


Has³em niniejszego wydania jest �Daæ
�wiadectwo prawdzie�. S¹ teksty, które pró-
buj¹ przybli¿yæ te s³owa. Polecam szczegól-
nie rozmowê miesi¹ca.

Min¹³ XXIII Odpust parafialny. Jego przy-
gotowanie i oprawa by³y z �najwy¿szej pó³ki�,
u¿ywaj¹c mo¿e nieporadnie jêzyka marketin-
gu. Z³o¿y³y siê na to i przygotowuj¹ce do od-
pustu Triduum - z chwil¹ refleksji - prowadzo-
ne przez ks. Lecha, i kazanie ks. Przemys³a-
wa o odpowiedzialno�ci za Ko�ció³, i przygo-
towanie i po�wiêcenie otoczenia grobu �p. ks.
Zygmunta. Wiele w tych pami¹tkach trudu
parafian i innych osób. Mo¿e, przez te prace,
skromno�æ ks. Zygmunta zosta³a w jaki� spo-
sób naruszona, ale wykonane z dobrych ma-
teria³ów otoczenie grobu i piêkne epitafium
przypomina tê wa¿n¹, nie tylko dla parafii,
Postaæ.

W Dolinie �mierci po�wiêcono szóst¹
i siódm¹ stacjê Golgoty XX wieku. W ten spo-
sób stanêli�my ju¿ z liczb¹ stacji na pó³metku
Drogi. Przygotowane s¹ ju¿ nastêpne funda-
menty, na których stan¹ kolejne stacje.

Za nami ju¿ VI Dzieñ Papieski. By³a nie
lada okazja pos³uchania Piotra Rubika i jego
Zespo³u. Warto by³o wydaæ niema³¹ dla nie
jednego kwotê i kupiæ bilet na koncert.

Idzie listopad - miesi¹c pamiêci o zmar-
³ych. Bêdzie Droga Krzy¿owa w Dolinê �mierci
i Dzieñ Niepodleg³o�ci. Bêdzie s³odka niespo-
dzianka z okazji wspomnienia �w.Marcina dla
najm³odszych parafian. Za� nastêpne wyda-
nie naszego pisma ju¿ za nieca³y miesi¹c. Oby
...

 FRED

K³amstwo i prawda ...
 Ja siê na to narodzi³em i po to przysze-
d³em na �wiat, aby daæ �wiadectwo praw-
dzie (J 18, 37).

To s¹ s³owa Chrystusa. W dzisiejszym
�wiecie w wielu p³aszczyznach ¿ycia zbyt
czêsto odchodzimy od prawdy. Wydaje siê,
¿e jej pominiêcie u³atwi i pomo¿e nam
w osi¹gniêciu wielu celów. Prawie ka¿de-
go dnia s³yszymy jak wszechobecne jest
wokó³ nas k³amstwo i fa³sz. Czêsto, po cza-
sie, zauwa¿amy jak brak prawdy nam prze-
szkadza i nas niszczy.

Proboszczowskie
zamyslenia

W NUMERZE:
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W NASTÊPNYCH NUMERACH:
O �w. Marcinie

Nowe wydarzenia prafialne

Warto czêsto przypominaæ sobie s³owa
Chrystusa ¿e ka¿dy z nas ma dawaæ �wia-
dectwo prawdzie, ma s³u¿yæ prawdzie.

A po co? Aby decydowaæ o swoim ¿yciu,
o sobie i swoich wyborach ¿yciowych. Trze-
ba wiele wysi³ku by prawda prowadzi³a do
wewnêtrznej wolno�ci, by umacnia³a w
przekonaniu ¿e w dzisiejszym �wiecie wier-
no�æ prawdzie Chrystusowej nadaje sens i
warto�æ naszym ¿yciowym powo³aniom.

Je¿eli bêdziecie trwaæ w nauce mojej ..
prawda was wyzwoli. (J 8, 31-32)

KS. PROBOSZCZ JAN

Na propozycjê ¿ony: "Z³orzecz Bogu i umie-
raj", Hiob odpowiada: "Mówisz jak kobieta
szalona. Dobro przyjêli�my z rêki Boga. Cze-
mu¿ z³a przyj¹æ nie mo¿emy?" Hiob pomimo
buntu, który w nim siê rodzi, skierowanego
podobnie jak u Karamazowa, nie przeciw
Bogu, ale przeciw �wiatu przezeñ stworzo-
nemu, nie odmawia uczestnictwa w tym
�wiecie. Jest mniej ideologiczny, a bardziej
praktyczny - wie, ¿e z³o, cierpienie, �mieræ i
tak staje siê jego udzia³em. Jest wyrazicie-
lem piêknej my�li Landsberga, który stwier-
dzi³, ¿e: "Wszelka walka ze �mierci¹ jest
daremna i z góry przegrana. Piêkno jej nie
polega na wyniku, lecz na pe³nym godno�ci
wyj�ciu naprzeciw �mierci."

Widzimy wiêc, ¿e nie ka¿dy bunt, rodz¹-
cy siê w spotkaniu ze �mierci¹ jest z³y.
Przede wszystkim nale¿y powiedzieæ, ¿e aby
nie dopu�ciæ do buntu przeciw Bogu, nale¿y
pozwoliæ na bunt wobec �mierci. Jest on
czym� najbardziej nam naturalnym i zgod-
nym z wola Boga, który "�mierci nie stworzy³
i nie cieszy siê ze �mierci ¿yj¹cych". Wa¿na
jest równie¿ nasza postawa wobec cz³owie-
ka zbuntowanego. Nale¿y mu na ten bunt
pozwoliæ. Przyk³adem mog¹ byæ dla nas
przyjaciele Hioba, którzy przyjechali go po-
cieszyæ, "skoro jednak spojrzeli, z daleka nie
mogli go poznaæ. Podnie�li swój g³os i za-
p³akali. Ka¿dy z nich rozdar³ swe szaty i rzu-
ca³ proch w górê na g³owê. Siedzieli z nim
na ziemi siedem dni i siedem nocy, nikt nie
wyrzek³ s³owa, bo widzieli ogrom jego bólu."
Taka postawa wydaje siê chyba najw³a�ciw-
sza wobec ogromu bólu, ale i buntu wobec
cierpienia i �mierci. Musimy mieæ w sobie
du¿o odwagi i mi³o�ci ¿eby wytrwaæ te sie-
dem dni i nocy - ale tylko na gruncie tego
buntu, wobec cierpienia i �mierci, mo¿e zro-
dziæ siê nadzieja. Nadzieja, która zawsze
pojawia siê w sytuacji realnej mo¿liwo�ci
rozpaczy i jest akceptacj¹ rzeczywisto�ci,
która jest nam dana. Nadzieja przeprowa-
dza nas od Iwana Karamazowa, do Hioba.

Wojciech Surówka OP

Od  redakcji: Autor pe³ni pos³ugê kapelana w hospicjum dla
dzieci. Tekst pochodzi z akcji �Dzielmy siê s³owem� prowadzo-
nej przez Dom Wydawniczy  Rafael

BUNT WOBEC ...
Bunt wobec �mierci
 - bunt wobec Boga?

W listopadzie w sposób szczególny
nasz¹ my�l¹ i modlitw¹ bêdziemy z tymi, któ-
rzy umarli. I chocia¿ mo¿emy byæ jej pewni,
¿e �mieræ istnieje, to nie potrafimy jej nigdy
zaakceptowaæ jako czego� naturalnego w
naszym ¿yciu. Jawi siê ona jako nienatural-
na, z gruntu przeciwna naszej naturze. Ten
bunt wobec �mierci, szczególnie wobec
�mierci niewinnych mo¿e wydawaæ siê nam
czym� z³ym, poniewa¿ nie powinni�my siê
buntowaæ przeciw wyrokom boskim.

Najbardziej znanym wyrazicielem takie-
go buntu jest Iwan Karamazow jeden z g³ów-
nych bohaterów znanej powie�ci Fiodora
Dostojewskiego. Iwan nie mo¿e zgodziæ siê
na cierpienie niewinnych dzieci. Jego bunt
jest buntem nie przeciw Bogu, lecz przeciw
�wiatu, który On stworzy³. "Nie Boga nie
uznajê, lecz stworzonego przezeñ �wiata".
Nie mo¿e zaakceptowaæ on harmonii �wia-
ta, która oparta jest na cierpieniu niewinnych.
"Harmonia �wiata nie warta jest ani jednej
³zy jednego mêczonego ma³ego dziecka."
Iwan Karamazow w ge�cie buntu zwraca
Bogu bilet z tego �wiata, nie mog¹c pogo-
dziæ siê z tym, ¿e rzeczywisto�æ, w której
¿yje, nie jest rajem. Szczerze mówi¹c utrzy-
manie takiej postawy z ca³¹ konsekwencj¹
jest niemo¿liwe, co widaæ wyra�nie na przy-
k³adzie samego Karamazowa, który nie po-
trafi³ zrobiæ niczego, by zapobiec �mierci
w³asnego ojca. Jak widzimy jest to bunt zro-
dzony ze sprzeciwu wobec �mierci, który jed-
nak nie potrafi zaakceptowaæ rzeczywisto-
�ci, w której przysz³o mu tkwiæ.

Podobny bunt rodzi siê w sercu biblijne-
go Hioba. Co prawda nie chodzi tu o cier-
pienie dziecka, ale mo¿emy powiedzieæ, ¿e
Hiob jest niewinny na równi z dzieckiem z
dylematu Karamazowa. Hiob prze¿ywa rów-
nie¿ ten bunt z ca³¹ si³¹ i dos³owno�ci¹. Modli
siê do Boga: "Po co siê daje ¿ycie strapio-
nym, istnienie z³amanym na duchu, co �mier-
ci czekaj¹ na pró¿no?". W jego sercu rodzi
siê bunt wobec cierpienia, które jest jego
udzia³em. Hiob nie odmawia jednak uczest-
nictwa w rzeczywisto�ci, która jest mu dana.
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Mo¿na nie czytaæ  ...

Powy¿szy tekst umieszczono na epitafium
(patrz str. 1 ok³adki), fot. Krzysztof Wojczak
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Rozmowa miesi¹ca

JAJO I KURA
z Zenonem Bernackim  rozmawia Mieczys³aw Paw³owski

Mieczys³aw Paw³owski: Jest Pan specja-
list¹ z dziedziny �zootechnika�. Czym
zajmuj¹ siê specjali�ci tezakresu  nauki?
Zenon Bernacki: Osoby te zajmuj¹ siê ge-
neralnie doskonaleniem produkcji zwierzê-
cej, czyli hodowli byd³a, trzody chlewnej -
wszystkich gatunków zwierz¹t gospodar-
skich, w tym i drobiu. Zajmuj¹ siê tak¿e
zasadami ¿ywienia i rozrodu, tworzeniem
odpowiedniego dobrostanu, czyli warunków
�rodowiskowych.

Jest Pan specjalist¹ od hodowli drobiu
i kieruje Pan Katedr¹ Hodowli Drobiu na
Wydziale Biologii i Hodowli Zwierz¹t
Akademii Techniczno-Rolniczej w Byd-
goszczy. Jakie ptaki zalicza siê do dro-
biu?
Zgodnie z najnowszymi przepisami do dro-
biu zalicza siê: kury, indyki, kaczki, gêsi,
perlice, przepiórki i strusie. Do niedawna
zaliczano jeszcze ba¿anty, ale dzi� nale¿¹
one do grupy ptaków ³ownych.

Na czym polega hodowla drobiu?
Przez pojêcie hodowla rozumie siê dosko-
nalenie genetyczne. Cech¹ charaktery-
styczn¹ drobiu jest bardzo szybka wymia-
na pokoleñ. Przeciêtna kura - niesna (ta
co znosi g³ównie jaja) potrafi np. w ci¹gu
roku znie�æ do 300 jaj i z tej liczby mo¿na
uzyskaæ oko³o 240 do 250 piskl¹t. Rozró¿-
niamy jeszcze kury miêsne, które s¹ "ro-
dzicami" tych kurczaków - brojlerów, które
jako miêso drobiowe kupujemy w sklepach.
Taka kura znosi mniej jaj - oko³o 180 i wte-
dy uzyskuje siê oko³o 140 piskl¹t od jednej
kury. Zak³adaj¹c wiêc, ¿e oko³o po³owa pi-
skl¹t to nastêpne kury widzimy, ¿e wymia-
na pokoleniowa jest o wiele szybsza ni¿ u
innych gatunków zwierz¹t. I dlatego hodow-
la drobiu jest bardzo rozwiniêta. Obecnie
ju¿ nie mówi siê o konkretnych rasach, a o
rodach - czyli mniejszych, bardziej ujedno-
liconych grupach genetycznych.

Przy oznaczaniu tych rodów pojawiaj¹
siê tajemnicze nazwy literowo-liczbowe.
Tak. Ród oznacza siê liter¹ i dwoma jed-
nakowymi cyframi. Aby uzyskaæ jeszcze
wy¿sz¹ produkcjê krzy¿uje siê przedstawi-
cieli tych rodów uzyskuj¹c zestawy produk-
cyjne. Trzeba przyznaæ, ¿e do tej pory nie
uda³o siê uzyskaæ takiego idealnego rodu,
czy zestawu produkcyjnego by by³a i do-
bra miêsno�æ i dobra niesno�æ.

Aby pojawia³y siê nastêpne kurze rody
potrzebne jest spotkanie kury i koguta.
Ile czasu up³ywa od momentu tego spo-
tkania do narodzin "dziecka" - kurcza-
ka?
Czas powstawania jaja wynosi oko³o 24
godzin. Z chwil¹ kiedy kura ze stada re-
produkcyjnego, tj. takiego gdzie s¹ równie¿
koguty, które konieczne s¹ do "produkcji"

[ci¹g dalszy  na str. 4]
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kurcz¹t, znosi jajo, to zarodek w nim ¿yj¹-
cy ma ju¿ oko³o 60 tysiêcy komórek. Zaro-
dek ten posiada ju¿ wszystkie cechy doro-
s³ego osobnika. Okres inkubacji (od chwili
umieszczenia jaja w inkubatorze do mo-
mentu pojawienia siê kurczêcia) u kury
wynosi 21 dni, podczas gdy u kaczki okres
ten wynosi 28, a u gêsi 30 dni. Gdy znie-
sione przez kurê jajo nie ma odpowiednich
warunków, takich jakie np. panuj¹ w inku-
batorze, gdzie temperatura wynosi �rednio
37,8 przechodzi w stan anabiozy - u�pie-
nia. Czas przechowywania jaja z zarodkiem
wynosi zwykle oko³o 7 dni, choæ mo¿e byæ
d³u¿szy.

Co to jest "przepierzanie"?
Jest to takie zjawisko, które objawia siê tym,
¿e kura - zwykle po roku niesno�ci - zaczy-
na gubiæ pióra. Dzieje siê to dlatego, ¿e po
okresie intensywnego znoszenia jaj traci z
organizmu wiele sk³adników i bywa "zmê-
czona". Zaczyna wiêc traciæ pióra i prze-
staje znosiæ jaja. Po 6, 7 tygodniach pióra
zaczynaj¹ jej na nowo odrastaæ i kura wcho-
dzi w tzw. drugi, ale ju¿ mniej intensywny
okres niesno�ci. Hodowcy drobiu stosuj¹
czêsto tzw. �przymusowe� przepierzanie.
Polega ono na wywo³aniu stresu u ptaków
(skrócenie dnia �wietlnego, g³odówka), któ-
ry prowadzi do gubienia piór i zahamowa-
nia niesno�ci. Po okresie oko³o 40 dni od-
powiedni¹ regulacj¹ ¿ywienia i warunków
�rodowiskowych (d³ugo�ci¹ dnia �wietlne-
go) doprowadza siê do powtórnej niesno-
�ci. Po przepierzeniu kury od razu znosz¹
du¿e jaja. Jest to o tyle wa¿ne, bowiem jaja
od m³odych kur (rozpoczynaj¹cych nie-
sno�æ) s¹ zwykle mniejsze i wraz z wiekiem
kur wielko�æ ich siê zwiêksza.

Gospodyni kupuj¹c jajka stara siê ku-
powaæ zwykle wiêksze jaja. Czy s¹ ja-
kie� kryteria klasyfikacji jaj i czy wiado-
mo sk¹d one pochodz¹?
Tak. Na ka¿dym opakowaniu jaj powinna
byæ informacja z nazw¹ fermy oraz jaki to
jest rodzaj chowu, tj. czy tzw. wolnowybie-
gowy, czy na �ció³ce lub klatkowy - bateryj-
ny (wtedy kura ca³e ¿ycie jest zamkniêta w
klatce). Jaja dziel¹ siê te¿ na klasy jako-
�ciowe A i B oraz klasy wagowe oznaczo-
ne symbolami S (do 53 gramów), M (od 53
do 63 gramów) L (od 63 do 73 gramów) i
XL (powy¿ej 73 gramów). I te informacje
powinny byæ umieszczane na opakowaniu
jaj.

Mówili�my o kurach nioskach. W skle-
pach kupujemy kurze miêso. Czym ró¿-
ni siê hodowla kur niosek od kur "na
miêso"?
Celem hodowcy utrzymuj¹cego kury na
miêso jest uzyskanie ptaków o du¿ej ma-
sie cia³a w jak najkrótszym czasie, przy
ma³ym zu¿yciu paszy na jednego ptaka i

bardzo wysokiej prze¿ywalno�ci. Kurczaki
odchodowywane na miêso nazywamy broj-
lerami. Taki kurczak ¿yje �rednio tylko 42
dni. W tym wieku uzyskuje ju¿ masê cia³a
ponad dwa kilogramy. Dalsze jego utrzy-
mywanie staje siê mniej op³acalne, bo na-
stêpuje zwiêkszone zu¿ycie paszy w sto-
sunku do mniejszego przyrostu masy cia-
³a.

Jakiej paszy u¿ywa siê w hodowli broj-
lerów?
Jest to pasza pe³noporcjowa, maj¹ca w
sk³adzie wszystkie niezbêdne sk³adniki
od¿ywcze potrzebne do wzrostu. Jest to
pasza sucha. Oczywi�cie woda jest zawsze
dla kurczaków dostêpna. Warto mo¿e w
tym momencie dodaæ, ¿e okres odchowu
dzieli siê na trzy charakterystyczne czê�ci,
tj.: do dwóch - trzech tygodni ¿ycia i wtedy
daje siê jeden rodzaj paszy z du¿ym udzia-
³em bia³ka, od 2 - 3 tygodnia (kiedy kur-
czak osi¹ga masê cia³a oko³o 750 g) do 35
dnia ¿ycia podaje siê drugi rodzaj paszy -
bardziej "energetycznej" i o nieco mniejszej
zawarto�ci bia³ka. Do tego czasu podaje
siê kurczêtom w paszy te¿ sk³adnik (kok-
cydiostatyk) zapobiegaj¹cy chorobie zwa-
nej �kokcydioz¹� (chorobie jelit wywo³y-
wanej przez pierwotniaki). W ostatnim okre-
sie odchowu brojlerów zwiêksza siê jesz-
cze energetyczno�æ paszy i wycofuje z niej
kokcydiostatyk (na 7 dni przed ubojem).
Kurczak w czasie swego wzrostu - ¿ycia
zu¿ywa oko³o 3,6 kg paszy.

