


Bie¿¹ce wydanie naszego miesiêcznika
po�wiêcone jest sakramentowi ma³¿eñstwa.
S¹ wiêc teksty okoliczno�ciowe na ten temat.
W jednym z nich jest mowa o �nowych sta-
nach cywilnych�.

Warto przeczytaæ rozmowê z ks. Marci-
nem Puziakiem, bo tylko pozornie rozmowa
ta dotyczy wy³¹cznie jego pos³ugi w Centrum
Onkologii w Bydgoszczy.

Z okazji patriotycznego charakteru sierp-
nia zamieszczono przejmuj¹ce �wiadectwo
uczestniczki Powstania Warszawskiego.

S¹ w wydaniu zacytowane dwa kazania,
które us³yszeli�my w naszym ko�ciele. Mo¿-
na zapytaæ, czy to co� szczególnego? - Tak,
bo s¹ to kazania wa¿ne i mimo okresu waka-
cji - sk³aniaj¹ce do g³êbszej refleksji. Jedno -
ks. Ryszarda Sobkowiaka - mówi o roli ciszy
w ¿yciu cz³owieka. Drugie kazanie - ks. Da-
riusza Sobczaka - dotyczy modlitwy.

Znajdziemy te¿ w wydaniu wiadomo�ci na
temat pielgrzymowania w ró¿nych wymiarach,
czy to piechot¹, czy autobusem, czy te¿ na
rowerze. Jeden tekst mówi¹cy o pielgrzymce
do Obór polecam szczególnie. By³em tam ju¿
kilka razy i za ka¿dym razem odkrywa³em inne
cechy tego niezwyk³ego miejsca.

Nastêpne wydanie planowane jest ju¿,
albo dopiero we wrze�niu br. Zatem wszyst-
kim, którzy jeszcze nie wypoczywali ¿yczê
udanego czasu wolnego, a tym co ju¿ wrócili
z urlopów ¿yczê równie¿ udanego - powrotu
do codziennych zajêæ.

Fred

Mo¿na nie czytaæ  ...

Str. 1 ok³adki -  , moment za�lubin,
fot. M. Paw³owski

Ju¿ 13. maja 1917 r. kiedy Pani odpowie-
dzia³a £ucji, ¿e przychodzi z Nieba, ta zapy-
ta³a, czy Pani zabierze j¹ do Nieba. Us³y-
sza³a, ¿e pójdzie tam ca³a trójka. Gdy nad-
mieni³a o dwu dziewczynach, które niedaw-
no zmar³y us³ysza³a, ¿e Maria jest w Niebie,
a Amelia pozostanie w czy�æcu a¿ do koñ-
ca �wiata. By³a przera¿ona. W czy�æcu! Do
koñca �wiata! Za� 13. lipca Maryja prosi³a
dzieci, aby sk³ada³y z siebie ofiarê i mówi³y
wiele razy, szczególnie, kiedy bêd¹ siê umar-
twia³y takie oto s³owa: O Jezu, to z mi³o�ci
ku Tobie, dla nawrócenia grzeszników i na
zado�æuczynienie za grzechy pope³nione
przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

Wymawiaj¹c ostatnie s³owa, Pani otwo-
rzy³a �liczne rêce, jak uprzednio, i sp³ynê³a
z nich ju¿ po raz trzeci przenikaj¹c¹ jasno�æ,
która rozgrza³a serca dzieci, ale tym razem
zdawa³a siê przenikaæ do ziemi, ukazuj¹c
na dole - morze ognia, a w tym ogniu zanu-
rzonych szatanów i dusze niby roz¿arzone
do czerwono�ci wêgle, prze�roczyste, czar-
ne lub br¹zowe, o ludzkich kszta³tach. W
ogniu tym unosi³y siê na p³omieniach, które
z nich bucha³y, tworz¹c k³êby dymu, opada-
j¹c na wszystkie strony jak iskry w wielkiej
po¿odze, bez ciê¿aru i równowagi, po�ród
krzyków i jêków rozpaczy, tak siê przerazili-
�my i dr¿eli�my ze strachu. Diab³y wyró¿-
nia³y siê wstrêtnymi i odpychaj¹cymi kszta³-
tami straszliwych, nieznanych nam zwierz¹t,
ale prze�roczystych jak czarne wêgle roz-
palone do czerwono�ci.

Dzieci by³yby umar³y z przera¿enia, gdy-
by nie zapewnienie ju¿ w czasie pierwsze-
go objawienia, ¿e pójd¹ do Nieba. Pani spo-
gl¹da³a na nie ze smutn¹ tkliwo�ci¹. Prze-
mówi³a wreszcie: - Widzicie oto piek³o, gdzie
id¹ dusze nieszczêsnych grzeszników. Aby
ratowaæ dusze, Bóg pragnie ustanowiæ na
�wiecie nabo¿eñstwo do mego Niepokala-
nego Serca. Je¿eli ludzie spe³ni¹ to, co im
polecê, wiele dusz zostanie zbawionych i
nastanie pokój.

Mówi³a te¿ o karze, która grozi �wiatu.Pro-
si³a o po�wiêcenie Rosji Jej Niepokalane-
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mu Sercu i o Komunii zado�æuczynienia,
czyli wynagradzaj¹cej w pierwsze soboty
miesi¹ca. Wtedy te¿ powiedzia³a: - Kiedy bê-
dziecie odmawiaæ Ró¿aniec, mówcie po ka¿-
dej tajemnicy: O mój Jezu, odpu�æ nam na-
sze grzechy i zbaw nas od ognia piekielne-
go. Poci¹gnij wszystkie dusze do Nieba,
nade wszystko te, które znajduj¹ siê w naj-
ciê¿szej potrzebie.

13 lipca br. by³o Nabo¿eñstwo Fatimskie.
W procesji figurê Maryi nie�li: ks. Proboszcz,
ks. Wojciech, ks. Ryszard i pan Krzysztof, a
po nich inni wierni. By³ pi¹tek ,wiêc rozwa-
¿ali�my tajemnice bolesne ...

Siostra £ucja przypomnia³a, ¿e lipiec w
Portugalii obchodzony jest jako miesi¹c Naj-
dro¿szej Krwi Chrystusa. O zbawczej Mocy
Krwi Chrystusa pamiêta siê w wielu miej-
scach na �wiecie. W Polsce, w Czêstocho-
wie znajduje siê Sanktuarium Najdro¿szej
Krwi Chrystusa, dlatego w�ród bia³ych ró¿
otaczaj¹cych nasz¹ statuê Maryi znalaz³y siê
i ró¿e czerwone.

Jak czytali�my, w lipcu Maryja ukaza³a
dzieciom piek³o. Tym samym przypomina³a,
¿e zostali�my wykupieni od z³ego Najdro¿sz¹
Krwi¹ Chrystusa, cierpieniami mi³uj¹cego lu-
dzi Syna i wspó³cierpi¹cej z Nim Matki. Za-
chêæmy innych do pomocy Jezusowi Chry-
stusowi i Maryi. Przez Komunie wynagradza-
j¹ce w pierwsze soboty miesi¹ca, Ró¿aniec,
modlitwy, umartwienia mo¿emy uratowaæ
wiele dusz przed piek³em. Mo¿na te¿ co-
dziennie rano i wieczorem modliæ siê za ko-
naj¹cych nastêpuj¹co: ( tekst z modlitewni-
ka "Droga do nieba" 1968r.)

O naj³askawszy Jezu, mi³o�niku dusz
naszych, b³agam Ciê przez konanie Naj-
�wiêtszego Serca Twego i przez bole�ci
Matki Twej Niepokalanej, obmyj we krwi
Twojej grzeszników ca³ego �wiata, co
dzi� umrzeæ maj¹. Serce Jezusa konaj¹-
ce, zlituj siê nad konaj¹cymi. Który� za
nas cierpia³ rany, Jezu Chryste zmi³uj siê
nad nami.

Maria

FATIMSKA WIZJA
o wydarzeniach sprzed lat - ci¹g dalszy

Ma³¿eñstwo
Z wyj¹tkiem Wielkiego Postu i czasu Ad-

wentu w naszym ko�ciele i kaplicy prawie  w
ka¿d¹ sobotê spotkaæ mo¿na ludzi, którzy
zawieraj¹ Sakrament Ma³¿eñstwa. Piêknie
ubrana m³oda para, zaproszeni rodzina i go-
�cie, specjalnie zaaran¿owane wnêtrze �wi¹-
tyni, oprawa muzyczna, fotograf i kamera,
u�miechy i powaga sakramentu, znajomy
kap³an b³ogos³awi¹cy narzeczonych, emocje
i s³owa, które pamiêta siê ca³e ¿ycie.

Czy w tej wielo�ci zadañ i zdarzeñ nie
gubimy istoty tego sakramentu. Przeczyta-
³em w jednym z katolickich tygodników zwie-
rzenia panny m³odej: Wybrali�my na �lub
czytanie o chodzeniu po wodzie. Jak prze-
staniesz patrzeæ na Jezusa, to siê uto-
pisz.S³ysza³am kiedy�, jak neofici mówili:
�Musimy pokazaæ innym, jak ¿yj¹ prawdziwie

Proboszczowskie zamyslenia
chrze�cijañskie rodziny�. Oj, to pachnie ob-
³ud¹. Wiem, jak ciê¿ko ¿yæ w ma³¿eñstwie z
dnia na dzieñ. Co tu pokazywaæ? Gdy prze-
¿ywali�my wielki kryzys, pomog³o nam pi-
sanie szczerych listów. Do dzi� s¹ dla mnie
bardzo wa¿ne.

Kiedy� o. Jan Andrzej K³oczowski mówi³,
¿e ma³¿eñstwo jest towarzyszeniem drugiej
osobie w jej samotno�ci. Spotyka siê dwoje
samotnych ludzi i oni nigdy nie przestan¹
czuæ siê osamotnieni. I tak ma byæ, bo ta
przestrzeñ niewype³niona przez drug¹ oso-
bê to w³a�nie miejsce dla Boga. Ma³¿onko-
wie, którzy prowadzili nasz kurs przedma³-

¿eñski, rozstali siê. To dla mnie bardzo zna-
cz¹ce. Nie ma ma³¿eñstw pewniaków. To jest
dok³adnie tak samo jak z wiar¹. �Nigdy nie
mów nigdy�.

Fundamentem zawsze musi byæ Chry-
stus dla niego i dla niej. Jemu ufaæ, Jemu
zawierzyæ siebie i swoj¹ rodzinê i stale w
modlitwie prosiæ o: wytrwanie, wierno�æ, mi-
³o�æ i umacnianie tego skarbu, który nosimy
w glinianych naczyniach -  gor¹cej wiary, ¿e
w Chrystusie i  z Chrystusem wszystkiemu
podo³amy.

 ks. proboszcz Jan



Rozmowa miesi¹ca

MIEJSCE MIÊDZY ZIEMI¥ I NIEBEM
O POTRZEBIE OBECNO�CI KAP£ANA I CZ£OWIEKA W ¯YCIU KA¯DEGO CZ£OWIEKA

z ks. Marcinem Puziakiem  rozmawiaj¹ Irena i Mieczys³aw Paw³owscy

Mieczys³aw Paw³owski [M]: Spotykamy
siê niemal¿e po roku, od czasu gdy roz-
pocz¹³ Ksi¹dz pos³ugê kapelana w Cen-
trum Onkologii w Bydgoszczy. Przypo-
mnijmy, ¿e by³o to 1 wrze�nia 2006 r.
Wiele wydarzy³o siê w tym czasie.
Ks. Marcin Puziak: Tak, wiele. Pos³ugiwa-
³em chorym nie tylko ja, ale wiele innych
osób. Wspomnê dla przyk³adu Niedzielê
Misyjn¹ 22.10.2006 roku, kiedy to do ka-
plicy przyby³ ojciec W³adys³aw Budziak ze
Zgromadzenia Misjonarzy Ducha �wiête-
go w Bydgoszczy; 11 lutego 2007r., w �wia-
towy Dzieñ Chorego by³ ks. Tomasz Kalo-
ciñski - celebrowa³ Mszê �wiêt¹ i g³osi³ ka-
zanie. 15. kwietnia 2007r. - w Niedzielê Mi-
³osierdzia Bo¿ego - by³ doroczny odpust w
kaplicy, która jest pod wezwaniem Chrystu-
sa Mi³osiernego. Kazanie g³osi³ i Mszê �w.
odprawi³ ks. Andrzej Pacer - kapelan ze
szpitala Nr 2 w Bydgoszczy na Kapu�ci-
skach. Pos³ugiwali inni kap³ani,  �piewa³y
chóry, schole i pomaga³o wielu innych.

