wszystkie dary zbieramy od 25 do 30
wrze�nia w domu katechetycznym w salce
na parterze  w godzinach: od 9.00 do 11 i
od 16.00 do 18.00

Wydawanie bêdzie w dniach 2 i 3 pa�-
dziernika w tej samej salce i tych samych
godzinach. Kto potrzebuje takiego wspar-

cia, proszony jest o odwagê przyj�cia i wy-
brania tego, co jest mu potrzebne. Serdecz-
nie zapraszamy.

Za ka¿dy dar serdecznie z góry dziê-
kujê. Warto pewnie zaznaczyæ, ¿e w po-
przednich tego typu akcjach obdarowanych
zosta³o po oko³o 80 rodzin, ale potrzeby s¹
znacznie wiêksze.

Nastêpnie bêdziemy wydawali zebrane
dary: odzie¿, ewentualnie obuwie, czy inne
przedmioty do u¿ytku tym, którzy potrze-
buj¹ wsparcia. Bêd¹ to ludzie samotni o ni-
skich emeryturach, rodziny wielodzietne,
bezrobotne, czy wrêcz osoby bezdomne.
Takich osób w parafii jest wielu.

Powy¿sze informacje proszê równie¿
przekazaæ tym, którzy byæ mo¿e nie czy-
taj¹ naszego pisma, lub po prostu wstydz¹
siê przyj�æ. Nie ma czego. Nikt nie bêdzie
z tego powodu robi³ ¿adnych problemów!

Koordynator Sejmiku Parafialnego
KRZYSZTOF DRAPIEWSKI

ZROZUMIEÆ KRZY¯ ...

Krzy¿ na pomniku w Dolinie

Krzy¿ na stacji Golgoty (wyró¿nik stacji)
fo
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Krzy¿ na platformie widokowej



STOJ¥, WISZ¥, PRZYPOMINAJ¥ ...
PARAFIALNE KRZY¯E
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DRUGIE Milenijne Misje Ewangelizacyjne,
które przeprowadzili Ojcowie Salezjanie :
Kazimierz Ga³aj i Mariusz Lach, a przygo-
towuj¹ce nas do Roku Jubileuszowego
2000. To te, z najd³u¿sz¹ w parafii Drog¹
Krzy¿ow¹ po ulicach osiedla.
TRZECIE Misje Mi³osierdzia Bo¿ego, któ-
re w dniach od 26 wrze�nia do 3 pa�dzier-
nika 2004 roku przeprowadza³ jezuita, O.
Zdzis³aw Pa³ubicki z Kalisza.

KRZY¯ NA WIE¯Y KO�CIO£A
Jest krzy¿em ¿elbetonowym, a wyko-

nany zosta³ 27 wrze�nia 1992 roku (przy-
wiezienie do parafii). Na wie¿y zosta³ za-
montowany w pierwszych dniach pa�dzier-
nika 1992 roku.

KRZY¯ W OBRAZIE - KAPLICA
To obraz Ukrzy¿owanego Jezusa w pre-

zbiterium kaplicy Chrystusa Ukrzy¿owane-
go i Zmartwychwsta³ego. Obraz stanowi
integraln¹ ca³o�æ stacji drogi krzy¿owej w
kaplicy.

Trudno dzisiaj dociec, kiedy dok³adnie
zosta³ namalowany przez by³ego parafia-
nina, artystê malarza Waldemara Zy�ka
akurat ten obraz. Wiadomo, ¿e ca³o�æ sta-
cji zosta³a umieszczona w dniu 11 wrze-
�nia1994 roku, a miesi¹c pó�niej ks. bp
Bogdan Wojtu� po�wiêci³ kaplicê.

KRZY¯ NA PLATFORMIE WIDOKOWEJ
PRZED POMNIKIEM

Metalowy krzy¿ ufundowany zosta³
przez rodzinê zabitego podczas Pikniku
Country w miejscu, gdzie dzi� przedstawia-
ne jest Misterium Mêki Pañskiej 18 letnie-
go Remigiusza Malaka . Po�wiêcony zo-
sta³ w dniu 12 marca 1995 roku w miejscu
jego reanimacji i �mierci.

KRZY¯ NA WYSOKIM POMNIKU
DOLINY �MIERCI

Umocowany na kolumnach pomnika za
zgod¹ Urzêdu Miasta, staraniom Towarzy-
stwa Opieki Nad Miejscami pamiêci naro-
dowej i aprobat¹ ks. Proboszcza Trybow-
skiego w sierpniu 1995 roku. Okazj¹ ku
temu by³a 50 rocznica zakoñczenia II woj-
ny Ten metalowy du¿y krzy¿ otoczony jest
wieñcem z drutu kolczastego, niby koron¹
cierniow¹, która jednocze�nie symbolizuje
zniewolenie. Ciekawa rzecz, ¿e krzy¿ ten
od chwili zamontowania go mia³ tyle¿ samo
prawie zwolenników, co przeciwników. By³y
nawet osoby, które wiedzia³y, ¿e pomordo-
wanym na pewno to nie odpowiada. Jed-
nak �.p. ks. Trybowski nie podejmowa³ co
do tego polemiki z nikim, a jedynie mówi³
oponentom "a kto go teraz zdejmie?"

KRZY¯ NA GROBIE KSIÊDZA TRYBOW-
SKIEGO

Ten marmurowy czarny krzy¿ nagrob-
ny ustawiony zosta³ w dniu 12 lipca 2003

roku. pocz¹tkowo by³ to tylko sam krzy¿, a
nieco pó�niej umocowano ciekaw¹ figurê
Chrystusa, bo nie ukrzy¿owanego, a zmar-
twychwstaj¹cego.

KRZY¯ PROCESYJNY
Z RELIKWIARZEM

To mosiê¿ny krzy¿, wa¿¹cy prawie 20
kilogramów, ustawiony obok o³tarza w pre-
zbiterium naszego ko�cio³a. Krzy¿ ten no-
szony jest zawsze w uroczystych proce-
sjach. W krzy¿� wmontowane s¹ relikwie
Krzy¿a �wiêtego, czyli jest on zarazem re-
likwiarzem.

Relikwie te zakupi³ do�æ dawno temu,
bo w latach osiemdziesi¹tych, ówczesny
proboszcz ks. Zygmunt Trybowski. Zamie-
rza³ wykonaæ relikwiarz w postaci krzy¿a ju¿
wcze�niej. Na ten cel niektóre wspólnoty
�wieckie zbiera³y ofiary pieniê¿ne ju¿ w
2001 roku. Jednak nie zd¹¿y³ zrealizowaæ
swego pomys³u, bo Pan zabra³ Go do sie-
bie. Dzie³o to, jako spadek po Nim podj¹³
nastêpca. ks. Przemys³aw Ksi¹¿ek. Pierw-
szy raz relikwiarz zaistnia³ i zosta³ po�wiê-
cony w pa�dzierniku 2003 roku (tu¿ przed
odpustem).

GOLGOTA BYDGOSKA XX WIEKU
To zestaw krzy¿y - stacji drogi krzy¿o-

wej w Dolinie �mierci. Ró¿ne by³y losy po-
mys³u budowy Golgoty i wiele walk musia³
stoczyæ powsta³y w 1999 roku Spo³eczny
Komitet jej budowy, aby dzie³o mog³o ma-
terialnie zaistnieæ. Pewnie pamiêtamy te
nagonki sprzeciwu co do budowy, jako dzie-
³a nikomu nie potrzebnego, a wrêcz mar-
notrawnego (zbyteczne wyrzucanie pieniê-
dzy). Jednak wszystkie trudno�ci pokona-
no i w przeddzieñ Dnia Papieskiego, 9 pa�-
dziernika 2004 roku po�wiêcona zosta³a I
stacja. Golgota budowana jest wed³ug pro-
jektu artysty rze�biarza Jacka Kucaby

S¹ oczywi�cie jeszcze krzy¿e na tere-
nie parafii. Przy ulicy Pod Skarp¹ na skrzy-
¿owaniu dróg od dawna stoi drewniany
krzy¿. Krzy¿ stoi na terenie, gdzie ma byæ
budowany ko�ció³ dla osiedla Eskulapa.
Jest te¿ krzy¿ przy ulicy Korfantego, w miej-
scu gdzie �mieræ w wypadku spowodowa-
nym przez nietrze�wego kierowcê ponie�li
zupe³nie niewinni ludzie.

S¹ te¿ inne krzy¿e, jak chocia¿by w
pomieszczeniach domu katechetycznego,
plebanii, czy ko�cio³a. Wymieni³em tylko te
najbardziej znane.

Jak widaæ, krzy¿e spotykamy na co
dzieñ, czasem mo¿e nawet ich nie zauwa-
¿aj¹c. Warto czasam chwilê przy niektórych
wspomnianych krzy¿ach przystan¹æ, popa-
trzeæ, pomodliæ siê ...

ADALBERT

Niedawno prze¿ywali�my �wiêto Pod-
wy¿szenia Krzy¿a �wiêtego. Tak, �wiête-
go, poniewa¿ krzy¿, kiedy� narzêdzie tor-
tur i prze�ladowania jest od chwili �mierci
Chrystusa dla nas najwa¿niejszym znakiem
i symbolem. To przecie¿ przez Krzy¿ �przy-
sz³o zbawienie�.

Chrze�cijañstwo jest religi¹ Krzy¿a, dla-
tego krzy¿ towarzyszy nam przez ca³e
¿ycie, od urodzenia, a¿ do �mierci. Dlate-
go krzy¿e mamy w naszych mieszkaniach,
miejscach pracy, nosimy na piersiach. Krzy-
¿e, niektóre z nich z ciekawym rodowodem
s¹ równie¿ w naszej parafii. Niektóre wi-
dzimy na co dzieñ, o niektórych mo¿e za-
pominamy. �wiadczy o tym fakt, ¿e przy-
gotowuj¹c siê do powy¿szego w gronie kil-
ku osób zapyta³em: który krzy¿ w parafii jest
najstarszy. Prawie wszyscy wskazywali na
misyjny, b¹d� ten na wie¿y, a wcale nie.

Oto opis kilku z nich:

KRZY¯ NAJSTARSZY
To zwyk³y drewniany krzy¿, który dzisiaj

towarzyszy nabo¿eñstwom Drogi Krzy¿o-
wej w Dolinie �mierci Jest to ten sam krzy¿,
który 24 lutego 1985 roku zawieszony zo-
sta³ w prezbiterium starej kaplicy. Warto
zaznaczyæ, ¿e w tym czasie na kaplicy by³
ju¿ krzy¿ na zewn¹trz, ale ten po zdemon-
towaniu przekazany zosta³ do parafii �w.
Mateusza.

KRZY¯E PRZY P£YTACH
NAGROBNYCH W DOLINIE �MIERCI

W roku 1987 Urz¹d Miasta wspólnie z
ówczesnym zarz¹dem Ochrony Miejsc Pa-
miêci Narodowej podjêli siê uporz¹dkowa-
nia terenu Doliny �mierci Pog³êbiono je-
den z rowów mogi³ i wyd³u¿ono, a w miej-
scu drugiego po zasypaniu u³o¿ono beto-
nowe p³yty. Obok ka¿dej z nich ustawiono
betonowe krzy¿e. Symbolizuj¹ one krzy¿e
nagrobne, choæ tak naprawdê to nie ma
pewno�ci, czy akurat w tym miejscu kto�
spoczywa. Dok³adnych odkrywek gdzie s¹
szcz¹tki nie prowadzono. Sk¹din¹d wiado-
mo, ¿e wiele osób zastrzelonych indywidu-
alnie spoczywa w okolicy dzisiejszego ka-
mienia - obelisku.

KRZY¯ MISYJNY
Umieszczony na skwerze u zbiegu ulic

Bo³tucia - Wañkowicza. Umieszczony zo-
sta³ w tym miejscu 16 grudnia 1988 roku.
To pami¹tkowy krzy¿, na którym umiesz-
cza siê tabliczki z datami Misji Parafialnych.
Z ich tre�ci wynika, ¿e w parafii mieli�my
trzy razy Misje.

PIERWSZE przeprowadzone w dniach 11
do 18 grudnia 1988 przez misjonarzy z
Zgromadzenia Wincentego a Paulo z Byd-
goszczy. Przygotowywa³y one nas do Na-
wiedzenia parafii przez Matkê Bosk¹ Czê-
stochowsk¹.
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ZMIANA
PORZ¥DKU

 Odpowiadaj¹c na liczne postulaty i pro�-
by parafian ks proboszcz zadecydowa³ , ¿e
z dniem 2 pa�dziernika ulega zmianie roz-
k³ad Mszy �w. w dni powszednie w naszej
parafii. Dotychczasowa Msza �w. odprawia-
na o godz. 15.30 zostaje przeniesiona na
godz. 17.00. Tak jak obecnie, bêdzie ona
celebrowana od poniedzia³ku do pi¹tku
w³¹cznie. W zwi¹zku z tym zostaje równie¿
nieco skrócona  cotygodniowa - pi¹tkowa
adoracja Naj�wiêtszego Sakramentu  Za-
koñczy siê ona tu¿ przed wspomnian¹
Msz¹.