Jaka jest kondycja wspó³czesnego dro-
biu?
W stosunku do okresu sprzed 30 laty ra-
dykalnie zmieni³y siê warunki chowu. Skró-
cono od oko³o 10 do 14 dni okres osi¹ga-
nia �dojrza³o�ci ubojowej� przez kurczaki,
przy zachowaniu osi¹gniêcia tej samej, a
nawet wy¿szej masy cia³a kurczaka. Wspó³-
czesne kurczêta rze�ne s¹ lepiej opierzo-
ne i przez to ³atwiejsze w obróbce poubo-
jowej.

W zwi¹zku z tym, ¿e w tym roku wyst¹-
pi³a w naszej okolicy, muszê zapytaæ o
chorobê ptasiej grypy. Jak to w³a�ciwie
jest z t¹ gryp¹?
Jest to choroba wirusowa. W tej chwili jest
ten wirus opisany, a w³a�ciwie to sta³o siê
ju¿ w 1900 roku. Ptaki od wieków choro-
wa³y i choruj¹ na ptasi¹ grypê, a szczegól-
nie podatne by³ ptactwo wodne: kaczki, gêsi
i ³abêdzie. Ptactwo to by³o i jest czêsto no-
sicielem wirusa grypy. Wspó³czesne bada-
nia weterynaryjne potwierdzi³y istnienie 16
odmian tego wirusa typu H i N i ich kombi-
nacji. Jednym z najgro�niejszych, jak dzi�
wiadomo, jest wirus grupy H5 N1.



JAJO I KURA
[ci¹g dalszy  ze str. 3]
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Dla cz³owieka, który zachowuje podsta-
wowe zasady higieny przy konsumpcji
miêsa drobiowego i podrobów specjal-
nego zagro¿enia z powodu ptasiej gry-
py nie ma. Tak?
Wirus ptasiej grypy w temperaturze oko³o
70oC (Celsjusza) ginie w ci¹gu 30 minut,
przy 75oC 10 minut, a 80oC od 3 do 5 mi-
nut. I jeszcze jedno. Do tej pory nie stwier-
dzono obecno�ci wirusa na kurzych jaj-
kach. Wi¹¿e siê to z tym, ¿e ptaki, które
zachorowa³y na grypê przerywaj¹ niesno�æ.
Do tej pory z powodu ptasiej grypy zmar³o
na �wiecie ponad sto osób. Za� w wyniku
powik³añ pogrypowych (tej sezonowej cho-
roby u ludzi) umiera rocznie na �wiecie od
100 do 200 tysiêcy osób.

Wygl¹da na to, ¿e smakosze potrawy
"kogel-mogel" mog¹ nie czuæ zagro¿e-
nia.
To niezupe³nie tak. Na skorupkach jaj mo¿e
na nich czyhaæ inna niespodzianka - sal-
monella. Trzeba zatem zajadaj¹c siê t¹
potraw¹ pamiêtaæ o tym, ¿e bakterie sal-
monelli gin¹ w temperaturze 60-70oC. Wy-
starczy wiêc dbaæ o higienê, a przed spo-
¿yciem jaj skorupki najlepiej sparzyæ w go-
r¹cej wodzie.

Jaka jest uci¹¿liwo�æ dla �rodowiska
ferm drobiowych?
Du¿e fermy nale¿¹ do zak³adów uci¹¿li-
wych dla �rodowiska. Do podstawowych
uci¹¿liwo�ci nale¿¹: odchody (jedna kura
wydala dziennie oko³o 120 gramów odcho-
dów), padlina (statystycznie padniêcia broj-
lerów to oko³o 4 do 5% ptaków ze stada),
któr¹ trzeba utylizowaæ, du¿a emisja mikro-
organizmów, tak¿e emisja py³u, kurzu,
amoniaku, siarkowodoru. Prowadzenie
chowu drobiu w du¿ych stadach wymaga
sprostaniu stosownym przepisom wynika-
j¹cym z prawa dotycz¹cego ochrony �ro-
dowiska.

Czy mo¿na stwierdziæ, ¿e ¿ywno�æ po-
chodz¹ca z tak prowadzonej hodowli
jest bezpieczna?
Tak. ¯ywno�æ ta jest ca³kowicie bezpiecz-
na i na dodatek dietetyczna. Jak pokazuj¹
statystyki spo¿ycie produktów drobiowych
ro�nie. Ju¿ dzi� w gospodarstwie domowym
ten rodzaj po¿ywienia cz³owieka zajmuje
oko³o 33% ogólnie konsumowanej ¿ywno-
�ci.

Po czym poznaæ czy miêso drobiowe,
znajduj¹ce siê w sprzeda¿y jest dobre?
Miêso drobiowe z produkcji fermowej jest
zwykle w kolorze prawie bia³ym. Ma nie-
wyró¿niaj¹cy siê ³agodny zapach. Z chowu
przyzagrodowego (drób korzysta z wybie-
gu) miêso jest bardziej czerwone. Mo¿e
warto wspomnieæ, ¿e w przypadku produk-
cji intensywnej (kurczêta nie maj¹ kontak-
tu z otoczeniem i ca³e ¿ycie spêdzaj¹ w po-

mieszczeniu zamkniêtym), na 1 metr kwa-
dratowy przeznacza siê ich oko³o 20 sztuk.
Kiedy wchodzi siê na teren fermy to widaæ
zwykle bia³y "dywan" drobiowy. Jeden kur-
nik o powierzchni oko³o 1000-1100 metrów
kwadratowych mie�ci oko³o 20 do 22 tysiê-
cy kurczaków, przy czym w ci¹gu roku od-
bywa siê w nim oko³o 6 cykli hodowlanych.

Lubi Pan miêso drobiowe?
Oczywi�cie, rosó³, miêso, podroby pod ró¿-
nymi postaciami. O szczegó³y proszê za-
pytaæ moj¹ ¿onê.

Poma³u zbli¿amy siê do koñca naszej
rozmowy. Nie mogê jednak nie zadaæ py-
tania, na które od wieków nie znalezio-
no wyczerpuj¹cej odpowiedzi. Co by³o
pierwsze: jajo, czy kura?
Ha (�miech). Ja spodziewa³em siê tego
pytania. Wed³ug mnie prawdopodobieñ-
stwo obu "pierwszeñstw" jest jednakowe -
czyli 50 procent.

O drobiu wspominaj¹ porzekad³a, przy-
s³owia, utwory literackie.
Tak, nawet w herbach pañstw znajduj¹ siê
takie osobniki, np. Francuzi maj¹ koguta.
Tych odniesieñ do historii i legend jest du¿o
wiêcej, np. gêsi obroni³y Rzym.

Jest takie powiedzenie, ¿e kto� ma "pta-
si mózg". Jak du¿y jest ten organ?
To zale¿y od gatunku.

Trafi³o siê komu� co� "jak �lepej kurze
ziarno". Czy kura ma jakie� szczególnie
rozwiniête zmys³y?
Raczej nie, choæ z pewno�ci¹ dobrze re-
aguje na kszta³ty i w tym porzekadle co�
jest. Bo gdy kurze posypie siê ziarna: ¿yta,
pszenicy, jêczmieñ, proso, pszen¿yta, czy
innych rodzajów to najczê�ciej wybierze
pszenicê.

Czy Pan mo¿e powiedzieæ sk¹d wziê³o
powiedzenie �Polacy nie gêsi i nie gê-
gaj¹�?
Powiem, ¿e pewnie i z tego, ¿e Polska jest
�wiatowym potentatem w hodowli i produk-
cji gêsi. Zajmujemy trzecie miejsce w Eu-
ropie. Dzi� produkujemy oko³o 20 tysiêcy
ton miêsa gêsiego i prawie ca³¹ produkcjê
eksportujemy. Znane s¹ zapisy, z czasów
rozbiorów, gdy Niemcy (s¹ smakoszami
miêsa gêsiego, podczas gdy my zjadamy
go statystycznie oko³o 100 gramów na oso-
bê na rok) brali od nas gêsi. I te gêsi sz³y
na eksport, po prostu je pêdzono. Aby jed-
nak gêsi nie zniszczy³y sobie zbyt szybko
nóg t¹ wêdrówk¹ to stosowano taki zabieg.
Zreszt¹ do dzi� na niektórych dworcach
Wielkopolski spotkaæ mo¿na takie charak-
terystyczne wg³êbienia. Wziê³y siê one
st¹d, ¿e w nie wlewano smo³ê, a tu¿ za
smo³¹ rozsypywano piasek. Gê� namo-
czywszy nogi w smole utrwala³a j¹ piaskiem
i tak powstawa³y gêsie buty, tworz¹c dobre
zabezpieczenie dla ich nóg.

Produkujemy te¿ i zjadamy coraz wiêcej
miêsa indyczego.

Od niedawna pojawi³a siê hodowla stru-
si. "Bêdziemy chowaæ g³owê w piasek",
czy inaczej skorzystamy z jej dobrodziej-
stwa?
Jest to z pewno�ci¹ nowo�æ w hodowli dro-
biu. Jest to tak¿e rarytas drobiowy. Na przy-
k³ad jajo strusia wa¿y oko³o 1,5 kg, pod-
czas gdy jajo kurze 0,060 kg (oko³o 60 gra-
mów). Du¿ym popytem cieszy siê te¿ miê-
so strusie przypominaj¹ce smakiem i wy-
gl¹dem wo³owinê Z czasem bêdzie zwiêk-
sza³a siê hodowla tego gatunku.

Tematem wiod¹cym bie¿¹cego wydania
"Na o�cie¿" jest has³o "Daæ �wiadectwo
prawdzie". Rozmawiaj¹c o drobiu dali-
�my �wiadectwo, jak to jest z t¹ grup¹
po¿ywienia cz³owieka. Czy zawsze na-
le¿y mówiæ prawdê?
Z mojego punktu widzenia zawsze trzeba
mówiæ prawdê. Jest jednak tyle rzeczy i
spraw nie zbadanych, nie odkrytych, ¿e
ujawnienie czê�ciowych wyników dociekañ
naukowych nie poznanych do koñca pro-
cesów, czy zjawisk mo¿e przynie�æ szko-
dê. Czasami studentom mówiê, ¿e nie
wiem. Nie wszystko muszê wiedzieæ.

Jak Pan wypoczywa?
Kiedy mam na to czas to najlepiej wypo-
czywam na dzia³ce. Lubiê te¿ chodziæ na
ryby i powêdkowaæ.

Serdecznie dziêkujê za rozmowê.
I ja dziêkujê

Od redakcji:
Rozmowê przeprowadzono
23. pa�dziernika 2006 roku.

ZENON BERNACKI
Dr hab. in¿. Zenon Bernacki jest

absolwentem i pracownikiem Akade-
mii Techniczno-Rolniczej w Bydgosz-
czy. Specjalizuje siê w hodowli dro-
biu. Pracê habilitacyjn¹ nt. "Komplek-
sowa ocena wp³ywu selekcji i zdol-
no�ci kombinacyjnych na cechy u¿yt-
kowe gêsi z rodów do�wiadczalnych
i ich mieszañców", przedstawi³ na
Wydziale Hodowli i Biologii Zwierz¹t
Akademii Rolniczej im. Augusta
Cieszkowskiego w Poznaniu. Obec-
nie pe³ni funkcjê prodziekana ds.
nauki Wydzia³u Hodowli i Biologii
Zwierz¹t  ATR w Bydgoszczy.

Od prawie 20 lat jest naszym pa-
rafianinem. W wolnych chwilach, któ-
rych ma coraz mniej, najchêtniej od-
poczywa na dzia³ce nad jeziorem.



BY£O
30.09. 15-lecie znajomo�ci Mateusza
i £ukasza (patrz tekst obok)

2.10. Msza �w. KWC w naszej parafii

7.10. VII Sympozjum Krucjaty Wyzwolenia
Cz³owieka: �Rola rodziny w wychowaniu do
trze�wo�ci�

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

12-15.10. III Z³otowskie Dni M³odzie¿y
z Janem Paw³em II

20-22.10. IV Kongregacja Diakonii Ruchu
�wiat³o-¯ycie w Niepokalanowie

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

BÊDZIE
29.10. nowa edycja Szko³y Animatora;
oo. Jezuici

5.11. Msza �w. KWC w naszej parafii

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

W zwi¹zku z tematem bie¿¹cego numeru
- �Daæ �wiadectwo prawdzie� - przedstawia-
my znaczenie i istotê �wiadectwa chrze�ci-
jañskiego, czyli tre�æ VIII Drogowskazu No-
wego Cz³owieka:

�wiadectwo s³owa i ¿ycia jest nakazem
Pana, który chce, aby �wiat³o�æ nasza �wie-
ci³a przed lud�mi i dlatego obieca³ nam moc
Ducha �wiêtego, aby�my mogli staæ siê jego
�wiadkami; ufaj¹c tej mocy i modl¹c, siê o
ni¹ chcê przy ka¿dej okazji wyznawaæ Chry-
stusa, mojego Pana i Zbawiciela.

CA£A PRAWDA O...
Bóg jest obecny w ka¿dym cz³owieku, któ-

ry jest ci przychylny, dla którego jeste� wart
trudu, który z tob¹ idzie i pozostaje, kiedy
zapada wieczór. Phil Bosmans

Tylko prawdziwych przyjació³ poznajemy
w biedzie, ale i, jak twierdzi³ Arystoteles,
prawdziwi przyjaciele to ci, którzy bezintere-
sownie pragn¹ dobra swoich przyjació³. Przy-
ja�ñ, ta prawdziwa, jest wielkim skarbem
cz³owieka.

W ostatni¹ sobotê wrze�nia Mateusz
i £ukasz dziêkowali Bogu za dar przyja�ni
i wspólnie z zaproszonymi go�æmi �wiêto-
wali 15-lecie swojej znajomo�ci. Ich �wiêto
przybra³o charakter Dnia Wspólnoty. Rozpo-
czê³o siê od zapoznania, bowiem przez 15
lat nasi ch³opcy zawi¹zali mnóstwo cieka-
wych i co wa¿ne trwa³ych znajomo�ci. Na-
stêpnie wszyscy go�cie uczestniczyli w piêk-
nym dziêkczynieniu - Eucharystii, któr¹ spra-
wowa³ ks. Wojciech Retman. Ci¹g dalszy ra-
dosnej uczty odbywa³ siê na II piêtrze Domu
Katechetycznego.

Na �cianach auli mo¿na by³o podziwiaæ
przygotowan¹ przez urocze i sympatyczne;)
niewiasty ekspozycjê - fotografie ch³opaków,
opatrzone niezwykle zabawnymi komenta-
rzami. Tutaj te¿ mia³a miejsce zabawa dla
tych, co nie potrafi¹ usiedzieæ na miejscu.
Natomiast w salce obok mo¿na by³o �wiêto-
waæ "w bezruchu" tzn. rozmawiaæ siedz¹c

Mnie siê nale¿y albo Ja mam do tego pra-
wo" - to czêsto u¿ywane s³owa, w my�lach
czy na ustach ka¿dego, komu wydaje siê
niesprawiedliwe to, co w³a�nie napotyka na
swojej ¿yciowej drodze.

Nasze ¿ycie przek³ada siê równie¿ na
modlitwê. Mo¿emy po niej zauwa¿yæ, czego
pragniemy w ¿yciu (ostatecznie: jaki jest cel
naszego ¿ycia). Dobrze, ¿e w modlitwie przy-
chodzimy do Jezusa, tak, jak synowie Ze-
bedeusza. Zauwa¿my jednak, o co prosimy.

Jak czêsto pycha objawia siê nawet w
modlitwie, a przez to i zas³ania przed Bogiem
prawdziwe pragnienia naszego serca (choæ
tylko pozornie, bo przed Ojcem nic nie mo¿e
siê ukryæ). Zamykamy siê przez to na dzia-

SI£A �WIADECTWA, S£OWA I ¯YCIA
OAZOWE PUZZLE (3)

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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Trzeba przyj¹æ po prostu ten
charyzmat w ca³o�ci, ze
wszystkimi elementami nawet
nieraz bardzo szczegó³owymi,
bo to nale¿y do tego charyzma-
tu i od wierno�ci zale¿y owo-
cowanie i rozwój ruchu.

Ks. F. Blachnicki,

Z: Pos³uszeñstwo wiary wobec chary-
zmatu Ruchu �wiat³o-¯ycie, Rekolekcje
WNMK - Carlsberg 1986/87

CHLEB �WI¥TECZNY
(Mk 10, 35-45)

na kanapie albo stoj¹c, czy te¿ (w dowolnie
wybranej pozycji) konsumowaæ przyniesio-
ne przez go�ci smako³yki. Na szczê�cie
przez ca³y wieczór miêdzy tymi pomieszcze-
niami. mia³a miejsce intensywna rotacja. A
propos: jedzenie jest wielk¹ pasj¹ £ukasza i
Mateusza, tyle, ¿e pierwszy zazwyczaj stoi
nad przys³owiowym garem, a drugi dba o to,
by na talerzach nic nie zostawa³o.

Koñcowa czê�æ imprezy przybra³a konkur-
sowo-kabaretowy charakter. Wszyscy go-
�cie odpowiadali na pytania, dotycz¹ce rzecz
jasna zacnych "jubilatów". Poniewa¿ 15 lat
to wiêcej ni¿ po³owa ¿ycia ka¿dego z nich
pytania by³y szczegó³owe i sprawia³y k³opot
wielu odpowiadaj¹cym. Na pocieszenie mo¿-
na powiedzieæ, ¿e i ch³opcy nie pamiêtaj¹
wszystkich swoich tajemnic. Druga czê�æ tej
zabawy polega³a bowiem na tym, i¿ £ukasz
by³ sprawdzany ze znajomo�ci Mateusza, a
Mateusz - z £ukasza. Pewnie zosta³y one
ukryte tak g³êboko, ¿e po wielu latach przy-
ja�ni (a co za tym idzie wielu rozmów i kolej-
nych tajemnic) trudno by³o je wydobyæ z pa-
miêci - nie ma to jednak jak m³ody orga-
nizm ;).

Mimo, ¿e nie mog³em zostaæ do samego
koñca bawi³em siê doskonale. I choæ mój
organizm liczy trochê wiêcej lat to mam na-
dziejê, ¿e wspomnienia z tego radosnego
�wiêtowania zostan¹ na d³ugo w mojej pa-
miêci. Dziêkujê Panu za dar przyja�ni, za to,
¿e mam przyjaciela i za to, ¿e mogê byæ przy-
jacielem dla drugiego cz³owieka. W szcze-
gólny sposób dziêkujê za Mateusza i £uka-
sza, za ich przyja�ñ, któr¹ widzê za ka¿dym
razem, kiedy z nimi przebywam.    (K)

My nie tyle potrzebujemy pomocy przyja-
ció³, co wiary, ¿e tak¹ pomoc mo¿emy uzy-
skaæ. S³owa Epikura piêknie oddaj¹ warto�æ
przyja�ni. Ale i wspó³cze�nie nie brakuje tych
prawdziwych, oddanych przyjació³. Wystar-
czy tylko dobrze rozejrzeæ siê doko³a.

Przyjacielu, chcê zostaæ z Tob¹, przy To-
bie chcê byæ i nie trzeba by� mówi³ co� wiê-
cej, wystarczy, by� by³ ...

³anie ³aski Bo¿ej, bo przecie¿ "³aska buduje
na naturze".

Tak i w ¿yciu pycha uzdatnia nas jedynie
do poszukiwania i dopatrywania siê niespra-
wiedliwo�ci na ka¿dym kroku.