M: Czy trudno jest pos³ugiwaæ w CO i
jakie cechy musi mieæ kap³an, który idzie
s³u¿yæ chorym?
Nie jest trudno. Przede wszystkim musi
mieæ du¿o rado�ci w sobie. Wbrew pozo-
rom pierwsza rzecz, której oczekuj¹ cho-
rzy, to ¿eby wzbudziæ w nich nadziejê i dru-
ga rzecz, a mo¿e pierwsza rzecz, musi mieæ
dla nich du¿o czasu i musi byæ widaæ, ¿e
ma czas. Musi mieæ czas, ¿eby wracaæ do
nich, bo niektóry - w pierwszym momencie
- nie chce rozmawiaæ, wiêc trzeba i�æ do
niego drugi raz i znów zacz¹æ od tzw. naj-
prostszych pytañ: Co s³ychaæ? Jak leci kro-
plówka?

Irena Paw³owska [I]: Musz¹ uwierzyæ, ¿e
ksi¹dz ma dla nich czas ...
Musz¹ dojrzeæ do tego, ¿e w tym momen-
cie ich ¿ycia jest to ich proboszcz.

M: Czy kapelan musi byæ proboszczem,
a mo¿e wiêcej ni¿ proboszczem?
Musi byæ wiêcej ni¿ proboszczem, musi byæ
domownikiem.

M: Pos³uga kapelana w tym miejscu to
asystowanie miêdzy jednym ¿yciem, a
drugim ¿yciem, które s¹ ca³kowicie inne.
Tak - to asystowanie przy narodzinach dla
nieba. Przygotowanie, ¿e to ju¿ nied³ugo
bêdzie, ¿e ju¿ siê trzeba z Panem Bogiem
pojednaæ, uporz¹dkowaæ sprawy, wybaczyæ
sobie, pogodziæ siê z rodzin¹, nie tylko z
Panem Bogiem, ale te¿ z rodzin¹. W su-
mie najwa¿niejsze jest przygotowanie, bo
ju¿ samo przej�cie tak bardzo nie wymaga
kapelana.

[ci¹g dalszy  na str. 4]
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M: Jakie wydarzenia z tego czasu pos³u-
gi, mo¿e "wybryki", Ksi¹dz szczególnie
zapamiêta?
Wybryki by³y te¿. Na ³o¿u �mierci nie chc¹
siê pojednaæ, a wyzywaj¹ i blu�ni¹. By³y te¿
i momenty poruszaj¹ce� i wiêcej ni¿ po-
ruszaj¹ce.

M: A jak Ksi¹dz zapamiêta ten okres dla
siebie jako dla kap³ana?
Oj, to chyba by³ najszczê�liwszy rok w
moim kap³añstwie.

I: Powa¿nie?
Z ca³ej mojej pos³ugi kap³añskiej najszczê-
�liwszy rok, szczê�liwszy nawet od tego
pierwszego roku - zaraz po �wiêceniach.

I: Nigdy bym nie przypuszcza³a, ¿e mogê
us³yszeæ tak¹ odpowied�.
M: Pozwól siê Ksiêdzu wypowiedzieæ
dalej, bo to jest twierdzenie, a musz¹ byæ
argumenty, uzasadnienie takiego stwier-
dzenia?
Argument? Kiedy widzi siê wagê pos³ugi
kap³añskiej, która - mówi¹c obiegowo - roz-
chodzi siê jak "ciep³e bu³eczki", to wtedy
wiadomo po co siê jest ksiêdzem. I to do
tego stopnia, ¿e ludzie czekaj¹ i ju¿ nie
powiem, ¿e wo³aj¹.

M: A inne argumenty?
Widzenie owocno�ci. Ju¿ nie tylko widaæ
popyt, ale widaæ te¿ owoce - owocno�æ
samego sakramentu, który wprost stawia
ludzi na nogi. By³ taki niesamowity przypa-
dek. Wchodzê raz na "Intensywn¹" (Od-
dzia³ Intensywnej Opieki Medycznej, przyp.
red.), le¿y chora - dos³ownie "ko�ciotrup

obci¹gniêty skór¹". Dla mnie jest tylko je-
den wniosek, natychmiast nama�ciæ, bo
"TO" mo¿e byæ z minuty na minutê. Zd¹¿y-
³em podej�æ i ten "ko�ciotrup" chwyta mnie
za rêce. Zaznaczam, ¿e pielêgniarki uprze-
dzi³y mnie, ¿e z chor¹ nie ma ¿adnego kon-
taktu. Chwyta mnie za rêce i nie mogê siê
wyzwoliæ. Usta zaczynaj¹ co� szeptaæ. Tyle
co zrozumia³em, to - "Namaszczenie, na-
maszczenie". No to mówiê - Namaszczê,
ale pu�æ mnie, szczególnie praw¹ rêkê,
¿eby wyj¹æ oleje i nama�ciæ. Ale nie pusz-
cza. Przysz³y pielêgniarki � cztery pielê-
gniarki wyzwala³y moj¹ rêkê. Cztery pielê-
gniarki musia³y j¹ trzymaæ za rêce, ¿ebym
nama�ci³. Nama�ci³em, pob³ogos³awi³em,
ju¿ chcia³em odchodziæ, znowu mnie chwy-
ci³a i trzyma. Ju¿ nic nie mówi, tylko trzy-
ma. Pielêgniarki mnie znów wyzwoli³y. Na
drugi dzieñ idê na "Intensywn¹" i pierwsze
co robiê, patrzê na jej ³ó¿ko � puste � nie
ma. Zacz¹³em obchód, wchodzê na jedn¹
salê i kto� krzyczy od wej�cia: Proszê ksiê-
dza, to ja! Patrzê -  Kto ja? No, ksi¹dz mnie
wczoraj nama�ci³. Ju¿ pani jest tutaj dzi-
siaj? Tak! - gwa³towna zmiana z cz³owieka
umieraj¹cego, w cz³owieka pe³nego ¿ycia.

M: Tak w istocie by³o?
Tak by³o. Potem rozmawia³em z lekarzami
i z pielêgniarkami. Cuda siê zdarzaj¹ - wi-
daæ owocno�æ sakramentu.

M: Tutaj nie by³o w¹tpliwo�ci.
Tam, patrz¹c po ludzku, by³o 99,99% pew-
no�ci, ¿e w przeci¹gu ... nawet minut bê-
dzie koniec.

M: Czy w trakcie tej s³u¿by chorym ma
miejsce katecheza by zrozumieæ istotê
sakramentu chorych, ¿eby przygotowaæ
rodzinê na koniec lub ew. cud?
To s¹ indywidualne rozmowy. Czasami trze-
ba t³umaczyæ podstawy wiary, prawie od "W
imiê Ojca i Syna�"

M: Czyli jest katecheza?
Jest katecheza � i ona dotyczy wielu rze-
czy, a dotyczy nie tylko sakramentu pojed-
nania, czy sakramentu chorych ale doty-
czy na przyk³ad warto�ci ma³¿eñstwa. By³
dzieñ, kiedy para pobiera³a siê w szpitalu.
By³ to wzruszaj¹cy moment, kiedy przyrze-
kali sobie - "i ¿e ciê nie opuszczê a¿ do
�mierci", a ona by³a na ³o¿u �mierci.

M: A inne przypadki katechezy?
Jest czêsto katecheza o modlitwie i o cier-
pieniu. W³a�ciwie nie trzeba wiele mówiæ,
a pokazaæ tylko warto�æ cierpienia i "wyle-
czyæ" z pewnego patrzenia na cierpienie,
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które czêsto postrzegane jest tylko jako
pokuta za co�. I trzeba powiedzieæ, ¿e to
nie jest pokuta za grzechy, choæ mo¿e ni¹
byæ, gdy j¹ ofiarujemy za grzechy. Ale cier-
pienie jest te¿ czê�ci¹ naszego ¿ycia i ofia-
rowane - oddane - jest te¿ pro�b¹ skiero-
wan¹ do Pana Boga. Jest wspania³ym "wy-
trychem" otwieraj¹cym ludzkie serce i ser-
ce Bo¿e. Zmaganie siê z nim jest wielkie.
Z cierpieniem bêdzie zawsze wi¹za³o siê
to najbardziej podstawowe pytanie: - Dla-
czego?

M: Skoro to pos³ugiwanie Ksiêdza by³o
radosne, to gdzie to do�wiadczenie ra-
do�ci?
Rado�ci¹ jest, gdy widaæ pojednanych, gdy
jest to ostatnie pojednanie w ich ¿yciu i gdy
wiadomo, ¿e siê dobrze spe³ni³o. Rado�ci¹
jest te¿ je¿d¿enie do umieraj¹cych, czasem
trzy razy, raz za razem. Zdarza³o siê, ¿e
ledwo dojecha³em do domu, a tu znów trze-
ba jechaæ. Rado�ci¹ s¹ te¿ to, kiedy widaæ,
jak chorzy czekaj¹, ¿eby przyj�æ do nich.

I: Cz³owiek potrzebuje, ¿eby kto� spo-
tka³ siê z nim, prawdziwie i g³êboko ...
Czasami mo¿na powiedzieæ, przecie¿ nic
nie by³o, ani jakiej� wielkiej katechezy, ani
wielkich rozmów, ¿adnego osobistego
wchodzenia w czyje� ¿ycie, bo wszystko
by³o uporz¹dkowane, a chorzy dziêkuj¹,
jakby siê nie wiem co zrobi³o. Tajemnica.

M: A jak wygl¹da³o to bycie domowni-
kiem?
Chory musi wiedzieæ, ¿e kto� jest na za-
wo³anie, nawet je¿eli nic nie pomo¿e, ale
od razu siê pojawi, jest na wyci¹gniêcie rêki
- to wystarczy. Dla wielu chorych sam fakt,
¿e dzieñ po dniu widzieli mnie - to dawa³o
im poczucie bezpieczeñstwa. Kapelan jest,
mo¿e nawet bardziej od lekarza obecny w
szpitalu, bo kapelan jest obecny w szpitalu
przez sze�æ dni w tygodniu. Kapelan jest
sta³ym punktem odniesienia i wiadomo, ¿e
jest. Potrzebujemy wszyscy, i chorzy, i zdro-
wi, takiej pewno�ci, która przekracza wszel-
kie inne niepewno�ci.

M: To jest od strony chorego, a od stro-
ny kapelana? Sk¹d kapelan bierze si³y?
Od chorych. Nie pomo¿e kapelanowi ¿adne
wsparcie psychologiczne zdrowych. Ci cho-
rzy t¹ swoj¹ postaw¹, oczekiwaniem ... s¹
najlepszym wsparciem.

I: To, ¿e oni czuj¹ siê bezpieczni jest jed-
nocze�nie wsparciem dla Ksiêdza, oraz
to, ¿e oni tak bardzo czekali jest jedno-
cze�nie wsparciem, tak jak dziecko dla
rodzica.
Oni siê nieraz szczególnie przygotowuj¹ na
spotkanie. Fenomenalny by³ jeden chory,
który mia³ rêcznie przepisan¹ ksi¹¿eczkê
do nabo¿eñstwa - zeszyt. I on z tym zeszy-

MIEJSCE MIÊDZY ZIEMI¥ I NIEBEM
tem sobie rano siada³ i wszystkie swoje
modlitwy czyta³, inaczej nie umia³. Gdy pod-
szed³em do niego pierwszy raz to zobaczy-
³em, ¿e to nie jest jaki� tam "zeszyt", tylko
¿e to s¹ przepisane z ksi¹¿eczki do nabo-
¿eñstwa modlitwy. On sobie wszystko prze-
pisa³, ¿eby mieæ modlitwy, które on u¿ywa.

M: Mia³ taki swój brewiarz?
Tak. To by³ zwyk³y cz³owiek, ale ze swoim
"zeszytem".

M: To musia³o byæ mocne.
Gdy to zobaczy³em stanê³a mi "klucha w
gardle" � a on: "No jest ksi¹dz wreszcie."
I on chory klêka, choæ mo¿e siedzieæ, ale
gdzie tam. I takie osoby, które przychodz¹,
czekaj¹� Jak mi siê nie chce wstaæ, to gdy
o nim pomy�lê, od razu wstajê ...

M: Czy kapelan potrzebuje pomocni-
ków? Chodzi o takie osoby do pos³ugi
przy o³tarzu, ministrantów.
Oj, przy o³tarzu, w kaplicy, to tak. I to do-
brze ¿eby byli.

M: Czy nasza parafia w jaki� sposób
w³¹cza siê do pomocy?
Na pocz¹tku postawi³em sprawê jasno: -
Ja mam siê prosiæ, ¿eby kto� przychodzi³ i
za ka¿dym razem na nowo zapraszaæ?
Je�li tak -  to ty sobie id� i nie wracaj. A gdy
chcesz s³u¿yæ, to czy ciê bêdê o to prosi³,
czy nie, to ty i tak przyjdziesz. I rzeczywi-
�cie niektóre osoby sobie posz³y, bo ocze-
kiwa³y, ¿e bêdzie siê im dziêkowaæ. A inne
wziê³y to za dobr¹ monetê i jeszcze regu-
larniej zaczê³y przychodziæ i dbaæ o to, bo
nie robi¹ tego dla kapelana, ale tylko oni
sami wiedz¹ po co to robi¹. Powiedzia³em
niektórym osobom: - Ja wam nie bêdê dziê-
kowa³ ex cathedra, bo albo to robicie dla
chorych i dla Boga, albo robicie to dla sie-
bie. A jak robisz to dla siebie to id�, bo tego
nie potrzebujemy. A ci co pos³uguj¹ - wziêli
sobie te s³owa mocno do serca.