Bêdzie to wygodniejsze dla wielu z nas,
bowiem pracuj¹cy w mie�cie nie s¹ w sta-
nie przybyæ na 15.30, bo po prostu nie
zd¹¿¹ dojechaæ z pracy. Równie¿ wielu
mieszkaj¹cych w mie�cie, którzy chcieliby
przybyæ na Mszê �w. w intencji kogo� z ro-
dziny mia³o z tym trudno�ci.

KFAD

CZY HOMOSEKSUALIZM
JEST GRZECHEM?

Jak zapewne wszyscy zauwa¿yli�my, ru-
szy³y d³ugo oczekiwane prace przy utwar-
dzeniu terenu wokó³ grobu �.p. budowni-
czego parafii ks. Zygmunta Trybowskiego.
Utwardzenie tego terenu jest w zasadzie
na ukoñczeniu. Trzeba bêdzie jeszcze od-
powiednio zagospodarowaæ ten teren, czyli
ustawiæ odpowiednie kwietniki, zasadziæ
ro�liny itp. Rozpoczn¹ siê te¿ prace zwi¹-
zane z osadzeniem epitafium. To epitafium
wykonane wed³ug projektu naszego para-
fianina pana Zegarliñskiego jest ju¿ goto-
we. Nied³ugo bêdzie wystawione w ko�cie-
le, gdzie bêdziemy mogli je dok³adnie obej-
rzeæ, dotkn¹æ i skonfrontowaæ podobiznê
z zapamiêtan¹ przez nas rzeczywisto�ci¹
postaci.

Epitafium zostanie wmurowane razem z
aktem erekcyjnym i spisem fundatorów w
murze ko�cio³a, a ods³oniête i po�wiêcone
w dniu naszego odpustu parafialnego po
sumie odpustowej. Gor¹co zapraszam na
tê uroczysto�æ, a za wykonawców wszyst-
kich czê�ci oraz przy tym dziele pracuj¹-
cych i fundatorów pomódlmy siê do naszej
Królowej.

WASZ OBSERWATOR

PRACE
PRZY GROBIE

Aby nie skrzywdziæ cz³owieka
wa¿ne jest oddzielanie osoby od jej
czynu i zachowañ.

W ostatnim czasie o homoseksuali-
stach zrobi³o siê naprawdê g³o�no - g³ów-
nie za spraw¹ mediów z lubo�ci¹ opisuj¹-
cych ich dosz³e i niedosz³e marsze, para-
dy, demonstracje czy manifestacje... Z pew-
no�ci¹ ka¿dy z nas ma w pamiêci telewi-
zyjne obrazy rozkrzyczanych m³odych lu-
dzi, d¹¿¹cych do �têczowej równo�ci� jak i
tych, stoj¹cych po drugiej stronie baryka-
dy, gotowych walczyæ z ka¿d¹ inno�ci¹ nie
przebieraj¹c specjalnie w �rodkach...

Problem poszczególnych jednostek sta³
siê nagle problemem spo³ecznym, a wiêc
tak¿e naszym problemem. W tej sytuacji
chowanie g³owy w piasek jest chyba roz-
wi¹zaniem najgorszym z mo¿liwych. Pyta-
nie wiêc, co zrobiæ? Wiele osób uwa¿a, ¿e
nie trzeba rozdzieraæ szat, gdy¿ to co siê
sta³o ma te¿ swoje dobre strony. W pew-
nym momencie zdali�my sobie sprawê, ¿e
w�ród nas s¹ te¿ osoby, które choæ my�l¹
inaczej, tak samo jak i my domagaj¹ siê
zauwa¿enia, szacunku i tolerancji. I niew¹t-
pliwie tak te¿, jako osoby wierz¹ce, powin-
ni�my siê wzgledem nich zachowywaæ.
Wzywa nas zreszt¹ do tego kanon 2358
Katechizmu Ko�cio³a Katolickiego, który
napomina, by osoby o sko³onnosciach ho-
moseksualnych traktowaæ z delikatno�ci¹
i unikaæ wobec nich "nies³usznej dyskrymi-
nacji". Tak rozumiana tolerancja nie ozna-
cza jednak akceptacji dla samego grzechu.
Warto w tym miejscu doprecyzowaæ, i¿
choæ zgodnie z KKK homoseksualizm jest
"sk³onno�ci¹ obiektywnie nieuporz¹dko-
wan¹", to jednak dopiero pó�cie za t¹ sk³on-
no�ci¹ jest grzechem. Oznacza to, ¿e ho-
moseksualista, który zdecyduje siê pos³u-
chaæ wezwania do czysto�ci mo¿e tak
samo jak ka¿dy z nas, cz³onków Ko�cio³a,
zmierzaæ w stronê doskona³o�ci chrze�ci-
jañskiej.

�wiêty Pawe³ pisz¹c w Li�cie do Koryn-
tian: Czy¿ nie wiecie, ¿e niesprawiedliwi nie
posi¹d¹ królestwa Bo¿ego? Nie ³ud�cie siê!
Ani rozpustnicy, ani ba³wochwalcy, ani cu-
dzo³o¿nicy, ani rozwiê�li, ani mê¿czy�ni
wspó³¿yj¹cy z sob¹ (...) nie odziedzicz¹ kró-
lestwa Bo¿ego ostro krytykuje sam akt ho-
moseksualny, ale nie przecie¿ osoby o
sk³onno�ciach homoseksualnych, które jak
wszyscy ludzie s¹ wezwani przez Boga do
�wiêto�ci.

Pojawia siê zatem pytanie, czy my w
naszych s¹dach jeste�my równie uczciwi
jak �w. Pawe³ oddzielaj¹c te dwie rzeczy-
wisto�ci, czy te¿ wcielamy siê w postaæ fa-
ryzeusza czuj¹cego wy¿szo�æ nad celni-
kiem? Niestety...

W przyjmowaniu tej drugiej pozycji czê-
sto pomagaj¹ nam w³a�nie media afirmu-

j¹ce homoseksualizm co musi budziæ
sprzeciw osoby wierz¹cej, zw³aszcza w
kontek�cie legalizacji tzw. zwi¹zków part-
nerskich czy adopcji dzieci przez pary ho-
moseksualne.

A przecie¿, je¿eli wierzyæ statystykom,
oprócz garstki homoseksualistów pojawia-
j¹cych siê na wszelkich mo¿liwych wiecach
jest jeszcze wielkie grono osób, które na
co dzieñ borykaj¹ siê z w³asn¹ to¿samo-
�ci¹ i p³ciowo�ci¹. Od tego, czy otrzymaj¹
od nas potrzebn¹ mi³o�æ i wsparcie zale-
¿eæ mo¿e ich dalszy los.

Na koniec warto przytoczyæ s³owa pew-
nego m³odego homoseksualisty, który w³a-
�nie dziêki dzia³aj¹cej w ³onie Ko�cio³a oa-
zowej diakonii �Odwaga� powoli zacz¹³
przemieniaæ swoje ¿ycie: - Jestem na po-
cz¹tku drogi i zapewne przede mn¹ jesz-
cze wiele bitew, w tym tak¿e przegranych.
Widzê jednak cel drogi, na któr¹ wst¹pi-
³em i mam przyk³ady osób, które wygra³y
tê wojnê. Wierzê, ¿e razem dotrzemy do
celu.

(DAM)
Od autora:
Warto zajrzeæ na staêpuj¹ce strony w
internecie:
- http://www.katechizm.opoka.org.pl/  -

Katechizm Ko�cio³a Katolickiego
- http://www.odwaga.oaza.org.pl/  -

Diakona Odwaga
- http://www.mateusz.pl/wdrodze/nr379/

09-wdr.htm - Literatura na temat
homoseksualizmu

Krzy¿ przydro¿ny przy ul. Pod Skarp¹
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NIE SPOTKAMY SIÊ W NIEBIE
Jasiu ci¹gle przeszkadza na katechezie.

Katechetka po kilku napomnieniach siêga
po najwy¿szy argument mówi¹c:

-Obawiam siê, ¿e jak tak dalej pójdzie,
to my siê nie spotkamy w niebie!

-Oj! To pani musia³a nie�le narozrabiaæ!
Odpowiada Jasiu.



BY£O
Od 10 do 16 wrze�nia br. DA �Marty-
ria" zorganizowa³o obóz studencki
w Ocyplu w Borach Tucholskich.

BÊDZIE
8. pa�dziernika o 18.15 w ko�ciele MBKM
w Bydgoszczy odbêdzie siê Ogólnobydgo-
ska Ianuguracja roku Akademickiego
2006/7.

22. pa�dziernika rozpoczn¹ sie tradycyj-
ne Rekolekcje Akademickie. Tegorocznym
rekoleksjonist¹ jest ks. Malinowski - dusz-
pasterz akademicki z Wroc³awia.

5. listopada o 14.30 tradycyjna Droga
Krzy¿owa w Dolinie �mierci. Ju¿ dzi� za-
rezerwuj sobie czas.

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

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

3 wrze�nia 2006 roku, znów na polach
lednickich zebrali siê ludzie. Tym razem
seniorzy. Choæ nie tylko. Przyjecha³y dzie-
ci, m³odzie¿, ca³e rodziny. Wszyscy przy-
byli do chrzcielnicy Polski w tym samym
celu, chc¹ siê modliæ wspólnie, prze¿yæ
co� niecodziennego, do�wiadczyæ Boga
inaczej ni¿ w ko�ciele.

Msza �wiêta, droga krzy¿owa, Koronka
do Mi³osierdzia Bo¿ego - prze¿yæ dla du-
cha by³o bardzo wiele. Seniorzy, nawet ci,
w bardzo podesz³ym wieku, dali siê po-
rwaæ urokom pie�ni lednickich i �tañcem
chwalili Boga�, bo jak sami przyznawali,
nadal s¹ m³odzi. Wielu z nich dotar³o na
wrze�niowe spotkanie po raz kolejny. Po
przej�ciu przez bramê Rybê obiecywali -
"jak tylko zdrowie pozwoli przyjedziemy
tak¿e za rok".

Drewniany krzy¿yk, karta "wstêpu do
nieba", �wieczka i �piewnik - nikt z Ledni-
cy nie wyszed³ z pustymi rêkoma.

Wszystkich, którzy w tym roku nie do-
tarli nad jezioro Lednickie, serdecznie za-
praszamy na przysz³oroczn¹ Lednicê, bo
duchowych prze¿yæ na pewno nie zabrak-
nie.

ZOFIA PAW£OWSKA - RECEPCJONISTKA

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

BY£O
BÊDZIE

PONADTO
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Zdrowe podchodzenie do postanowieñ
poprawy, to nie jest ogólne postanowie-
nie, ¿e "bêdê lepszy". Postanowienie po-
prawy jest wtedy, gdy wprowadza na sta-
³e jakie� dobro do mojego ¿ycia.

ks. Marcin Puziak

JAK W DOMU?
Pewnien student, po otrzymaniu stypendium

postanowi³ poszaleæ. Wchodz¹c do restauracji
przeczyta³ wywieszkê: �To mo¿na zje�æ jak w
domu�. Przeczyta³, pomy�la³, pokiwa³ g³ow¹
i ... wyszed³.



Min¹³ czas pielgrzymek. Zniknê³y pê-
cherze, kolorowe plamy po leczeniu do-
legliwo�ci. Cel zosta³ osi¹gniêty. Czas
na podsumowanie i refleksjê. W ci¹gu
roku znów us³yszymy w og³oszeniach,
¿e spotyka siê Grupa Pielgrzymkowa
Bia³o-¯ó³ta. O co chodzi?

10 dni, 350 kilometrów - pielgrzymi z gru-
py bia³o - ¿ó³tej, pielgrzymki promienistej,
dotarli do celu - przed oblicze Jasnogór-
skiej Matki.

Mimo rekordowych upa³ów, trudno�ci
zwi¹zanych z pokonywaniem w³asnych s³a-
bo�ci, ró¿nego rodzaju niewygód - z u�mie-
chem na ustach, z rado�ci¹ i dum¹ w ser-
cu - p¹tnicy zanie�li Matce Bo¿ej intencje,
nie tylko swoje, ale tak¿e tych, którzy o tê
modlitwê prosili - szczególnie osób spotka-
nych na pielgrzymkowej trasie.

Pielgrzymowanie to nie tylko pêcherze,
spuchniête kostki, nadci¹gniête �ciêgna, to
nie tylko modlitwa za siebie i najbli¿szych.
Pielgrzymowanie, to tak¿e okazja, by zo-
baczyæ, ¿e do szczê�cia potrzeba napraw-
dê ma³o; to okazja, by nauczyæ siê okazy-
waæ wdziêczno�æ ludziom dobrej woli, lu-
dziom o ogromnym sercu - tym którzy
otwieraj¹ na trasie swoje domy, posilaj¹

PIESZO DO CELU
REFLEKSJA PIELGRZYMKOWA

TROSKA O POWO£ANIA
DZIESIÊÆ LAT WSPÓLNOTY

W sobotê 16. wrze�nia o 10.00 w para-
fialnej kaplicy spotka³a siê wraz zaproszo-
nymi go�æmi Wspólnota Wspierania Powo-
³añ Kap³añskich i Zakonnych.