Ja, cz³owiek wierz¹cy w Chrystusa, mu-
szê byæ w modlitwie pokorny. W ¿yciu rów-
nie¿ muszê byæ pokorny, by móc daæ �wia-
dectwo prawdzie, daæ �wiadectwo o Chry-
stusie.

Podsumowuj¹c, przychodzi mi na my�l
jedno zdanie wypowiedziane w filmie pt.
"Gladiator" w re¿yserii Ridleya Scotta, mia-
nowicie: "Czego dokonujemy w ¿yciu od-
zwierciedla siê w wieczno�ci".

moralista



Z okazji XXIII rocznicy powstania parafii
i odpustu parafialnego odby³a siê niecodzien-
na uroczysto�æ. Ale o wszystkim po kolei.

Najpierw uroczysto�ci odpustowe po-
przedzi³y trzydniowe (od 4 do 6 pa�dzierni-
ka br.) æwiczenia rekolekcyjne, które prowa-
dzi³ ks. dr Lech Bilicki - kanclerz Kurii Byd-
goskiej.

Uroczyst¹ Sumê odpustow¹ celebrowa³
i kazane wyg³osi³ ks. Przemys³aw Ksi¹¿ek -
nasz drugi proboszcz (na zdjêciu), a obec-
nie ekonom Kurii Bydgoskiej.

Powiedzia³ m.in.:
�(...) Odpust parafialny jest szczególnym

dniem do refleksji nad swoim stosunkiem do
Ko�cio³a, a szczególnie do tej wspólnoty, do
której siê nale¿y.

Ks. pra³at Trybowski by³ ¿ywym znakiem
odpowiedzialno�ci za Ko�ció³. Jak wygl¹da
moja odpowiedzialno�æ za Ko�ció³ i do cze-
go siê sprowadza? ¯yjemy w czasach kiedy
nasze chrze�cijañstwo jest zagro¿one. Wia-
ra i wszystko dobro, które zawdziêczamy Ko-
�cio³owi, to jest zadanie za które jeste�my
odpowiedzialni. Tê odpowiedzialno�æ za
Ko�ció³ trzeba ci¹gle podejmowaæ, tê wiarê
trzeba ci¹gle budziæ. Dzisiaj nasza wiara jest
zagro¿ona i musimy jej broniæ. Z jednej stro-
ny inne religie, wyznania, ale równie¿ to co
w Pi�mie �wiêtym jest nazywane m¹dro�ci¹
tego �wiata. M¹dro�æ tego �wiata chce nam
wmówiæ, ¿e s¹ sprawy wa¿niejsze ni¿ Ko-
�ció³ i wiara �wiêta. Czasami w to wierzymy,
a ten �wiat jest przemijaj¹cy. Muszê wiedzieæ
dlaczego wierzê, muszê wiedzieæ kim jest dla
mnie Chrystus, muszê wiedzieæ czym jest dla
mnie Ko�ció³. I ta wiara musi byæ ¿ywa nie
tylko przez uczynki, ale te¿ przez modlitwê,
ró¿aniec, t¹ szczególn¹ modlitwê, która
obroni³a Europê przed nawa³¹ Islamu. Wte-
dy papie¿ nawo³ywa³ do modlitwy i niebez-
pieczeñstwo zosta³o za¿egnane. Dla Boga
nie ma nic niemo¿liwego. Ka¿dy z nas otar³
siê o co� niemo¿liwego do rozwi¹zania. I
bieg³ do Ko�cio³a, a chocia¿ jego s³owa nie
sk³ada³y siê w piêkn¹ modlitwê, to jednak da³
radê. Jak siê popatrzy za siebie, przez co
cz³owiek przeszed³, widaæ dzia³anie Bo¿ej
Opatrzno�ci. I choæby cz³owiek powiedzia³,
¿e Ewangelia nie pomaga, aby byæ kim� w
¿yciu, to tak naprawdê kim� jeste�my tylko
dla Pana Boga. Na tym �wiecie licz¹ siê z
cz³owiekiem silnym. A pó�niej? Pó�niej zo-
staje tylko Bóg i modlitwa. I w³a�nie wtedy
cz³owiek jest najbardziej aktywny, bo gorli-
wej modlitwy nie da siê zmierzyæ, zwa¿yæ,
policzyæ, tak jak nie da siê policzyæ mi³o�ci,
po�wiêcenia i ¿yczliwo�ci, a przecie¿ w³a-
�nie to decyduje o wielko�ci i sensie ludz-
kiego ¿ycia. Wa¿ne, ¿e jest takie miejsce jak
ta �wi¹tynia, gdzie jest czas i miejsce zare-
zerwowane dla nas i dla Boga, ¿e tu modli-
my siê razem. Nic nie zmieni³o �wiata tak
jak �mieræ Jezusa na krzy¿u i Jego zmar-
twychwstanie. Jak przeliczyæ to cierpienie
Chrystusa i Jego �mieæ na krzy¿u? Pan Je-
zus nie uczy nas robiæ kariery lecz uczy nas
zasad ¿ycia i prowadzi tam, dok¹d ¿adna
inna m¹dro�æ tego �wiata nas zaprowadziæ

nie mo¿e. Ta uroczysto�æ umacnia nas, aby-
�my byli dumni ze swej wiary i ze swych ka-
p³anów. To o nas powiedzia³ Chrystus: Wy
jeste�cie sol¹ ziemi, wy jeste�cie �wiat³em
�wiata. (...)

Pod koniec Mszy �w., dzieci przygotowu-
j¹ce siê do I Komunii �w. mia³y po�wiêcone

ró¿añce.
Nastêpnie odby³o siê po�wiêcenie przy-

gotowanego otoczenia grobu - pierwszego
naszego proboszcza, �p. ks. Zygmunta Try-
bowskiego, epitafium umieszczonego vis a
vis na �cianie ko�cio³a oraz aktu erekcyjne-
go tych prac. Wprowadzaj¹c do aktu po�wiê-
cenia, obecny nasz ks. proboszcz - Jan An-
drzejczak powiedzia³ m.in.

Ks. pra³at Zygmunt Trybowski budowa³
nie tylko fizycznie. Swoim przyk³adnym
¿yciem, mi³o�ci¹ do ka¿dego cz³owieka,
wielk¹ pokor¹ i wzorem modlitwy, budowa³
od podstaw parafiê duchowo. (...) Groma-
dzi³ wszystkich przy Stole Ofiarnym, zachê-
ca³ do pe³nego uczestnictwa w Eucharystii i
wzorowo s³u¿y³ w pos³udze konfesjona³u.
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XXIII ROCZNICA I EPITAFIUM
ODPUST PARAFIALNY I PAMIÊÆ

Nauczy³ wielu zaufania Matce Bo¿ej na Jego
wzór i zami³owania do modlitwy ró¿añcowej.
Doskonale wiedzia³, ¿e potrzeby duchowe s¹
ogromne, tote¿ chêtnie pozwala³ rozwijaæ siê
wielu wspólnotom �wieckim. Ka¿dy nowy po-
mys³ akceptowa³ zawsze w ten sam sposób:
"Wszystko wymaga wiele modlitwy, ale du-
cha nie ga�cie. Nadszed³ przecie¿ czas la-
ikatu". To ³¹czy³o wielu parafian i ³ama³o
ogromn¹ anonimowo�æ, a co za tym idzie
pozwala³o dawaæ �wiadectwo innym. W ten
sposób za³o¿y³ w parafii oko³o 30 wspólnot
�wieckich o ró¿nym przekroju, które tworzy-
³y parafiê Bogiem siln¹.

Kap³an ten od chwili przybycia tu umi³o-
wa³ równie¿ inne miejsce - poblisk¹ Dolinê
�mierci. Wiele razy mówi³, ¿e Pan da³ mu
Swoj¹ Matkê jako Powierniczkê i tak wielu
Orêdowników Mêczenników do pomocy,
tote¿ pracuj¹c tu, tysi¹ce razy obchodzi³ te
miejsca z ró¿añcem w rêku i zachêca³ ka¿-
dego napotkanego cz³owieka do towarzysze-
nia mu w tej maryjnej modlitwie. Nic wiêc
dziwnego, ¿e dok³adnie miesi¹c po rozpo-
czêciu pracy prowadzi³ w Dolinie �mierci
pierwsz¹ Parafialn¹ Drogê Krzy¿ow¹, tak¹
oficjaln¹, po przesz³o 30 latach zakazów i
prze�ladowañ. Zwyczaj ten, jak zreszt¹ wie-
le innych, pozosta³ do dzi�. To Jemu, ju¿ w
1983 roku za�wita³a my�l, by w tym miejscu
powsta³a prawdziwa droga krzy¿owa. Do-
czeka³ pozwolenia na  Bydgosk¹ Golgotê,
choæ nie by³o mu dane doczekaæ choæby na
ustawienie I stacji. Doczeka³ jednak innego
pomys³u o którym marzy³, tradycji Misterium
Mêki Pañskiej.

Wszyscy wierzymy g³êboko w to, ¿e choæ
Pan powo³a³ Go do Siebie w pamiêtn¹ uro-
czysto�æ Bo¿ego Narodzenia 2002 roku, On
nie pozostawi³ nas samych. Wspólnie z Kró-
low¹ Mêczenników i Mêczennikami z pobli-
skiego miejsca wyprasza dla nas wiele ³ask
Bo¿ych, by�my wytrwali na zawsze w tym,
co w nas zaszczepi³. Niech pamiêæ o Nim
trwa na zawsze, a my przyrzekamy, ¿e bê-
dziemy trwali w modlitwie pomagaj¹c Mu,
aby z zasianego przez Niego ziarna wyrós³
plon obfity.�

Nastêpnie ks. proboszcz Jan skierowa³
do ks. Celebransa pro�bê o po�wiêcenie
mówi¹c:

�Przewielebny ksiê¿e pra³acie Przemy-
s³awie! Dzi�, w XXIII rocznicê powstania tej
parafii mam zaszczyt jako jej proboszcz po-
prosiæ Ciebie, nastêpcê zmar³ego ks. Zyg-
munta i drugi proboszczu parafii o po�wiê-
cenie tego epitafium i zagospodarowanego
terenu wokó³ grobu�.

Ks. Celebrans przystêpuj¹c do aktu po-
�wiêcenia powiedzia³ (...): Chciejmy we
wdziêcznej pamiêci zachowaæ tego, który
stan¹³ u pocz¹tku naszej wspólnoty parafial-
nej i u pocz¹tku tej �wi¹tyni. Ods³aniaj¹c tê
tablicê ku jego czci i pamiêci, chciejmy uwiel-
biæ Boga za to, ¿e dane nam by³o razem z
ksiêdzem Zygmuntem ¿yæ i pracowaæ.�

Akt po�wiêcenia poprzedzi³a nastêpuj¹-
ca modlitwa:
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VI I VII STACJA GOLGOTY
W WIGILIÊ DNIA PAPIESKIEGO

Ko�ció³ w Polsce obchodzi³ w tym roku
ju¿ po raz 62 Tydzieñ Mi³osierdzia. Parafia
nasza w³¹czy³a siê w to dzie³o poprzez zbiór-
kê odzie¿y dla osób potrzebuj¹cych nasze-
go wsparcia.

Do ustawionych w ko�ciele i kaplicy ko-
szy sk³adali�my to, z czym chcieli�my siê
podzieliæ z innymi. Wiele te¿ pakunków przy-
niesiono bezpo�rednio do Biura parafialne-
go, czy te¿ salki, gdzie mia³a byæ wydawana
odzie¿.

Analizuj¹c zbiórkê nasuwa siê wniosek,
¿e nasza ofiarno�æ w tym dziele nie maleje,
a wrêcz przeciwnie, ro�nie. To dobrze, bo
potrzebuj¹cych pomocy jest w�ród nas bar-
dzo du¿o. W tej turze, trzeciej ju¿ w tym roku,
przyniesiono wiele odzie¿y, obuwia, w tym
odzie¿y ciep³ej, jak p³aszcze, kurtki i inne.
By³o te¿ do wydania sze�æ garniturów mê-
skich, czego dot¹d nie notowano. Na uwa-
gê zas³uguje fakt, ¿e zgromadzono rekor-
dow¹ ilo�æ bielizny po�cielowej, w tym spo-
ro kompletów po�cieli zupe³nie nowych, jesz-
cze nie rozpakowanych. By³o te¿ wiele odzie-
¿y dla dzieci, w tym dla tych najm³odszych.
By³y te¿ przedmioty trochê nietypowe, jak:
o�wietlenia choinkowe, aparat fotograficzny,
plecaki szkolne, i wiele innych u¿ytecznych
przedmiotów.

W dniach od 9 do 12 pa�dziernika w ra-
mach parafialnego Zespo³u "Caritas" zgro-
madzone przedmioty by³y wydawane potrze-
buj¹cym. Mo¿na by³o w tych dniach wybraæ
dla siebie to, co najbardziej potrzebuj¹cym

odpowiada³o. Z tej formy pomocy skorzysta³o
tym razem oko³o 50 osób. Szkoda, ¿e tylko
tylu, bo jestem przekonany, ¿e potrzeby s¹
wiêksze. Osobi�cie wiem, ¿e wielu z potrze-
buj¹cych, pomimo informacji im przekaza-
nej nie przysz³o po pomoc. A szkoda, bo
czê�æ z tych darów pozosta³o i czeka na
nastêpn¹ turê. Czê�æ jednak, zw³aszcza ze
starszych zgromadzonych darów za zgod¹
ks. Proboszcza parafia nasza przekaza³a do
"Caritas" bydgoskiej, aby przed³u¿ony czas
magazynowania nie spowodowa³ zniszcze-
nia.

W tym miejscu w imieniu ks. proboszcza,
Zespo³u "Caritas" i obdarowanych nale¿¹ siê
s³owa podziêkowania dla wszystkich, którzy
w³¹czyli siê w to szlachetne dzie³o mi³osier-
dzia Oby ten zapa³ nigdy w nas nie wygas³,
bo jak wiemy z Ewangelii, potrzebuj¹cych
zawsze mieæ bêdziemy.

KD

PODZIÊKOWANIE
Wszystkim, którzy w³¹czyli siê w przy-

gotowanie i realizacjê programu tegorocz-
nego "Tygodnia Mi³osierdzia" w Centrum
Onkologii w Bydgoszczy, tj. kap³anom,
wspólnotom �wieckich naszej parafii i in-
nym pomocnikom oraz wszystkim, którzy
wspomagali nasze dzia³ania sw¹ modlitw¹
sk³adam serdeczne podziêkowanie.

ks. kapelan Marcin Puziak
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Bo¿e, mieszkaj¹cy w niedostêpnej
�wiat³o�ci, niebiosa najwy¿sze, ani ten
ko�ció³ nie mog¹ Ciê obj¹æ. Ty jednak
pozwoli³e� nam wznie�æ tê budowlê i ze-
spoliæ serca i d³onie wielu ludzi, aby mo-
g³a powstaæ. B¹d� uwielbiony za to dzie-
³o ludzkich r¹k. Obdarz wieczn¹ nagrod¹
zmar³ego budowniczego ksiêdza pra³a-
ta Zygmunta Trybowskiego i wprowad�
go do wiekuistej �wi¹tyni.

Pob³ogos³aw tak¿e nam, którzy z
wdziêczno�ci¹ wspominamy jego czyny
i ofiary, aby�my sami byli ¿ywymi kamie-
niami tej budowli, któr¹ Ty wznosisz
moc¹ Ducha �wiêtego, przez Chrystu-
sa Pana naszego . Amen.

Nastêpnie ks. Celebrans wmurowa³ tubê,
która zawiera³a akt erekcyjny mówi¹cy o ze-
zwoleniu w³adzy biskupiej na usytuowanie
w tym miejscu epitafium po�wiêconego
zmar³emu ksiêdzu Pra³atowi.

Na zakoñczenie warto dodaæ, ¿e w pusz-
cze z aktem erekcyjnym znalaz³y siê dodat-
kowo: wykaz fundatorów epitafium, opis do-
konañ zmar³ego kap³ana, krótka historia pa-
rafii, nazwiska osób bior¹cych udzia³ w po-
wstawaniu epitafium i zdjêcia proboszczów
parafii.

W czasie wmurowywania tuby z aktem
Chór �Fordonia� �piewa³ pie�ñ: �O mi³osier-
ny Bo¿e ...�

Epitafium, wed³ug wzoru wybranego
przez nas samych, oraz tekstu zatwierdzo-
nego przez ks. biskupa Jana Tyrawê wyko-
na³ artysta Edward Zegarliñski.

Pod³o¿e pod tablicê przygotowali Stefan
Doliñski i Roman Kubiak, a ob³o¿enia p³yt-
kami z piaskowca dokona³ Rafa³ Wojtynow-
ski. Tynkowanie muru wykonywa³a brygada
budowlana przys³ana nam do pomocy przez
Fordoñsk¹ Spó³dzielniê  Mieszkaniow¹.

Tablicê z pracowni artysty przywie�li na
miejsce i osadzili: Ks. Krzysztof Buchholz,
W³odzimierz Arciszewski, Stefan Doliñski,
Krzysztof Drapiewski, Roman Kubiak
i Krzysztof Wojczak.

Otoczenie grobu ks. Zygmunta to praca
ludzi z Zak³adu Kamieniarskiego z Nak³a.
Zak³ad ten przygotowa³ równie¿ p³yty grani-
towe, a kostka z nawierzchni¹ granitow¹
zakupiona zosta³a w Gnie�nie, a wyprodu-
kowana na zamówienie w Poznaniu. Trawê
zakupiono w Ogrodnictwie "Cyprysik" w Ni-
wach i przez pracowników tego ogrodnictwa
zosta³a ona u³o¿ona.

*****************

Na zakoñczenie pragniemy zaapelowaæ,
aby zwracaæ szczególna uwagê na staran-
ne ustawianie przy grobie zniczy.

Apelujemy wiêc, by ma³e znicze, które
wiatr mo¿e ³atwo wywróciæ, ustawiaæ pod
epitafium przy �cianie ko�cio³a. Tam jest dla
nich odpowiednie miejsce i nic siê nie sta-
nie, gdy ze znicza co� siê wyleje.

Musimy mieæ bowiem �wiadomo�æ, ¿e ja-
kiekolwiek wylanie siê wosku ze zniczy, lub
ich zapalenie, spowoduje nieusuwalne �lady
na kostce, a kostka ma s³u¿yæ d³ugie lata.

IJP, KD, MP

W wigiliê VI Dnia Papieskiego o 16.00
zgromadzili�my siê w Dolinie �mierci, by po-
�wiêciæ kolejne stacje Drogi Krzy¿owej - Byd-
goskiej Golgoty XX Wieku.

Po powitaniu zgromadzonych przez ks.
Jana Andrzejczaka, okoliczno�ciowe s³owa
na temat Golgoty odczyta³ ks. Krzysztof Bu-
chholz.

Nastêpnie ks. Proboszcz dokona³ po�wiê-
cenia stacji VI i VII.  Modlitwê - apel pole-

TYDZIEÑ MI£OSIERDZIA
DARCZYÑCY I DARBIORCY - ODWAGI

g³ych odczyta³a m³odzie¿ bio-
r¹ca udzia³ w zajêciach �Wia-
traka�. Na zakoñczenie uro-
czysto�ci g³os zabra³ prezy-
dent Bydgoszczy Konstanty
Dombrowicz.