I: Ci co pos³uguj¹ to s¹ osoby indywi-
dualne czy wspólnoty?
W wiêkszo�ci to osoby indywidualne, cho-
cia¿ jest te¿ grupa, która sama siê zobo-
wi¹za³a, ¿e bêdzie przychodziæ. Powiedzie-
li, ¿e bêd¹ i s¹, przynajmniej gdy chodzi o
tych z terenu naszej parafii, czy okolicznych
parafii. Inna rzecz, gdy chodzi o osoby przy-
je¿d¿aj¹ce z dalszej odleg³o�ci. Tych cza-
sem zapraszam, a oni potem wracaj¹, tak
jak np. chór, który by³ tu z kolêdami. Po
pierwszym spotkaniu chcieli znów przyje-
chaæ w maju z pie�niami maryjnymi.

M: Pamiêtali?
Pamiêtali i przyjechali 13 maja. Inny chór,
z innej parafii, zrobi³ tak samo. W spotka-
niu z chorymi odkrywaj¹ warto�æ. Kilka razy
by³ Teatr, a tak¿e kabaret.

M: Kabaret "Oko"?
Tak. By³ nasz kabaret. Tym co przychodz¹
i pomagaj¹ mówiê - S³uchajcie, nie bêdzie-
my robili z tego wielkiej historii, to bêdzie
widzia³ Pan Bóg i ci chorzy, którzy to ogl¹-
daj¹. I to bêdzie dla nas najlepsza zap³ata
za to co robimy.

M: Czy Ksi¹dz lubi, gdy wierni "naprzy-
krzaj¹", nachodz¹, prosz¹?
I: � domagaj¹ siê obecno�ci?
Gdy przychodzê do szpitala, to wiadomo,
¿e jestem dla nich i nie istniej¹ dla mnie
inne sprawy. Tu mog¹ naprzykrzaæ siê do
woli. W momencie, kiedy wychodzê ze szpi-
tala, ktokolwiek by cokolwiek ode mnie
chcia³ mo¿e siê ze mn¹ skontaktowaæ przez
personel. Wiadomo, ¿e kapelan gdy jest
prawie osiem godzin dziennie, da z siebie
wszystko. Nie powie, ¿e nie ma czasu, i gdy
bêdzie trzeba zostaæ d³u¿ej - to zostanie.
W ten sposób wspó³pracujemy we wzajem-
nym poszanowaniu. S¹ chorzy, którzy do-
skonale wiedz¹ co i jak. W³a�nie dlatego,
¿e personel traktuje mnie jako cz³onka eki-
py - w bardzo wielu przypadkach personel
potrafi powiedzieæ np., ¿e ksi¹dz bêdzie
jutro przed po³udniem, to pani sobie wszyst-
ko za³atwi.

I: Co to za zajêcia zajmuj¹ Ksiêdzu a¿
osiem godzin dziennie?
Jest obchód i czas na to, ¿eby wszystkie
sprawy dotycz¹ce kaplicy ogarn¹æ. Jest
czas na konfesjona³.  Pó³ godziny przed
Msz¹ �w. czy kto� jest, czy nikogo nie ma
kapelan jest na dy¿urze w konfesjonale.
Chorzy to wiedz¹ i ju¿ nawet wcze�niej s¹
w kaplicy, ¿eby z sakramentu pojednania
skorzystaæ. Jest czas na Mszê �wiêt¹ i
wspólne z chorymi modlitwy.

M: Wróæmy jeszcze do tego naprzykrza-
nia siê. Czy to nie jest czasami próbo-
wanie kap³ana?
To jest bardzo czêsto próbowanie kapela-
na, czy jest wystarczaj¹co na poziomie, czy
mo¿na z nim powa¿nie o niektórych rze-
czach porozmawiaæ, dotykaj¹c czêsto bo-
l¹cych spraw. Je¿eli kap³an zrazi siê pierw-
szym atakiem i siê zamknie i ju¿ wiêcej siê
do tego pacjenta nie odezwie, to znaczy,
¿e wpad³ w pu³apkê i nie poradzi sobie.
Drug¹ pu³apk¹ jest traktowanie chorych, i
chodzi o to, by nie traktowaæ ich z pozycji
"ksiêdza", tylko by byæ dla nich najpierw jak
cz³owiek. Jeden pacjent powiedzia³ mi to
wprost: - Proszê Ksiêdza, ja przyjdê do
spowiedzi, ale takiej z wielu lat. A dlacze-

[dokoñczenie  na str. 5]

KS. MARCIN PUZIAK
Ks. Marcin Puziak. 8 lat w kap³añstwie.
Kapelan w Centrum Onkologii w Byd-
goszczy i rezydent w parafii pw. Matki
Boskiej Królowej Mêczenników w Byd-
goszczy.
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go? - spyta³em. No, bo ksi¹dz przyszed³ i
nie zapyta³: - Kto do spowiedzi, tylko ksi¹dz
zapyta³: Co s³ychaæ?

I: Mnie siê wydaje, ¿e cz³owiek szuka
kogo�, kto by naprawdê potraktowa³ go
powa¿nie.
Dzisiaj jest wielki problem okre�lenia to¿-
samo�ci kap³añskiej, nie tylko w szpitalu,
ale w ogóle. Jako kap³ani mamy problem
poustawiania sobie pewnych rzeczy, bo
albo jest siê za ma³o ksiêdzem, a raczej
np. koleg¹ od wszystkiego, albo jest siê
ksiêdzem ale nie cz³owiekiem.

I: Ale cz³owiek te¿ rzeczywi�cie poszu-
kuje ksiêdza, który naprawdê wierzy i z
którym mo¿na porozmawiaæ.
Cz³owiek potrzebuje drugiego cz³owieka,
który jest ksiêdzem i to jest wskazówk¹ dla
nas.

M: Jak Ksi¹dz radzi³ sobie w sytuacjach,
gdzie wyra�ny by³ "opór" chorego. Cho-
dzi o to, ¿e zbli¿a siê ju¿ jego koniec, a
on nie chce ¿adnych pos³ug i mówi: -
Wyno�cie mi siê!
Tak¹ postawê te¿ trzeba uszanowaæ. Choæ
te¿ oczekiwaæ uszanowania konsekwencji.
Trzeba przej�æ do pozycji ludzkich i wytrwaæ
przy tej osobie do koñca, uszanowaæ jej
wolê, bo nie mo¿na tej woli pogwa³ciæ. Mia-
³em taki przypadek kiedy chory powiedzia³
mi wprost: - Ja inaczej patrzê na te sprawy.
Zapyta³em - A mogê pana jeszcze jutro
odwiedziæ? - No, tak. - odrzek³. Od tego
momentu rozmawiali�my. Potem okaza³o
siê, ¿e on by³ uczniem Tadeusza Kotarbiñ-
skiego.  Pó�niej, za ka¿dym razem gdy
przyje¿d¿a³, to sobie rozmawiali�my. I na
koñcu mi powiedzia³: - Tak naprawdê to
dziêkujê ksiêdzu, bo sobie pewne rzeczy
przemy�la³em.

I: Nie mia³ Ksi¹dz strachu, gdy musia³
siê tyle razy spotkaæ oko w oko z umie-
raniem?
Nie, ale my�lê, ¿e to jest zwi¹zane z ³ask¹
stanu.

M: To pewnie tak jest jak w ma³¿eñstwie
- "Jak Pan Bóg da dzieci, to da i na dzie-
ci".
My�lê, ¿e tak. To s¹ Bo¿e tajemnice, ¿e Pan
Bóg uzdalnia do tego co mamy robiæ. Daje
³askê proboszczom, ¿eby mogli byæ pro-
boszczami, daje ³askê wikariuszom, ¿eby
mogli byæ wikariuszami, daje ³askê kape-
lanom, ¿eby mogli byæ kapelanami.

M: Jak Ksi¹dz traktuje odej�cia kap³a-
nów ze stanu kap³añskiego? Mieli�my
ostatnio w Polsce przypadki odej�cia
bardzo znanych kap³anów, którzy zdej-
muj¹c sutannê mówili, ¿e oni bêd¹ nada³
cz³onkami Ko�cio³a, ale w inny sposób.
Kiedy przyjmowa³em sutannê, na ob³óczy-
ny dosta³em od kolegi obrazek, na którym
by³o napisane "Nosimy ten skarb w glinia-
nych naczyniach". Ten kto� ju¿ ksiêdzem
nie jest. I mo¿na by nawi¹zaæ do has³a na
ten rok: "Przypatrzcie siê powo³aniu wasze-
mu".

M: Aktualny temat.
Przypatrzeæ siê, wobec Boga, On wie naj-
lepiej. Przypatrzeæ siê tak, ¿eby odnowiæ
swój charyzmat.

M: Czy w Ko�ciele jest miejsce na indy-
widualno�æ kap³añsk¹?
Jest.

M: A s³owa �lubowania: "�lubujê moje-
mu ordynariuszowi cze�æ i pos³uszeñ-
stwo"?

To jest podstawa tej indywidualno�ci.

M: Czyli to jest "gabaryt" - ograniczenie
wynikaj¹ce ze stanu?
To nie jest gabaryt. Gabaryt to s¹ ramy -
zakres, a to trzeba traktowaæ jako funda-
ment i na tej podstawie budowaæ w³asn¹
indywidualno�æ.

M: Wydaje mi siê, ¿e do takiej postawy
potrzebne jest obustronne zaufanie?
To jest sakrament. To s¹ problemy wiary,
to nie s¹ problemy natury socjologicznej.

M: Którykolwiek sakrament by�my wziê-
li, chocia¿by sakrament ma³¿eñstwa, to
jest to samo, nie? Czy mo¿na potrakto-
waæ odej�cia kap³añskie jako pewien
stopieñ niewierno�ci? Czy to jest tajem-

nica?
To mo¿e byæ niewierno�æ albo niewiara od
samego pocz¹tku, czyli z³e rozpoznanie po-
wo³ania ...

M: U podstaw?
I: I pozostawienie tych zadañ na w³a-
snych si³ach. W ma³¿eñstwie te¿ siê do-
chodzi do takiego momentu, ¿e o w³a-
snych si³ach dalej ju¿ siê nie da wytrzy-
maæ i nale¿a³oby siê rozej�æ.
S¹ tacy, i to wci¹¿ s¹ tacy, którzy sami so-
bie bior¹ � godno�æ, do której powo³ani
nie s¹.

M: W którym miejscu jest to problem
samego zainteresowanego?
Od samego pocz¹tku. Chodzi o uczciwo�æ,
w³asn¹ wewnêtrzn¹ uczciwo�æ. ¯eby nie
wierzyæ od razu samemu sobie, ale ¿eby
byæ pos³usznym i s³uchaæ tego co mówi¹,
bo Ko�ció³ ma swój sposób rozpoznawa-
nia �

M: Ma swojego nosa�
 � i wie jak byæ ksiêdzem. Rozeznawanie
w prawdzie, w seminarium powierzone jest
nie tylko samemu zainteresowanemu ...

M: Czy Ksi¹dz nie uwa¿a, ¿e formacja w
seminarium odbywa siê tak, ¿e jest to
�rodowisko izolowane.
Potrzeba, ¿eby by³o i izolowane.

M: Pój�cie na pustyniê?
Nie. Trzeba postawiæ kandydata w sytuacji
granicznej.

M: I on musi co� z sob¹ zrobiæ. Tak?
On musi siê wypróbowaæ i byæ wypróbo-
wanym. Pustynia, nie pustynia, seminarium
takie czy inne, on musi byæ wyizolowany.
Pan Bóg od czego� odwo³uje, ¿eby pos³aæ
gdzie� indziej.

I: S¹ zaniepokojone g³osy o polsk¹ wia-
rê i o ludzi wierz¹cych. Gdy Ksi¹dz by³
w tym szpitalu, w Centrum Onkologii,
czy te¿ Ksi¹dz stwierdzi³, ¿e ta wiara jest
p³ytka?
Przychodz¹ coraz czê�ciej z coraz p³ytsz¹
wiar¹.

I: która cz³owieka nie przenosi przez t¹
trudn¹ sytuacjê, bo nie daje rady.
M: Wtedy jest biblijne pytanie: "Czy znaj-
dzie wiarê, kiedy przyjdzie?"
I: To jest istotne pytanie. Gdy pierwszy
raz le¿a³am w szpitalu, zobaczy³am, ¿e
gdyby wszystko u³o¿y³o siê ekstremal-
nie, moja wiara by mnie przez to nie
przenios³a.
W³a�nie dlatego wielu chorych b³ogos³awi
potem swoj¹ chorobê, bo w niej otrzyma³o
pewne rozpoznanie, uformowa³o siê i pa-
trzy na ¿ycie inaczej.

Serdecznie dziêkujemy za po�wiêcony
czas na tê rozmowê.
Ja te¿ dziêkujê.