Uroczystej - jubileuszowej Mszy �w. prze-
wodniczy³ ks. proboszcz Jan Andrzejczak,
a koncelebransami byli: ks. senior Jan
Mieczkowski, ks. Dariusz Weso³ek, ks.
Dariusz Sobczak.

W okoliczno�ciowej homilii ks. Proboszcz
podkre�li³ znaczenie i cel istnienia tej gru-
py wiernych �wieckich. S¹ to najczê�ciej
osoby, w których rodzinach zrodzi³o siê
powo³anie do stanu konsekrowanego. Mó-
wi¹c popularnie kto� z rodziny zosta³ ksiê-
dzem, zakonnikiem, siostr¹ zakonn¹. S¹
te¿ osoby, którym na sercu le¿y troska o
to, by w Ko�ciele, szczególnie polskim nie
brak³o �robotników� i �robotnic�, bo ¿niwo
wielkie.

Modl¹c siê w ka¿dy czwartek po pierw-
szym dniu miesi¹ca otaczaj¹ sw¹ trosk¹
najró¿niejsze intencje osób konsekrowa-
nych i przygotowuj¹cych siê do tego sta-
nu, tj. kleryków, seminarzystów, postulan-
tów itd.

Po Mszy �w. by³ czas na spotkanie przy
ciastku i kawie na plebanii (fot. obok). By³a
to okazja do bli¿szego poznania siê, bo-

wiem na uroczysto�æ przybyli równie¿ go-
�cie z innych parafii.

I na zakoñczenie refleksja. Jest dobrze,
gdy ka¿dy powo³any ma swojego �wieckie-
go �anio³a stró¿a�, który modli siê o potrzeb-
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g³odne ¿o³¹dki i umo¿liwiaj¹ krótki, ale za-
wsze owocny wypoczynek.

Przez 10 dni mo¿na nauczyæ siê nie tyl-
ko kilku nowych piosenek, poznaæ wielu
ludzi, mo¿na tak¿e zwiedziæ 3 wojewódz-
twa, jakie mija na trasie grupa bia³o - ¿ó³ta.

Mo¿e wydawaæ siê to paradoksalne, ale
pielgrzymka to okazja do wypoczynku.
Mo¿e nie tego fizycznego, ale psychiczne-
go na pewno. Podczas wêdrówki ¿yje siê
zupe³nie innym ¿yciem. Poznaje siê ludzi,
nie tych, którzy szukaj¹ okazji do pod³o¿e-
nia nam k³ody pod nogi, ale tych, którzy
podaj¹ pomocn¹ d³oñ, którzy w ciê¿kich
chwilach nios¹ plecak, a czasem po pro-
stu pomagaj¹ dobrym s³owem i szerokim
u�miechem.

Pielgrzymka to tak¿e okazja, by poznaæ
lepiej samego siebie. Sprawdziæ mo¿liwo-
�ci fizyczne i psychiczne. Przekonaæ siê,
¿e mimo bólu mo¿na siê u�miechn¹æ, ¿e
obok jest kto�, kto cierpi bardziej ode mnie.
To doskona³a okazja, by oduczyæ siê ego-
izmu, by zobaczyæ, ¿e jest obok drugi cz³o-
wiek.

Ka¿demu, kto tylko czuje siê na si³ach
polecam tê formê spêdzenia wakacji. A tym,
którzy chcieliby podj¹æ trud pielgrzymowa-
nia, a nie mog¹ sobie na to pozwoliæ - pro-
ponujê pielgrzymkê duchow¹, oraz pozdra-
wianie tych, którzy wêdruj¹.

Jednych i drugich zapraszam na stronê
parafialnej pielgrzymki

- www.bialo-zolta.prv.pl
ZOFIA PAW£OWSKA

ne ³aski dla wybranej osoby stanu duchow-
nego. Mo¿e i ty, który czytasz te s³owa przy-
³¹czysz siê do tej grupy?

FRED
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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

Konkurs Literacki Moje spotkanie ze
�wiêtym, to konkurs na najpiêkniejsz¹ hi-
storiê spotkania z cz³owiekiem, który w na-
szych oczach jest �wiêtym. Mo¿e byæ to przy-
jaciel, rodzic, s¹siad.

Regulamin konkursu
1.  Organizatorem konkursu jest Centrum

Kultury Katolickiej �Wiatrak�.
2.  Konkurs ma charakter otwarty, dopusz-

cza siê tylko prace indywidualne.
3. Nades³ane prace bêd¹ oceniane w dwóch

formach: poezja i proza, oraz kat. wie-
kowych: 7-9, 10-12, 13-15, 16-19, 20-25
i kat. otwart¹.

4.  Ka¿dy z uczestników mo¿e przes³aæ mak-
symalnie dwa teksty poetyckie i jeden
prozy licz¹cy najwy¿ej stronê maszyno-
pisu.

5.  Prace nale¿y sk³adaæ w Centrum Kultury
Katolickiej "Wiatrak" ul. Bo³tucia 5, 85-
791 Bydgoszcz z dopiskiem konkurs li-
teracki

6.  Prace nale¿y przes³aæ do siedziby "Wia-
traka" ul. Bo³tucia 5, 85-791 Bydgoszcz

MOJE SPOTKANIE ZE �WIÊTYM
KONKURS LITERACKI

do dnia 27 pa�dziernika 2006 roku. De-
cyduje data stempla pocztowego.

7.  Prace nale¿y opatrzyæ w osobiste god³o.
Dane personalne (imiê, nazwisko, wiek,
szko³a, adres domowy, telefon domowy,
imiê i nazwisko nauczyciela prowadz¹-
cego) nale¿y umie�ciæ w zaklejonej ko-
percie opatrzonej tym samym god³em.

8.  Organizatorzy nie s¹ w stanie zwróciæ
kosztów przejazdu i pobytu osobom spo-
za Bydgoszczy, które otrzyma³yby nagro-
dy.

9.  Osoby nagrodzone bêd¹ o tym fakcie
powiadomione telefonicznie.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do
innego podzia³u nagród lub do nie przy-
znania nagród w której� z kategorii.

11. Prace nades³ane na konkurs przechodz¹
na w³asno�æ organizatora. Organizator
zastrzega sobie prawo do publikacji prac
konkursowych z zachowaniem praw au-
torskich bez dodatkowego wynagrodze-
nia.

12. Rozwi¹zanie konkursu odbêdzie siê
5 listopada 2006 roku.
Serdecznie zapraszamy do udzia³u!

opracowa³a SCH

FUNDACJA �WIATRAK�
(w internecie)

www.wiatrak.lo.pl
ckk@wiatrak.lo.pl
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Anielska
Niedziela

w �Wiatraku�
CKK �Wiatrak� zaprasza wszystkie dzie-

ci oraz rodziców do prze¿ycia Anielskiej
Niedzieli we �Wiatraku� - 1 pa�dziernika.

Wspólne prze¿ywanie tej uroczysto�ci
rozpocznie siê po Mszy �wiêtej o godzinie
11.30 w Auli Domu Parafialnego.

Przewidziane s¹ ró¿nego rodzaju zaba-

wy i konkursy. Zapraszamy!

NA BUDOWIE DOMU

Na budowie Domu Jubileuszowego trwa
murowanie �cian dzia³owych na parterze
budynku (pomieszczenia poradni i zaplecza
kuchennego kawiarni). W zwi¹zku z tym
ponawiamy ofertê zatrudnienia pracowników
przy budowie Domu Jubileuszowego. Oso-
by chêtne (tak¿e emeryci) posiadaj¹ce do-
�wiadczenie budowlane proszone s¹ o zg³o-
szenie siê do biura "Wiatraka" od poniedzia³-
ku do pi¹tku od 10.00 do 16.00.

Serdeczne Bóg zap³aæ sk³adamy wszyst-
kim, którzy swoj¹ modlitw¹ i ofiar¹ materialn¹
wspomagaj¹ dzie³o budowy. W sierpniu na
Fundusz Budowy Domu Jubileuszowego
wp³ynê³o 7 wp³at. Ka¿dy, kto chce wesprzeæ
to dzie³o mo¿e wp³aciæ pieni¹dze na konto:

Bank Pocztowy I o/Bydgoszcz 79 1320 1117
2033 4776 2000 0001 z dopiskiem "Darowi-
zna na Fundusz Budowy Domu Jubileuszo-
wego" lub nabyæ w biurze "Wiatraka" cegie³ki
o nomina³ach: 1 z³, 2 z³, 5 z³, 10 z³ i 50 z³.

Dziêkujemy firmom i instytucjom, które
w ostatnim czasie zaanga¿owa³y siê w dzie-
³o budowy:
Firma "GOTOWSKI" - Budownictwo Ko-
munikacyjne i Przemys³owe,  Fabryka
Ceramiki Budowlanej "Wac³aw Jopek",
Firma MAKTRONIK, Atlas, LECH, B-Act,
Ekotrade, Fordoñska Spó³dzielnia Miesz-
kaniowa.

KAMA

KONKURS
PLASTYCZNY

�Wiatrak� zaprasza m³odzie¿ z Die-
cezji Bydgoskiej do udzia³u w Konkur-
sie Plastycznym pod has³em Pieni¹dz
�rodkiem do czynienia dobra.

Szczegó³owe informacje na plaka-
tach i w biurze "Wiatraka" od poniedzia³-
ku do pi¹tku od 10.00 do 18.00 (ul. Bo³-
tucia 5).
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BY£O
27.06 - 17.08 Oaza ¯ywego Ko�cio³a 2006,
czyli letnie Rekolekcje Oazowe

8.09. Uroczyste rozpoczêcie nowego roku
formacyjnego - Pamiêæ i to¿samo�æ

23.09. Porekolekcyjny Dzieñ Wspólnoty
Ruchu �wiat³o-¯ycie w naszej parafii

TRWA
Spotkania w pi¹tki o godz. 18.00 w auli Domu
Katechetycznego i Eucharystia o godz. 19.30
w kaplicy. ZAPRASZAMY!!!

BÊDZIE
2.10. Msza �w. KWC w naszej parafii

11.10. Msza �w. KWC i spotkanie odpo-
wiedzialnych Ruchu �wiat³o-¯ycie Diecezji
Bydgoskiej; oo. Jezuici

Nie bêdzie to tekst naje¿ony metaforami
bolej¹cymi w stylu: jak to ciê¿ki jest krzy¿
naszego ¿ycia, bo ¿ycie jest ciê¿kie; nasze
¿ycie jest ciê¿kie, bo ¿yæ na �wiecie nie jest
lekko - st¹d nasz krzy¿ itp., itd., etc. Poni¿-
sze refleksje maj¹ za zadanie pokazaæ spra-
wê z drugiej strony.

Ale najpierw o samym krzy¿u. Spróbujmy
sobie zdefiniowaæ to zjawisko. Pierwsze sko-
jarzenia s¹ oczywiste: �mierciono�ne narzê-
dzie, na którym zawis³ Jezus; symbol chrze-
�cijañstwa - znak zwyciêstwa ¯ycia nad
�mierci¹ ( notabene dla ¿ydów: znak hañby

i poni¿enia). Lekarze mog¹ jeszcze dodaæ:
miejsce w szkielecie, w którym czêsto "³upie",

ale jest niezbêdne dla utrzymywania w³a-
�ciwej postawy cia³a. Czêsto tak¿e rozumie-
my krzy¿ jako cierpienia, ciê¿kie do�wiad-
czenia w ogóle, które nas dotykaj¹ w ¿yciu,
co odzwierciedla powiedzenie, u¿yte np. ziê-
cia w stosunku do nielubianego (-ej) te�cia
(-owej) - krzy¿ Pañski mam z nim (-¹). Na
potrzeby poni¿szego tekstu, przyjmijmy
ostatnie znaczenie.

Mieli�my spróbowaæ popatrzeæ na zagad-
nienie istnienia krzy¿a z innej strony. Zatem,
aby wywróciæ kota ogonem, zadajmy sobie
pytanie:

jak by wygl¹da³o ¿ycie bez krzy¿a?
Przyk³adowa wersja mog³aby wygl¹daæ

mniej wiêcej tak: budzisz siê rano (tzn. sko-
ro �wit o 12), nie idziesz do pracy (bo nie
musisz) a tym bardziej z niej nie wracasz,
umêczony

(-a) o�mioma godzinami za biurkiem / przy
³opacie / za kó³kiem/ przy tablicy itp. Na obiad
nie trzeba obieraæ ziemniaków, skarpetki ni-
gdy siê nie brudz¹, zêby nie bol¹. Wiado-
mo�ci telewizyjne maj¹ tytu³: "Co dobrego
s³ychaæ na �wiecie". Nikt nie krzyczy, ¿e siê
znowu w³azi w butach do go�cinnego poko-
ju, a na dobranoc, po filmie, oczywi�cie bez
miligrama krwi i ani jednej pornograficznej
klatki, czu³e s³ówko na dobranoc od ¿ony/
mê¿a i lulu. Ale�

�je�li siê rozmarzy³e�/³a� na my�l o po-
wy¿szym przyk³adzie, to czas wstawaæ!

Owszem, na pierwszy rzut oka, by³oby pro-
sto, ³atwo i przyjemnie. Ale czy wtedy potra-
filiby�my dostrzec to dobro, które daje nam
Bóg? Bo je�li wszystko siê uk³ada,

idzie po naszej my�li, to czy nie istnieje
niebezpieczeñstwo, ¿e wpadniemy w pychê?