W uroczysto�ci po�wiêce-
nia oprócz parafian udzia³
brali miêdzy innymi: cz³onko-
wie Spo³ecznego Komitetu
Budowy Golgoty, prezydent
miasta Bydgoszczy, przedsta-
wiciel wojewody kujawsko-
pomorskiego, pos³owie na
Sejm RP, artysta rze�biarz
mgr Jacek Kucaba, projektant
Golgoty z wykonawc¹, oraz
fundatorzy stacji.

Obecna by³a te¿ orkiestra,
która zagra³a: na pocz¹tku

Hymn Polski, pó�niej Rotê, a na zakoñcze-
nie �Bo¿e co� Polskê�. Przy stacjach sta³a
m³odzie¿ z flagami �Wiatraka�, DA �Martyria�
i �Stowarzyszenia Katolickiej M³odzie¿y Aka-
demickiej�.

Na zakoñczenie tej notatki jedno spostrze-
¿enie. Szkoda, ¿e w tak wa¿nej chwili nie
uczestniczy³ parafialny poczet sztandarowy.

Wasz OBSerwator
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DLACZEGO MISJE?
BARBARA I ALEKSANDER JAD¥ NIEBAWEM ...

Jak powinno siê odpowiedzieæ na py-
tanie postawione w tytule, tj. �Dlaczego
misje?� Mijsje dlatego, ¿e nam wszystkim,
podobnie jak kiedy� �w.Paw³owi, zosta³a
dana ta ³aska, g³oszenia Dobrej Nowiny
o niezg³êbionym bogactwie Chrystusa.

Ko�ció³, a w nim ka¿dy chrze�cijanin,
nie mo¿e ukrywaæ, ani zachowywaæ dla sie-
bie tej nowo�ci i tego daru, otrzymanego z
Bo¿ej dobroci, ale równie¿, by dzieliæ sie
nim z wszystkimi lud�mi.

Spróbujmy, �ledz¹c pisma Ko�cio³a,
przyjrzeæ siê temu zadaniu.

�Ci, którzy s¹ w³¹czeni w Ko�ció³ Kato-
licki, powinni czuæ siê uprzywilejowani, a
przez to bardziej zobowi¹zani do dawania
�wiadectwa wiary i ¿ycia chrze�cijañskie-
go jako s³u¿by braciom i nale¿nej odpowie-
dzi Bogu, pamiêtaj¹c, ¿e wszystko zawdziê-
czaj¹ szczególnej ³asce Chrystusa� (JP II
�Redemptoris missio�).

�MI£O�Æ DUSZ¥ MISJI� (Orêdzie Ojca
�wiêtego na �wiatowy Dzieñ Misyjny 2006)

1. �Je�li misj¹ nie kieruje mi³o�æ, czyli
je�li nie wynika ona z g³êbokiego
aktu Bo¿ej mi³o�ci, grozi jej, ¿e sta-
nie siê zwyk³¹ dzia³alno�ci¹ filan-
tropijn¹ i socjaln¹�.

Mi³o�æ Bo¿a to mi³o�æ:
- daj¹ca ¿ycie �wiatu,
- dana nam w Jezusie Chrystusie aby-

�my mieli ¿ycie wieczne,
- przemieniaj¹ca nas moc¹ Ducha

�wiêtego w �wiadków Pana.
�Gdybym rozda³ na ja³mu¿nê ca³¹ ma-

jêtno�æ moj¹, a cia³o wystawi³ na spalenie,
lecz mi³o�ci bym nie mia³, nic mi nie pomo-
¿e� (1 Kor 13,3 )

��wiêty Pawe³ uczy nas, ¿e caritas jest
zawsze czym� wiêcej ni¿ zwyczajn¹ dzia-
³alno�ci¹ (...) G³êboki, osobisty udzia³ w
potrzebie i cierpieniu drugiego staje siê w
ten sposób dawaniem samego siebie; aby
dar nie upokarza³ drugiego, muszê mu daæ
nie tylko co� mojego, ale siebie samego,
muszê byæ obecny w darze jako osoba.
(�Deus caritas est� pkt 34 )

2. Naszym chrze�cijañskim obowi¹z-
kiem jest umo¿liwianie poznania
Boga, który jest Mi³o�ci¹:
- Bóg, który przenika swoj¹ mi³o�ci¹

ca³e stworzenie i historiê ludzko�ci,
- Bóg, który nie opu�ci³ cz³owieka po

jego upadku,
- Bóg, który obieca³ zbawienie i do-

trzyma³ obietnicy w swoim Synu
Jednorodzonym,

- Bóg, który objawi³ nam swoj¹ oj-
cowsk¹ mi³o�æ, zdoln¹ uwolniæ ludz-
kie stworzenie z niewoli z³a i �mier-
ci,
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- Bóg, który da³ nam mo¿liwo�æ wej-
�cia w komuniê ze sob¹ samym, mi-
³osiernym Ojcem i Dobrym Paste-
rzem,

- Bóg, który w �mierci Chrystusa na
krzy¿u, ofiarowuje siebie, aby pod-
nie�æ cz³owieka i go zbawiæ,

- Bóg, który jest ca³y w dawaniu i
przyjmowaniu, który jest Mi³o�ci¹,
jest dla nas drog¹, prawd¹ i ¿yciem.

Mi³o�æ Boga do cz³owieka jest tak wiel-
ka, ¿e zwraca Boga przeciw Niemu same-
mu, Jego mi³o�æ przeciw Jego sprawiedli-
wo�ci.

Bóg tak mi³uje cz³owieka, ¿e sam staw-
szy siê cz³owiekiem, przyjmuje nawet jego
�mieræ i w ten sposób godzi sprawiedliwo�æ
z mi³o�ci¹. (�Deus caritas Est�,  pkt 10)

3. Jezus w Wieczerniku pozostawi³
swym uczniom nowe przykazanie
mi³o�ci: �To wam przykazujê, aby-
�cie siê wzajemnie mi³owali� (J 15,
17)

�ród³em tej braterskiej mi³o�ci jest oj-
cowska mi³o�æ Boga - �Ka¿dy, kto mi³uje,
narodzi³ siê z Boga i zna Boga� (1J 4,7 ).

Aby mi³owaæ zgodnie z wol¹ Boga trze-
ba: ¿yæ w Nim i ¿yæ z Nim .

Wtedy mo¿emy p³on¹æ ogniem mi³o�ci
Bo¿ej, zdolnej �rozpaliæ� �wiat.

Na tym polega misja Ko�cio³a - zwi¹-
zana jest z wierno�ci¹ wobec Bo¿ej mi³o-
�ci.

Jan Pawe³ II w Encyklice �Redemptoris
missio� pisa³, ¿e mi³o�æ jest si³¹ pobudza-
j¹c¹ misje. To mi³o�æ powinna rozstrzygaæ:

- czy co� ma byæ wykonane czy za-
niechane

- zmienione czy nie zmienione.
To mi³o�æ:
- jest zasad¹ dzia³ania,
- jest celem, do którego nale¿y d¹¿yæ.

Cokolwiek szczerze uczyni siê dla niej
i zgodnie z ni¹, nigdy nie bêdzie niew³a�ci-
we. Dlatego byæ misjonarzem to znaczy:

- mi³owaæ Boga ca³ym sob¹, a¿ do
oddania ¿ycia za Niego,

- pochyliæ siê jak dobry Samarytanin
nad potrzebami wszystkich, zw³asz-
cza najubo¿szych i najbardziej po-
trzebuj¹cych,

poniewa¿ kto kocha sercem Chrystusa,
nie zabiega o w³asn¹ korzy�æ, ale jedynie
o chwa³ê Ojca i dobro bli�niego.

�Czy naprawdê mo¿na kochaæ Boga nie
widz¹c Go, czy mo¿na nakazaæ mi³o�æ?�

�Je�liby kto� mówi³: <Mi³ujê Boga>, a
brata swego nienawidzi³, jest k³amc¹, al-
bowiem kto nie mi³uje brata swego, które-
go widzi, nie mo¿e mi³owaæ Boga, którego
nie widzi� (1 J 4,20).

Tekst ten podkre�la nierozerwalny zwi¹-
zek miêdzy mi³o�ci¹ Boga i mi³o�ci¹ bli�-
niego (Deus caritas est pkt 16).

Mi³o�æ Boga i bli�niego s¹ nieroz³¹cz-

ne, s¹ jednym przykazaniem, obie czerpi¹
¿ycie z mi³o�ci pochodz¹cej od Boga, któ-
ry pierwszy nas umi³owa³.

Mi³o�æ miêdzy Bogiem, a cz³owiekiem
polega na wzrastaniu wspólnoty woli; wola
Boga i nasza staj¹ siê coraz bardziej zbie¿-
ne, Bóg staje siê bli¿szy ni¿ ja sam sobie.
Wzrasta nasze oddanie Bogu i Bóg staje
siê nasz¹ rado�ci¹. (Deus caritas est pkt
17). Dziêki temu mi³o�æ bli�niego staje siê
mo¿liwa w sensie biblijnym. Polega ona na
tym, ¿e

KOCHAM W BOGU I Z BOGIEM RÓW-
NIE¯ INNEGO CZ£OWIEKA, KTÓREGO
MO¯E NIE ZNAM

lub do którego nie czujê sympatii (Deus
caritas est pkt 18).

�wiêci czerpali swoj¹ zdolno�æ do mi-
³owania bli�niego zawsze na nowo, ze spo-
tkania z eucharystycznym Panem, a to spo-
tkanie nabiera³o swego realizmu i g³êbi
dziêki pos³udze innym. Ostatecznie Bóg
jest �wszystkim we wszystkich� ( 1 Kor 15,
28) (Deus caritas est pkt18).

4. �wiadectwo mi³o�ci, stanowi¹ce
duszê misji, odnosi siê do wszyst-
kich. Jest to zadanie w którego wy-
pe³nieniu uczestniczy ca³a wspól-
nota - misjonarze i misjonarki, dzie-
ci, m³odzie¿, doro�li poprzez mo-
dlitwê i ró¿norak¹ wspó³pracê.
Maryja zawsze Dziewica, która po-
przez sw¹ obecno�æ pod krzy¿em
i modlitwê w Wieczerniku bra³a
udzia³ w misji u pocz¹tków Ko�cio-
³a, niech wspiera i pomaga stawaæ
siê coraz bardziej zdolnymi do
prawdziwej mi³o�ci, aby�my stali
siê �ród³em wody ¿ywej.

Wewnêtrzna natura Ko�cio³a wyra¿a siê
w troistym zadaniu:

- g³oszenie S³owa Bo¿ego
(kerygma-martyria),

- sprawowanie sakramentów
(leiturgia),

- pos³uga mi³o�ci (diaconia).
 S¹ to zadania �ci�le ze sob¹ po³¹czo-

ne.
Ponadto Ko�ció³ jest rodzin¹ Bo¿¹ w

�wiecie i w tej rodzinie nie powinno byæ ni-
kogo, kto cierpia³by z powodu braku tego,
co konieczne. Jednocze�nie CARITAS -
AGAPE wykracza poza granice Ko�cio³a
(przypowie�æ o dobrym Samarytaninie ).

"A zatem, dopóki mamy czas, czyñmy
dobrze wszystkim, a zw³aszcza naszym
braciom w wierze" (Ga 6 - 10) (Deus cari-
tas est pkt 25).

Pomagaæ innym to nie chluba lecz
³aska.

Matka Teresa z Kalkuty pisa³a:
�Potrzebujemy tej intymnej wiêzi z Bo-

giem w naszym codziennym ¿yciu. Jak
mo¿emy j¹ nawi¹zaæ? Przez modlitwê.�



NAGRODA
7. pa�dziernika br., na Zamku Królew-

skim w Warszawie przyznawane by³y
presti¿owe nagrody TOTUS �dla doce-
nienia dorobku i skutecznego promowa-
nia osób oraz instytucji, których dzia³al-
no�æ w sposób wybitny przyczynia siê
do podkre�lenia warto�ci cz³owieka�
(za: www.dzielo.pl).  Wyró¿nienie spe-
cjalne nagrody TOTUS 2006, zwanej
�Katolickim Noblem�, w kategorii: �Osi¹-
gniêcia w dziedzinie kultury chrze�cijañ-
skiej� otrzyma³o Centrum Kultury Kato-
lickiej �Wiatrak� z Bydgoszczy za �kul-
turotwórcze oddzia³ywanie Centrum w
�rodowisku, bogactwo podejmowanych
inicjatyw oraz czerpanie inspiracji z na-
uczania Jana Paw³a II�.
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Dzieñ Papieski obchodzony jest zawsze
w niedzielê poprzedzaj¹c¹ dzieñ wyboru
Karola Wojty³y na Stolicê Piotrow¹. Tego-
roczny Dzieñ Papieski prze¿ywali�my pod
has³em: "Jan Pawe³ II - S³uga Mi³osierdzia".

W CZTERECH WYMIARACH
Dniowi Papieskiemu towarzysz¹ spotka-

nia naukowe i panele dyskusyjne, których
tematem jest nauczanie Jana Paw³a II. To
wymiar intelektualny tego dnia.

Modlitwa i duchowa ³¹czno�æ z Ojcem
�wiêtym to podstawy obchodzonego �wiê-
ta. Dlatego wszyscy, którzy zgromadzili siê
na koncercie galowym w Hali £uczniczka
wspólnie odmówili dziesi¹tkê ró¿añca w
intencji beatyfikacji Jana Paw³a II oraz za
potrzebuj¹cych mi³osierdzia.

Dzieñ Papieski ma tak¿e wymiar chary-
tatywny. Zbiórka, organizowana przez Fun-
dacjê �Dzie³o Nowego Tysi¹clecia�, jest
szans¹ dla zdolnej, ale ubogiej m³odzie¿y.

I na koniec wymiar artystyczny, który w
Bydgoszczy zaistnia³ wyj¹tkowo.

CZTERY WYMIARY
VI DZIEÑ  PAPIESKI

KONCERT
Obchody VI Dnia Papieskiego zakoñczy³

Koncert Galowy w Hali Sportowo - Wido-
wiskowej £uczniczka. Zebrani us³yszeli
przepiêkne Oratorium �Tu es Petrus�.

Nic nie by³oby bardziej odpowiednie na
dzieñ po�wiêcony Papie¿owi, jak ta poetyc-
ka opowie�æ Zbigniewa Ksi¹¿ka o nastêp-
cy �wiêtego Piotra.

Piotr Rubik, soli�ci, orkiestra i po³¹czo-
ne chóry sprawili tak niezwyk³¹ i kulturaln¹
ucztê, ¿e publiczno�æ gromkimi brawami
nie pozwala³a zej�æ im ze sceny.

KONKURS
Dzieñ Papieski za nami. Chcemy jednak,

aby pamiêæ o Janie Pawle II nie o¿ywa³a
tylko na jeden dzieñ. Dlatego �Wiatrak�
przygotowa³ dwa konkursy zwi¹zane z na-
uczaniem i pontyfikatem Papie¿a.

Pierwszy to propozycja plastyczna dla
osób niepe³nosprawnych. Has³o: "Prze-
strzeñ Mi³osierdzia". Zapraszamy. Drugie-
mu konkursowi patronuje portal papieski.

WWW.JANPAWELII.PL

VI Dzieñ Papieski to pierwsze urodziny
serwisu internetowego www.JANPAWE-
LII.pl., którego uroczyste otwarcie mia³o
miejsce rok temu w Hali £uczniczka.

Przez rok portal odwiedzi³o ponad 166
tysiêcy osób. Teraz internauci mog¹ wzi¹æ
udzia³ w konkursie: "Rok z Janem Paw³em
II". Co miesi¹c na chêtnych czekaj¹ nowe
pytania i zadania. G³ówna nagroda to wy-
jazd do Rzymu do grobu Ojca �wiêtego
Jana Paw³a II.

Na koniec wielkie podziêkowania dla
wszystkich, którzy przygotowali obchody VI
Dnia Papieskiego w Bydgoszczy. I oczywi-
�cie, do zobaczenia za rok.

Agnieszka Libecka

Na koncercie Tu es Petrus  (fot. Archiwum CKK �Wiatrak�)

Owocem ciszy jest modlitwa
Owocem modlitwy jest wiara
Owocem wiary jest mi³o�æ
Owocem mi³o�ci jest s³u¿ba
Owocem s³u¿by jest pokój.

Matka Teresa

DLACZEGO MY?
�Panie, oto ja, jestem gotowy!
Po�lij mnie!� (Iz 6,8)

Jeste�my ma³¿eñstwem od 35 lat,
mamy czworo doros³ych dzieci. Od 1984
roku jeste�my w Ko�ciele Domowym, a
obecnie we wspolnocie Equipe Notre
Dame. Kiedy patrzymy na nasze dotych-
czasowe ¿ycie, to my�limy, ¿e Bóg przygo-
towywa³ nas do tej s³u¿by.

Od pewnego czasu zastanawiali�my
siê, co jeszcze mo¿emy zrobiæ z naszym
¿yciem i w naszym wieku. My�leli�my na-
wet o w³¹czeniu siê do ¿ycia polityczno -
spo³ecznego.

Ale przede wszystkim zaczêli�my mo-
dliæ siê do Boga, aby to, co mamy czyniæ
by³o zgodne do koñca z Jego wol¹. Nie
czekali�my d³ugo. Aleksander po powrocie
z rekolekcji wielkopostnych dla szafarzy
nadzwyczajnych powiedzia³: "Otrzymali�my
odpowied�, jedziemy na misje".

Nie by³o ¿adnych pytañ, ani w s³owie,
ani w my�lach. Po prostu wiedzieli�my, ¿e
mamy jechaæ. Ale dok¹d? Znowu: �B¹d�
wola Twoja�.

By³y ró¿ne propozycje, ale realna po-
zosta³a misja w Kiabakari w Tanzanii. D³u-
go mo¿na by opowiadaæ dlaczego w³a�nie
tam; my jeste�my pewni, ¿e tego chce Pan,
¿e to On tam nas posy³a z naszymi tech-
niczno - ekonomicznymi zawodami, z
s³u¿b¹ katechety i szafarza, z do�wiadcze-
niem w rozmaitej s³u¿bie dla innych.

Od tamtego dnia ci¹gle czujemy jak je-
ste�my prowadzeni Bo¿¹ rêk¹, w rzeczach
ma³ych i bardzo wa¿nych, dotycz¹cych
naszego ¿ycia i przede wszystkim misji,
która przed nami stoi.

W Kiabakari Fundacja Pomocy Huma-
nitarnej �Redemptoris missio� buduje o�ro-
dek misyjny - dar dla Jana Paw³a II na III
Tysi¹clecie. Jest ju¿ ko�ció³ - sanktuarium
Mi³osierdzia Bo¿ego, dom parafialny, w sta-
nie surowym szpital, przychodnia, konwent,
ma powstaæ dom dziecka, przedszkole.
Trzeba to wszystko dokoñczyæ, uruchomiæ
i ewentualnie przygotowaæ miejscow¹ lud-
no�æ do przekazania o�rodka w ich rêce.
Do tego dzia³alno�æ profilaktyczna i misyj-
na, szczególnie z m³odymi.

Inicjatorem i budowniczym ca³ej misji
jest polski kap³an ks.Wojciech Ko�cielniak,
który po czterech latach wraca do Sanktu-
arium. Prosimy ca³¹ wspólnotê, wszystkich
o modlitwê i pamiêæ, o mi³o�æ dla misji i
ofiarno�æ oraz o czytanie przysy³anych
przez nas informacji - czyli piêæ przykazañ
b³. Marii Teresy Ledóchowskiej.