Od redakcji: Rozmowê przeprowadzono
20.06.2007 r. na plebanii
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Janusz Wies³aw Mikulski

ANOMALIE
s¹ i tacy

którzy swoich bliskich
widz¹ najczê�ciej
na pogrzebach ...



¯ycie ma³¿eñskie i rodzinne stawia
przed nami ró¿ne, czasem bardzo trud-
ne zadania, trzeba wiele cierpliwo�ci,
modlitwy i zaufania Bogu.

Co jest podstaw¹ dobrego ma³¿eñstwa,
dobrej wspólnoty?

Podstaw¹ dobrej wspólnoty osób jest
ich wzajemna komunikacja. Warunkiem
powodzenia ma³¿eñstwa jest wzajemne
porozumiewanie siê mê¿a i ¿ony.

"Zaburzenia i nieumiejêtno�æ porozu-
mienia le¿¹ u podstaw wielu konfliktów
ma³¿eñskich. Trudno�ci komunikacji - po-
wszechne nie tylko w ma³¿eñstwie - do-
tycz¹ ju¿ par narzeczeñskich.  Mo¿na te¿
o nich mówiæ na etapie wyboru wspó³ma³-
¿onka, kiedy w³a�nie na skutek nieumie-
jêtno�ci porozumiewania siê ludzie zawie-
raj¹ ma³¿eñstwa z osobami - praktycznie
bior¹c - zupe³nie nie znanymi sobie. Przy
nieumiejêtno�ci komunikacji czêsto jedyn¹
form¹ porozumienia staje siê kontakt fi-
zyczny, gdy¿ m³odzie¿ nie umie inaczej
wyra¿aæ swoich uczuæ." pisze w komen-
tarzu do adhortacji Jana Paw³a II "Fami-
liaris consortio" znany psycholog Maria
Braun- Ga³kowska.

"Warunkiem dobrej komunikacji jest za-
ufanie. Nie mo¿na go (wspó³ma³¿onka)
mieæ do rywala, który wykorzystuje ka¿de
potkniêcie drugiej osoby. Mo¿na ufaæ cz³o-
wiekowi nastawionemu na wspó³dzia³anie,
który chce byæ "odpowiedni¹ pomoc¹",
dlatego problem komunikacji wi¹¿e siê ze
spraw¹ wspó³odpowiedzialno�ci kobiety i
mê¿czyzny." (tam¿e)

Najwa¿niejsze warunki komunikacji to
umiejêtno�æ szczerego ujawniania swoich
uczuæ i my�li. Ujawnianie to zak³ada pew-
ne ods³oniêcie siê i ryzyko, bazuje wiêc
na zaufaniu do drugiej osoby. Szczere
ujawnianie siebie, a nie bezceremonialne
ocenianie drugiego, które wi¹za³oby siê z
ranieniem go i sprawianiem mu przykro-
�ci. (M.Braun-Ga³kowska - tam¿e)

Te z³e kontakty w ma³¿eñstwie lub ich
brak nale¿y postawiæ w �wietle s³ów Jana
Paw³a II, ¿e cz³owieka nie mo¿na zrozu-
mieæ bez Chrystusa, ¿e cz³owiek nie mo¿e
sam siebie zrozumieæ bez Chrystusa.

Karol W. Meissner w ksi¹¿ce "Wiara,
nadzieja, mi³o�æ" wydanej w 2006r. przez
Ksiêgarniê �w. Jacka w Katowicach pisze,
¿e Jan Pawe³ II pragn¹³ go widzieæ przed
swoj¹ �mierci¹ i spotka³ siê z nim 28 stycz-
nia 2005 roku. Jan Pawe³ II ju¿ nie mówi³.
Karol Meissner: "Mówi³em mu, ¿e pisa³,
i¿ nie da siê cz³owieka zrozumieæ bez
Chrystusa. Ale Chrystus jest Zbawicielem,
zbawia nas od grzechu i otwiera nam ¿ycie

STAN POROZUMIENIA
o sakramencie ma³¿eñstwa
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wieczne. Tak wiêc, je¿eli jest Zbawicie-
lem i zbawia nas od grzechu, to nie mo-
¿emy zrozumieæ cz³owieka� - i tutaj pa-
d³o jedyne s³owo- pisze Karol Meissner-,
które mi wtedy powiedzia³, podkre�laj¹c
je wymownym gestem rêki - �"bez grze-
chu". Tak jest. Nie mo¿emy cz³owieka zro-
zumieæ bez grzechu i w³a�nie dlatego nie
mo¿emy zrozumieæ cz³owieka bez Chry-
stusa, w którym mamy uwolnienie od grze-
chu." To s³owa z cytowanej ksi¹¿ki Meis-
snera.

Dwóch grzesznych ludzi tworzy ma-
leñk¹ wspólnotê - rodzinê, w której przy-
chodz¹ na �wiat dzieci, w której ka¿dy ma
swe imiê i jest jedyny i niezast¹piony przez
nikogo: m¹¿, ¿ona, mama, tata, dziecko,
dziadkowie, wujkowie, ciocie. Skoro jeste-
�my grzeszni i czynimy nie to co chcemy,
ale to, czego w³a�nie nie chcemy, to rani-
my bole�nie kogo� z bliskich nam osób.

Sakrament ma³¿eñstwa jest ³ask¹ dan¹
ma³¿onkom ku u�wiêceniu, i w tym aspek-
cie musimy zastanowiæ siê nad tworzon¹
przez ma³¿onków wspólnot¹.

W wielu rodzinach istnieje taki zwyczaj,
¿e przed pój�ciem do spowiedzi podcho-
dzi siê po kolei do wszystkich cz³onków
rodziny i przeprasza za wszystko z³o, któ-
re siê wobec nich uczyni³o. Przeprosze-
nie za przewinienie, wzajemne wybacze-
nie, sakrament pokuty, s¹ sta³¹ form¹ na-
wracania siê ku Bogu, a cierpienie bliskich

osób spowodowane grzechem jest �wia-
t³em rozeznania w³asnych grzechów przez
ka¿dego cz³onka rodziny.

Ka¿dy jest grzeszny, nie ma nikogo, kto
by czyni³ tylko dobro, a wzajemne wyba-
czanie sobie przewinieñ jest szans¹ na
tworzenie kochaj¹cej i rozumiej¹cej siê
wspólnoty. Brak rozmowy, wybaczenia po-
woduje wzajemne odsuwanie siê od sie-
bie, nieporozumienia i niemo¿liwo�æ utwo-
rzenia dobrej wspólnoty rodzinnej, a na-
wet rozwody.

Jan Pawe³ II w adhortacji "Familiaris
consortio" (58) pisze, ¿e sprawowanie sa-
kramentu nawrócenia i pojednania "nabie-
ra szczególnego znaczenia dla ¿ycia ro-
dzinnego; odkrycie w duchu wiary tego,
jak grzech sprzeciwia siê nie tylko przy-
mierzu z Bogiem, ale i przymierzu ma³¿eñ-
skiemu oraz komunii rodzinnej, prowadzi
ma³¿onków i wszystkich cz³onków rodzi-
ny do spotkania Boga "bogatego w mi³o-
sierdzie", który rozszerzaj¹c sw¹ mi³o�æ
potê¿niejsz¹ ni¿ grzech, odbudowuje i
udoskonala przymierze ma³¿eñskie i ko-
muniê rodzinn¹."

¯ycie ma³¿eñskie i rodzinne stawia
przed nami ró¿ne, czasem bardzo trudne
zadania, trzeba wiele cierpliwo�ci, modli-
twy i zaufania Bogu.

Irena Paw³owska, foto Fred
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RÓ¯AÑCOWE "GRANATY"
o nietypowej walce w Powstaniu Warszawskim

Pad³a komenda "Baczno�æ" major
uroczy�cie o�wiadczy³: - Jeste�cie ¿o³nie-
rzami Wojska Polskiego! Nie bêdziecie
strzelaæ. Bêdziecie walczyæ inn¹ broni¹

Lato w pe³ni. Przed nami sierpieñ, a w
polskiej tradycji to miesi¹c maryjny. W sierp-
niu przypada jedno z najwa¿niejszych �wi¹t
maryjnych - Uroczysto�æ Wniebowziêcia
NMP.

Sierpieñ miesi¹c to te¿ czas wybuchu i
trwania Powstania Warszawskiego. Warto
jeszcze raz siêgn¹æ pamiêci¹ do tych dni. O
tych czasach i wydarzeniach, wspomina jed-
na z uczestniczek, wówczas 13 letnia oso-
ba - Janka Michalska.

Oto �wiadectwo jej nietypowej walki:

S¹ takie dni, kiedy wydaje siê, ¿e �wiat
usuwa siê nam spod nóg. Nie wiadomo co
dalej, jak potocz¹ siê losy. Takim dniem by³
dla nas w Warszawie 1. sierpnia 1944 roku,
a �ci�lej godzina "W". Ruszyli do walki: jedni
z broni¹, inni z noszami i banda¿ami, jesz-
cze inni z modlitw¹. W³a�nie z modlitw¹ ru-
szy³o do Powstania kilkadziesi¹t dziewczyn
w moim wieku, których duszpasterzem by³
wtedy m³ody ks. Stefan Wyszyñski.

W pierwszych dniach powstania przeby-
wa³y�my - jako harcerki - w domu SS Zmar-
twychwstanek przy ul. Ch³odnej. Nadszed³
ranek, 6. sierpnia i  6 dzieñ Powstania, a w
ko�ciele �wiêto Przemienienia Pañskiego.
Przyszed³ ks. Stefan i razem z nami, pod-
czas nalotów wyszuka³ odga³êzienie w piw-
nicy, gdzie w�ród kurzu i przeró¿nych rupie-
ci urz¹dzili�my prowizoryczn¹ kaplicê. Taki
ma³y, okr¹g³y stolik, bia³a szmatka jako ser-
weta, dwie �wieczki. Kielich stanowi³a szklan-
ka. Hostia by³a prawdziwa, du¿a kap³añska
hostia. W piwnicy zbierali siê mê¿czy�ni,
kobiety, dzieci. Podczas nalotów �wieczki i
stolik trzeba by³o trzymaæ rêkoma, by siê nie
przewróci³y. Rozpoczê³a siê Msza �w. Po
chwili nie tylko w tej kapliczce, ale i w przyle-
g³ych pomieszczeniach sta³ ogromny t³um
ludzi. Nadchodzi najwa¿niejsza chwila. S³y-
chaæ by³o s³owa "Hoc est enim Corpus
meum". Przemienienie dokona³o siê. Bia³a
hostia wznosi siê w górê bêd¹c ju¿ Cia³em
Chrystusa. Bóg jest w�ród nas. To siê na
pewno sta³o.

Wiele by³o Mszy odprawianych w ekstre-
malnych warunkach, w których uczestni-
czy³am. Jednak nigdy wiêcej w taki sposób
nie prze¿y³am Mszy �w. P³aczê. Spogl¹dam
dooko³a, wszyscy p³acz¹.  Przychodzi my�l
- ol�nienie: - przecie¿ Bóg jest z nami, Bóg
potrafi dokonaæ przemiany naszych serc i
przemiany naszego losu .Na zawsze ju¿ po-
zosta³a �wiadomo�æ, ¿e wa¿niejsza od za-
chowania ¿ycia jest jego przemiana. Powsta-
je w g³owie my�l, a mo¿e i�æ walczyæ mo-
dlitw¹, ale jak?

Po Mszy �w. dzielimy siê pomys³em z ks.
Stefanem. My�li chwilê i podpowiada - z
Ró¿añcem i Matk¹ Bo¿¹ mo¿ecie odnie�æ

zwyciêstwo. Opracujcie jaki� program. Ja
dajê wam swoje b³ogos³awieñstwo.

Tak powsta³a dziewczêca ideologia po-
wstañczej pracy zawarta w "Nowej Mobiliza-
cji Powstañczej Warszawy". Wspólnie z Ma-
rysi¹ Okoñsk¹ (dzi� ju¿ nie ¿yje, zmar³a w
marcu br., przyp. KfAD) opracowali�my jej
tekst, który mia³ byæ rozlepiany na murach.
W jednej z fabryk przy ul.. ¯elaznej 24 po-
wielali�my teksty modlitw i Litaniê. Ksi¹dz
Stefan przyniós³ kilka paczek (kilka tysiêcy
sztuk) obrazków Matki Boskiej  Czêstochow-
skiej. Ze sznurków i ró¿nego rodzaju korali-
ków robi³y�my ró¿añce. Wszystko zanios³y-
�my do po�wiêcenia i rozdawa³y�my ludziom
w schronach. Jednak chcia³y�my wyj�æ na
ulice, by rozpowszechniæ nasz¹ Mobilizacjê.
Do tego potrzebna by³a zgoda w³adz wojsko-
wych. Ks. Stefan skontaktowa³ nas z kape-
lanem powstañczym ks. Kordem (imienia nie
pamiêtam). Ten doprowadzi³ nas do komen-
danta IV Rejonu AK majora "Zagoñczyka"
(Stanis³aw Wiktor Steczkowski).