Bo to przecie¿ nasza zas³uga, ¿e mamy
wspania³ego (-¹) mê¿a/¿onê, dorodne i ru-
miane dzieci, dobry samochód, jeszcze le-
piej p³atn¹ pracê i w ogóle to ja jestem taki
�wietny,

bo mi tak wszystko wychodzi. Po ludzku,
to wszystko siê zgadza, ale czy po Bo¿emu?

Bo przecie¿ istnieje On, jako Wy¿sza In-
stancja, wy¿sza ni¿ ca³y potencja³ twórczy
cz³owieka, jego dom, wielb³¹dy, pastwiska

i pola ropono�ne.

DZIEÑ WSPÓLNOTY - ma miejsce w
trzynastym dniu Rekolekcji Oazowych.
Wówczas Oazy odbywaj¹ce rekolekcje w
s¹siednich miejscowo�ciach (nale¿¹ce do
jednej tzw. Oazy Wielkiej) spotykaj¹ siê
razem. Po przedstawieniu siê nastêpuje
podzielenie siê �wiadectwami z prze¿ytych
rekolekcji, nastêpnie uroczysta Eucharystia
i godzina odpowiedzialno�ci. Celem dnia
wspólnoty jest do�wiadczenie bogactwa
Ko�cio³a, dlatego wskazane jest, aby
uczestniczy³y w nim Oazy wszystkich typów
i stopni. Dni Wspólnoty odbywaj¹ siê rów-
nie¿ w ci¹gu roku (w 4 cyklach: porekolek-
cyjnym, adwentowym, wielkopostnym i pas-
chalnym), gromadz¹c cz³onków Ruchu
�wiat³o-¯ycie na szczeblu diecezjalnym i
wy¿szym.

Masz pytanie? - Napisz! ¯adne pytanie
nie pozostanie bez odpowiedzi.

Pytania, z dopiskiem "Oazowe puzzle",
mo¿na wrzucaæ do skrzynki Poczty para-
fialnej.  (cdn)

WSPÓLNOTA

OAZOWE PUZZLE
WSPÓLNOTA OD �RODKA (2)

KRZY¯A PO(D)NIESIENIE
MOJEJ MAMIE W DNIU URODZIN

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

Forum Oazowe Diecezji Bydgoskiej
www.oazabydgoska.xt.pl

W Oazie
M³odzie¿y
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A krzy¿ uczy nas pokory...
... bez której nie byliby�my w stanie do-

strzec tego, ¿e to wszystko, kim jeste�my

i co mamy, da³ nam Bóg. Gdyby nie to, ¿e
czasami "lecimy na pysk", ¿e tzw. ¿ycie (czyt.
"czepialski" szef, zepsuty samochód w pó³
drogi do filharmonii, spó�nienie na samolot,
sopranistka - amatorka z piêtra wy¿ej) rzu-
ca nam k³ody pod nogi, to z ca³ym szacun-
kiem dla PT Czytelników, �miem s¹dziæ, ¿e
nie potrafiliby�my dostrzec tych wszystkich
ma³ych cudów codzienno�ci. Tego, ¿e kto�
nam pomóg³ naprawiæ samochód, ¿e samo-
lot, którym mieli�my lecieæ, musia³ za chwilê
przymusowo l¹dowaæ, skutkiem czego i tak
byli�my przed nim na miejscu, z szefem to
tak jak z autobusem - trzeba poczekaæ, a¿
bêdzie nastêpny, a miêdzy �piewaczk¹ a
terroryst¹ jest taka ró¿nica, ¿e z tym ostat-
nim mo¿na pertraktowaæ, choæ wiara góry
przenosi...

"Je�li kto chce i�æ za Mn¹, niech siê za-
prze samego siebie, niech co dnia bierze
krzy¿ swój i niech Mnie na�laduje."

Znamy dobrze to wezwanie. Ale równie do-
brze zdajemy sobie sprawê, ¿e nie jest to
takie "hop siup". Bo Jezus nie mówi, ¿e Jego
droga jest us³ana fio³kami, ale ¿e jest to dro-
ga krzy¿owa.... Ale na tej drodze, któr¹  ka¿-
dy z nas ma do przej�cia, licz¹ siê cztery
rzeczy: wiara w to, ¿e jest cel i  w jego osi¹-
gniêcie oraz to, ze zechcemy dopatrywaæ siê
przejawów Bo¿ej mi³o�ci na tej drodze -  czyli
wspomnianych ju¿ cudów. Kolejna rzecz:
dziêkowanie za owe cuda i opowiadanie o
nich innym.

A czwarta sprawa to...
....dziêkowanie Bogu za nasz w³asny

krzy¿, bo po ludzku patrz¹c, po ludzku mo-
gliby�my mieæ jeszcze ciê¿szy. A to, ¿e na
tej drodze Bóg stawia nam innych ludzi, jest
to okazja do pe³nienia dobrych uczynków -
jako odpowiedzi na Bo¿¹ mi³o�æ! Koñcz¹c
za� te rozwa¿ania, które dla statystycznie
przytomnego ¿yciowo cz³owieka, mog¹
brzmieæ jak Manifest Masochistyczny,  za-
stanówmy siê jeszcze chwilê nad s³owami
poety:

Ojcze nasz
- Jeste�, który Jeste�
tako w Niebie jak i na Ziemi,
b¹d� wola Twoja
tako w �rodê jak i w niedzielê.
krzy¿a naszego powszedniego
daj nam dzisiaj.
i odpu�æ nam jego odtr¹cenie
ale pod�wignij go z nami
kolejny raz
amen.

 (mJ)

Je�li uczciwie i bez lêku bêdziemy
d¹¿yæ do prawdy, bêdziemy tak¿e po-
d¹¿aæ drog¹ do Chrystusa.

Benedykt XVI



CENTRUM ONKOLOGII
im. prof. Franciszka £ukaszczyka

w  Bydgoszczy, ul. Romanowskiej 2
Kaplica szpitalna

pw. Chrystusa Mi³osiernego
(otwarta od 8.00 do 17.00)

MSZE �W.: Msze �w.: 11.00 (w soboty, nie-
dziele, �wiêta); 15.00 (od wtorku do pi¹tku)
* WIZYTA na oddzia³ach codziennie od 8.30
do 13.00 * SPOWIED� na oddzia³ach (na
ka¿de ¿yczenie) i od 13.30 do 15.00 w ka-
plicy. * SAKRAMENT CHORYCH na ka¿de
¿yczenie oraz w I (pierwsz¹) �rodê miesi¹-
ca w kaplicy. * NABO¯EÑSTWA: Koronka
do Mi³osierdzia Bo¿ego o 14.50; Nowen-
na do MB Nieustaj¹cej Pomocy - w ka¿d¹
�rodê po Mszy �w. Nowenna do �w. Ojca
Pio we wtorki po Mszy �w. (z uca³owaniem
relikwii) w kaplicy.

ks. Marcin Puziak (kapelan), tel. 052 374-
33-08 (w Centrum Onkologii) (13.30-15.00)
w parafii 052 323-48-41, po 16.00

Asystencja to uczestniczenie we Mszy �w.
ze "zdrowym" spojrzeniem na chorych: np.
wentylacja, podprowadzanie do Komunii,
podanie wody.

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. Kapelan 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 pacjentami i
ich bliskimi itp.) trwa ka¿dego dnia od 9.00
do 15.00 (oprócz poniedzia³ku) i na ka¿de we-
zwanie. MSZA �W. sprawowana jest w kapli-
cy �w. Alberta w ka¿d¹ �rodê o 10.30 i w
ka¿d¹ niedzielê o 14.15. ks. Wojciech Ret-
man  (kapelan), tel. 052 329 00 95 (centrala
RZOP-DSR) oraz  052-323-48-46.

DOM
SUE RYDER
W BYDGOSZCZY

"Nie b¹d� pewny, ¿e czas masz bo pew-
no�æ niepewna�"

( ks. Jan Twardowski )

Dlaczego?
 Po pierwszym roku formacji w Wy¿szym

Seminarium Duchownym w Bydgoszczy,
klerycy odbywaj¹ dwutygodniowe praktyki
w hospicjach. Maj¹ one na celu przybli¿e-
nie alumnom charakteru opieki paliatywnej,
osobiste zetkniêcie siê z cierpieniem, a
nawet �mierci¹, uwra¿liwienie na problem
nieuleczalnych chorób. Czy aby jednak tyl-
ko tyle�?

Od pocz¹tku
 3 lipca br. rozpocz¹³em swój czternasto-

dniowy czas praktyk w Domu Sue Ryder w
Bydgoszczy. Dobrze pamiêtam towarzysz¹-
cy mi niepokój, lêk i niepewno�æ; trochê
obawia³em siê tego, co mo¿e mnie tam
zastaæ, ale jak szybko siê przekona³em -
"strach ma tylko wielkie oczy". Po przyby-
ciu na pierwszy dy¿ur, od razu ciep³o zo-
sta³em przyjêty przez ks. Wojciecha Ret-
mana, kapelana Domu i ca³y personel.
Powierzone mi zadania opiera³y siê g³ów-
nie na pomocy pielêgniarkom w wykony-
waniu czynno�ci pielêgnacyjnych przy pa-
cjentach: porannych toaletach, zmienianiu
opatrunków, karmieniu. Po wykonaniu tych
zabiegów nie brakowa³o czasu na rozmo-
wê z pacjentami czy  wspólny spacer. Bar-
dzo ceniê sobie mo¿liwo�æ przebywania z
podopiecznymi na tzw. "bloku dziennym",
w którym gromadzili siê chorzy doje¿d¿a-
j¹cy z domów, aby razem spêdzaæ czas,
uczestniczyæ w terapiach, przygotowywa-
nych zajêciach, aby�byæ z sob¹.

Próba refleksji
   Podczas praktyk pojawia³y siê chwile

radosne jak i smutne. Bez w¹tpienia w spe-
cyfikê hospicjum wpisane jest cierpienie,
nieuchronna �mieræ z powodu wyczerpa-
nia medycznych rozwi¹zañ na walkê z cho-
rob¹. Akceptacja przez pacjentów zaistnia-
³ego stanu rzeczy jest ró¿na: u jednych
zauwa¿alny jest spokój, pogodzenie siê z
wol¹ Bo¿¹; u innych ci¹g³a walka, niedo-
wierzanie, posiadanie nadziei na poprawê
stanu zdrowia. Jednym i drugim potrzebna
jest pomoc, szczególnie poprzez wys³ucha-
nie tego, co maj¹ do powiedzenia, rozmo-
wê, towarzyszenie w chwili �mierci. Dialog
czêsto dotyczy ich choroby, wiary, "wadze-
nia siê z Bogiem", z ci¹gle tylko banalnie
pojawiaj¹cym siê i zawsze pozostaj¹cym
bez odpowiedzi pytaniem: dlaczego ja�?
Rado�ci¹ by³ ka¿dy przejaw u�miechu, za-
dowolenia, ulgi w cierpieniu. Zadziwiaj¹ce
by³o to, ¿e pomimo ogromnego bólu jaki
nieustannie towarzyszy chorym, po wyko-

NIE B¥D� PEWNY
WAKACYJNA PRAKTYKA W HOSPICJUM

naniu nawet najmniejszych czynno�ci przy
nich, zawsze otrzymywa³o siê podziêkowa-
nie, które bardzo cieszy³o.

   Co da³y mi praktyki w hospicjum? Cze-
go nauczy³y? Czas jaki zosta³ mi wtedy
dany by³ b³ogos³awiony, podczas którego
prawdziwie spotka³em siê z Panem Bogiem
w cierpi¹cym cz³owieku, potrzebuj¹cym
wsparcia, rozmowy, u�miechu, zwyk³ego
podania rêki, mi³o�ci,� drugiego cz³owie-
ka. Czêsto wzgardzony i zapomniany przez
rodzinê, pozostawiony samemu sobie, po-
trzebuje nie wiêcej ni¿ akceptacji, zrozu-
mienia. Hospicjum to ciche, przez nikogo
niezauwa¿alne getto cierpienia w  ogrom-
nym, ha³a�liwym pêdzie za karier¹, pozycj¹
i pieni¹dzem; to codziennie pokornie umie-
raj¹cy Chrystus na drzewie zapomnienia,
wzgardzenia, osamotnienia.

   Bezcenny czas pobytu w Domu Sue
Ryder nauczy³ mnie pokory wobec cierpie-
nia, pochylenia g³owy nad cz³owiekiem, któ-
ry tylko z pozoru utraci³ wszystko. Niejed-
nokrotnie pojawia³y siê refleksje nad tym,
co w hospicjum jest codzienno�ci¹ - �mier-
ci¹. Niezrozumienie i bunt przerodzi³y siê
w powolne zaakceptowanie przeze mnie
tego o czym mówi³ poeta, ksi¹dz Jan Twar-
dowski w jednym z kazañ u warszawskich
Wizytek:

"Czym jest �mieræ? Jest drog¹ bez po-
wrotu. Podró¿¹ w jednym kierunku - do
Boga. ̄ ycie po �mierci jest jedn¹ z najwa¿-
niejszych tajemnic wiary (�). �mieræ nie
jest wrogiem ¿ycia. Dziêki �mierci cz³owiek
¿yje." I dalej mówi³: "Bo w ¿yciu najwa¿-
niejsze jest ¿ycie. A zaraz potem mi³o�æ."