Tu msifu Yezu Kristo!
- to w jêz. suahili oznacza �Niech bê-

dzie pochwalony Jezus Chrystus�.
BARBARA I ALEKSANDER SZANIECCY



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

Rozmaryn - symbol pamiêci i przyja�ni ju¿
od 10 lat patronuje Domowi Sue Ryder w
Bydgoszczy. Jego pochylona ga³¹zka ozna-
cza ca³o�ciow¹ i czynn¹ opiekê nad chorym
pacjentem. Jest to jakby p³aszcz, którym wie-
lospecjalistyczny zespó³ otacza cz³owieka
cierpi¹cego, gdy skoñczy siê ju¿ leczenie
przyczynowe a rozpoczyna siê objawowe.
Objêty jest nim chory w ró¿norodnych aspek-
tach: medycznym, psychicznym, socjalnym
i duchowym. Opiek¹ objêta jest równie¿ ro-
dzina pacjenta i osoby osierocone. Takie s¹
g³ówne zadania opieki paliatywnej, która ni-
czym p³aszcz roztacza opiekê nad cierpi¹-
cymi (gr. palium - p³aszcz).

10 lat Regionalny Zespó³ Opieki Paliatyw-
nej Dom Sue Ryder w Bydgoszczy p³asz-
czem opieki paliatywnej ogarnia pacjentów
Bydgoszczy i cierpi¹cych w okolicznych miej-
scowo�ciach. A wszystko to za spraw¹ Lady
Sue Ryder of Warsaw, przyjació³ki naszego
kraju. Kobiety o niezwykle silnej woli i ogrom-
nej skromno�ci. Niepozornej, cichej, kruchej,
przemierzaj¹cej rocznie tysi¹ce kilometrów
wielk¹ ciê¿arówk¹, by nie�æ pomoc najbar-
dziej potrzebuj¹cym. Nie oczekiwa³a nic w
zamian. Umi³owa³a i ukocha³a szczególnie
nasz kraj - Polskê. W 1956 r. w Konstanci-
nie powsta³ pierwszy w Polsce Dom Sue
Ryder, w 1996 r. jako jeden z ostatnich w
Bydgoszczy. Lady Sue osobi�cie uczestni-
czy³a w tworzeniu koncepcji, rozmowach,
planach tego Domu,  odwiedza³a teren bu-
dowy, by³a obecna na uroczystym otwarciu i
kilka razy pó�niej jeszcze odwiedza³a cho-
rych. Kim by³a wielka przyjació³ka Domu Sue
Ryder w Bydgoszczy?

MARGARET SUSAN RYDER
Margaret Susan Ryder, znana wszystkim

jako Sue Ryder, dorasta³a w zamo¿nej ro-
dzinie angielskiej w Yorkshire. Z nieszczê-
�ciem zetknê³a siê wcze�nie, kiedy razem z
matk¹ odwiedza³a szpitale i ciê¿ko chorych.
Podczas kryzysu lat 20. wstrz¹snê³a ni¹ nê-
dza. Zobaczy³am, ¿e ludzie jedz¹ na gaze-
tach, zamiast na obrusach i �pi¹ bez prze-
�cierade³, bo ich po prostu nie maj¹ - wspo-
mina³a swoje do�wiadczenie. To matka sk³o-
ni³a m³od¹ Sue do przyjrzenia siê z bliska
ludzkiej biedzie i cierpieniom, przyczyni³a siê
do wyboru przez ni¹ drogi ¿yciowej. Mia³a
zaledwie 16 lat, kiedy w 1940 roku po sfa³-
szowaniu metryki, jako ochotniczka Korpu-
su Pierwszej Pomocy Pielêgniarskiej, zosta³a
skierowana do sekcji polskiej Zarz¹du Ope-
racji Specjalnych armii brytyjskiej. Pozna³a
Polaków, którzy jako "cichociemni" skoczko-
wie wracali do kraju, by dzia³aæ w ruchu opo-
ru. Przygotowywa³a transporty ze zrzutami
dla walcz¹cej w powstaniu warszawskim sto-
licy.

Po wojnie znalaz³a siê w Warszawie, s³u-
¿¹c jako pielêgniarka. Heroizm, cierpienia i
po�wiêcenie ludzi, z którymi siê wtedy ze-
tknê³a, pozostawi³y trwa³y �lad w jej pamiê-

DOM SUE RYDER
10 LAT HOSPICJUM
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ci. Ze wzruszeniem wspomina³a zw³aszcza
kobiety, które go³ymi rêkoma odgruzowywa-
³y stolicê.  By³am pe³na podziwu dla deter-
minacji Polaków, dla ich silnej wiary podno-
szenia z gruzów miast i miasteczek. To by³
po prostu cud. - pisa³a.

Po zakoñczeniu wojny nie potrafi³a po pro-
stu wróciæ do domu i ¿yæ jak dawniej. Praco-
wa³a w organizacjach pomocy dla ofiar woj-
ny w Europie. Patrzy³a z przera¿eniem, jak
armia brytyjska odsy³a do Zwi¹zku Sowiec-
kiego Rosjan, którzy prze¿yli niemieckie obo-
zy koncentracyjne. Bez wahania pomog³a
niektórym z nich zdobyæ polskie lub czeskie
papiery, a innym siê ukryæ. Podczas proce-
sów w s¹dach si³ sprzymierzonych wstawia-
³a siê za ofiarami faszystów, które mia³y od-
powiadaæ za odwet na oprawcach lub za kra-
dzie¿ jedzenia, podczas gdy zbrodniarze
wojenni pozostawali bezkarni na wolno�ci.
Zje�dzi³a wzd³u¿ i wszerz zrujnowane Niem-
cy, aby dotrzeæ do ponad tysi¹ca obcokra-
jowców, którzy znale�li siê w tamtejszych 128
wiêzieniach.

Jej postêpowaniem kierowa³a silna wiara
w Boga i w cz³owieka, mówi³a z przekona-
niem: Istnieje z³o na �wiecie. Jednak je�li
ka¿dy bêdzie pielêgnowa³ wiarê w sobie, to
tak d³ugo, jak wiara istnieje, na ca³ym �wie-
cie dobro zatriumfuje nad z³em. Wreszcie w
1953 roku za³o¿y³a swoj¹ fundacjê. Chcia-
³am stworzyæ ¿ywy pomnik pamiêci ofiar
wojny, organizacjê, która nios³aby ulgê cier-
pi¹cym - pisa³a. Pomog³a 365 tysi¹com lu-
dzi - poczynaj¹c od by³ych wiê�niów obozów
koncentracyjnych, a¿ po g³oduj¹ce dzieci
Indii i Afryki. W 20 krajach stworzy³a ponad
80 o�rodków nazywanych przez ni¹ doma-
mi, które s³u¿¹ chorym, pozwalaj¹ pokrzyw-
dzonym i cierpi¹cym odzyskaæ wiarê w sens
istnienia. Dla Sue Ryder bowiem zawsze,
obok leczenia dolegliwo�ci fizycznych, wa¿-
ne by³o odbudowanie ¿ycia osobistego pa-
cjenta, zapewnienie mu takich warunków, w
których móg³by siê kszta³ciæ, prowadziæ ¿ycie
towarzyskie, zawieraæ przyja�nie, znale�æ
sobie godne miejsce w ¿yciu. W ten sposób
- pisa³a - mia³am nadziejê przyczyniæ siê do
zbudowania lepszego �wiata, w którym
móg³by zapanowaæ pokój, gdyby nawet wal-
ka by³a ciê¿ka, a rozczarowania liczne.

W Wielkiej Brytanii dzia³a sieæ 500 skle-
pów Sue Ryder pomagaj¹cych finansowaæ
te o�rodki. W Warszawie i w Poznaniu te¿
s¹ takie sklepy, które dochodami ze sprze-
da¿y rzeczy u¿ywanych - ubrañ, ksi¹¿ek oraz
przedmiotów wykonywanych przez miesz-
kañców domów fundacji - wspieraj¹ placówki
Sue Ryder oraz udzielaj¹ informacji o dzia-
³aniu fundacji i jej programie na przysz³o�æ.
Przez wiele lat Sue Ryder tworzy³a najbar-
dziej niezwyk³¹ parê z pu³kownikiem Leonar-
dem Cheshire, bohaterskim pilotem Królew-
skich Si³ Powietrznych - RAF-u, który tak¿e
po�wiêci³ siê dzia³alno�ci charytatywnej na
�wiecie na rzecz pokrzywdzonych przez los.
Oboje mieszkali w Cavendish, w domu, któ-
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ry niegdy� nale¿a³ do jej matki, a teraz mie-
�ci g³ówn¹ siedzibê fundacji. Tu wychowy-
wa³a siê dwójka dzieci Sue Ryder - Jeromy i
Elizabeth zwana Gigi.

Wieloletnia dzia³alno�æ charytatywna i ca³-
kowite oddanie Sue Ryder tym, których do-
tknê³o nieszczê�cie, zyska³y uznanie w An-
glii i na ca³ym �wiecie. Od 1978 roku Sue
Ryder posiada³a tytu³ szlachecki i zasiada³a
w Izbie Lordów. Wybra³a sobie tytu³ Lady
Ryder of Warsaw - na cze�æ Polaków, któ-
rych pozna³a w czasie wojny.

Otrzyma³a wiele wyró¿nieñ. Jedno z naj-
bardziej przez ni¹ cenionych to Z³oty Order
Wyró¿nionym w S³u¿bie dla Ko�cio³a i Na-
rodu, który otrzyma³a od prymasa Józefa
Glempa w grudniu 1996 roku. Bo choæ w
domach fundacji Ryder i Cheshire znajduj¹
schronienie wszyscy potrzebuj¹cy, bez
wzglêdu na religiê, parê tê umacnia³a zawsze
wspólna wiara. Ich bezgraniczne oddanie
sprawom Fundacji wyp³ywa³o z g³êbokiej
wiary chrze�cijañskiej.

W 1958 u³o¿yli wspólnie modlitwê: Ty we-
zwa³e� nas Panie, a my odnale�li�my Cie-
bie. W biednych, niechcianych i cierpi¹cych.
I tu bêdziemy Ci s³u¿yæ, a¿ do �mierci.

¯ycie Sue Ryder up³ynê³o na pracy zwi¹-
zanej z tysi¹cami ludzi. Mimo up³ywu lat,
wci¹¿ by³a pe³na entuzjazmu i energii. W li-
stopadzie 2000 roku zmar³a w szpitalu w
Londynie.

KONFERENCJA
Na 10 - lecie Domu Sue Ryder w Bydgosz-

czy postanowiono zorganizowaæ Konferen-
cje Naukow¹. Odby³a siê ona 21 - 22 wrze-
�nia 2006 r. w pomieszczeniach Akademii
Techniczno - Rolniczej w Bydgoszczy. Tema-
tem g³ównym Konferencji by³y "Wezwania
dla opieki paliatywnej XXI wieku".

Zagadnienia szczegó³ówe omawiane na
Konferencji w poszczególnych salach i gru-
pach tematycznych by³y nastêpuj¹ce: opie-
ka paliatywna dla dzieci i doros³ych, teleme-
dycyna paliatywna, metody onkologiczne w
opiece paliatywnej, opieka paliatywna dla pa-
cjentów nieonkologicznych, ból neuropatycz-
ny, domowe leczenie respiratorem, psycho-
neurologia wieku podesz³ego, opieka ducho-
wa i psychologiczna, zarz¹dzanie przez ja-
ko�æ w opiece paliatywnej, arteterapia i te-
rapia zajêciowa, rehabilitacja, wolontariat w
opiece paliatywnej.

W sk³ad Komitetu Organizacyjnego weszli
Pracownicy Domu Sue Ryder w Bydgosz-
czy, Bydgoskie Towarzystwo Opieki Palia-
tywnej i Instytut Psychologii Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Nie mog³o nie zabrakn¹æ równie¿ my�li po-
�wiêconych Lady Sue Ryder. Mo¿na by³o
obejrzeæ film biograficzny oraz wystawê ilu-
struj¹c¹ jej bogate i dobrze prze¿yte ¿ycie.
Pozostaje ono dla nas, spadkobierców jej te-
stamentu, pracowników s³u¿by zdrowia i
wszystkich ludzi chc¹cych pomagaæ innym,
zawsze aktualnym �ród³em inspiracji i zapa-
³u w s³u¿bie cierpi¹cemu.

KS. WOJCIECH

Józefa Künstler

Za lini¹ cienk¹
jak struna skrzypiec

Bo¿e, miej wszystkich spoczywaj¹cych na cmentarzach �wiata
w swojej mi³o�ci, mi³osierdziu, pocieszeniu i szczê�liwo�ci

Na cmentarzu moich wspomnieñ
lekka ziemia pods³uchuje rozmów
ziemskich pielgrzymów z pielgrzymami dalekich,
niebiañskich szlaków.
Cisza wci¹¿ rze�bi twarze ludzi mi bliskich,
dotyka powiek, rozchyla usta,
tak, by jak kiedy� mówili o szczê�ciu.
Wiêc mówi¹ du¿o w snach naszych,
mo¿e i na jawie, gdy my�l z my�l¹ siê ³¹czy
jak dwa li�cie na wietrze.

Czy ci co odeszli szybko lub bez po�piechu
siedz¹ w nowych ogrodach, drewnianych werandach,
zapachach kwiatów nieskoñczonej dali,
oparci stopami o wydmê bia³ej chmury,
o deszcz, o �ciegi �niegów, o ciep³o i zimno.

Na grobie Ks. Pra³ata Trybowskiego w Fordonie
parafianie pochyleni w ciszy i skupieniu
zapalaj¹ serca, ofiarowuj¹ wspomnienia,
wypatruj¹ wyspy szczê�liwej dla cz³owieka,
który nie odszed³ z kolejn¹ por¹ roku,
ale czê�æ wyspy szczê�liwej zostawi³ dla innych.

Pytam Chrystusa, gdzie s¹ ci, którzy i�æ musz¹ dalej,
a¿ do koñca, na skraje, gdzie koñcz¹ siê �cie¿ki proste.
Czy omin¹³ ich ból, czy znajd¹ w labiryncie pochodniê
¿ywego �wiat³a.
Pytam Chrystusa i wiem, ¿e dzieli ich od nas tylko
linia cienka jak struna skrzypiec,
albo grubsza, kre�lona skrzyd³ami ptaka na p³ótnie
jesiennego nieba.



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
06 1320 1117 2045 5859 2000 0001

Które dziecko i który z rodziców mówi tak
ka¿dego ranka, b¹d� tu¿ przed za�niêciem?
Kto z nas doros³ych, zabieganych i poch³o-
niêtych prac¹ prosi swego Anio³a Stró¿a o
pomoc albo powierza mu to, co trudne? Oby
ka¿dy z nas móg³ choæ przez chwilê w swo-
im ¿yciu  poczuæ Jego blisko�æ...

W poniedzia³ek 2 pa�dziernika br. Ko-
�ció³ szczególnie wspomina naszych Aniel-
skich Opiekunów. Dlatego ju¿ niedziela
1 pa�dziernika sta³a siê we Wiatraku
Anielsk¹ Niedziel¹.

W Ko�ciele pw. Matki Bo¿ej Królowej
Mêczenników pojawi³y siê postaci anielskie,
niektóre z nich nawet wzlatywa³y wysoko
ponad prezbiterium. Dzieci zgromadzone na
eucharystii o 11.30 mog³y us³yszeæ anielskie
kazanie wyg³oszone przez ks. Krzysztofa
Buchholza.

A tu¿ po tej Mszy �wiêtej ponad piêædzie-
siêcioro dzieci zgromadzi³o siê w Auli Domu
Parafialnego, aby w "anielskiej" atmosferze

ANIELE, PÓJDÊ ZA TOB¥ ...
ANIELSKA NIEDZIELA W KO�CIELE I W WIATRAKU

FUNDACJA �WIATRAK�
(w internecie)

www.wiatrak.lo.pl
ckk@wiatrak.lo.pl

NA BUDOWIE DOMU

Na budowie Domu Jubileuszowego wy-
murowano �ciany dzia³owe w pomieszcze-
niach poradni na parterze budynku. Trwaj¹
prace zwi¹zane ze stawianiem �cian toalet
przy sali widowiskowej. W zwi¹zku ze �rod-
kami otrzymanymi z Ministerstwa Kultury

i Dziedzictwa Narodowego tocz¹ siê pro-
cedury przetargowe.

Serdeczne Bóg zap³aæ sk³adamy wszyst-
kim, którzy swoj¹ modlitw¹ i ofiar¹ materialn¹
wspomagaj¹ dzie³o budowy. We wrze�niu na
Fundusz Budowy Domu Jubileuszowego
wp³ynê³o 5 wp³at. Informujemy o zmianie
numeru konta Funduszu Budowy Domu Ju-
bileuszowego: Bank Pocztowy I o/Byd-
goszcz 06 1320 1117 2045 5859 2000 0001.
Ka¿dy, kto chce wesprzeæ dzie³o budowy

mo¿e wp³aciæ pieni¹dze na powy¿sze konto
z dopiskiem "Darowizna na Fundusz Budo-
wy Domu Jubileuszowego" lub nabyæ w biu-
rze "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
Komunikacyjne i Przemys³owe,  Fabryka
Ceramiki Budowlanej "Wac³aw Jopek",
Firma MAKTRONIK, Atlas, LECH, Budo-
pol, B-Act, Ekotrade, Fordoñska Spó³-
dzielnia Mieszkaniowa, Urz¹d Miasta Byd-
goszczy.

KAMA
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prze¿yæ niedzielne po³udnie. Wszyscy mo-
gli uczestniczyæ w przeró¿nych zabawach.
Odwa¿ni pokonywali tajemniczy labirynt
ws³uchuj¹c siê w g³os krocz¹cego obok
"anio³a". Inni ³amali g³owy nad "anielskimi"
rebusami i krzy¿ówkami. Ka¿dy móg³ ulepiæ
swojego anio³ka, którym móg³ pochwaliæ siê
w zaciszu domu, do którego wróci³ pewnie
rado�niejszym i spokojniejszym.

Anielska Niedziela we Wiatraku przemi-
nê³a w�ród �piewu i zabawy. Nie sta³oby siê
tak jednak, gdyby nie m³odzi wolontariusze
Wiatraka, którzy z ochot¹ przygotowali
wszelkie atrakcje i czuwali nad tym, aby ka¿-
de dziecko czu³o siê dobrze, bezpiecznie i
wyj¹tkowo.

Wszystko to mia³o przypomnieæ nam o
cichej, ale bardzo pomocnej obecno�ci Anio-
³ów Stró¿ów. Je�li tak siê sta³o, to dla Wia-
traka jest to ogromn¹ rado�ci¹.

opracowa³a SCH

BY£O
7 pa�dziernika br. na Zamku Królewskim
w Warszawie przyznawane zosta³y presti¿o-
we nagrody TOTUS. Wyró¿nienie specjal-
ne nagrody TOTUS 2006, zwanej �Katolic-
kim Noblem�, w kategorii: �Osi¹gniêcia w
dziedzinie kultury chrze�cijañskiej� otrzyma³o
Centrum Kultury Katolickiej "Wiatrak" z Byd-
goszczy.

15 pa�dziernika br. w Hali �£uczniczka� w
Bydgoszczy odby³ siê Koncert Galowy VI
Dnia Papieskiego. Go�ciem specjalnym by³
Piotr Rubik z Oratorium �Tu Es Petrus� (wiê-
cej na str. 9).