Major, twarz surowa, ciemny zarost,
przyj¹³ nas w swoim pokoju pytaj¹c z czym
do niego przychodzimy. Powiedzia³y�my, ¿e
chcemy wydaæ "Now¹ Mobilizacjê Walcz¹-
cej Warszawy" i wrêczy³y�my mu nasz ma-
szynopis. Poza tym, o�wiadczy³y�my, ¿e je-
ste�my gotowe walczyæ, ale nie chcemy do
³¹czno�ci, czy do pracy sanitarnej. My chce-
my prowadziæ pracê apostolsk¹ - pomagaæ
ludziom, podnosiæ ich na duchu, rozdawaæ
ró¿añce, obrazki i dotrzeæ wszêdzie z obli-
czem Matki Jasnogórskiej. Prosimy o pomoc.

Nasz rozmówca pomy�la³ chwilê, wsta³
od sto³u i poda³ nam rêkê mówi¹c: - Po ludz-
ku to prawie niemo¿liwe, po Bo¿emu jednak
wszystko jest mo¿liwe. Trzeba walczyæ o
ducha, umacniaæ ducha. Ludno�æ cywilna
³amie siê i rozpacza. Je¿eli jednak chcecie
pomóc walcz¹cej Warszawie, musicie byæ
bardzo silne wewnêtrznie.

Pad³a komenda "Baczno�æ", major uro-
czy�cie o�wiadczy³: - Jeste�cie ¿o³nierzami
Wojska Polskiego! Nie bêdziecie strzelaæ.
Bêdziecie walczyæ inn¹ broni¹. Jeste�cie w
tej chwili pewnie bardziej potrzebne, ni¿ ci,
którzy strzelaj¹. Pocz¹tek waszej walki - 15
sierpnia godzina 6.00. Niech was Bóg pro-
wadzi!

Tak rozpoczê³a siê nasza walka i Nowa
Mobilizacja. Ju¿ w przeddzieñ, bo 14 sierp-
nia id¹c z ró¿añcami i obrazkami zauwa¿y-
³am przy �cianie domu Jab³kowskich na ul.
Brackiej grupê ludzi. Przystanê³am i widzê
nasz¹ Now¹ Mobilizacjê. Czyta³am znane mi
przecie¿ s³owa: "Walcz¹ca Warszawa powta-
rza jedn¹ wspóln¹ modlitwê... M³odzie¿ wzy-
wa do Nowej Mobilizacji polegaj¹cej na mo-
dlitwie ró¿añcowej. Kulki ró¿añcowe s¹ rów-
nie skuteczn¹ broni¹ jak kule karabinowe.
Mog¹ uprosiæ pomoc Matki Naj�wiêtszej dla
tych, którzy walcz¹ na barykadach. Gdy ca³a
Warszawa sypnie ogniem ró¿añcowych gra-
natów"...

Trzeba by³o jednak i�æ dalej. Wchodz¹c
zza naro¿nika na ul. Chmieln¹ natknê³am siê
na 4-osobowy patrol ¿andarmów niemiec-
kich. Nogi siê pode mn¹ ugiê³y, ale �mia³o
podchodzê do dowódcy wrêczaj¹c mu ró¿a-
niec i pokazuj¹c obrazek mówiê: "To nasza
broñ, broñ ludzi m³odych, która mo¿e ocaliæ
nam wszystkim ¿ycie i wydostaæ siê z tego
piek³a. Co pan na to?"

Jak¿e by³am zdziwiona, gdy wzi¹³, popa-
trzy³ i powiedzia³: "Ja, ja, gut", po czym mnie
dziewczynê w harcerskim mundurku przytu-
li³ do siebie, a w jego oczach ukaza³y siê ³zy.
Ró¿añce wrêczy³am te¿ pozosta³ej trójce.
Wszyscy zawrócili sk¹d przyszli. Nie poszli
tam, gdzie Polacy czytali nasz¹ Mobilizacjê.
To by³ dowód skuteczno�ci tej nowej broni.
Ró¿aniec od-niós³ pierwsze zwyciêstwo. Nie
mog³am och³on¹æ z wra¿enia.

Przez ca³y czas Powstania by³am czynn¹
aposto³k¹ Ró¿añca. Uczestniczy³am w wie-
lu Mszach �w. z Komuni¹ w ruinach domów,
czêsto pod ostrza³em. Przyjmowa³am wraz
z rzeszami ludzi absolucjê generaln¹, która
dla wiêkszo�ci zastêpowa³a spowied�. Z ró-
¿añcem siê nie rozstawa³am. Pe³ni¹c sw¹
s³u¿bê do koñca walczy³am z ca³ego serca
t¹ now¹ broni¹, która mog³a wiele zdzia³aæ
w tej beznadziejnej ju¿ sytuacji.

W dniu 4. pa�dziernika - 63- go dnia walki
umilk³y strza³y karabinowe. My, dziewczêta,
tak jak wszyscy ¿o³nierze AK opuszcza³y�my
p³on¹c¹ Warszawê. Id¹c miêdzy szpalerem
SS zdawano broñ. Na pytanie gdzie nasza
broñ pokaza³y�my ró¿añce. Kiwniêcie rêki i
rozkaz - "Naprzód". Musia³y�my opu�ciæ ko-
chan¹ Warszawê, ale broni swej nie z³o¿y³y-
�my.

To taki krótki i ma³o znany dzi� epizod z
walk powstañczych w Warszawie, szkoda,
¿e nie rozpowszechniony. Jednak nikt po
wojnie, ani w latach pó�niejszych, nie chcia³
wydaæ mojego pamiêtnika.

Przygotowa³ KfAD

Od autora:
Pani Janka Michalska - K¹dzierska miesz-
ka dzi� w Warszawie przy ul. Flory. By³a
blisk¹ osob¹ zwi¹zan¹ z Prymasem Tysi¹c-
lecia kard. Stefanem Wyszyñskim i przez
wiele lat pracownikiem cywilnym w siedzibie
Episkopatu Polski przy ul. Miodowej. Dzi�
emerytka, spêdza czas na modlitwie ró¿añ-
cowej i spacerze po warszawskich £azien-
kach.
W ca³ej akcji bra³o udzia³ wiele dziewcz¹t -
harcerek w wieku od 12 do 16 lat. Rozdano
kilkana�cie tysiêcy ró¿añców i obrazków.
Dzi� wiele z nich ju¿ nie ¿yje. Niektóre pole-
g³y w Powstaniu, inne na wygnaniu. Do dzi�,
w Warszawie, znajomo�æ ze sob¹ utrzymuj¹:
wspomniana Janka Michalska, Helka Kru-
szewska i Jadwiga Je³owicka. Rozmowê z
pani¹ Jank¹ prowadzi³em w 2003 roku i do
dzi� utrzymujemy serdeczn¹ znajomo�æ.
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LUKSUS CISZY
W CI¥GU TYGODNIA JEDEN DZIEÑ PO�WIÊCIÆ MILCZENIU I CISZY

Nie jest sztuk¹ na jednym wdechu
powiedzieæ pó³ pacierza, ale o wiele
piêkniejszym jest powiedzieæ jedno
s³owo i zamilkn¹æ w zachwyceniu,
aby kontemplowaæ obecno�æ Boga.

Kilka lat temu, podczas wakacyjne-
go odpoczynku w mojej rodzinnej miej-
scowo�ci, jeden ze znajomych powie-
dzia³ do mnie mniej wiêcej ta-
kie s³owa: Wy, ksiê¿a mówicie
zbyt d³ugie kazania. Dlatego
dzisiaj, pomny tych s³ów,
chcia³bym, aby wiêcej by³o ci-
szy i milczenia w czasie homi-
lii.

Kto� móg³by s³usznie za-
uwa¿yæ, ¿e Ewangelia dzisiej-
sza wcale nie sk³ania nas do
tego, ¿eby�my zajmowali siê
tematem ciszy i milczenia, bo
przecie¿ Chrystus wyra�nie
wysy³a Aposto³ów, uczniów
swoich, aby szli i g³osili w�ród
ludzi, ¿e przybli¿y³o siê do nich
Królestwo Bo¿e.

Ale trzeba wiedzieæ, ¿e aby
móc g³osiæ Dobr¹ Nowinê, trze-
ba najpierw dobrze us³yszeæ
S³owo. Wtedy cisza jest zapro-
szeniem do rozmowy z Bo-
giem, do dialogu. Jest ona nie-
zbêdna do tego, aby us³yszeæ
jak Bóg do nas przemawia.

Umi³owani w Chrystusie
Siostry i Bracia, s³uchacze S³o-
wa. Dzisiaj �wiat, w którym
¿yjemy jest pe³en ha³asu. Na
ka¿dym kroku atakuje nas g³o-
�na muzyka w telewizji, w ra-
diu. Kiedy przekroczymy progi
super czy hipermarketu agre-
sywny �wiat reklamy atakuje
nasz¹ pod�wiadomo�æ d�wiê-
kami, które maj¹ w nas wyzwoliæ pra-
gnienie zakupów, przekonujemy siê
wówczas, jak bardzo ha³as wchodzi w
nasz¹ rzeczywisto�æ. ¯ycie nasze staje
siê ci¹g³ym przebywaniem w ba³aganie
i duchowym ha³asie. Mo¿na by �mia³o
sparafrazowaæ fragment psalmu: jak
³ania pragnie wody, tak cz³owiek têskni,
³aknie ciszy. Kto� kiedy� m¹drze stwier-
dzi³, ¿e od muzyki piêkniejsza jest tylko
cisza. Ale osi¹gniêcie prawdziwej, we-
wnêtrznej ciszy nie jest rzecz¹ prost¹ i
³atw¹, albowiem jak mówi Louis, wiecz-
na, gadatliwa czê�æ naszej ja�ni nie milk-
nie nawet w naj�wiêtszych miejscach.

Spójrzmy choæby i na nas. Przycho-
dzimy do ko�cio³a wype³nieni tym ze-
wnêtrznym ha³asem, wpadamy na chwi-

lê, aby zaliczyæ kolejn¹ mszê �wiêt¹, ner-
wowo patrzymy na zegarek, czekaj¹c z
utêsknieniem, a¿ ona siê skoñczy. I dzi-
wimy siê pó�niej, ¿e nic w³a�ciwie ta Eu-
charystia nie zmieni³a w moim ¿yciu. A
przecie¿ nie pozwolili�my, ani przez
chwilê, ¿eby Jezus przemówi³ w naszych

sercach. Kochani, cisza jest mo¿liwa, co
wiêcej, jest nam szalenie potrzebna.

Ka¿dy dzieñ pielgrzymki na Jasn¹
Górê rozpoczyna modlitwa poranna, taki
tradycyjny pacierz. Po nim najczê�ciej
nastêpuje d³ugi moment ciszy, s³ychaæ
tylko miarowo cz³api¹ce buty po asfal-
cie. A nie jest to wcale cisza ³atwa, albo-
wiem trudno jest, tak od pocz¹tku dnia,

przekonaæ i zmusiæ obola³e nogi i miê-
�nie do wysi³ku. Wtedy jest to cisza, któ-
ra wiele kosztuje i dlatego przynosi
wspania³e owoce, bo Bóg przemawia
najpiêkniej w ciszy. Cisza jest przysta-
ni¹ zmêczonego s³owa. Jest w ¿yciu
ludzkim taka brama, przez któr¹ cisza
przenika w s³owo, a s³owo w ciszê. Kil-
ka lat temu, po wyj�ciu z m³odzie¿¹ z
seansu filmowego opowiadaj¹cego o
ostatnich godzinach mêki i �mierci Chry-
stusa. Zosta³em wrêcz zszokowany po-
staw¹ tej m³odzie¿y, która zwyczajnie za-
chowywa³a siê zawsze bardzo ha³a�li-
wie, mo¿e nawet trochê uprzykrzaj¹co.
A wtedy, m³odzi ludzie, tak bardzo poru-
szeni zobaczonym przed chwil¹ obra-
zem, wychodzili w ca³kowitym milczeniu,

co wiêcej, ka¿dy z nich stara³ siê, ¿eby
najmniejszym gestem nie zak³óciæ tej
�wiêtej ciszy.

Kiedy� mia³em szczê�cie uczestni-
czyæ w nabo¿eñstwie Liturgii S³owa, w
takiej sali mniej wiêcej jak nasz ko�ció³,
która mog³aby pomie�ciæ oko³o sze�æ-
set osób. Po zakoñczonym czytaniu,
prowadz¹cy celebrans poprosi³ o ciszê.

I nagle w tej sali wype³nionej
lud�mi, zrobi³o siê "jak makiem
zasia³". Trwa³o to d³ugo, bardzo
d³ugo, oko³o pó³ godziny. Nawet
dzieci, które do tej pory gawo-
rzy³y i rozmawia³y sobie z rodzi-
cami, chyba urzeczone niezwy-
k³o�ci¹ chwili, równie¿ zamilk³y.
W tej ciszy zacz¹³ mówiæ Bóg.