 Tak, najwa¿niejsze jest ¿ycie, najcenniej-
sza jest mi³o�æ! Sens ¿ycia odnajdujemy w
drugim cz³owieku poprzez mi³o�æ do nie-
go.

Cz³owieku, nie b¹d� pewny swojej pew-
no�ci, nie przegap cz³owieka w swoim
¿yciu�!

 Dlatego � �pieszmy siê kochaæ ludzi
tak szybko odchodz¹ (ks. Jan Twardowski)

kl. Piotr Wachowski
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Orzech w³oski (³ac. Juglans regia L.)
 Orzech w³oski wystêpowa³ pierwotnie tyl-

ko dziko w po³udniowo-wschodniej Europie,
na Ba³kanach.

Ju¿ w bardzo odleg³ych czasach zosta³
rozpowszechniony na inne obszary, jako
drzewo ozdobne i u¿ytkowe, gdzie  gleby by³y
bogate w wapñ i �rednionawodnione, a zimy
ciep³e.

Dorasta do 25 m wysoko�ci. Pieñ ma pro-
sty, pokryty jasno szar¹ kor¹. Kwitnie w
kwietniu lub w maju.

Owocem drzewa jest du¿y pestkowiec, z
zielon¹ miêsist¹ naowocni¹, która pêka po
dojrzeniu, ods³aniaj¹c tward¹ kulist¹ pestkê,
nazwan¹ orzechem w³oskim.

Znane s¹ do�æ liczne odmiany orzecha
w³oskiego. - Jest to drzewo eleganckie i ze
wszech miar po¿yteczne ozdabiaj¹ce sady,
parki i budowle, gdy rosn¹ w pobli¿u - tak to
opisywano orzech w³oski kiedy�.

Wszystkie cechy tego drzewa pozosta³y,
a nawet ich przyby³o, bo w u¿ytkowaniu po-
zwala³o odkryæ coraz wiêcej swych dobrych
w³a�ciwo�ci.

Tak oto wodne wyci¹gi z li�ci orzecha w³o-
skiego i naowocni dzia³aj¹ koj¹co przeciw-

TYDZIEÑ
MI£OSIERDZIA

W CENTRUM ONKOLOGII
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zapalnie, przeciwbakteryjnie i wstrzymuj¹
krwawienia. Stosowane s¹ w przewlek³ych
nie¿ytach ¿o³¹dka i jelit, zewnêtrznie przy
wrzodach, egzemach, liszajach, do p³ukania
jamy ustnej w stanach zapalnych.

Wyci¹g z naowocni  stosuje siê w kosme-
tyce do farbowania w³osów (kolor kasztano-
wo brunatny) i do k¹pieli. Z naowocni, kory i
korzenia uzyskuje siê ¿ó³ty barwnik. Zapach
�wie¿ych li�ci odstrasza owady.

Wyci¹gi z orzecha podawane doustnie
obni¿aj¹ poziom cukru we krwi i "czyszcz¹
krew".

Olejek orzechowy jest stosowany do pro-
dukcji lepszych gatunków myd³a, kremów,
laku, tuszu. Orzechowe lakiery nadaj¹ far-
bom przezroczysto�æ, jasno�æ i g³êboko�æ,
chroni¹c malowane obrazy przed zniszcze-
niem w ci¹gu setek lat.

Mo¿na z nich sporz¹dzaæ konfitury i pikle.
Dojrza³e j¹dra - czyli potocznie ³uskane orze-
chy w³oskie najsmaczniejsze i najbardziej
warto�ciowe s¹ spo¿ywane na �wie¿o, mo¿-
na je te¿ upra¿yæ. Ich wyborny smak, dosko-
nale wszystkim znany, dorównuje ich dzia-
³aniu na nasze organizmy.

Trudno te¿ wyobraziæ sobie ³akocie cukier-
nicze bez orzechów. Mo¿na opisaæ to bar-
dzo uczenie, ¿e ³uskane nasiona stanowi¹
cenny, wysokokaloryczny �rodek od¿ywczy
i dietetyczny, zawieraj¹cy nienasycone kwa-
sy t³uszczowe, przyczyniaj¹ce siê do ogól-
nego wzmocnienia organizmu.

Drewno jest bardzo cenione w stolarstwie,
tokarstwie i budownictwie. Szczególnie cen-
ne s¹ zgrubienia na pniach (wa¿¹ce do 300
kg), z których produkuje siê najlepsze rodza-
je oklein. Niedojrza³e orzechy s¹ bardzo bo-
gate w witaminê C (2,5%).

Po takim opisie mo¿na orzechy przestaæ
lubiæ. Bo tak jeste�my niedoskonali w swo-
jej m¹dro�ci poznawania i rozumienia tego
co nas otacza. Jak wielki i dobry jest Bóg,
który pozwoli³ nam rozpoznawaæ i dostrze-
gaæ to, co nam darowa³. Jest przecie¿ On w
ka¿dej trawce, w ka¿dym krzewie, drzewie,
w ka¿dej ¿ywej istocie.

MAREK

Opracowano na podstawie:  J.Mowszowicz
- "Przewodnik do oznaczania krajowych ro-
�lin zielarskich" PWRiL Warszawa - 1985 r.

B³ogos³awieni mi³osierni, albowiem oni
mi³osierdzia dost¹pi¹ (Mt 5, 7)

Pamiêtamy z lekcji katechizmu uczynki mi-
³osierdzia wzglêdem cia³a i wzglêdem duszy.
O tych pierwszych dzi� nie trzeba wiele mó-
wiæ i przez wielu s¹ chêtnie podejmowane.

W�ród nich jest owo �chorych nawiedzaæ�.
Jak¿e jednak czasami ma³o przynosi ono ko-
rzy�ci bez po³¹czenia z tym �w¹tpi¹cym do-
brze radziæ�, �strapionych pocieszaæ� albo
�urazy chêtnie darowaæ�. A przecie¿ takie
uczynki nios¹ uzdrowienie wewnêtrzne, a za
nim postêpuje czêsto uzdrowienie i umoc-
nienie cia³a.

Taka �wiadomo�æ towarzyszyæ bêdzie te-
gorocznemu Tygodniowi Mi³osierdzia w byd-
goskim Centrum Onkologii, wpisuj¹c siê
modlitw¹, refleksj¹ i s³u¿b¹ mi³o�ci w nasze
chrze�cijañskie ¿ycie.

Ka¿dego dnia w czasie Mszy �wiêtej i Ró-
¿añca zostan¹ poprowadzone rozmy�lania
o uczynkach mi³osierdzia, kolejno o jednym
wzglêdem cia³a i jednym wzglêdem ducha.

Oprawa liturgiczna i �piewy bêd¹ przygo-
towane przez Ruchy i Grupy dzia³aj¹ce w pa-
rafii MBKM i na terenie Fordonu.

Do wspólnej modlitwy w kaplicy pw. Chry-
stusa Mi³osiernego w Centrum Onkologii
(CO) zapraszam wszystkich, którym bliska
jest sprawa chorych.

Na spotkanie, w pi¹tek 6 pa�dziernika o
20.00, szczególnie serdecznie zapraszam
wszystkich lekarzy, pielêgniarki i pracowni-
ków S³u¿by Zdrowia - nie tylko CO, ale tak-
¿e innych placówek (zobacz plan obok).

Najpiêkniejszym owocem Tygodnia Mi³o-
sierdzia bêdzie otwarcie naszego serca na
trwa³e i wielokszta³tne zjednoczenie z Bo¿ym
Mi³osierdziem w sta³ym zaanga¿owaniu wo-
bec ka¿dego cz³owieka potrzebuj¹cego po-
mocy wzglêdem cia³a i wzglêdem duszy.

Salus aegroti suprema lex esto! g³osi
napis u wej�cia do CO - ze �wiadomo�ci¹,
¿e �salus� to i zdrowie i zbawienie, mo¿emy
przet³umaczyæ: �Zbawienie - zdrowie chore-
go niech bêdzie najwy¿szym prawem!� A jest
to zawsze prawo Mi³osierdzia ...

KS. MARCIN PUZIAK,  KAPELAN

ORZECH W£OSKI
DRZEWA I KRZEWY NASZEJ PARAFII

PLAN TYGODNIA MI£OSIERDZIA
1. pa�dziernika (niedziela): 11.00 Msza �wiêta, po Mszy krótki koncert piosenek
religijnych * 19.00 Ró¿aniec * 2. pa�dziernika (poniedzia³ek): 15.00 Ró¿aniec *
3. pa�dziernika 2006 (wtorek): 15.00 Msza �wiêta z nowenn¹ do Ojca Pio i uca³o-
wanie jego relikwii * 19.00 Ró¿aniec * 4. pa�dziernika (�roda): 15.00 Msza �wiêta z
udzieleniem Sakramentu Chorych * 19.00 Ró¿aniec * 5. pa�dziernika (czwartek):
15.00 Msza �wiêta i modlitwy o powo³ania * 19.00 Ró¿aniec * 6. pa�dziernika (pi¹-
tek): 15.00 Msza �wiêta * 19.00 Ró¿aniec * 20.00 Modlitewne rozmy�lanie o Mi³o-
sierdziu wobec chorego dla lekarzy, pielêgniarek i pracowników S³u¿by zdrowia (pro-
wadzi ks. pra³at Romuald Biniak dyrektor Hospicjum im. ks. Jerzego Popie³uszki w
Bydgoszczy) * 7. pa�dziernika (sobota): 11.00 Msza �wiêta i Ró¿aniec dzieci w
intencji chorych i lekarzy

BÓG ZAP£AÆ
Serdeczne, staropolskie Bóg za-

p³aæ kierujemy do ks. Arkadiusza
D¹browskiego (SDB), który zakoñ-
czy³ czas s³u¿by kapelana w Cen-
trum Onkologii w Bydgoszczy.

Dziêkujemy za najró¿niejsze �wia-
dectwa,  umo¿liwianie kontaktów
z ciekawymi lud�mi, jak te¿ wiele
rozmów, prze¿yæ i wzruszeñ.

Redakcja



Moi Drodzy!
Witajcie!
Zacz¹³ siê rok szkolny. Wakacje ju¿ siê

skoñczy³y, czego z pewno�ci¹ Wam braku-
je. Spotykamy siê jesieni¹. Na drzewach li-
�cie zmieniaj¹ barwy, aby pó�niej opa�æ.
Czy w nowym roku szkolnym mam jakie�
postanowienie, ¿eby czas nauki dobrze wy-
korzystaæ? Do zobaczenia :)

JOASIA

Wpisz has³a do logogryfu:

[1] Wk³adasz do niego zeszyty, ksi¹¿ki ... [2]
Otwierane w �cianie, aby wywietrzyæ pokój
[3] W piórniku jest kolorowa do rysowania [4]
Nosisz w nim kapcie [5] Do pisania w nim
lekcji [6] Ma du¿o stron do przeczytania [7]
Nadchodzi po lecie [8] Mo¿na je uk³adaæ, two-
rz¹c obrazek [9] Przedmiot w szkole, który
uczy liczenia [10] Zjadasz je rano [11] Tañ-
cowa³a z nitk¹ [12] Z rysikiem do pisania [13]
Chodzisz do niej od wrze�nia do czerwca [14]
Odmierza czas [15] Ogl¹dasz ja w telewizo-
rze [16] Zak³adane na nogi [17] �pisz na nim
[18] Opowiadana na dobranoc [19] Pali siê
w �wieczniku [20] Siadasz w niej w szkole
[21] S³u¿y do rysowania prostych linii [22]
Prawa lub rêka do pisania [23] Razem z
mam¹ [24] Zwierzê, które szczeka [25] S³u-
¿y do mazania [26] Urz¹dzenie, na którym
mo¿na pracowaæ, graæ

Rozwi¹¿cie rebus i logogryf - nagroda nie-
spodzianka czeka na Was. Termin nadsy³a-
nia rozwi¹zañ do 15. pa�dziernika 2006 r.

Prawid³owe rozwi¹zanie rebusu brzmia³o:

Rusz g³ow¹
Mam dla Was nowe zadania z nagro-

dami i nie dajcie siê misiom.
A�KA

Logogryf wrze�niowy

CZYSTE
SERCE

A mia³o byæ tak piêknie! Nowa klasa, nowe
kole¿anki i koledzy. I nawet pogoda dopisa-
³a. Pierwszy dzieñ roku szkolnego powita³
dzieci promieniami s³oñca, bezchmurnym
niebem i zapachem skoszonej trawy.

Wszystko to popsu³a Renata. Jak ona
mog³a zrobiæ Weronice co� takiego?! Wero-
nika postanowi³a, ¿e nigdy, ale to przenigdy
w ¿yciu jej tego nie wybaczy. Przecie¿ obie-
ca³a jej jeszcze przed wakacjami, gdy ju¿
wiedzia³y, ¿e bêd¹ siê uczyæ w jednej klasie.
Podesz³a do niej na podwórku i zapyta³a:

- Czy bêdziesz ze mn¹ siedzia³a w jednej
³awce?