Centrum Kultury Katolickiej "Wiatrak" orga-
nizuje konkurs plastyczny dla osób  z ró¿ne-
go rodzaju niepe³nosprawno�ciami, pt.
"Przestrzeñ Mi³osierdzia" - szczegó³owe in-
formacje w biurze �Wiatraka� i  na plakatach.

"Wiatrak" informuje, ¿e szko³a rysunku
i malarstwa dla doros³ych dzia³a we wtorki
od 18.00 do 20.00.

BÊDZIE
Centrum Kultury Katolickiej "Wiatrak" ka¿-
dego miesi¹ca organizowaæ bêdzie Dzieñ
Rodziny - czas dla  rodziców i dzieci.
29 pa�dziernika br. po Mszy �w. dla dzieci
o godz. 11.30 w auli Domu Parafialnego
odbêdzie siê pierwsze spotkanie, które up³y-
nie pod has³em �Przez dziurkê od klucza -
podgl¹daj¹c �wiêtych�.



BY£O
4. pa�dziernika o 20.00 zosta³a odprawio-
na w parafialnej kaplicy pierwsza po waka-
cjach Msza �w. akademicka tzw. �Dwudziest-
ka�

8. pa�dziernika o 18.30 w ko�ciele MBKM
w Bydgoszczy odby³a siê Ogólnobydgoska
Inauguracja Roku Akademickiego 2006/7
z udzia³em rektorów szkó³ wy¿szych Byd-
goszczy. Mszy �w. przewodniczy³ i kazanie
wyg³osi³ JE ks. bp ordynariusz Jan Tyrawa.

12. pa�dziernika modlili�my siê na ró¿añcu
w Akademiku Colegium Medicum UMK.

14. pa�dziernika brali�my udzia³ w po�wiê-
ceniu nowych stacji Golgoty XX wieku.

15. pa�dziernika - w ramach VI Dnia Pa-
pieskiego brali�my udzia³ w Oratorium �Tu
es Petrus� w Hali �£uczniczka� w Bydgosz-
czy.

22. pa�dziernika rozpoczê³y siê Rekolekcje
Akademickie. Tegorocznym rekolekcjonist¹
jest ks. Miros³aw Maliñski - duszpasterz aka-
demicki z Wroc³awia. �Rozruch akademicki�
to propozycja skierowana do studentów w
ramach XIII Akademickich Dni M³odych. Æwi-
czenia na temat �Boga humory na amory�
trwa³y przez trzy kolejne wieczory w kaplicy.

BÊDZIE
1. listopada o 20.30 modlitwa w Dolinie
�mierci. Zabierz znicz.

4.listopada Festiwal Piosenki Studenckiej
"DUKAT"

5. listopada o 15.15 tradycyjna Droga Krzy-
¿owa w Dolinie �mierci. Ju¿ dzi� zarezer-
wuj sobie czas.

Do 15. listopada zapisy na spotkanie M³o-
dych Taize w Zagrzebiu.

20. listopada Pielgrzymka Maturzystów na
Jasn¹ Górê.

30. listopada , o 20:00 w Auli Domu Para-
fialnego - Andrzejki.

patrz te¿:
www.martyria.lo.pl
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REKOLEKCJE DLA KOBIET
W dniach 2-5 listopada (czwartek-nie-

dziela) w domu �w. Jacka na Jamnej od-
bêdzie siê tradycyjna jesienna pielgrzym-
ka kobiet na Jamn¹.

Rekolekcje wyg³osi o. Jan Góra OP, na
temat �Pie�ni nad Pie�niami�. Przyjazd in-
dywidualnie lub zorganizowanym autoka-
rem z Poznania (trzeba przywie�æ �piwór).
Koszt pobytu: 20 z³ (doba z wy¿ywieniem)
+ koszt dojazdu. Mile widziane wytwory i
wypieki w³asnej kuchni.

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

CZAS REKOLEKCJI
REKOLEKCJE DLA KAP£ANÓW

W dniach 6-9 listopada (poniedzia³ek-
czwartek) w domu �w. Jacka na Jamnej
odbêd¹ siê rekolekcje dla kap³anów,
szczególnie duszpasterzy m³odzie¿y. W
programie: kap³añska duchowo�æ w opar-
ciu o �Pie�ñ nad Pie�niami�, program spo-
tkania nad Lednic¹ w roku 2007.

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

24 wrze�nia 2006 roku odby³ siê IV Byd-
goski Bieg Uliczny Pamiêci Bohaterskich
Ofiar w 67 Rocznicê Wybuchu II Wojny
�wiatowej, zorganizowany przez Parafial-
ny Klub Sportowy �Wiatrak�. Trasa bieg³a
od Starego Rynku do Doliny �mierci i wy-
nosi³a 12,5 km. Mimo ³adnej, s³onecznej
pogody zg³osi³o siê tylko 37 biegaczy, w tym
4 kobiety. Najm³odszy uczestnik mia³ 16 lat,
a najstarszy 71 lat.

Najszybszym zawodnikiem by³ Przemy-
s³aw D¹bkowski, który pokona³ trasê w 43
min. 46 sek. Najszybsz¹ kobiet¹ okaza³a
siê Wioletta Hass, która przybieg³a na metê
z czasem 56 min. 50 sek. Godnym podzi-
wu by³ równie¿ senior w�ród biegaczy Pan
Zdzis³aw Mielcarek, koñcz¹cy bieg w 58
min 54 sek.

Wielkim zaskoczeniem dla zawodników
by³ fakt obecno�ci na mecie Prezydenta
Miasta Bydgoszczy Konstantego Dombro-
wicza, który osobi�cie wrêczy³ zwyciêzcom
tego biegu puchar, medale i nagrody. De-
koracji najlepszych biegaczek dokona³ Pro-
boszcz naszej parafii pw. Matki Bo¿ej Kró-
lowej Mêczenników Ksi¹dz Jan Andrzej-

czak. Na zakoñczenie zawodów zaprosze-
ni go�cie, zawodnicy i organizatorzy, przy
obecno�ci Kompani Honorowej Wojska
Polskiego, z³o¿y³a przed pomnikiem wi¹-
zanki kwiatów.

Organizatorzy tej imprezy sportowej
sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania:

Wojsku Polskiemu, Policji, Stra¿y
Miejskiej, Pogotowiu Ratunkowemu,
Maltañskiej S³u¿bie Medycznej za s³u¿-
bê, dziêki której te zawody by³y bezpiecz-
ne dla zawodników.

Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ spon-
sorom i fundatorom warto�ciowych nagród:
Urzêdowi Miasta Bydgoszczy, Urzêdowi
Marsza³kowskiemu w Toruniu, Prywat-
nej Komunikacji Miejskiej �For-Bus�,
Hotelowi �Pod Or³em�, Marketowi �AS�,
Radzie Osiedla Terenów Nadwi�lañ-
skich, Hurtowni PAAK.

Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku fre-
kwencja na tych zawodach bêdzie jeszcze
wiêksza.

Ju¿ teraz zapraszamy do uczestnictwa.
Organizatorzy

IV BIEG ULICZNY

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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Uczestnicy Biegu Ulicznego na ul. Gdañskiej



Moi Drodzy!
Witajcie!  Za nami pierwszy miesi¹c na-

uki. Jeszcze trwa pa�dziernik - miesi¹c
szczególnie po�wiêcony Maryi i modlitwie ró-
¿añcowej. Czy odmawiacie tê piekn¹ modli-
twê do Maryi?

Do zobaczenia w kolejnym wydaniu.
JOASIA

Wpisz has³a do logogryfu:

[1] Np. Ba³tyckie. [2] Opiekun Pana Jezu-
sa. [3] Najwiêksza rzeka Polski. [4] Ruda
u wiewiórki. [5] Np. polski, niemiecki. [6]
Latem na dworze. [7] Chroni przed desz-
czem. [8] Rosn¹ w nim drzewa. [9] Pora
roku po zimie. [10] Miesi¹c Ró¿añca �wiê-
tego [11] Du¿y statek, np. �Burza� w Gdy-
ni.

Rozwi¹¿cie rebus i logogryf - nagroda nie-
spodzianka czeka na Was. Termin nadsy-
³ania rozwi¹zañ do 12. listopada 2006 r.

Prawid³owe rozwi¹zanie rebusu brzmia³o:
�Wrzesieñ�, a logogryfu �Podwy¿szenie
Krzy¿a �wiêtego�. Nagrodê otrzymuj¹
Noemi i Emilka Balinowskie, zam.
w Bydgoszczy, przy ul. Altanowej 34.
Nagroda czeka w zakrystii.

 Nadsy³aj¹c rozwi¹zanie nie zapomnijcie
podaæ swojego adresu i koniecznie napisz-
cie ile macie lat.

Rusz g³ow¹
Mam dla Was nowe zadania z nagro-

dami i nie dajcie siê misiom.
A�KA

Logogryf
pa�dziernikowy

Uczeñ
Po wakacjach pozosta³y jeszcze resztki

opalenizny, muszelki przywiezione znad mo-
rza i ma³y drewniany statek z wyrytym napi-
sem: ,,Ko³obrzeg", stoj¹cy na honorowym
miejscu w pokoju Maæka.

Ch³opiec przeci¹gn¹³ siê leniwie i szeroko
ziewn¹³.

- Rozumiem, ¿e jestem ju¿ uczniem - po-
wiedzia³ zaspany - ale czy to powód, by zry-
waæ mnie z ³ó¿ka dwie godziny wcze�niej?

- Wystarczaj¹cy powód - u�miechnê³a siê
mama i poci¹gnê³a za róg puchat¹ ko³drê.

- Wszyscy jeste�my uczniami! - zawo³a³ z
kuchni tato prze³ykaj¹c w po�piechu kanap-
kê.

- Czy co� przede mn¹ ukrywacie? - zapy-
ta³ podejrzliwie Maciek, wstaj¹c z ³ó¿ka. - Za-
pisali�cie siê do szko³y dla doros³ych?

- Nie - wybuchn¹³ �miechem tato.
- W takim razie nic z tego nie rozumiem -

westchn¹³ Maciek i pocz³apa³ do kuchni, bo
szans na dalsz¹ drzemkê nie widzia³.

Wzi¹³ do rêki kubek z gor¹cym kakao, wypi³
³yk i cichutko powtórzy³:

- Jestem uczniem, a to oznacza wiêcej obo-
wi¹zków, mniej zabaw na podwórku, lekcje
do odrobienia w domu. Nie wiem czy do koñ-
ca mi siê to podoba. Na dodatek mama wy-
ci¹ga mnie z ³ó¿ka dwie godziny przed cza-
sem.

- Obudzi³am ciê wcze�niej, bo musimy zd¹-
¿yæ do ko�cio³a - wyja�ni³a w koñcu mama.

- Do ko�cio³a? Dzi�? - zdziwi³ siê Maciek. -
Dlaczego?

- Aby� nie zapomnia³, ¿e jeste� równie¿
uczniem Pana Jezusa - odpowiedzia³a.

- Chcemy, ¿eby s³owo uczeñ nie kojarzy³o
ci siê wy³¹cznie ze szko³¹ - doda³ tato. -  W
koñcu uczniem Pana Jezusa jeste� od dnia
chrztu �wiêtego.

Takie MISIE

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

- No tak - zaczyna³ rozumieæ Maciek. - Ale
skoro uczniem Pana Jezusa jestem od dnia
chrztu �wiêtego, to dlaczego w³a�nie dzi�
mam pój�æ do ko�cio³a? Uczestniczê prze-
cie¿ we Mszy �wiêtej w ka¿d¹ niedzielê i
�wiêta.

- Pan Jezus ma wobec ciebie pewne wy-
magania. Oczekuje, ¿e podejmiesz wysi³ek i
bêdziesz postêpowa³ wed³ug jego nauk - t³u-
maczy³ tatu� - ¿e bêdziesz próbowa³ na�la-
dowaæ Jezusa, a w swoim ¿yciu pokierujesz
siê jego celami i zasadami.

- Mam o tym wszystkim nie zapominaæ w
szkole, tak? - zapyta³ Maciek.

- Tak - odpar³ tatu�. - Powiniene� pamiê-
taæ o tym w ka¿dej chwili swojego ¿ycia, w
szkole równie¿.

- Pan Jezus obdarowywa³ mi³o�ci¹ i do-
brem wszystkich ludzi - powiedzia³ Maciek. -
Ja postaram siê obdarowaæ dobrem, mi³o�ci¹
i serdeczno�ci¹ wszystkich moich nowych ko-
legów i kole¿anki w szkole, poniewa¿ jestem
jego uczniem - doda³ stanowczo. - No i dla
nauczycieli te¿ trochê dobra siê znajdzie - do-
rzuci³ u�miechaj¹c siê szelmowsko i puszcza-
j¹c oko do taty.

***
Ranek by³ ciep³y, s³oneczny. Czê�æ li�ci na

drzewach zaczê³a przybieraæ jesienne bar-
wy. Maciek wyszed³ z ko�cio³a spokojny i za-
dumany. Rodzice mieli racjê. By³ uczniem;
uczniem szko³y i uczniem Pana Jezusa, a to
do czego� zobowi¹zywa³o. Poranna modli-
twa w ko�ciele doda³a mu skrzyde³. Do swo-
jej nowej szko³y szed³ bez lêków i obaw, a w
m³odym serduszku d�wiga³ ogrom mi³o�ci,
aby j¹ rozdaæ ka¿demu, kto pojawi siê na jego
drodze.

BEATA ANDRZEJCZUK
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Dla (nie tylko starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
10/2006

(opracowa³ KfAD)

ZNACZENIE WYRAZÓW
[1] Ostra ocena naszego postêpowania
[2] Siekany kotlet  [3] Magik, gu�larz [4] Pra-
cownik banku [5] Miasto w Kanadzie - stoli-
ca Ontario [6] Opanowanie, rozs¹dek w dzia-
³aniu [7] Ryba z dorzecza Amuru [8] Zagad-
kowy wierszyk [9] Wprowadzaj¹cy udosko-
nalenia [10] Pracownik wymiaru sprawiedli-
wo�ci [11] Wstrzymanie oddechu [12] Czê�æ
szpitala [13] Imiê ¿eñskie z kwiatem wod-
nym [14] P³aska walizeczka [15] Sportowa
lokata na mecie [16] Z rubrykami do wype³-
nienia [17] Zupa z uszkami [18] �wiadome
zadawanie cierpienia [19] Pas pokryty tar-
tanem [20] Jednostka programu radiowego
[21] Gdy domowe, to drób [22] Szklarniowy
lub gruntowy, dobry jak czerwony [23] Prze-
sy³ka pieniê¿na.

Wpisz brakuj¹ce litery do diagramu.
Te z wyró¿nionych pól dadz¹ rozwi¹zanie,
które nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub
w³o¿yæ do skrzynki �Poczty parafialnej� do
12. listopada 2006 r. Losujemy nagrodê nie-
spodziankê. PT Autorów rozwi¹zañ prosimy
o podawanie wieku.

Has³o uzupe³nianki z poprzedniego wyda-
nia brzmia³o:

��WIÊTO PODWY¯SZENIA KRZY¯A�.
Nagrodê otrzymuje  Sancja Paw³owska,

zam. w Bydgoszczy, przy ul. Kleina 5. Gratu-
lujemy. Nagroda do odebrania w zakrystii.
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¯ywotnik zachodni (Thuja occidentalis
L) - pospolicie zwany tuj¹, to ro�lina zali-
czana do cyprysowatych. Jest to wiecznie
zielone drzewo szpilkowe, osi¹gaj¹ce 20
m wysoko�ci, z w¹sk¹, sto¿kowat¹, na
szczycie lekko zaokr¹glon¹ koron¹. Ga³ê-
zie i konary ma to drzewo do�æ lu�no roz-
stawione. Ga³¹zki wiotkie, nieco zwisaj¹-
ce. Kora barwy pomarañczowo brunatnej
po szaro brunatn¹. Li�cie ³ukowate na krzy¿
naprzeciwleg³e, szerokie, owalne, przy po-
cieraniu pachn¹ce jab³kami z go�dzikiem.

Przywêdrowa³o to drzewo, czyli ¿ywotnik,
do nas z Ameryki Pó³nocnej. Jego ojczyzn¹
jest Kanada i kraina Wielkich Jezior. Jest
jednym z wa¿niejszych drzew szpilkowych
w tamtej czê�ci Ameryki.

Do Europy zosta³ sprowadzony dla ozdo-
by. Znosi doskonale przycinanie, ma te¿
wiele odmian, po kar³owate. W swej ojczy�-
nie drewno ¿ywotnika jest bardzo cenione,
bo ³atwo poddaje siê obróbce, jest lekkie i
mocne. Doskonale nadaje siê na budulec
(oszalowania, gonty, p³oty, d³ubane z jed-
nego pnia czó³na indiañskie).

Kolor drewna jest intensywnie czerwony,
na powietrzu ja�niej¹cy prawie do barwy

srebrnej. Mo¿na te¿ w naszej parafii spo-
tkaæ ¿ywotnik wschodni, tuja orientalis, któ-
rego ojczyzn¹ s¹ Chiny, Japonia, Mand¿u-
ria i Korea. Drewno tego gatunku jest bar-
dzo mocne i lekkie, dlatego znalaz³o za-
stosowanie w meblarstwie. ¯ywotniki tego
gatunku s¹ bardzo ozdobne i maj¹ wiele
strojnych odmian (bardzo podobne do cy-
prysików). Bliskim krewniakiem tych drzew
jest hyba japoñska (Thujopsis dolobrata)
sadzona jako drzewo ozdobne, bardzo
wolno rosn¹ce. Li�cie hyby przy pociera-
niu wydzielaj¹ bardzo aromatyczn¹ woñ. W
Ameryce wystêpuje te¿ ¿ywotnik olbrzymi
(Thuja plicata), którego li�cie przy pociera-
niu pach¹ ananasem, a drewno stanowi
cenny budulec dla Indian i osadników.

Dobry Bo¿e, nim pozwoli³e� poznaæ
Siebie, pozwoli³e� czerpaæ z ca³ego do-
bra Swych ogrodów. Trwa to stale, bo
Ty uzna³e�, ¿e to dobre i stale nas zadzi-
wia doskona³o�ci¹, ka¿da trawka, ka¿-
de �d�b³o ...

 Panie Bo¿e, jak nieskoñczenie zadzi-
wiaj¹ca jest m¹dro�æ Twoja, nam obja-
wiona. To Ty okry³e� bezmiar go³ej zie-
mi szat¹ ro�linn¹, nasycon¹ przebogat¹
ilo�ci¹ form, kolorów i zapachów. To Ty
sprawi³e�, ¿e to ¿ywe piêkno, które nas
otacza odczuwaæ mo¿emy wszystkimi
zmys³ami.

Jak mogliby�my poznaæ jesieñ w ca-
³ym jej bogactwie i piêknie zapachów,
kolorowych li�ci niesionych wiatrem,
owoców i zió³, gdyby� Panie nie da³ szaty
go³ej ziemi.

Jak¿e strojna i bogata jest w ten ubiór
nasza parafia.

MAREK

Opracowano na podstawie:
Drzewa - Leksykon Przyrodniczy, �wiat
Ksi¹¿ki, Warszawa 1995r.