Hinduski my�liciel Ghandi
zaleca³, aby w ci¹gu tygodnia je-
den dzieñ po�wiêciæ milczeniu i
ciszy. ¯¹dasz ciszy od �wiata,
wyje¿d¿asz, uciekasz, szukasz
tak naprawdê tylko tego co masz
w g³êbi swego serca, co nosisz
ju¿ w sobie. W cicho�æ serca
trzeba umieæ wchodziæ. Pra-
gniesz ciszy? Wybierz siê na
spacer do �wiata zieleni, tam
odkryjesz, nauczysz siê, ¿e ci-
sza natury nie jest milczeniem,
ale mow¹ piêkna. A nawet na-
sza modlitwa jest jak¿e czêsto
przegadana. W modlitwie rów-
nie¿ zamilknijmy, aby ws³uchaæ
siê w S³owo. Nie jest sztuk¹ na
jednym wdechu powiedzieæ pó³
pacierza, ale o wiele piêkniej-
szym jest powiedzieæ jedno s³o-
wo i zamilkn¹æ w zachwyceniu,
aby kontemplowaæ obecno�æ
Boga. Koñcz¹c, proszê Was i
siebie, aby�my w praktykê co-
dziennego ¿ycia wprowadzili taki

zwyczaj, by�my dzieñ rozpoczynali nie
od w³¹czonych �róde³ ha³asu, ale w³a-
�nie od momentu ciszy. Pozwólmy so-
bie na chwilê milczenia, aby dzieñ roz-
pocz¹æ jako� inaczej. Niech dzisiejsza
Eucharystia stanie siê dla nas okazj¹,
aby�my na chwilê zamilkli, aby do na-
szych serc móg³ mówiæ Bóg. Ws³uchaj
siê w ciszê, a us³yszysz jak Bóg mówi
do ciebie.

Amen

Od redakcji:
Kazanie naszego wikariusza ks. Ryszar-
da Szymkowiaka wyg³oszone 8. lipca
2007, foto M. Paw³owski
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potami swoimi i innych, zmordowany prac¹,
ha³asem. Zatêskniæ za Bogiem, który jest
Wytrwa³o�ci¹ i Odpocznieniem.

Ty, który nie wiesz jak uratowaæ siebie i
swoich bliskich przed �mierci¹, jak wyj�æ z
choroby, która niszczy Ciebie albo najbli¿-
szych, wtedy te¿ trzeba zatêskniæ za Bo-
giem, który jest Wszechmocny i jest Two-
im Pocieszeniem.

Dzieñ za dniem dostajesz po plecach
od ró¿nych ludzi, i bliskich, i dalekich. Po-
cz¹wszy od z³ego s³owa, po wyra�ne krzyw-
dy, niesprawiedliwo�ci, zwyczajne ludzkie
k³amstwa. A do tego dok³ada siê Twoja s³a-
bo�æ i chêæ zemsty. Wtedy te¿ trzeba zatê-
skniæ za Bogiem, który jedynie jest Spra-
wiedliwo�ci¹ i Pokojem. A mo¿e nieraz trze-
ba upa�æ tak nisko, ¿eby zatêskniæ za Bo-
giem, który jest Przebaczeniem.

Siostry i Bracia. My tak bardzo jeste-
�my lud�mi czynu. Ca³y czas chcieliby�my
co� robiæ. My�limy, ¿e wszystko od nas
zale¿y. Borykamy siê z wieloma problema-
mi codziennymi, nie radzimy sobie. Brak
nam wiary w to, ¿e przecie¿ jeszcze nad
wszystkim jest Pan Bóg, a On daje nadzie-
jê.

Wyobra� sobie, Siostro i Bracie, ¿e do
Twojego domu przyszed³ Jezus, tak jak do
domu Marty i Marii. Mo¿e by ci powiedzia³:
przestañ siê krz¹taæ, usi¹d� wreszcie i po-
s³uchaj Danuto, Barbaro, Zbigniewie, Da-
riuszu, troszczysz siê i niepokoisz o wiele.
Nie mo¿esz sobie poradziæ z synem, który

MARTA I MARIA
o spotkaniach miêdzy lud�mi i modlitwie

- Nauczycielu, kiedy� w dawnych
czasach byli ludzie, którzy rozmawia-
li z Bogiem twarz¹ w twarz. Dlacze-
go dzi� ju¿ tak siê nie zdarza? Byæ
mo¿e dlatego, ¿e dzi� nie ma cz³o-
wieka, który by tak g³êboko przed
Bogiem siê pok³oni³.

Siostry i Bracia. Wspó³cze�nie bardzo
wielu ludzi w ogóle siê nie modli. Nawet i
tych, którzy chodz¹ do ko�cio³a. Wci¹¿ siê
gdzie� spieszymy. Modlitwa kojarzy siê
cz³owiekowi z nud¹, z czym� co trzeba od-
klepaæ, ¿eby mieæ �wiêty spokój. Czêsto
nie umiemy prze¿ywaæ danej chwili, czasu
tera�niejszego. Widaæ to choæby w tym, jak
na zakoñczenie mszy �wiêtej wielu ludzi
biegnie do drzwi ko�cio³a, jakby tu ich co�
parzy³o. Nie mog¹ dotrwaæ do koñca pie-
�ni.

A i w naszych spotkaniach z drugim
cz³owiekiem gdzie� siê rozmijamy. Braku-
je prawdziwego spotkania. W pierwszym
czytaniu dzisiejszym s³yszeli�my, ¿e Abra-
ham spotka³ siê z Bogiem. Bardzo pokor-
nie mówi³: o Panie, je�li jestem tego go-
dzien, racz nie omijaæ swego s³ugi. A w
Ewangelii Chrystus przychodzi do domu
Marty i Marii, ¿eby siê z nimi spotkaæ.

Co znaczy spotkaæ siê? Niekoniecznie
z Bogiem, ale najpierw z cz³owiekiem. Mo¿-
na zobaczyæ siê z wieloma lud�mi, poroz-
mawiaæ z nimi o pogodzie, o polityce. W
miêdzy czasie jeszcze siê pok³óciæ, albo
tylko ponarzekaæ. Ale czy to bêdzie praw-
dziwe spotkanie?

Tak naprawdê, zawsze czekasz na
kogo�, którego znasz, a mo¿e i nie, ale za
kim pod�wiadomie têsknisz, tego, kto Ciê
odbierze po pierwszych s³owach, po spoj-
rzeniu. M¹dry, prosty, serdeczny cz³owiek.
Przed którym mo¿esz siê otworzyæ, opo-
wiedzieæ swoje zachwyty, albo po prostu
wy¿aliæ siê, bo wiesz, ¿e ciê wys³ucha i zro-
zumie, a co najwa¿niejsze, nie obmówi.
Takiego cz³owieka mo¿esz nazwaæ nawet
przyjacielem, bo rzeczywi�cie bêdzie z tob¹
wspó³czu³. Dopiero takie spotkanie mo¿e
nam pomóc zrozumieæ, co znaczy spotkaæ
siê z Bogiem.

¯eby Boga spotkaæ trzeba zatêskniæ.
Trzeba zatêskniæ za Nim choæby wtedy, kie-
dy jeste� zachwycony �wiatem, przyrod¹,
�wie¿ym powietrzem, muzyk¹, teatrem.
Zatêskniæ za Nim, kiedy jeste� szczê�liwy,
gdy w Twoim domu wszystko uk³ada siê w
miarê dobrze, jeste� zdrowy i masz pracê.
Zatêskniæ za Bogiem, bo On jest Sprawc¹
tego wszystkiego, i Mu podziêkowaæ.

Trzeba zatêskniæ równie¿ wtedy, gdy
jeste� bezradny. Kiedy w ¿ycie wkrada siê
beznadzieja. Kiedy nie wiesz, co dalej. Za-
têskniæ za Nim, bo On jest M¹dro�ci¹ i Si³¹.
Trzeba zatêskniæ, gdy jeste� sko³atany k³o-

zszed³ na z³¹ drogê. Wys³uchujesz wci¹¿
narzekañ swojej ¿ony i mo¿e czujesz siê
niekochany. Walczysz o swoje, martwisz
siê o zdrowie kogo� bliskiego. Mo¿e nie
wiesz co zrobiæ, bo jeste� zdradzana. I za-
pominasz, ¿e jeszcze nad wszystkim jest
Pan Bóg. Zaufaj Mu. Mo¿e nieraz trzeba
sobie powiedzieæ, ja ju¿ nic nie mogê.
Bo¿e, przecie¿ Ty jeste�. Ty czuwasz na-
wet wtedy gdy ja �piê.

Marto, Marto, troszczysz siê i niepoko-
isz o wiele, a potrzeba ma³o, albo tylko jed-
nego. Potrzeba zaufania Chrystusowi. Zo-
bacz, nawet w najtrudniejszych do�wiad-
czeniach ¿ycia On Ciê nie opuszcza.
Ty, Bo¿e, wiesz, jak to jest: du¿o pracy, pro-
blemów, tak trudno odró¿niæ to co pilne, od
tego co wa¿ne. Bo¿e, zwolnij moje tempo,
zwróæ moj¹ uwagê na to, ¿e w ¿yciu jest
co� wiêcej do prze¿ywania, ni¿ zape³nia-
nie ka¿dej chwili obowi¹zkami i k³opotami.
Pomó¿ mi otoczyæ siê w niektórych momen-
tach mego ¿ycia cisz¹. Proszê, mów do
mnie i pomó¿ mi s³uchaæ. Wtedy ja nape³-
niê siê Twoim pokojem, a mój wewnêtrzny
ba³agan wraz z ca³ym tym pêdz¹cym i ra-
ni¹cym �wiatem, pozostawiê za sob¹.

Od redakcji:
Jest to tre�æ kazanie ks. Dariusza Sob-
czaka wyg³oszonego 22. lipca 2007 r.
w naszej parafialnej wwspólnocie

Przeczyta³em to w pewnej ankiecie,
w czê�ci okre�lenia przez ankietowanego
stanu cywilnego warianty "do wyboru" i naj-
pierw lekko zdziwi³em siê. Mo¿na by³o okre-
�liæ swój stan korzystaj¹c z nastêpuj¹cych
propozycji: wolny/a, wspó³¿yj¹cy/a, zamê¿-
ny/na, wdowiec/wa; ¿yj¹cy w separacji i roz-
wiedziony. Nie by³o znanego okre�lenia ka-
waler/panna, ale o tym pó�niej.

Ze zdumieniem przeczyta³em dwa okre-
�lenia: "zamê¿ny/na" i "wspó³¿yj¹cy/ca". Za-
mê¿na to ta co ma mê¿a, ale "zamê¿ny"?
O ile dobrze zrozumia³em "zamê¿ny" to oso-
ba rodzaju mêskiego i sugeruje zwi¹zek z
drug¹ osobê równie¿ tego samego stanu -
czyli mêskiego.

Z jeszcze wiêkszym zdumieniem prze-
czyta³em propozycjê okre�lenia stanu cywil-
nego "wspó³¿yj¹cy/ca". Zacz¹³em kombino-
waæ co ten stan mo¿e oznaczaæ posi³kuj¹c
siê etymologi¹  wyrazu "zamieszkiwaæ". Tu
ju¿ mi nie starczy³o wyobra�ni, choæ mo¿e
nie do koñca. W pierwszym momencie przy-
sz³o mi na my�l, ¿e s¹ to osoby mieszkaj¹ce
razem, ale pewno�ci nie uzyska³em, bo za-
mieszkiwaæ mo¿na pod wspólnym dachem,

w jakim� mie�cie, województwie, kraju. Ale,
w propozycjach wyra�nie zabrak³o mi, jak
ju¿ wspomnia³em, stanu cywilnego "kawa-
ler/panna" i to mo¿e o ten stan chodzi³o?

"Odgadywanie cudzych intencji", jak czê-
sto powtarzam, jest karko³omnym zajêciem,
wiêc wola³bym siê myliæ, przynajmniej
w przypadku moich interpretacji nowych pro-
pozycji okre�lania "stanu cywilnego".

Osobi�cie powiem, ¿e mocno mnie to
wszystko zaniepokoi³o - �O tempora!, o mo-
res!� Za� PT Czytelnikom polecam za� owe
okre�lenia "stanów cywilnych" do refleksji,
wszak mamy wakacje i choæby - teoretycz-
nie - wiêcej czasu  na �g³ówkowanie�.

Antoni

SPECTRUM STANÓW
�Nowe� propozycje

OBIAD NA STRONIE
M¹¿ po sprzeczce z ¿on¹ wraca z pracy do-
piero wieczorem. ¯ony nie ma w domu, ale
na stole le¿y kartka z informacj¹: �Obiad w
Ksi¹¿ce kucharskiej na stronie 215�.



"Aby byæ blisko" - do tego zachêcali stu-
denci z dzia³aj¹cego przy DA "Martyria" te-
atru "Ramma". 27 czerwca br., po Mszy
�wiêtej akademickiej, premierowo pokazali
przedstawienie pt. "Blisko�æ".