- Tak! - wykrzyknê³a uradowana Weroni-
ka.

- A zostaniesz moj¹ najlepsz¹ przyja-
ció³k¹? - dopytywa³a Renata.

- Oczywi�cie - cieszy³a siê Weronika.
I potem w czasie wakacji kilka dziewczy-

nek proponowa³o Weronice, aby to z nimi
w³a�nie usiad³a, ale Weronika przecz¹co ki-
wa³a g³ow¹.

- Przykro mi - mó-
wi³a. - Obieca³am,
¿e bêdê siedzia³a z
Renatk¹. Nie mogê
zawie�æ mojej no-
wej przyjació³ki.

Tak wiêc Weroni-
ka by³a lojalna i uczciwa. A co zrobi³a Renat-
ka?!

Otó¿ w pierwszy dzieñ roku szkolnego, gdy
Weronika podbieg³a do niej, aby j¹ u�ciskaæ
i siê przywitaæ, Renatka obróci³a siê na piê-
cie i rzek³a:

- Bêdê siedzieæ z Karolin¹.
- Jak to? - nie mog³a uwierzyæ Weronika. -

Przecie¿ obieca³a�, ¿e ze mn¹.
Renatka wzruszy³a ramionami i odesz³a.

Weronika przykucnê³a w k¹cie, a po jej po-
liczku sp³ynê³a ³za: jedna, potem druga i na-
stêpne.

* * *
Przez kolejne tygodnie Weronika nie od-

zywa³a siê do Renatki. Przecie¿ postanowi-
³a, ¿e jej tego nie wybaczy. Obserwowa³a ko-
le¿ankê. I tak na przyk³ad którego� dnia, gdy
Renatka zgubi³a piórnik, Weronika szepnê-
³a pod nosem:

Takie MISIE

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

�Chleb�, a logogryfu
��wiêty Krzysztof�. Na-
grodê otrzymuje  Noemi
Balinowska, zam. w
Bydgoszczy, przy ul.
Altanowej. Nagroda
czeka w zakrystii.

 Nadsy³aj¹c rozwi¹zanie
nie zapomnijcie podaæ
swojego adresu i ko-
niecznie napiszcie ile
macie lat.

- Dobrze jej tak. To za karê, ¿e nie chcia³a
ze mn¹ siedzieæ!

Innym razem Renatka dosta³a z³¹ ocenê.
Znów ucieszy³o to Weronikê.

- Dobrze jej tak - za�mia³a siê.
Gdy okaza³o siê, ¿e w konkursie plastycz-

nym Weronika zajê³a pierwsze miejsce, a
Renatka dopiero siódme, Weronika wpad³a
do domu z okrzykiem rado�ci:

- Mamo, jestem od niej lepsza! Jestem
du¿o lepsza od Renatki!

Mama o dziwo wcale tak nie uwa¿a³a.
Oczy mia³a smutne i zatroskane serduszko.

- Kochanie - rzek³a - Renatka pope³ni³a
b³¹d, ale b³êdy nale¿y ludziom wybaczaæ.

- Nigdy jej tego nie wybaczê - stanowczo
powiedzia³a Weronika.

- Poprzez brak wybaczenia masz zapla-
mione serce. W twojej g³ówce s¹ z³e my�li -
mama przytuli³a Weronikê. - Nic dobrego ciê
nie cieszy, nie pomagasz innym, nie dostrze-
gasz piêkna i dobroci. Interesuje ciê wy³¹cz-

nie zemsta na Re-
natce. To z³e uczu-
cie. Gdy wybaczysz
kole¿ance, pomo-
¿esz tak¿e sobie -
doda³a mama.

Weronika nie ro-
zumia³a, jak wybaczaj¹c komu� mo¿e pomóc
samej sobie. Pos³ucha³a jednak mamy. Na-
stêpnego dnia podesz³a w szkole do Renat-
ki i wyci¹gnê³a do niej rêkê.

- Na zgodê - powiedzia³a i u�miechnê³a
siê.

Renatka bardzo siê ucieszy³a i choæ nie
siedzia³y w jednej ³awce, zosta³y dobrymi ko-
le¿ankami. A Weronika nie mia³a ju¿ zapla-
mionego serduszka. Miejsce zemsty w jej
sercu zajê³y dobre uczucia. Da³y jej one spo-
kój i rado�æ. I tak wybaczaj¹c Renatce, po-
mog³a sobie samej. Przecie¿ o wiele piêk-
niej jest mieæ serduszko czyste, przepe³nio-
ne mi³o�ci¹, ni¿ zemst¹.

BEATA ANDRZEJCZUK
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Dla (nie tylko starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
9/2006

(opracowa³ KfAD)

ZNACZENIE WYRAZÓW
[1] Miasto nad Wy¿lic¹ miêdzy Lublinem a
Rzeszowem [2] Nasza prawa d³oñ [3] Naj-
starszy w marynarce [4] Wi¹zka chrustu nie-
siona do ogniska [5] Aparat do prze�wietla-
nia [6] Przeciwieñstwo choroby [7] S³up pod
stropem [8] Lekcewa¿¹co o lekarzu [9] Dra-
mat S³owackiego [10] Syn wnuka dla babci i
dziadka [11] Naturysta [12] Ca³a obs³uga sk³a-
du poci¹gu [13] Chustka noszona na szyi [14]
Czê�æ fabryki [15] Cenna ozdoba w kolekcji
[16] Herbaciany napar [17] Szerzy kulturê i
naukê [18] Publiczna pochwa³a [19] Pracow-
nik kontroluj¹cy wyroby [20] Drzewo o w¹-
skich li�ciach [21] Mazowieckie miasto nad
Bugiem [22] Wiekowa ju¿ budowla [23] Staje
siê nim ten, kto co� po¿yczy³ [24] Cz³owiek
bardzo odwa¿ny.

Wpisz brakuj¹ce litery do diagramu.
Te z wyró¿nionych pól dadz¹ rozwi¹zanie, któ-
re nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub w³o-
¿yæ do skrzynki �Poczty parafialnej� do
15. PA�DZIERNIKA 2006 r. Losujemy nagro-
dê niespodziankê. PT Autorów rozwi¹zañ pro-
simy o podawanie wieku.

O mojej parafii (26)

POCZ¥TKI  BUDOWY KO�CIO£A

Jak ju¿ wspomnia³em w poprzednim od-
cinku, w listopadzie 1986 roku dostali�my z
Wydzia³u Budownictwa i Architektury Urzê-
du Wojewódzkiego w Bydgoszczy zezwole-
nie  na budowê ko�cio³a na wykupionej dzia³-
ce przy ul. Pop³awskiego 5 (dzi� Bo³tucia).
By³a to d³ugo oczekiwana odpowied�, ale
wi¹za³a siê z kolejn¹ wzmo¿on¹ prac¹ nas
wszystkich.

Warto tu wspomnieæ, ¿e zezwolenie to
dotyczy³o obiektu zaprojektowanego przez
in¿. arch. Stanis³awa Jureko i in¿. konstruk-
tora Zbigniewa Arciszewskiego, takiego jaki
dzi� mamy. Na t¹ decyzjê czekali�my wszy-
scy, a by³o nas w parafii na koniec 1986 roku
13314 osób.

Ksi¹dz Proboszcz Zygmunt Trybowski
postanowi³, ¿e budowa  najwa¿niejszego
obiektu rozpocznie siê, tak jak w przypadku
innych dot¹d stawianych obiektów, w dniu
�wiêtego Józefa, czyli 19 marca, tym razem
ju¿ 1987 roku. Do tego czasu trzeba by³o
jednak przygotowaæ wiele materia³ów, a by³y
to lata trudne bo trzeba by³o je �zdobywaæ�.

Na wniosek z³o¿ony do "Centrostalu" w
Bydgoszczy jako jedynego wówczas dzia³a-
j¹cego na naszym terenie przedsiêbiorstwa
prowadz¹cego sprzeda¿ wed³ug tzw. �przy-
dzia³ów� (tak tak, to by³ wtedy przydzia³ stali
zbrojeniowej) dostali�my potwierdzenie na
odbiór w roku 1987 a¿ 500 kilogramów. Pro-
ponowano nam zrobiæ specyfikacjê, jakie ga-
tunki stali (rodzaje, wymiary) s¹ potrzebne.
Nawet laik wiedzia³, ¿e taka liczba kilogra-
mów na budowê tak du¿ego obiektu, jakim
jest ko�ció³, to by³a kropla �w morzu potrzeb�.

Trzeba by³o wiêc  szukaæ innego wyj�cia,
czyli takiego, jak siê za³atwia³o w tamtych
trudnych czasach  naszego systemu. Zada-
nia tego podj¹³ siê wikariusz ks. W³adys³aw
Erdmañski. Pojecha³ na �l¹sk, bezpo�red-
nio do huty i tam przedstawi³ odpowiednim
osobom nasze sprawy. Spotka³ ¿yczliwych
ludzi, bo tacy te¿ byli wszêdzie, i prawie jed-
nocze�nie z jego powrotem dostali�my awi-
zo, ¿e na bocznicy PKP w Bydgoszczy stoj¹
wagony ze stal¹ dla potrzeb naszej parafii.
Jak siê okaza³o za³atwi³ tam oko³o 80% po-
trzebnej na ca³¹ budowê stali zbrojeniowej.
Resztê obiecano dos³aæ w terminie maksy-
malnie 6 miesiêcy. Oprócz tego dosta³ po-
twierdzenie na zakup w 1988 roku potrzeb-

nej nam stali kszta³towej. Przyst¹piono wiêc
ochoczo do budowy w wyznaczonym przez
ks. Proboszcza dniu.

Rozpoczêto od zwyk³ych prac niwelacyj-
nych i ziemnych, tj. od wykopów pod funda-
menty. Zatrudniona brygada, wspomagana
dzielnie przez parafian, mia³a front robót za-
pewniony.

Ju¿ w dniu 30 maja 1986 roku rozpoczê-
to zak³adanie szalunków pod ³awy funda-
mentowe prezbiterium i zakrystiê. Gdy w tym
miejscu trwa³y wspomniane prace wykony-
wano dalsze wykopy. Front prac podzielono
tak, ¿e w jednym miejscu betonowano, w
innym uk³adano zbrojenie pod dalsz¹ czê�æ,
w innym szalowano, a jeszcze w innym wy-
konywano nastêpne wykopy.

Tempo prac by³o tak du¿e, ¿e ju¿ w przed-
dzieñ naszego odpustu, czyli 5 pa�dzierni-
ka 1988 roku by³y gotowe fundamenty
³¹cznie z piwnicami pod prezbiterium, zakry-
stiê i kaplicê.

Po odpu�cie przygotowywano siê do dal-
szej czê�ci budowy, jednak najpierw trzeba
by³o teren nieco uporz¹dkowaæ, bo spodzie-
wali�my siê wa¿nego Go�cia.

Parafiê mia³a nawiedziæ w kopii obrazu
Matka Boska Czêstochowska. (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 - 18.00;

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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Has³o uzupe³nianki z poprzedniego wyda-
nia brzmia³o: �HOC EST ENIM CORPUS
MEUM� (To jest bowiem Cia³o Moje). Uzupe³-
nianka by³a rzeczywiscie trudna, bo has³o
brzmia³o po³acinie. Jednak nasi wierni Czy-

telnicy poradzili sobie bez wiêkszego trudu.
Nagrodê otrzymuje  Joanna Wójcik zam.

w Bydgoszczy, przy ul. Jasinieckiej. Gratulu-
jemy. Nagroda do odebrania w zakrystii.



Kompendium (10)

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Z KANCELARII PARAFIALNEJ

23 lipca 2006
Julia Genczelewska

ur. 1.05.2006
Marceli Bereznowski

ur. 24.04.2006
Julia Anna Szudarska

ur. 15.05.2006
Kornelia Kwasigroch

ur. 23.04.2006
Alicja Æwikliñska
ur. 16.05.2006
27 lipca 2006

Klaudia Krzysztoforska
ur. 10.06.2006
29 lipca 2006
Pawe³ Myszko
ur. 03.06.2006

13 sierpnia 2006
Adrian  Oskar Miko³ajczyk

ur. 23.06.2006
19 sierpnia 2006

Jan Zbigniew Grzybowski
ur. 12.09.2005

20 sierpnia 2006
Zuzanna Teresa D¹browska

ur. 22.06.2006
Zofia Klunder
ur. 19.05.2006

27 sierpnia 2006
Julia Maria Synakiewicz

ur. 17.06.2006
Mi³osz Mateusz Marchlewski

ur. 29.05.2006
Julia Sandra Walicka

ur. 13.06.2006
Krzysztof  Balcerek

ur. 25.04.2006
Wiktoria Mieszkowicz

ur. 14.06.2006
Natalia Urszula £ugowska

ur. 22.06.2006

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 (3)

WIERZÊ

35. Jakie s¹ najwa¿niejsze Symbole wiary?

S¹ to Symbol Apostolski, który jest staro¿ytnym symbolem chrzciel-
nym Ko�cio³a rzymskiego, i Symbol Nicejsko-Konstantynopolitañski
bêd¹cy owocem dwóch pierwszych soborów powszechnych w Nicei
(325) i w Konstantynopolu (381), który do dzisiaj pozostaje wspólny
dla wszystkich wielkich Ko�cio³ów Wschodu i Zachodu.