CZASOPISMA, KSI¥¯KI, OBRAZY
W SKLEPIKU PARAFIALNYM

¯YWOTNIK ZACHODNI
DRZEWA I KRZEWY NASZEJ PARAFII

Od wiosny 2006 roku sklepik parafialny
prowadz¹ dwie wspólnoty: Parafialny Od-
dzia³ Akcji Katolickiej i Ko³o Przyjació³ Ra-
dia Maryja.

Oferujemy ksi¹¿ki, czasopisma i dewo-
cjonalia.

Z czasopism proponujemy nastêpuj¹ce
tytu³y: �Przewodnik Katolicki� (z dodatkiem
�Przewodnik Katolicki Diecezji Bydgo-
skiej�), �L'Osserwatore Romano�, �Niedzie-
la�, �Mi³ujcie siê�, �Anio³ Stró¿�, �Arka�, �Ro-
dzina Radia Maryja� i �Ró¿aniec�.

Tematyka ksi¹¿ek obejmuje sprawy
zwi¹zane z ¿yciem cz³owieka , a wiêc wiar¹
zdrowiem , rozrywk¹ , rozwojem intelektu-
alnym. Prawie co tydzieñ jest dostawa no-
wych tytu³ów.

Posiadamy ponadto m.in.: laurki i zapro-
szenia okoliczno�ciowe na uroczysto�ci
osobiste i rodzinne, rzeczy potrzebne do
chrztu dziecka, wybór krzy¿y i obrazów oraz
ró¿añce.

Dla kierowców jest szczególnie du¿y wy-
bór breloczków, plakietek i wisiorków z wi-
zerunkiem �w. Krzysztofa i modlitw¹ kie-
rowcy.

Sklepik parafialny otwarty jest w niedziele
i �wiêta po Mszach �w.

DANUTA SIUDA
Prezes

Parafialnego Oddzia³u
Akcji Katolickiej

11111 KKKKK RRRRR KKKKK AAAAA
22222 SSSSS ZZZZZ EEEEE LLLLL
33333 KKKKK UUUUU RRRRR ZZZZZ
44444 BBBBB AAAAA EEEEE RRRRR
55555 TTTTT OOOOO TTTTT OOOOO
66666 RRRRR OOOOO GGGGG AAAAA
77777 TTTTT OOOOO GGGGG AAAAA
88888 SSSSS ZZZZZ DDDDD AAAAA
99999 NNNNN OOOOO OOOOO RRRRR
0101010101 PPPPP RRRRR IIIII KKKKK
1111111111 BBBBB EEEEE CCCCC HHHHH
2121212121 OOOOO DDDDD AAAAA £££££
3131313131 LLLLL IIIII NNNNN AAAAA
4141414141 NNNNN EEEEE EEEEE RRRRR
5151515151 MMMMM IIIII CCCCC EEEEE
6161616161 TTTTT AAAAA KKKKK AAAAA
7171717171 BBBBB AAAAA CCCCC ZZZZZ
8181818181 TTTTT OOOOO RRRRR YYYYY
9191919191 BBBBB IIIII IIIII AAAAA
0202020202 AAAAA UUUUU JJJJJ AAAAA
1212121212 PPPPP TTTTT WWWWW OOOOO
2222222222 PPPPP OOOOO OOOOO RRRRR
3232323232 PPPPP RRRRR AAAAA ZZZZZ



Ludzie z pomnika (100)

Roman Grze�kowski urodzi³ siê w dniu
31 sierpnia 1909 roku w Powidzu, w po-
wiecie gnie�nieñskim. By³ synem Walen-
tego (miejscowego piekarza) i Eleonory z

ROMAN
GRZE�KOWSKI

domu Tomaszewska. Szko³ê Powszechn¹
koñczy³ w swej rodzinnej miejscowo�ci, a
po ukoñczeniu pracowa³ w piekarni ojca
ucz¹c siê zawodu piekarza. Dyplom cze-
ladniczy w tym zawodzie wydany przez
Izbê Rzemie�lnicz¹ w Poznaniu otrzyma³
w 1927 roku.

Po uzyskaniu tego¿ dyplomu rozpocz¹³
naukê w Pañstwowym Seminarium Na-
uczycielskim w S³upcy, które ukoñczy³ w
dniu 16 czerwca 1933 roku.

Kolejny etap jego ¿ycia to roczna obo-
wi¹zkowa s³u¿ba wojskowa. W tym cza-
sie zmar³ mu ojciec pora¿ony pr¹dem elek-
trycznym w swej piekarni.

Po przyj�ciu z wojska Grze�kowski
zg³osi³ siê do Kuratorium Okrêgu Szkol-
nego w Poznaniu, aby otrzymaæ pracê w
charakterze nauczyciela. Jednak Kurato-
rium, pomimo usilnych starañ, nie by³o w
stanie zabezpieczyæ mu pracy. Pozosta-
wa³ bezrobotnym a¿ do 1936 roku, a utrzy-
mywa³ siê z dorywczych prac polowych w
Powidzu i z pomocy bratu w jego gospo-
darstwie.

Dopiero 29 wrze�nia 1936 roku otrzy-
ma³ anga¿ do Publicznej Szko³y Dokszta³-
caj¹cej Zawodowej numer 1 w Bydgosz-
czy na stanowisko nauczyciela nauki za-
wodu piekarskiego. Kuratorium wykorzy-
sta³o fakt, ¿e Grze�kowski posiada³ wy-
kszta³cenie w tym zawodzie. Pracowa³ w
tej szkole do wybuchu II wojny �wiatowej
mieszkaj¹c w wynajêtym przez szko³ê
mieszkaniu przy ulicy Na Wzgórzu. W tym
czasie zapozna³ nauczycielkê pracuj¹c¹
w tej samej szkole, Halinê Domerack¹, z
któr¹ zamierza³ siê pobraæ w �wiêta Bo-
¿ego Narodzenia 1939 roku. Jednak nie

ODSZED£ PRZYJACIEL
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by³o mu dane uwieñczyæ tego zamys³u
sukcesem.

Aresztowany przez Gestapo w swym
mieszkaniu w dniu 15 pa�dziernika 1939
roku zosta³ doprowadzony do obozu dla
internowanych Polaków w koszarach 15
PAL-u przy ulicy Gdañskiej. Zgin¹³ roz-
strzelany w Dolinie �mierci w Fordonie w
dniu 29 pa�dziernika tego¿ roku.

Roman Grze�kowski w zasadzie ni-
gdzie nie udziela³ siê spo³ecznie. Nie ma
dowodów, by nale¿a³ do jakiejkolwiek par-
tii, stowarzyszenia, lub organizacji. Pracu-
j¹c w szkole po prostu wype³nia³ sumien-
nie swoje obowi¹zki zawodowe. Nie dzia-
³a³ w ¿adnych zajêciach pozalekcyjnych.
Powodem aresztowania móg³ byæ fakt, ¿e
by³ nauczycielem, lub dodatkowo, ¿e jego
ojciec by³ by³ym Powstañcem Wielkopol-
skim. Dzi� poza spisem nauczycieli byd-
goskich z okresu miêdzywojennego nie
pozosta³y po nim ¿adne dokumenty, czy
pami¹tki.

opracowa³ KFAD

Materia³ �ród³owy:
Kronika Bydgoska Tom XIII - TMMB Byd-
goszcz 1991 * Informacja ustna pani
Jadwigi (U) z Bydgoszczy, której m¹¿ zna³
naszego bohatera.

Z ¿alem w sercu, zawiadamiamy, ¿e w
dniu 11 pa�dziernika br. odszed³ z nasze-
go grona wierny przyjaciel i wypróbowany
pomocnik w ka¿dej potrzebie, �.p. MIECZY-
S£AW WYZA.

Msza �w. ¿a³obna zosta³a odprawiona
w dniu 14 pa�dziernika o 15.00 w parafii
�w. Józefa przy ulicy Toruñskiej, po której
odprowadzili�my cia³o na miejsce wieczne-
go spoczynku.

Mieczys³aw od dawna by³ sympatykiem
Stra¿y Marsza³kowskiej i pomocnikiem
mocno zaanga¿owanym w prace dla do-
bra parafii.

By³ z nami podczas pielgrzymek  Jana
Paw³a II w Gnie�nie i Bydgoszczy, poma-
ga³ w utrzymaniu porz¹dku podczas
wszystkich miêdzyparafialnych procesji
Bo¿ego Cia³a.

W autentycznej tradycji judeochrze�cijañskiej prawdziwe
poznanie oznacza do�wiadczenie, a prawda jest przede
wszystkim osob¹.

David Torkington

Pe³ni³ s³u¿bê porz¹dkow¹ w ka¿dym do-
tychczasowym Misterium Mêki Pañskiej,
oraz uczestniczy³ w budowie ka¿dej deko-
racji Grobu Pañskiego, oraz  szopy do
¯ywego ¯³óbka, a tak¿e oprawianiu cho-
inek na Bo¿e Narodzenie.

By³ gotowy do pomocy w ka¿dej innej
potrzebie i zawsze stawia³ siê na wezwa-
nie. Pan pozwoli³ mu prze¿yæ 73 lata ziem-
skiej pielgrzymki.

Gor¹co Ci, Drogi Przyjacielu, dziêkuje-
my za wspó³pracê i liczymy, ¿e bêdziesz
z nami jak zawsze, tylko w nieco innym wy-
miarze, a my prosimy do Pana za Ciebie:

 Dobry Jezu, a nasz Panie,
daj Mu wieczne spoczywanie

STEFAN DOLIÑSKI
Komendant Parafialnej Stra¿y Marsza³kowskiej

�wiadczymy prace
w zakresie:

* budowa, monta¿ i serwis
wewnêtrznych sieci
teleinformatycznych,

* instalowanie i serwis
zestawów komputerowych,

* budowa stron internetowych,
* administrowanie i obs³uga

bie¿¹ca stron internetowych,
* poczta internetowa,
* instalowanie

oprogramowania,
* nag³o�nienie i o�wietlenie

koncertów, festynów
i uroczysto�ci,

* instalacja i konserwacja
systemów nag³o�nieniowych
i o�wietleniowych,

* monta¿ i utrzymanie
systemów alarmowych
i wideomonitoringu.

ul. Gen. Miko³aja Bo³tucia 5
(obok biura parafialnego)
85-796  Bydgoszcz 11

tel.: 052 32 34 824,
fax/tel.: 052-323 48 25

kom.: 603-939-604



Kompendium (11)

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Z KANCELARII PARAFIALNEJ

10 wrze�nia 2006
Zuzanna Amelia Zbiegeni

ur. 08.06.2006
Tymon Leon Zbiegeni

ur. 08.06.2006
Kamil Jasionek
ur. 22.05.2006

Nadia Julia Stêpczyñska
ur. 07.04.2006

16 wrze�nia 2006
Marcelina Kadaj
ur. 27.08.2006

17 wrze�nia 2006
Karolina Ewa Majka

ur. 22.06.2006
23 wrze�nia 2006

Oliwia Walecka
ur. 05.05.2006

24 wrze�nia 2006
Oliwia Magdalena Tomsza

ur. 12.07.2006
Anna Kapidura
ur. 30.07.2006

Kinga Kirsz
ur. 02.08.2006

Wiktoria Roguszka
ur. 15.06.2006

Jakub Pawe³ Fabisiak
ur. 08.04.2006

Bogusz Jan Smoczyk
ur. 06.08.2006

8 pa�dziernika 2006
Micha³ Grzegorz Bartoszek

ur. 05.08.2006
Antoni Fryderyk Kryszewski

ur. 09.08.2006
Adam Maciejewski

ur. 09.06.2006
Oliwier Rygelski
ur. 28.07.2006

Nikola Anna P³otka
ur. 09.09.2006

Jan Miko³aj Br¹¿kiewicz
ur. 16.06.2006

Ewa Dra¿niewska
ur. 14.05.2006

Miko³aj Dawid Bielski
ur. 24.12.2005

CHRZTY
Ja ciebie chrzczê:
w imiê Ojca i Syna
i Ducha �wiêtego

Redakcja �Na o�cie¿� postanowi³a przybli¿yæ Czytelnikowi wszyst-
kie podstawowe prawdy wiary zawarte w Kompendium Katechizmu
Ko�cio³a Katolickiego. Oto kolejna czê�æ

DZIA£ DRUGI

WYZNANIE WIARY CHRZE�CIJAÑSKIEJ (4)

WIERZÊ

37. Dlaczego wyznajemy wiarê w jednego Boga?

Bóg objawi³ siê Izraelowi, swemu narodowi wybranemu, jako Jedyny:
"S³uchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym" (Pwt
6,4); "bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny" (Iz 45,22). Sam Jezus potwier-
dza, ¿e Bóg jest "jedynym Panem" (Mk 12,29). Wyznanie, ¿e Jezus i
Duch �wiêty s¹ Bogiem i Panem, nie wprowadza ¿adnego podzia³u w
jedynym Bogu.

38. Jakim imieniem objawi³ siê Bóg?

Bóg objawi³ siê Moj¿eszowi jako Bóg ¿ywych; powiedzia³, ¿e jest "Bo-
giem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba" (Wj 3,6). Objawi³
mu te¿ swe tajemnicze Imiê: "JESTEM, KTÓRY JESTEM (YHWH)"
(Wj 3,14). Niewymowne imiê Boga ju¿ w czasach Starego Testamen-
tu zosta³o zast¹pione Boskim tytu³em "PAN". Tytu³ ten bêdzie tak¿e w
Nowym Testamencie wyra¿a³ Bosko�æ Jezusa. (cdn)

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

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu

2 wrze�nia 2006
Marek Andrzej Gesing

Agnieszka Maria Janczewska
Marcin G³yda

Joanna Zofia Baranowska
8 wrze�nia 2006

Bartosz Stanis³aw K³onica
Katarzyna Kachelska

9 wrze�nia 2006
Krzysztof Piotr Rafiñski

Anna Winkowska
Piotr Pop³owski

Agnieszka Zofia Talaczyñska

�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,

wierno�æ
i uczciwo�æ
ma³¿eñsk¹

Józef ¯ygulski
ur. 05.02.1948  zm. 02.09.2006

Genowefa Truchanowicz
ur. 25.07.1913  zm. 05.09.2006
Amadeusz Kazimierz Kamiñski
ur. 12.01.1964  zm. 08.09.2006
Czes³aw Aleksander Dudziñski
ur. 27.02.1949  zm. 14.09.2006

Jacek Jaros³aw Piechota
ur. 02.12.1961  zm. 17.09.2006

Ireneusz Krauze
ur. 20.05.1968  zm. 18.09.2006

Genowefa Bednarczyk
ur. 30.10.1919  zm. 19.09.2006

Pawe³ Pawlaczyk
ur. 24.05.1951  zm. 20.09.2006

Józef Stefan Krauza
ur. 24.03.1952  zm. 20.09.2006

Janina Germaine Kowalczyk
ur. 14.05.1934  zm. 05.10.2006

Teresa Szawurska
ur. 27.12.1950  zm. 09.10.2006

Mieczys³aw Wyza
ur. 02.10.1933  zm. 11.10.2006

Hanna Anna Kapsa
ur. 23.04.1958  zm. 12.10.2006

Z ksi¹g parafialnych
wg stanu w dniu 12.10.2006

spisa³ Krzysztof D.

SAKRAMENT CHRZTU �W.
Sakrament sprawowany jest przy
udziale wspólnoty parafialnej w
czasie niedzielnej Mszy �w. o
13.00. Dziecko zg³aszaj¹ rodzice
w Biurze Parafialnym podaj¹c kan-
dydatów na chrzestnych, tj. osoby
ochrzczone, bierzmowane, prakty-
kuj¹ce, maj¹ce ukoñczone 16 lat
(je¿eli ¿yj¹ w ma³¿eñstwie musi to
byæ zwi¹zek sakramentalny). Zg³a-
szaj¹c dziecko do Chrztu �w. trze-
ba przedstawiæ odpis skrócony
aktu urodzenia dziecka z USC. Ka-
techeza odbywa siê zawsze przed

Chrztem �w. w sobotê po Mszy �w.
o 18.30.
Najbli¿sze terminy Chrztu �w.:
12 i 26 listopada br.

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

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

INFORMACJE

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

Wróci³am zmêczona z pracy, dziewiêæ godzin to ma³o, pracy jest
znacznie wiêcej ni¿ mo¿na przerobiæ. Otworzy³am Kompendium, aby
napisaæ co oznacza dla mnie tre�æ jego kolejnych punktów. W punk-
cie 37 przeczyta³am: S³uchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan
jest naszym Bogiem - Panem Jedynym. Wers ten �piewali�my na
Polach Lednickich. Ponad sto tysiêcy m³odych ludzi. Gdy to sobie w
domu zaczê³am �piewaæ, w³¹czy³a siê córka: S`hema Izrael, Adonaj
Elohim ... i �piewa³y�my razem, a ja pomy�la³am, ¿e �piew ten ³¹czy
nas z Izraelitami.

Jakim imieniem objawi³ siê Bóg? Bo¿e imiê: JESTEM, KTÓRY
JESTEM oznacza dla mnie obecno�æ Boga, w krytycznych sytuacjach
szczególnie pocieszaj¹c¹. Moje i wszelkie istnienie ma swe �ród³o w
Bogu, którego imiê JESTEM, KTÓRY JESTEM oznacza wieczno�æ i
¿ycie samo. Wypowiadaj¹c Bo¿e Imiê JESTEM zwracam uwagê na
fakt swego istnienia, na to, ¿e jest to dar, który Bóg z³o¿y³ w moje
rêce, a to jest wa¿niejsze od zdarzeñ. Gdy na drugi dzieñ rano po-
wiedzia³am kolegom w pracy: Kto jest moim Bogiem? Czy dyrektor,
czy praca? Roze�miali siê serdecznie, bo oznacza³o to, ¿e zacho-
wam spokój.   (IJP)

17 Na o�cie¿ (10/2006)

S³awomir Jakub Sarnowski
Agnieszka Perzyñska

Jaros³aw Pawe³ Polcyn
Dorota Pieczyñska
15 wrze�nia 2006

Szymon Jakub Chojecki
Lucyna Joanna Bezak

16 wrze�nia 2006
Piotr Józef S³awiñski
Anna Maciuszonek

Marek Aleksander Czerwiñski
Anna Grabowska
Krystian Jan Bleja
Beata Bochañska

Tomasz Dawid Jaremba
Justyna Anna Stachowicz

Jakub Jaroch
Anna Katarzyna Malina

Tomasz Miko³ajczak
Katarzyna Anna Sobiechowska

22 wrze�nia 2006
Adam Kierzkowski

Agnieszka Saja
23 wrze�nia 2006

Zbigniew Wieczorek
Katarzyna Anna Spica

Jaros³aw Wojciech Gru¿ewski
Justyna Kantowicz

Dariusz Krzysztof Zmuda
Sylwia Magdalena P¹czek
Micha³ Tomasz Falkiewicz

Ma³gorzata Danuta Majewska
30 wrze�nia 2006

Pawe³ Micha³ Korpowski
Patrycja Dominika Studziñska

Marcin Janusz Majchrzak
Justyna Magdalena Wi�niewska



Od 21 do 22 wrze�nia odbywa³a siê konferencja z okazji X-lecia Ho-
spicjum Dom Sue Ryder w Bydgoszczy. (wiêcej na str. 10-11)

1. pa�dziernika nast¹pi³a zmiana godziny sprawowania Mszy �w.
w dni powszednie (pn-pt) z 15.30 na 17.00. * W Filharmonii Pomor-
skiej w Bydgoszczy odby³ siê uroczysty koncert z okazji Miêdzynaro-
dowego Dnia Muzyki. Wicemarsza³ek województwa kujawsko-pomor-
skiego wrêczy³ nagrody dzia³aczom ¿ycia muzycznego naszego re-
gionu, a w�ród nich cz³onkom Chóru �Fordonia�: Marianowi Wi�niew-
skiemu, Józefowi Szczêsnemu i Józefowi Lica. * Ks. diakon Marcin
�widerski, alumn Seminarium Duchownego w Bydgoszczy rozpocz¹³
praktykê duszpastersk¹ w naszej parafii.