G³ównym bohaterem sztuki jest niewi-
domy DJ (Disk Jockey, przyp. red.) radio-
wy, który prowadzi audycje w³a�nie o bli-
sko�ci, o problemach m³odzie¿y, ale tak¿e
o rodzicach, nie umiej¹cych radziæ sobie z
dorastaj¹cymi dzieciakami. Jak na d³oni,
mogli�my od razu obejrzeæ omawiane pod-
czas audycji problemy, w scenkach z ¿ycia
rodzinnego, imprezowego, czy parkowego.

Jak ka¿da sztuka teatru "Ramma" i
"Blisko�æ" mia³a swoje g³êbsze przes³anie.
Mia³a otworzyæ oczy na to, co naprawdê
wa¿ne. Bo przecie¿ wcale nie jest najwa¿-
niejszym mieæ najnowszy telefon, czy do-
brze bawiæ siê na imprezie, ale mieæ dobry
kontakt z rodzin¹, z bliskimi.

Rumiana

Czytaæ Pismo �wiête, wype³niaæ ideê
Lednicy i wymagaæ od siebie wiêcej - to
program na to, aby - z dnia na dzieñ -
zbli¿aæ siê do nieba

Jaka jest definicja najgenialniejszego i
najwspanialszego Zlotu wed³ug dominika-
nina Ojca Góry? - Zlot Orl¹t nad Lednic¹.
Na ¿adnym obozie nie ma tyle S³owa Bo-
¿ego i przemówieñ Papie¿a - Polaka skie-
rowanych w³a�nie do nas m³odych.

Dzieñ zaczyna³ siê Jutrzni¹, po której
wszyscy zasiadali�my do Sto³u S³owa Bo-
¿ego. Codziennie czytali�my piêæ rozdzia-
³ów Ewangelii wed³ug �w. Mateusza, które
dawa³y nam si³y na ca³y - Bo¿y dzieñ, a pra-
cy by³o co niemiara.

Praca na rzecz O�rodka nad Lednic¹ to
owocnie dla nas wykorzystany czas wedle
s³ów �Módl siê i pracuj�.

Ka¿dego dnia czytali�my tak¿e orêdzia
Jana Paw³a II na �wiatowe Dni M³odzie¿y i
starali�my siê odnie� te s³owa do naszego

¿ycia. Jan Pawe³ II dalej ¿yje w s³owach.
Skoro chcemy byæ jego pokoleniem JP
musimy od siebie wymagaæ, bo na jako�æ
trzeba pracowaæ.

Dla mnie najwiêkszym prze¿yciem by³y
wieczorne adoracje Naj�wiêtszego Sakra-
mentu  oraz kazania naszego Ojca - Jana.
Dziêki czynnej obecno�ci na tym Zlocie po-
zna³em wspania³ych ludzi. Teraz wydaje mi
siê, ¿e na ca³e ¿ycie , bo Oni - tak samo jak
ja - chc¹ byæ dobrymi chrze�cijaninami; w
pe³nym tego s³owa znaczeniu.

Czytaæ Pismo �wiête, wype³niaæ ideê
Lednicy i wymagaæ od siebie wiêcej - to pro-
gram na to, aby - z dnia na dzieñ - zbli¿aæ
siê do nieba.

Podsumowuj¹c  wszystkie wra¿enia ja-
kie dozna³em w tym roku w³a�nie nad Led-
nic¹ obiecujê sobie, ¿e za rok te¿ pojadê
na najgenialniejszy zlot na ca³ej kuli ziem-
skiej - Chwa³a Panu

Dominik Jaroszewski
Bielsko-Bia³a

ZLOT ORL¥T 2007

BILSKO�Æ

BY£O
27. czerwca, po wieczornej Eucharystii
akademickiej wystawiono sztukê pt. �Bli-
sko�æ�. (wiêcej patrz - obok)

21-31 lipca piesza pielgrzymka na Jasn¹
Górê w Grupie �Przezroczystej� w ramach
III Bydgoskiej Pielgrzymki Diecezjalnej.

BÊDZIE
Od 16. do 22. wrze�nia odbêdzie siê
Obóz integracyjny - szczególnie dla stu-
dentów I roku. W programie m.in.: wystêp
kabaretu, nauka nurkowania, warsztaty z
charakteryzatorem, warsztaty fotograficz-
ne, spotkania ze znanymi i lubiany osoba-
mi, wiele atrakcji terenowych i kulturalnych.

Zapisy i dodatkowe informacje:
DA MARTYRIA

ul. Bo³tucia 5, 85-796 Bydgoszcz
tel./fax. (0-52) 32-34-810,

www.martyria.lo.pl
e-mail: iwonasp@wp.pl

BY£O
BÊDZIE

PONADTO

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
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Do tego, ¿eby uprawiaæ dziennikarstwo, przede wszystkim trzeba
byæ dobrym cz³owiekiem. �li ludzie nie mog¹ byæ dobrymi dziennika-

rzami. Jedynie dobry usi³uje zrozumieæ innych,
ich intencje, ich wiarê, ich zainteresowania,

ich trudno�ci, ich tragedie.
Ryszard Kapu�ciñski

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

9.00 - 18.00
w soboty

9.00 do 13.30
(z wyj¹tkiem sierpnia)

85-796 Bydgoszcz
ul. £ochowskiego 4

(klatka druga przy Agencji PKO BP)

tel. kom. 0 501 404 302
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FUNDACJA �WIATRAK�
ul. gen. M. Bo³tucia 5,

85-791 Bydgoszcz,
tel. sekretariat: 323-48-10 fax 323-48-11 *
www.wiatrak.org.pl * ckk@wiatrak.org.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

BY£O
Od 2. do 13. lipca  - trwa³ pierwszy turnus
pó³kolonii.

Od 21. lipca do 3. sierpnia odby³ siê Obóz
w Ko³obrzegu.

W wakacje biuro "Wiatraka" jest czynne w
od 10.00 do 16.00.

BÊDZIE
Od 6. do 17. sierpnia odbêdzie siê II turnus
pó³kolonii pod has³em �Przyja�ñ przez za-
bawê�. Udzia³ we�mie 50 dzieci w wieku od
7 do 12 lat. W programie m.in.: kino, wyciecz-
ka do Dinozaurolandii, mini playback show,
bajkowy  bal przebierañców, Olimpiada m³o-
dego kolonisty itp.

Od 6. do 17. sierpnia odbêdzie siê Obóz
w Ostrowcu k/Wa³cza.

Od 17. do 29. sierpnia planuje siê Obóz dla
GPS-ów w Ostrowcu k/ Wa³cza.

Od 24. do 28. sierpnia odbêd¹ siê Warsz-
taty artystyczne w Legb¹dzie.

W PKS �WIATRAK�
1. lipca odby³ siê Rowerowy Piknik Rodzin-
ny w Jaru¿ynie (patrz obok).

15. lipca odby³y siê  Podchody rowerowe
le�nymi �cie¿kami.

Od 29 lipca do 6 sierpnia  br. trwa Pierw-
sza Parafialna Pielgrzymka Rowerowa na
Jasn¹ Górê.

STANIS£AW WYSPIAÑSKI
powrót do �róde³

Fundacja �Wiatrak� otrzyma³a dotacjê z
programu operacyjnego �Wyspiañski� z Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go (Sejm RP uchwali³ rok 2007 �Rokiem Sta-
nis³awa Wyspiañskiego�, przyp. red.) na re-
alizacjê programu artystycznego dla osób
powy¿ej 18 roku ¿ycia, aby pobudziæ ich do
bardziej aktywnego uczestnictwa w ¿yciu kul-

FUNDACJA �WIATRAK�
(w internecie)

www.wiatrak.org.pl;
ckk@wiatrak.org.pl
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turalnym, rozwijaæ zdolno�ci plastyczne i te-
atralne.

W ramach programu powstanie witra¿ i
przedstawienie teatralne ³¹cz¹ce sztuki pla-
styczne, elementy przyrody oraz symbole
zwi¹zane z twórczo�ci¹ literack¹ Stanis³a-
wa Wyspiañskiego.

Program sk³ada siê z trzech etapów:
etap I - wyjazd do Krakowa, w celu zapo-
znania siê z twórczo�ci¹ artysty; etap II -
wyjazd w Bory Tucholskie, aby w kontakcie
z przyrod¹ przygotowaæ kartony do witra¿u i
g³ówny zarys przedstawienia; etap III - spo-
tkania na miejscu, w ramach których odbêd¹
siê próby do spektaklu, przygotowanie sce-
nografii i witra¿u.

Fina³em programu bêdzie premiera
przedstawienia w plenerze 30. wrze�nia
2007 roku, na któr¹ wszystkich serdecznie
zapraszamy.

        Magdalena Mroziñska

TRZY PE
PIKNIK, PODCHODY I PIELGRZYMKA

ROWEROWY PIKNIK RODZINNY
Wzorem ubieg³ych lat PKS �WIATRAK�

zorganizowa³ 1 lipca 2007r. Rowerowy Pik-
nik Rodzinny w Jaru¿ynie po³¹czony z Tur-
niejem Gry w Ringo o  Puchar Proboszcza
naszej parafii ks. Jana Andrzejczaka.

Na wyznaczon¹ polanê w lesie przyjecha³o
25 rowerzystów. Najm³odszy kolarz - Hubert
- mia³ 7 lat. W imprezie uczestniczy³y ca³e
rodziny (tata, mama i ich pociechy). Do roz-
grywek w ringo przyst¹pi³o 12 dru¿yn dwu-
osobowych - najczê�ciej rodzinne klany.

Po zaciêtej walce, zwyciêzcami zostali
Rafa³ (tata) i Patryk (syn) Wojtynowscy, dru-
gie miejsce zdoby³o ma³¿eñstwo Ewa i Bo-
gumi³ ¯mijewscy, a trzecie ojciec z synem
Miros³aw i Darek Szymandera. Wyró¿nieni
zostali, równie¿ Janusz ¯ebracki z synem
Tomaszem cz³onkowie Sekcji Szachowej
naszego Klubu za determinacjê. Pami¹tko-
wym pucharem zosta³ te¿ obdarowany naj-
m³odszy kolarz Hubert Ha³as. Zwyciêzcy
otrzymali medale i puchary ufundowane
przez ks. Proboszcza oraz nagrody rzeczo-

we ufundowane przez Radê Osiedla Tere-
nów Nadwi�lañskich.  Po rozgrywkach roz-
palono ognisko i upieczono kie³baski. Pozo-
sta³o pragnienie - aby za rok znów uczestni-
czyæ w podobnej rywalizacji.

PODCHODY ROWEROWE
Podchody rowerowe odby³y siê 15. lipca

2007r. By³y form¹ zabawy le�nymi �cie¿ka-
mi, w których uczestniczy³o 15 osób w ró¿-
nym wieku.

Oparte na tradycyjnych zasadach konku-
rowania dwóch dru¿yn, umiejêtne wykorzy-
stanie le�nego �rodowiska, spryt przeplata-
ny doz¹ dowcipu - to atuty udanej wyprawy
w poszukiwaniu skarbów. W finale wyró¿nio-
no najbardziej punktuj¹cych uczestników.
M³odsi otrzymali nagrody - niespodzianki, a
starsi ksi¹¿ki - przewodniki rowerowe.

PIELGRZYMKA ROWEROWA
29. lipca br. wyruszy³a Pierwsza Parafial-

na Pielgrzymka Rowerowa na Jasn¹ Górê.
D³ugo�æ jej trasy wyniesie oko³o 390 km. Ta
trasie znalaz³y siê miejscowo�ci: ̄ nin, Gnie-
zno, Pyzdry, Kalisz, Z³oczew, Dzia³oszyn i
Czêstochowa. Na Jasn¹ Górê wejdzie razem
z nasz¹ piesz¹ pielgrzymk¹ parafialn¹ dnia
5. sierpnia 2007 r. Tam - przed tronem Kró-
lowej Polski - z³o¿ymy dziêkczynienie za 25
lat istnienia parafii, za wspólnoty w niej dzia-
³aj¹ce, oraz wszystkich, którzy tê parafiê
tworz¹. Jednocze�nie prosiæ bêdziemy o
dalsz¹ opiekê i potrzebne ³aski do przemia-
ny naszych serc.

Powrót do domu przewidziany jest irów-
nie¿ na rowerach, tras¹ wiod¹c¹ przez Ka-
zimierz Dolny, Szyd³owiec, I³¿ê i Lublin. O
pielgrzymce opowiemy w nastêpnym wyda-
niu �Na o�cie¿�.

Tomasz i Katarzyna Kubi�

Stanis³aw Wyspiañski z ma³¿onk¹
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Na trasie podchodów



BY£O
Rok formacyjny "Pamiêæ i to¿samo�æ"

TRWA
Oaza ¯ywego Ko�cio³a
- czas letnich rekolekcji

BÊDZIE
Spotkania w nowym roku formacyjnym

"Id�cie i g³o�cie" - ju¿ od wrze�nia.
ZAPRASZAMY!