�WIERZÊ W BOGA OJCA WSZECHMOG¥CEGO, STWORZYCIE-
LA NIEBA I ZIEMI�

36. Dlaczego wyznanie wiary rozpoczyna siê od s³ów �Wierzê w
Boga�?

Pierwsze stwierdzenie �Wierzê w Boga� jest ze wszystkich najbar-
dziej podstawowe, od niego zale¿¹ wszystkie pozosta³e prawdy doty-
cz¹ce cz³owieka i �wiata, i ca³ego cz³oweika wierz¹cego w Boga. (cdn)

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

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu
15 lipca 2006

Marek Roman Hybiak
Anna Stec

£ukasz Kwasigroch
Beata Agnieszka £oboda

22 lipca 2006
Andrzej Kozakiewicz
Magdalena Brzykcy

Grzegorz Marian Gutkowski
Hanna Maria ¯mijewska

29 lipca 2006
Adam Wies³aw Smoleñ
Katarzyna Jab³oñska

4 sierpnia 2006
Adam Jerzy Marciniak

Dorota Dominika Karowska
Tadeusz Roman Kosut

Aleksandra Helena Lewandowska

�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,

wierno�æ
i uczciwo�æ
ma³¿eñsk¹

Piotr Wrzesiñski
ur. 20.09.1951  zm. 23.07.2006

Halina Tobolewska
ur. 20.08.1928  zm. 30.07.2006
Henryka Petronela B³a¿ejewska
ur. 13.03.1928  zm. 10.08.2006

Jakub Radtke
ur. 28.08.1924  zm. 15.08.2006

Janusz Roman Janicki
ur. 17.04.1981  zm. 11.08.2006

Tadeusz Rakowski
ur. 27.04.1930  zm. 16.08.2006

Zofia Glazik Wójcicka
ur. 2.11.1949  zm. 25.08.2006

Dominika Ratuszny
ur. 26.08.2006  zm. 26.08.2006

Marian �wi¹tkowski
ur. 29.09.1922  zm. 29.08.2006

Z ksi¹g parafialnych
wg stanu w dniu 2.09.2006

spisa³ Krzysztof D.

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.:
8 i 22 pa�dziernika 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.

INFORMACJE

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

Czytaj¹c Symbol Nicejsko-Konstantynopolitañski po ³acinie: "Cre-
do in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem caeli et terrae,...,
odruchowo to �piewam, bo znam na pamiêæ te s³owa, poniewa¿ �pie-
wa³am je w chórze prowadzonym przez siostrê serafitkê w mojej ro-
dzinnej parafii w latach piêdziesi¹tych/sze�ædziesi¹tych. Zdumia³o
mnie, ¿e jest to Symbol Nicejsko-Konstantynopolitañski, który wpro-
wadzono w jêzyku polskim dopiero po Soborze Watykañskim II, wi-
docznie chóry w Polsce �piewa³y to ju¿ wcze�niej.

Gdy mówiê: "Wierzê w Boga, Ojca wszechmog¹cego", my�lê jed-
nocze�nie "I co z tego wynika?" Wynika z tego taki fakt, ¿e mam u
Kogo szukaæ ratunku i mam do Kogo wo³aæ: "Pomocy!" Mam rów-
nie¿ w g³êbi serca zasadzone prawo, które prostuje moje drogi i jest
dowodem, ¿e Bóg jest moim Ojcem. (IP)

  (IJP)

5 sierpnia 2006
Wojciech Wasielewski

Agnieszka Joanna Maciuba
Maciej Piotr Sza³ecki

Anna Magdalena Zieliñska
Bart³omiej Stawicki

Anna Maria Majewska
Andrzej Kiciñski

Joanna G³owacka
Krzysztof Tomasz Nowicki

Monika Ewa Korzeñska
12 sierpnia 2006

Dawid Micha³ Bracikowski
Paulina Marchlewska
Mariusz Edwin Tetzlaff

Anita Magdalena Janiec
Daniel Piotr ¯mudziñski

Anna Wysocka
19 sierpnia 2006

Wojciech Studziñski
Agnieszka Ozga

Maciej ¯urek
Izabela Chylarecka

Jacek Kapela
Karolina Anna Gerszal

Jakub Kitajgrodzki
Lucyna Go³ata

Wojciech Znaniecki
Dominika Kowalkowska
Maciej Rafa³ Janowski
Katarzyna �wiechowicz

22 sierpnia 2006
Maciej Czapkowski

Dorota Zofia Gilewska
25 sierpnia 2006

Thomas Jesper Mortensen
Ma³gorzata Anna Szaworska

26 sierpnia 2006
Tomasz Jan Chmara
Kinga Kopczyñska

Karol Myszko
Joanna Daria Biela

Krzysztof Wierzbowski
Celina Marlena Krywald

Karol Niedbalski
Agnieszka Wiktoria Jasik
Jaros³aw Andrzej Mazalon
Emilia El¿bieta Kurmêza

Rado�æ
Szczê�liwym rodzicom i naszym
wspó³pracownikom Annie i Dawi-
dowi z okazji urodzin syna Piotra
Myszko sk³adamy serdeczne
¿yczenia i gratulacje.

... i smutek
Naszej wspó³pracowniczce pani
Annie z powodu �mieci ojca Pio-
tra Wrzesiñskiego sk³adamy ser-
deczne wyrazy wspó³czucia.
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15 sierpnia przypada³a uroczysto�æ Wniebowziêcia NMP. Po ka¿dej
Mszy �w. �wiêcono wianki z zió³ i kwiatów. Nabo¿eñstwo ze �wieca-
mi przy figurze Matki Bo¿ej Fatimskiej o 21:00 zgromadzi³o licznych
wiernych.
Od dnia 1 wrze�nia, na mocy decyzji ksiêdza Biskupa Ordynariusza
Diecezji Bydgoskiej, rozpocz¹³ pracê w naszej parafii nowy kap³an.
Jest nim ks. Marcin Puziak, który bêdzie mieszka³ w naszej plebanii i
pe³ni³ obowi¹zki kapelana w Centrum Onkologii. (rozmowa z ks. Mar-
cinem na str. 3)
3 wrze�nia, podczas Mszy �w. o 11.30 nast¹pi³o po�wiêcenie  torni-
strów i przyborów szkolnych dzieci z  klas pierwszych.
4. wrze�nia na Mszy �w. o 8.00 nast¹pi³o rozpoczêcie nowego roku
szkolnego dla dzieci i  m³odzie¿y.
6. wrze�nia podczas Mszy �w. o 18.30 Chór Fordonia rozpocz¹³, po
przerwie wakacyjnej,  swoj¹ dzia³alno�æ. Osoby kochaj¹ce �piew i
muzykê chóraln¹ zaprasza do w³¹czenia siê w prace zespo³u.
8. wrze�nia przypada³ doroczny odpust w Katedrze, ku czci patronki
diecezji MB Piêknej Mi³o�ci. W ko�ciele parafialnym modlili�my siê w
³¹czno�ci ze zgromadzonymi w Katedrze.
12. wrze�nia odby³o siê spotkanie Sejmiku Parafialnego. Omawiano
m. in. aktualne wydarzenia parafialne i przygotowanie do Odpustu
Parafialnego.
14. wrze�nia przypada³o �wiêto Podwy¿szenia Krzy¿a �wiêtego.
Z tego wzglêdu wiele tekstów w wydaniu nawi¹zuje do tego �wiêta.
16. wrze�nia o 10.0 na Mszy �w. dziêkczynnej w parafialnej kaplicy
cz³onkowie Stowarzyszenia Wspierania Powo³añ Kap³añskich i Za-
konnych obchodzili jubileusz X-lecia istnienia i dzia³ania grupy. (wiê-
cej wewn¹trz wydania).
17. wrze�nia przypada³ w Ko�ciele polskim Dzieñ �rodków Spo³ecz-
nego Przekazu. Warto przy okazji wspomnieæ, ¿e  naszej parafii uka-
zuje siê miesiêcznik �Na o�cie¿� - informuj¹cy o wydarzeniach w pa-
rafii, za� co tydzieñ mo¿na poczytaæ o wydarzeniach w Diecezji Byd-
goskiej w tygodniku �Przewodnik Katolicki Diecezji Bydgoskiej�, bê-
d¹cy dodatkiem do �Przewodnika Katolickiego�. W Diecezji dzia³a
Stowarzyszenie Dziennikarzy Katolickich i Prasy Parafialnej, do któ-
rego nale¿¹ równie¿ cz³onkowie redakcji naszego miesiêcznika.
Od 1 do 6. pa�dziernika trwa³ bêdzie doroczny Tydzieñ Mi³osier-
dzia. W parafii przewidziano zbiórkê i wydawanie odzie¿y dla potrze-
buj¹cych. W Centrum Onkologii odbêd¹ siê specjalne modlitwy. (wiê-
cej na str. 6).
Od 1. pa�dziernika nast¹pi zmiana godziny sprawowania Mszy �w.
w dni powszednie (pn-pt) z 15.30 na 17.00 (wiêcej na str. 6)
7. pa�dziernika przypada doroczny odpust parafialny. Mszy �w
odpustowej o 18.30 przewodniczy³ bêdzie ks. Bronis³aw Kacz-
marek - wikariusz generalny Diecezji Bydgoskiej. Tego dnia na-
st¹pi po�wiêcenie nowego otoczenia grobu �p. ks. Zygmunta
Trybowskiego.
15. pa�dziernika przypada VI Dzieñ Papieski. Wiêcej o programie
Dnia papieskiego na okoliczno�ciowych plakatach.
Poradnictwo Rodzinne pe³ni dy¿ury w ka¿dy czwartek od 17.30 do
18.30 w Domu Parafialnym.
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 9.00-16.00.
W ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca prowadzona jest przez ró¿ne
wspólnoty modlitwa �Ró¿añcowe Jerycho�.
Inne og³oszenia na stronach DA �Martyria� i Fundacji �Wiatrak�
Transmisja nabo¿eñstw z ko�cio³a w niedzielê i �wiêta ze strony
internetowej www.mbkm.pl; s¹ tam te¿ og³oszenia duszpasterskie.

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY

POZIOMO:
1E Le�na w Sopocie 2A Grzeczno�ciowy zwrot o pozwolenie 2H £uk
na s³upach 3E Dodatkowy za³¹cznik do umowy 4A Ptak przy starej
studni 4J Na nim obraz w kinie 5D Sklepik dla ¿o³nierzy 6A Wystêpuje
przed wschodem s³oñca 6K Trzech wokalistów na scenie 7D S³u¿y do
mocowania ¿arówki 8A Bardzo ma³y ogieñ 8J Szybowiec jak ma³y
orze³ 9E Mo¿e byæ ukryty w starym zamku 10A Osoba, ¿ywe stworze-
nie 10H Niszczenie ska³ przez przyrodê 11E Grecka bogini przedsta-
wiana z sow¹

PIONOWO:
A1 Materia³ na tablice pami¹tkowe A8 Ptak kojarzony z Egiptem B4
Niegrzeczne dziecko C1 Ukrzy¿owany razem z Jezusem C8 Lisi ogon
dla my�liwego D4 Gra rolê innych osób E1 Niepewno�æ w dzia³aniu
E7 Preparat do mycia zêbów F1 Nieznany nam mê¿czyzna E9 Wyko-
nawca wyroków �mierci G3 Podwy¿szenie dla artystów i orkiestry H1
Cofa siê do ty³u  H9 D³uga europejska rzeka J1 Pierwiastek o symbo-
lu As J7 Jadowita ¿mija unosz¹ca do góry g³owê K4 Choroba od któ-
rej boli nas nos L1 Wieniec zwyciêstwa L8 Mona na obrazie M4 Po-
trzebne obwinionemu N1 Prowadzi �Szansê na sukces� N8 Potocznie
suwerenne pañstwo.

Odgadnij wyrazy i odczytaj has³o wg podanego szyfru. Poszczególne
wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasami.  W rozwi¹zaniu wystarczy
podaæ samo has³o. Oto szyfr: [(A2, N6, H11, M8, G1, A6) (L10, F2,
G8, J1, J5, H5) (C8, B2, L10, H5, A4) (E2, K10) (F11, H5, L1, K4, D7)
(E4) (F3, A10, N1) (M10, H10, J3, E10) (L10, E2, G7, B6, A3, G3, N3,
M6, J4)] .
Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki
�Poczty parafialnej� do 15. pa�dziernika 2006 roku. Rozwi¹zanie krzy-
¿ówki  z poprzedniego wydania brzmia³o: �CHLEBA NASZEGO PO-
WSZEDNIEGO DAJ NAM DZISIAJ�. Nagrodê otrzymuje Wies³aw
Najdul, zam. w Bydgoszczy przy ul. Witeckiego 1. Gratulujemy. Na-
groda od odebrania w zakrystii.