Od 1 do 6. pa�dziernika trwa³ doroczny 62 Tydzieñ Mi³osierdzia.
W parafii zbierano i wydawano dary dla potrzebuj¹cych. W Centrum
Onkologii odby³y siê specjalne modlitwy. (wiêcej na str. 7).

Od 4 do 6 pa�dziernika trwa³o Triduum rekolekcyjne dla parafian,
przygotowuj¹ce ich do XXIII odpustu parafialnego, które prowadzi³
ks. dr Lech Bilicki - kanclerz Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy.

7. pa�dziernika przypada³ Odpust parafialny. Mszy �w. odpustowej
przewodniczy³ i kazanie odpustowe wyg³osi³ ks. Przemys³aw Ksi¹¿ek
- ekonom Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy. W czasie Mszy �w. po-
�wiêcono ró¿añce dzieciom przygotowuj¹cym siê do I Komunii �w. Po
Mszy �w. nast¹pi³o po�wiêcenie nowego otoczenia grobu
i wmurowanie aktu erekcyjnego wraz z pami¹tkowym epitafium �p.
ks. Zygmunta Trybowskiego na �cianie ko�cio³a (zob. str. 6). * Na
Zamku Królewskim w Warszawie wrêczono nagrody �Totus�. W kate-
gorii �osi¹gniêcia w dziedzinie kultury chrze�cijañskiej� wyró¿nienie
specjalne otrzyma³o CKK �Wiatrak�. Gratulujemy.

8. pa�dziernika s³owo o dzia³aniach Hospicjum �Domu Sue Ryder�
g³osi³ ks. Wojciech Retman, a po Mszach �w. równie¿ jego dyrektor
dr n. med. Andrzej Stachowiak. Zbierano ofiary dla Hospicjum.

14. pa�dziernika nast¹pi³o po�wiêcenie VI i VII stacji Golgoty XX wie-
ku. Po�wiêcenia dokona³ ks. proboszcz Jan Andrzejczak. W po�wiê-
ceniu wziêli udzia³ Parlamentarzy�ci, Prezydent Bydgoszczy, przed-
stawiciele w³adz miasta, Komitetu Budowy Kalwarii, go�cie
i parafianie. * O 19.30 grupa m³odzie¿y, z ks. Dariuszem i ks. dk Mar-
cinem modli³a siê na ró¿añcu w Dolinie �mierci.

15. pa�dziernika przypada³ VI Dzieñ Papieski (wiêcej na str. 9).

18. pa�dziernika to dzieñ �w. £ukasza patrona S³u¿by Zdrowia i Pa-
rafii przy ul. Cechowej. W tym dniu objêli�my modlitw¹  personel wielu
przychodni i zak³adów zdrowia z terenu parafii, Centrum Onkologii
i Hospicjum, oraz kapelanów: ks. Marcina i ks. Wojciecha.

1. listopada, w Uroczysto�æ Wszystkich �wiêtych o 12.00, a 2. listo-
pada w Dniu Zadusznym o 14.00 na Cmentarzu Komunalnym przy ul.
Wi�lanej odprawione bêd¹ Msze �w. z procesj¹ za zmar³ych. * W pa-
rafii, w Dniu Zadusznym, procesja po Mszach �w. o 8.30 i 18.30.

4. listopada o 11.00 w parafialnej kaplicy odprawiona zostanie Msza
�w. dla cz³onków Wspólnoty Grupa Wsparcia dla osób w ¿a³obie.

5. listopada odbêdzie siê tradycyjna Droga Krzy¿owa w Dolinie �mier-
ci. Pocz¹tek o 15.15 w ko�ciele.

11. listopada to �wiêto Niepodleg³o�ci i dzieñ modlitw za Ojczyznê,
a tak¿e wspomnienie �w. Marcina. Po Mszy �w. o 11.30 - rogale!

W listopadzie w dni powszednie o 17.45  ró¿aniec za zmar³ych w po-
³¹czeniu w �wymieniankami�.

Poradnictwo Rodzinne pe³ni dy¿ury w ka¿dy czwartek od 17.30 do
18.30 w Biurze Parafialnym.

Adoracja Naj�wiêtszego Sakramentu w kaplicy w pi¹tki 9.00-16.00.

W ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca prowadzona jest przez ró¿ne wspól-
noty 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:
1A Dostarczyciel ambry 1K Baranek na niebie 2G Argentyñski step
3A Mieszkaniec Wiednia 3K W ka¿dy pi¹tek w naszej kaplicy 4G Za-
wieszana w oknie 5A Cmokniêcie, buziaczek 5L Ma³a, a z niej du¿y
deszcz 6F Na nogach przedszkolaka 7A Pan który szuka³ okularów
7M Gdy gody, stoi przy m³odym 8F Lada barowa 9A Miliard watów 9L
Autor wys³anej przesy³ki 10G Luka skalna 11A Sprzêt do robienia grza-
nek 11K Bajdurzenie byle co 12G On napisa³ "Iliadê" 13A Okropnie
boi siê ch³odu 13K Sprytny kombinator

PIONOWO:
A1 Dla chemika dwutlenek krzemu A9 W Ewangelii wdowia moneta
B5 Zwalnia od oskar¿enia C1 Twardo �pi¹cy gryzoñ C9 Materia³ dla
zduna i plastyka D5 Stan skupienia my�li E1 Na kopercie, lub interne-
towy E9 Rejestr ewidencyjny F5 �wiêtuje 9 lutego G1 Do ucisku, lub
do w³osów G8 Pokrzepienie serca H1 Delikatno�æ w zachowaniu H10
Czêsto wystêpuje po urazie J4 Tylko to, co zosta³o K1 Mg³a nad ba-
gnem K10 Corsa na szosie L1 Zg³êbia trudne zagadnienia L8 Stolica
kraju nad Bosforem M5 Potwór z wieloma g³owami N1 Cechuje za-
wsze kolosa N9 Stolica kraju �wiêtych krów O5 zwodnicze z³udzenie
P1 Wykonuje sk³ad w drukarni P9 Kursuje miêdzy piêtrami R5 Ogl¹da
mecze pi³karskie S1 Zamówione brawa S9 Pracownik wywiadu.

Odgadnij wyrazy i odczytaj has³o wg podanego szyfru. Poszczególne
wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasami.  W rozwi¹zaniu wystarczy
podaæ samo has³o. Oto szyfr: [(5L, 7A, 3E, 6M, 1C, 4H, 8K, 10H) (6J,
11A) (2G, 7E, 11L, 9E, 8O, 12E) (6R) (7P, 6M, 5A, 9B, 12K) (1E) 13B,
9M, 5P, 6M, 3R, 6G) (3D, 10K) (7M, 3N, 1K, 8D, 1N, 13M, 5E, 8F,
13G, 1P) (3L, 12H) (2K, 13O, 3A, 6D, 9N, 6M)] .
Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki
�Poczty parafialnej� do 12. listopada 2006 roku. Rozwi¹zanie krzy-
¿ówki  z poprzedniego wydania brzmia³o: �PONIE� ZADANY KRZY¯
BO TYLKO W NIM JEST ZBAWIENIE�. Nagrodê otrzymuje Berna-
deta Kruczkowska, zam. w Bydgoszczy przy ul. Sucharskiego 4.
Gratulujemy. Nagroda od odebrania w zakrystii.

ZNACZENIE WYRAZÓW

KRZY¯ÓWKA  PA�DZIERNIKOWA
OPRACOWA£ RASKE WIDIP

MSZE �WIÊTE W NASZYM KO�CIELE:
w dni powszednie: 7.00 8.30 17.00(*) 18.30

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

(*) - odprawia sie od poniedzia³ku do pi¹tku

Dziêkujemy  autorom tekstów i korespondentom za listy. Sk³ad ukoñczono i oddano do druku
27. pa�dziernika 2006 r. Nastêpne wydanie �Na o�cie¿� planowane jest  19. listopada 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¿ (10/2006)

AAAAA BBBBB CCCCC DDDDD EEEEE FFFFF GGGGG HHHHH JJJJJ KKKKK LLLLL MMMMM NNNNN OOOOO PPPPP RRRRR SSSSS

11111

22222

33333

44444

55555

66666

77777

88888

99999

0101010101

1111111111

2121212121

3131313131



CÓ¯ TO JEST PRAWDA?
medytacje o ...

"Có¿ to jest prawda?" - to pytanie Pi³a-
ta skierowane do Jezusa, bêd¹ce tytu³em
niniejszych rozwa¿añ, jest, moim zda-
niem nadal aktualne, mimo up³ywu z gór¹
dwóch tysiêcy lat.

PRAWDA JEST PRAWD¥
Nale¿y stwierdziæ, ¿e prawda nie ma wer-

sji. Prawda jest prawd¹ i koniec. Wiadomo
jednak, ¿e od zarania dziejów ludzie starali
siê zg³êbiæ jej tajemnicê. Pytano o to jak u³o-
¿ony jest �wiat, co "siedzi" w cz³owieku, jaka
jest budowa maksi- i mikro�wiatów. Czy kie-
dykolwiek uda³o siê komu� j¹ do koñca zde-
finiowaæ? Chyba nie, a niezbyt eleganckie
powiedzenie góralskie mówi, ¿e s¹ trzy ro-
dzaje prawdy: "Ca³o prowda, tys prowda i "fi-
giel" prowda". Powstaje pytanie, które z tych
okre�leñ jest najbli¿sze prawdy?

Spróbujmy prze�ledziæ, choæ z konieczno-
�ci wyrywkowo, losy prawdy i jej postrzega-
nie w drodze cz³owieka przez wieki. Ludzie,
a zw³aszcza rz¹dz¹cy, próbowali przedsta-
wiæ swym poddanym swoj¹ wersjê prawdy.
Szczególnie faraonowie i królowie, czy inni
przywódcy starali siê wmówiæ swym podda-
nym, ¿e jedynie ich pogl¹dy i zapatrywania
na ¿ycie s¹ prawdziwe. Patrz¹c dzi� na hi-
storiê narodów i kultur mo¿emy natrafiæ na
wiele momentów, gdzie starano siê wytwo-
rzyæ co� w rodzaju "surogatów prawdy". Pa-
miêtamy np. z lektury kronik opis zaæmienia
s³oñca, którego fizyczna prawid³owo�æ by³a
wykorzystywana do zniewolenia przeciêt-
nych obserwatorów. My�lê jednak, ¿e dla
nas, wspó³czesnych, naj³atwiej bêdzie pos³u-
¿yæ siê w tym miejscu wspó³czesnymi przy-
k³adami. Osobowo�ci dyktatorskie, takie jak:
Napoleon, Hitler, czy Stalin s¹ akademickim
przyk³adem manipulowania prawd¹ jako
"materia³em" potrzebnym do podporz¹dko-
wania sobie narodów. Znamy dzi� koniec
owych despotycznych ustrojów i wiemy, ¿e
w d¹¿eniu ludzi do prawdy oczywistej, a nie
manipulowanej, nie przeszkodzi ¿aden, na-
wet najbardziej "pouk³adany" system.

MOJA PRAWDA I ¯YCIE PRAWD¥
Porzucaj¹c, w tym momencie my�lenie o

tzw. wielkiej polityce i miejscu w niej prawdy,
trzeba zadaæ sobie samemu pytanie, co jest
dla mnie prawd¹ i jaki ma ona wp³yw na moje
¿ycie? Z do�wiadczenia wiemy, ¿e prawda i
¿ycie w prawdzie bywa, nie tylko dzi�, ak-
tem odwagi i determinacji. Jest staniêciem
po stronie prawdy, po stronie osoby pokrzyw-
dzonej, kiedy dzieje siê jej niesprawiedliwa
krzywda. Czy aby na pewno wielu z nas
otwarcie i z determinacj¹ potrafi tak postê-
powaæ? Czy zawsze i ka¿dej sytuacji gotowi
jeste�my broniæ religii i prawd wiary? Jak
wiemy, w dzisiejszym - rozpêdzonym �wie-
cie - wiara i publiczne jej wyznawanie jest
sporym problemem. A inne prawdy?

PRAWDA W NASZYM DOMU
Prawda powinna byæ równie¿ obecna na

co dzieñ, w naszym domu. Jednak jak g³ê-

"Czy zawsze trzeba mówiæ prawdê?"
KAROL

Staraj¹c siê odpowiedzieæ na tê kwestiê
warto przywo³aæ pewne spotkanie podczas
którego pewien dziennikarz postawi³ pytanie
Janowi Paw³owi II, jakie zdanie z Ewangelii
zabra³by z sob¹, gdyby mia³ przebywaæ na
bezludnej wyspie? Wbrew przypuszczeniom,
Papie¿ nie wybra³ fragmentów mówi¹cych o
mi³o�ci czy te¿ o mi³osierdziu, ale w³a�nie
fragment Ewangelii wg �w. Jana 8, 32 ��
poznajcie prawdê a prawda was wyzwoli!�

Tak postawione pytanie (�Czy zawsze
trzeba mówiæ prawdê?�) zdaje siê sugero-
waæ sytuacje, w których bêdzie mo¿na mó-
wiæ nieprawdê! Jednak s³owa Chrystusa -  to,
co sam o sobie mówi³ (�Ja jestem drog¹,
prawd¹ i ¿yciem�, J. 14, 6) - wskazuj¹ jed-
noznacznie, ¿e odsuwanie siê od prawdy jest
równoznaczne z odchodzeniem od Niego.

Nie mówienie prawdy nie oznacza, ¿e mu-
simy mówiæ nieprawdê! S¹ sytuacje, w któ-
rych powiedzenie prawdy drugiemu cz³owie-
kowi mog³oby przyczyniæ siê do wyrz¹dze-
nia mu du¿ej szkody. Gdy na przyk³ad lekarz
postawi³ diagnozê o �miertelnej chorobie a
wie, ¿e ta osoba nie jest odporna psychicz-

nie i bardzo ³atwo siê za³amuje! Powiedze-
nie w tym momencie prawdy o chorobie,
mog³oby siê przyczyniæ przynajmniej do psy-
chicznego pod³amania tego cz³owieka, je¿eli
nie nawet do jego �mierci! Roztropniej i m¹-
drzej bêdzie przygotowaæ tê osobê do tego,
by mog³a siê o tym dowiedzieæ, lub nawet
nie mówiæ w ogóle, je¿eli jej stan ducha na
to nie pozwala albo ona sama o to nie po-
prosi. Kiedy sama siê zorientuje, ¿e sytuacja
jest powa¿na!

Ale z  drugiej strony s¹ sytuacje, w któ-
rych powinni�my mówiæ prawdê np. w na-
szych zwi¹zkach rodzinnych, ma³¿eñskich,
zawodowych, kole¿eñskich itp., a tego nie
czynimy i w ten sposób przyczyniamy siê do
zafa³szowania naszych relacji i zaczynamy
¿yæ w nieprawdziwym �wiecie! Okazuje siê,
¿e ka¿dy z nas potrzebuje prawdy, by móg³
zrozumieæ kim jest, sk¹d wyszed³ i dok¹d
zmierza. Prawda pozwala ka¿demu z nas
odczytaæ swoj¹ godno�æ, swoje miejsce w
�wiecie, rozpoznaæ swoje powo³anie i je re-
alizowaæ rozwijaj¹c wiêzi i relacje miêdzy-
ludzkie. Prawda jest czasami bolesna (cho-
cia¿by w kontek�cie potrzeby dokonania lu-
stracji w Ko�ciele), ale ma ona warto�æ
oczyszczaj¹c¹ i otwieraj¹c¹ nas na przy-
sz³o�æ, a w posumowaniu na wieczno�æ, czy-
li na samego Boga!

Nie ma wiêc prawdziwej wolno�ci bez
prawdy, tak jak nie mo¿e byæ mi³o�ci bez
prawdy, czyli ¿e ka¿dy z nas bêdzie stawa³
siê niewolnikiem je¿eli bêdzie pos³ugiwa³ siê
k³amstwem. Chrystus jest Prawd¹, która za
cenê krzy¿a wyzwoli³a nas z niewoli grze-
chu, �mierci i szatana, który jest "ojcem k³am-
stwa" (por. J. 8, 44), by�my mogli byæ dzieæ-
mi Boga!

Od redakcji:   Masz pytanie? - napisz!

ksi¹dz  MELCHISEDEC      odpowiada

boko staramy siê ¿yæ prawd¹ i w prawdzie?
Bo na przyk³ad prawda w ¿yciu ma³¿eñskim
to nic innego jak dotrzymywanie przysiêgi
ma³¿eñskiej: "�lubujê ci mi³o�æ" - a mo¿e
przez lata przyzwyczajenie wziê³o górê nad
mi³o�ci¹? "�lubujê ci wierno�æ" - a mo¿e
przez lata po¿ycia zmienili�my swoje spoj-
rzenie na zasadê wierno�ci ma³¿eñskiej?
"�lubujê ci uczciwo�æ ma³¿eñsk¹" - a mo¿e
ju¿ uwa¿amy, ¿e nasza uczciwo�æ jest krysz-
ta³owa i nie potrzeba siê ni¹ zbytnio zajmo-
waæ? "�lubujê ci, ¿e ciê nie opuszczê a¿ do
�mierci" - a mo¿e zgadzam siê z opini¹, ¿e
w koñcu nie warto siê mêczyæ ze sob¹, czas
inaczej pouk³adaæ sobie ¿ycie? Bo to prze-
cie¿ ja nie pierwszy i nie ostatni siê rozwo-
dzê. "Zakocha³em siê" i zamieniam dotych-
czasowego ma³¿onka na "lepszego".

W codziennym ¿yciu, na karuzeli uczuæ,
granica pomiêdzy prawd¹ i fa³szem jest nie-
zwykle delikatna i subtelna jak niæ. Tê cie-

niuteñk¹ materiê mo¿e zerwaæ byle "powiew"
i byle przelatuj¹ca "mucha". Ka¿dy fa³szywy
gest lub s³owo - nie nios¹ce prawdy - mo¿e
zburzyæ i zniszczyæ budowlê spokoju i zgo-
dy.

Nie jestem psychologiem, ale my�lê jed-
nak, ¿e wszystkim nam niezbêdna jest do
¿ycia prawda bez jakichkolwiek zak³amañ.
Jej brak rodzi prawie zawsze nieufno�æ i
tworzy klimat ¿ycia jej namiastkami. Co by
nie pisaæ i co by nie powiedzieæ, PRAWDA
jest jak tlen i daje nam mo¿liwo�æ oddycha-
nia pe³n¹ piersi¹ i umo¿liwia chodzenie po
�wiecie z podniesionym czo³em.

"Có¿ to jest prawda"? - pytanie to bêdzie
nadal niepokoi³o ludzko�æ. I póki ¿ycia star-
czy, nawet najwiêksze autorytety nie bêd¹
w stanie, jak sobie my�lê, daæ pe³nej i satys-
fakcjonuj¹cej wszystkich odpowiedzi.

WOJCIECH
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