ZNACZENIE WYRAZÓW

KRZY¯ÓWKA  WRZE�NIOWA
OPRACOWA£ RASKE WIDIP

MSZE �WIÊTE W NASZYM KO�CIELE:
w dni powszednie: 7.00 8.30 15.30(*) 18.30

w niedziele i �wiêta:
7.00 8.30 10.00 11.30 13.00 17.00 18.30

(*) - odprawia sie od poniedzia³ku do pi¹tku, a od 1.X.2006 o 17.00

Dziêkujemy  autorom tekstów i korespondentom za listy i pozdrowienia.
Sk³ad ukoñczono i oddano do druku  22. wrze�nia 2006 r. Nastêpne wyda-
nie �Na o�cie¿� planowane jest  22. pa�dziernika 2006 r.

TELEFONY
323-48-33 ks. proboszcz Jan Andrzejczak, 323-48-35 Biuro Parafialne
323-48-45 ks. Krzysztof Buchholz; 323-48-42 ks. Krzysztof Danowski
323-48-41 ks. Marcin Puziak; 323-48-46 ks. Wojciech Retman
323-48-43 ks. Dariusz Weso³ek; 323-48-44 ks. Zbigniew Zimniewicz

Miesiêcznik Na o�cie¿ Redaguje kolegium, ks. Krzysztof Buch-
holz (asystent ko�cielny) * Adres: ul. Bo³tucia 5,  85-791 Bydgoszcz;
naosc@naosc.lo.pl * http://www.naosc.lo.pl  (równie¿ na stronie
parafialnej: www.mbkm.pl) * Materia³ów nie zamówionych redakcja
nie zwraca. Zastrzega siê równie¿ prawo do zmiany tytu³ów, skrótów i
redakcji materia³ów * Wydawca: Rzymskokatolicka Parafia Matki
Boskiej Królowej Mêczenników w Bydgoszczy.

18 Na o�cie¿ (9/2006)

AAAAA BBBBB CCCCC DDDDD EEEEE FFFFF GGGGG HHHHH JJJJJ KKKKK LLLLL MMMMM NNNNN

11111

22222

33333

44444

55555

66666

77777

88888

99999

0101010101

1111111111



ZNAK, SYMBOL, NADZIEJA ...
medytacje o traktowaniu krzy¿a

Znak, symbol, nadzieja. Spróbujmy
przez chwilê prze�ledziæ rolê krzy¿a jako
symbolu i namacalnego dowodu zbawie-
nia i mi³o�ci, a tak¿e jego losy w naszej
ojczy�nie.

Zacz¹æ wypada³o by od czasów kiedy
krzy¿ by³ symbolem hañby i najpowa¿niej-
szych zbrodni. W czasach owych, �mieræ
zadawana na krzy¿u by³a jednoznaczna z
wykre�leniem z³oczyñcy z prawa i pozosta-
wia³a na nim niezatarte piêtno najciê¿szych
przewin.

Oko³o 33 roku naszej ery krzy¿ sta³ siê
znakiem mi³o�ci i zbawienia. Przedmiot ma-
j¹cy jak najgorsz¹ "s³awê" pocz¹³ jednoczyæ
wokó³ siebie ludzi, którzy przyjêli naukê JE-
ZUSA.

Przez wieki krzy¿ umieszczano na sztan-
darach i znakach herbowych. By³ drogo-
wskazem dla narodów, ale i pod tym zna-
kiem zadawano wiele cierpieñ.

Polska od roku 966 (chrzest Polski) usta-
nowi³a krzy¿ jako swój narodowy drogo-
wskaz i w³a�ciwie do roku 1944 krzy¿ nie-
zmiennie kojarzony by³ z polsk¹ racj¹ stanu,
tradycj¹ i wiar¹.

W roku 1944 po okrutnej wojnie "wolno�æ"
przynios³a armia pañstwa, które w swoim
za³o¿eniu wiarê i jej symbole sprowadza³o
do zabobonu i "opium dla mas". Przez 40 z
gór¹ lat próbowano krzy¿ sprowadziæ do
marginalnego i nic nie znacz¹cego przed-
miotu a co najwy¿ej gwarantowano mu rolê
odpustowego "gad¿etu". Wiêkszo�æ z nas z
autopsji zna sale lekcyjne, szpitalne czy urzê-
dowe gdzie nie by³o miejsca dla krzy¿a.
Zreszt¹ "w³adza ludowa" do�æ skutecznie
walczy³a o wyeliminowanie tego znaku z
¿ycia "szczê�liwej" ludowej ojczyzny. Walka
ta by³a prowadzona z determinacj¹ godn¹
lepszej sprawy. Jedynym w³a�ciwie miej-
scem gdzie w miarê bezpiecznie i bez prze-
szkód krzy¿ móg³ byæ eksponowany, by³y
nasze domy. Tu ju¿ raczej nie siêga³a rêka
w³adzy.

Tak by³o do roku 1989. Transformacje po-
lityczno ustrojowe pozwoli³y by krzy¿ "wy-
szed³ z podziemia" i zaj¹³ nale¿ne mu miej-
sce. Krzy¿e powróci³y do Sejmu, szkó³, szpi-
tali i biur. Po raz kolejny okaza³o siê, ¿e g³ê-
boko zakorzenionej wiary i co za tym idzie
zwi¹zanych z ni¹ symboli nie mo¿na "wci-
sn¹æ" na dno lamusa historii i wyrwaæ z ser-
ca narodu.

Dzisiaj bez przeszkód mo¿emy wyznawaæ
Chrystusa i nikt nie zrywa krzy¿y ze �cian.

Wspó³cze�nie istnieje moim zdaniem inne
niebezpieczeñstwo. Krzy¿ staje siê niemod-
ny. Nie pasuje do nowiutkich mieszkañ i co-
raz czê�ciej nie wiesza siê go bo "psuje pla-
styczny wygl¹d" naszych rodzinnych siedlisk.
Nasuwa mi siê tu pewna refleksja. Polacy
jako� opacznie interpretuj¹ otaczaj¹c¹ nas
rzeczywisto�æ. Jakby robi¹ sobie "na z³o�æ".
Kiedy�, kiedy wiara i jej symbole by³y deli-
katnie rzecz ujmuj¹c niemile widziane, prze-
�cigano siê w "obchodzeniu" zaleceñ w³a-
dzy. Dzi� kiedy ¿yjemy w wolnym kraju i

Szanowna Redakcjo
Udzielacie odpowiedzi na ró¿ne trud-

ne pytania. Ja te¿ mam od niedawna pew-
ne w¹tpliwo�ci. Narodzi³y siê one po roz-
mowie z koleg¹. Ten kolega pewnie wca-
le nie chodzi do ko�cio³a. On mówi³, ¿e
nas ksiê¿a oszukuj¹ i wmawiaj¹ nam, ¿e
Pan Jezus na pewno nie uczy³ �Ojcze
nasz� tak, jak my mówimy. Tak ka¿¹ nam
mówiæ ksiê¿a. Chodzi o s³owa �I nie wód�
nas na pokuszenie�. Co Pan Jezus mia³
na my�li wypowiadaj¹c te s³owa? Prze-
cie¿ dobry Pan Bóg nie bêdzie kusi³ lu-
dzi. Niby po co by kusi³? Przecie¿ to sza-
tan kusi a nie Bóg. Proszê o logiczne
wyja�nienie.

GIMNAZJALISTA

Kwestia postawiona w li�cie do redakcji
�Na o�cie¿� dotycz¹ca fragmentu modlitwy
�Ojcze nasz�  jest przyk³adem, ¿e wiara jest
zjawiskiem dynamicznym i domaga siê roz-
woju tak¿e na poziomie wiedzy i �wiadomo-
�ci; nie mo¿na czego� tam w przesz³o�ci
nauczyæ siê w sprawach wiary i uwa¿aæ, ¿e
to ju¿ wystarczy mi na ca³e ¿ycie.

Rzeczywi�cie, s³owa Modlitwy Pañskiej
Nie wódz nas na pokuszenie mog¹ stano-
wiæ pewn¹ trudno�æ, ale autor listu intuicyj-
nie czuje, ¿e nie mo¿na ich interpretowaæ w

ten sposób, ¿e to jakoby Pan Bóg nas celo-
wo kusi i popycha do z³ego. Zabrak³o tylko
racjonalnych argumentów, by odpowiedzieæ
na demagogiczny zarzut, ¿e: �Tak ka¿¹ nam
mówiæ ksiê¿a�.

Przede wszystkim pojêcie greckie, które
wystêpuje w tym miejscu bardzo trudno prze-
t³umaczyæ. Ma ono wiele znaczeñ i mo¿e byæ
przet³umaczone: �aby�my nie ulegli pokusie�,
�nie pozwól, by�my doznali pokusy�.

�Bóg nie podlega pokusie ku z³emu, ani
te¿ nikogo nie kusi� (Jk 1, 13); wrêcz prze-
ciwnie, chce nas wszystkich obdarowaæ
swoim ¿ycie (por. KKK 2846 nn). Bóg do-
puszcza oddzia³ywanie pokus na cz³owieka,
bo chce ¿eby w ten sposób, ka¿dy z nas
wzrasta³ w wierze, ale nie jest ich sprawc¹!;
(Chrystus te¿ by³ wielokrotnie kuszony!).

Poza tym jest zasada, ¿e nie mo¿na bu-
dowaæ jaki� wyja�nieñ i za³o¿eñ teologicz-
nych na wyjêtych z kontekstu fragmentach
Pisma �w. Bardzo wa¿ny jest wcze�niejszy
fragment, ale tak¿e nastêpny.

Otó¿ fragment �nie wódz nas na pokusze-
nie� nawi¹zuje do wcze�niejszej pro�by �Od-
pu�æ nam nasze winy ��, bowiem nasze
grzechy s¹ skutkiem przyzwolenia na poku-
sê, a ostatnia pro�ba "ale nas zbaw ode Z³e-
go" jest wezwaniem, by�my trwali w g³êbo-
kiej wiêzi z tym, który jako jedyny jest Dobry
(por. Mt 19, 17), i który w swojej nieskoñ-
czonej dobroci da³ nam swego Syna, aby-
�my nie podlegali potêdze z³a, które nie jest
czym� abstrakcyjnym i dalekim.

Jest wiêc absurdem twierdziæ, ¿e Bóg jest
z³o�liwym magiem, który nas kusi, po to ¿eby
nas ukaraæ i oczywi�cie, nie znajduje takie
za³o¿enie ¿adnego potwierdzenia w s³owach
Modlitwy Pañskiej!

Od redakcji:   Masz pytanie? - napisz!

ksi¹dz  MELCHISEDEC      odpowiada

mamy pe³n¹ swobodê religijn¹, "odpuszcza-
my"! Nikt nam niczego nie zakazuje wiêc nie
potrzeba siê tym zajmowaæ i o tym pamiê-
taæ. Takie pojêcie rzeczy jest wed³ug mnie
bardzo krótkowzroczne i pozbawione logiki.

Czy¿by by³o co� w twierdzeniu, ¿e Polak
musi czuæ nad sob¹ knut by prawid³owo po-
stêpowaæ i my�leæ? Puszczenie spraw "na
¿ywio³" niesie niebezpieczeñstwo anarchii a
to co nas otacza jest dowodem na to, ¿e tyl-
ko pañstwo silne wiar¹ i silne wewnêtrznie
mo¿e rozwijaæ siê prawid³owo.

Podniesienie Krzy¿a. �wiêto w Ko�ciele
katolickim. A jak my podnosimy ów krzy¿?
Czy zajmuje On w naszym codziennym ¿yciu
takie miejsce jak powinien?

Mo¿e wstydzimy siê, ¿e w domu nad
drzwiami wisi krzy¿ i dla spokoju ducha cho-
wamy go za drzwiami którego� z pokoi?
Mo¿e nosimy krzy¿yk na szyi (na z³otym ³añ-
cuszku) bo to ³adnie wygl¹da? Byæ mo¿e w
miejsce krzy¿yka zawiesili�my na szyi swój

znak zodiaku bo otoczenie tak jako� dziw-
nie patrzy³o?

Nie mam tu zamiaru niczego narzucaæ.
Wydaje mi siê jednak, ¿e poddawanie siê
bezkrytycznie modom i trendom zaciera
nasz¹ to¿samo�æ i prowadzi do "uliczki bez
przejazdu (�lepej)! Pamiêtajmy zawsze o
naszych korzeniach narodowych i o �wiêtej
tradycji wiary ojców. Wcale to nie jest pate-
tyka! Tak po prostu trzeba!

Na koniec jako pewnego rodzaju memen-
to chcê zapytaæ: Czy ja jako cz³owiek wie-
rz¹cy podnoszê w sobie Krzy¿? Czy jest On
dla mnie symbolem mojej wiary? Czy cza-
sem nie traktujê Krzy¿a zbyt przedmiotowo
nie pamiêtaj¹c o Jego sferze mistycznej i o
jego przes³aniu mi³o�ci?

Koñcz¹c chcê ¿yczyæ wszystkim pt. czy-
telnikom by w sobie jak najg³êbiej prze¿y-
wali i czêsto podnosili Krzy¿!

WOJCIECH
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MASZ TALENT
- PRZYJD�!

Dzia³a w parafii naszej m³odzie¿owy ze-
spó³ muzyczny �Jedynemu Bogu�. Osoby,
które pragn¹ graæ i �piewaæ w zespole za-
praszamy w niedziele po Mszy �w. o 10.00
do zakrystii.