W Oazie
M³odzie¿y Mo¿na by przypuszczaæ, ¿e sakrament

ma³¿eñstwa jest ju¿ prze¿ytkiem. Inni widz¹
go jako zwyk³y kontrakt i nie dostrzegaj¹
sensu jego zawierania, bo mówi¹ sobie, ¿e:
"nasze uczucie jest tak silne, ¿e nie potrze-
bujemy ¿adnego �wistka". Znajd¹ siê rów-
nie¿ tacy, którzy nie bêd¹ brali pod uwagê
wst¹pienia w �wiêty zwi¹zek ma³¿eñski, bo
to nie przynios³oby im tak wielu korzy�ci fi-
nansowych jak ¿ycie w "wolnym zwi¹zku".
Jest jeszcze wiele innych powodów, dla któ-
rych ten sakrament nie ma sensu. Jednak
czy te powody s¹ wystarczaj¹ce (nawet je�li
s¹ bardzo przekonywuj¹ce) by tak twierdziæ?
Po co jest ten widzialny znak niewidzialnej
³aski?

Rozpatrywanie sensu �lubu ko�cielnego
mo¿e byæ podejmowane tylko i wy³¹cznie w
perspektywie tego czym Ko�ció³ ¿yje -w per-
spektywie wiary. Dlaczego? Poniewa¿ cz³o-
wiek ¿yj¹c w Ko�ciele ¿yje sakramentami,
czyli otwiera siê w poszczególnych etapach
swojego ¿ycia na coraz to g³êbsze dzia³anie
i ³askê Pana Boga oraz bardziej dojrza³¹
dynamikê mi³o�ci.

Natomiast maj¹c na uwadze "zwi¹zki part-
nerskie", to mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e ich nasi-
lona czêstotliwo�æ wynika z "rewolucji sek-
sualnej", która dokona³a siê kilkadziesi¹t lat
temu, a przez któr¹ " ludzka seksualno�æ
uleg³a zbanalizowaniu". Zaczê³a ona mieæ
znaczenie jedynie wspólnego zbli¿enia i
wspania³ych lecz przemijaj¹cych zachwytów.
Mi³o�æ zaczêto kojarzyæ z uczuciem. Za tym
dalej posz³o usprawiedliwianie swego z³ego

CZY CHCECIE?

postêpowania, akceptacja antykoncepcji,
rozwodów i tym podobnych.

Za zmianê naszych pogl¹dów i zachowañ
odpowiedzialne jest równie¿ nasze zw¹tpie-
nie w ¿ycie wieczne. Bo je¿eli nie ma ¿ycia
wiecznego, które przecie¿ daje nam Bóg, to
po co dotrzymywaæ zobowi¹zañ i spe³niaæ
warunki, przez które to ¿ycie mogliby�my
zachowaæ?

Tymczasem ma³¿eñstwo -�wiête ma³¿eñ-
stwo- osi¹galne ju¿ z racji sakramentu dla
ka¿dego powo³anego cz³owieka do ¿ycia w
ma³¿eñstwie, mo¿na porównaæ do modlitwy,
która jest rozmow¹ (nie tylko o bana³ach, ale
przede wszystkim o tym co w nas). Rozmow¹
z Przyjacielem, w której warto wytrwaæ po-
mimo zmêczenia. Ma³o tego, �wiête ma³¿eñ-
stwo mo¿e równie¿ byæ modlitw¹, a modli-
twa w �wiêtym ma³¿eñstwie jest niezbêdna
do jego normalnego funkcjonowania.

Rozmy�laj¹c nad tym sakramentem ma³-
¿eñstwa i opini¹ o nim tych ludzi, którzy nie
s¹ do zawarcia jego sk³onni, pojawi³y siê w
mojej g³owie dwa pytania. Pierwsze: je¿eli
mi³o�æ to nie uczucie (bo nie jest tylko uczu-
ciem) i nie przemija jak owe, to po co zosta-
wiaæ sobie "furtkê"? Drugie: dlaczego ludzie
niewierz¹cy- albo inaczej- ¿yj¹cy w Ko�cie-
le, ale nie ¿yj¹cy Nim, ¿¹daj¹ od papie¿a i
kolegium kardyna³ów (ju¿ nie mówi¹c o pre-
tensjach do Pana Boga), "przymru¿enia oka"
na rozwody?

"Bóg jest mi³o�ci¹: kto trwa w mi³o�ci trwa
w Bogu, a Bóg trwa w nim". [1J 4;16]

moralista

Na pocz¹tku liturgii sakramentu ma³¿eñ-
stwa - "po wys³uchaniu s³owa Bo¿ego i
przypomnieniu znaczenia ludzkiej mi³o�ci
i ma³¿eñstwa" - narzeczeni, po wyra¿eniu
dobrowolnej zgody na ma³¿eñstwo i woli
wytrwania w wierno�ci, wyra¿aj¹ gotowo�æ
na przyjêcie i wychowanie potomstwa:

Czy chcecie z mi³o�ci¹ przyj¹æ i po
katolicku wychowaæ potomstwo, którym
was Bóg obdarzy? - Chcemy.

Ma³¿eñstwo, które przyjê³o dziecko do
swojej wspólnoty tworzy rodzinê. Katoliccy
rodzice, wydaj¹c na �wiat potomstwo, przyj-
muj¹ obowi¹zek wychowania go w duchu
wiary i wymaganej moralno�ci. Przyk³adna
rodzina katolicka tworzy tak¹ wspólnotê, w
której jest miejsce dla Boga i ka¿dego cz³o-
wieka.

Dzieci wchodz¹ w ma³¿eñsk¹ wspólno-
tê mê¿a i ¿ony po to, a¿eby tê wspólnotê
potwierdziæ, umocniæ i pog³êbiæ - s³owa te
napisa³ nasz wielki rodak - Jan Pawe³ II,

który w zwi¹zku z Miêdzynarodowym Ro-
kiem Rodziny (1994) napisa³ List do Ro-
dzin. Dzie³o to jest swoist¹ medytacj¹ nad
wielko�ci¹ i godno�ci¹ rodziny, której Oj-
ciec �wiêty po�wiêci³ wiele miejsca i uwa-
gi w czasie swojego pontyfikatu. Uwa¿a³ bo-
wiem, ¿e ¿adne oddzia³ywanie na cz³owie-
ka nie jest tak trwa³e i silne jak osobisty
przyk³ad rodziców. Wielokrotnie podkre�la³,
¿e rodzice powinni byæ �wiadomi swoich
zdañ i sumiennie je wype³niaæ, nie szczê-
dz¹c wysi³ku i pracy w wychowaniu dzieci.

Rodzina - zdaniem K. Wojty³y, a pó�niej
Jana Paw³a II - jest �ród³em kszta³towania
cz³owieka. Jej podstawowym zadaniem jest
nie tylko urodzenie, danie ¿ycia, ale "ob-
darzanie cz³owieczeñstwem i to obdarza-
nie obustronne. Ojciec i matka, którzy dali
dzieciom ¿ycie w sensie biologicznym,
musz¹ dope³niæ swe rodzicielstwo ojco-
stwem i macierzyñstwem duchowym -
przez wychowanie.

W adhortacji �Familiaris consortio� Pa-
pie¿ podkre�li³, ¿e istot¹ powo³ania chrze-
�cijañskiego jest powo³anie do mi³o�ci.
Uzasadni³ to w nastêpuj¹cy sposób: Bóg
stworzy³ cz³owieka na Swój obraz i podo-
bieñstwo. Poniewa¿ cz³owiek zosta³ powo-

CHLEB �WI¥TECZNY
£k 11;1-13
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³any do istnienia z mi³o�ci, to jednocze�nie
jest tak¿e powo³any do mi³o�ci. (...) Pod-
trzymuj¹c cz³owieka w istnieniu Bóg wpi-
suje w cz³owieczeñstwo mê¿czyzny i kobie-
ty powo³anie, czyli zdolno�æ i odpowiedzial-
no�æ za mi³o�æ i wspólnotê. Mi³o�æ jest za-
tem podstawowym i wrodzonym powo³a-
niem ka¿dej istoty ludzkiej.

Z kolei we wspomnianym wcze�niej �Li-
�cie do Rodzin� Papie¿ napisa³, ¿e rodzina
jest spo³eczno�ci¹ osób, dla których w³a-
�ciwym sposobem wspólnego bytowania
jest komunia; za³o¿ona i o¿ywiana przez
mi³o�æ jest wspólnot¹ osób: mê¿czyzny i
kobiety jako ma³¿onków-rodziców, dzieci i
krewnych. Jej podstawowym zadaniem jest
wierne prze¿ywanie rzeczywisto�ci com-
munio personarum* w ci¹g³ym dzia³aniu na
rzecz rozwijania prawdziwej wspólnoty.
Wewnêtrzn¹ zasad¹ i celem ostatecznym
tego zadania jest mi³o�æ: tak, jak bez mi³o-
�ci rodzina nie jest wspólnot¹ osób, tak
samo bez mi³o�ci nie mo¿e ona ¿yæ, wzra-
staæ i doskonaliæ siê. Mi³o�æ miêdzy mê¿-
czyzn¹ i kobiet¹ w ma³¿eñstwie oraz w for-
mie pochodnej i rozszerzonej - miêdzy

[dokoñczenie na str. 13]

Zajrzyj na stronê:
www.bydgoszcz.oaza.pl/mbkrm
Forum Oazowe Diecezji Bydgoskiej

www.oazabydgoska.xt.pl

Sensem ma³¿eñskiej
communio personarum*

oraz wszystkiego,
co na ni¹ siê sk³ada

jest dziecko. (...)
Dzieci wchodz¹

w ma³¿eñsk¹ wspólnotê
mê¿a i ¿ony tak¿e i po to,

a¿eby tê wspólnotê
potwierdziæ,

umocniæ
i pog³êbiæ. (Hbr 5,4)

Karol Wojty³a

(*) COMMUNIO PERSONARUM
znaczy: wspólnota, komunia osób



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 ka-
plicy �w. Alberta w ka¿d¹ �rodê o 11.00 (po
niej Nabo¿eñstwo do MB Nieustaj¹cej Pomo-
cy) i w ka¿d¹ niedzielê o 14.15. ks. Wojciech
Retman  (kapelan), tel. 052 329 00 95 (cen-
trala RZOP-DSR) oraz  052-323-48-46.

DOM
SUE RYDER
W BYDGOSZCZY

W ubieg³ym roku coraz czê�ciej dochodzi³y
do nas g³osy parafian, ¿e w ko�ciele s¹ lu�-
ne deski w ³awkach, ¿e siedzenia te
trzeszcz¹ i ruszaj¹ siê. W tym roku sprawa
ta znacznie siê nasili³a. Dochodzi³o do przy-
padków, ¿e ³awka komu� "przyciê³a" czê�æ
garderoby, czy nawet pewn¹ czê�æ cia³a.  To
wszystko prawda. Siedzenia nie s¹ wykona-
ne z jednej szerokiej deski, bo po prostu ta-
kich nie by³o. By³y wiêc klejone. Prawdopo-
dobnie po latach u¿ytkowania miejsca kle-

jone zaczê³y siê wykruszaæ, a ko³ki drewnia-
ne, którymi by³y deski mocowane w ca³o�æ,
poluzowa³y siê. To by³o powodem utrudnieñ.

Postanowili�my zaj¹æ siê spraw¹ komplek-
sowo i wszystkie ³awki wzmocniæ. Zastoso-
wano od spodu wzmacniaj¹ce k¹towniki
metalowe przykrêcane wkrêtami do desek
oraz naprawiane s¹ wszelkie lu�ne ³¹czenia
klejone. Praca to ¿mudna, ale potrzebna -
ju¿ jest na ukoñczeniu. Miejmy nadziejê, ¿e

w nied³ugim czasie ju¿ nie bêdzie z tym k³o-
potów.

Inn¹ spraw¹, na któr¹ skar¿yli siê parafia-
nie, by³y ³aweczki boczne w kaplicy. Te, przy
ka¿dym nawet niewielkim poruszeniu, wyda-
wa³y stukot o posadzkê lub nieprzyjemne dla
ucha zgrzyty. W tym przypadku zastosowa-
no gumowe podk³adki pod metalowe nó¿ki.
Teraz nam ju¿ nie zak³óc¹ ciszy podczas na-
bo¿eñstwa.

Kilkoro parafian pyta³o mnie te¿ niedaw-

no, co za aparaturê zawieszono na ko�ciele
przy oknach prezbiterium. By³y g³osy, czy to
co� zwi¹zane z internetem? Nie! To po pro-
stu zabezpieczenia uchylnych okien przed
mo¿liwo�ci¹ wej�cia do �wi¹tyni go³êbi, czy
innych ptaków, w czasie, gdy okna s¹ uchy-
lone. By³y one bardzo widoczne zaraz po
za³o¿eniu, ale teraz, gdy ju¿ zosta³y odpo-
wiednio pomalowane, prawie ich nie widaæ.

Wasz OBSerwator

UCI¥¯LIWE DROBIAZGI
czas na wzmocnienie
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cz³onkami tej samej rodziny: pomiêdzy ro-
dzicami i dzieæmi, pomiêdzy braæmi i sio-
strami, miêdzy krewnymi i domownikami -
jest o¿ywiana i podtrzymywana przez we-
wnêtrzny, nieustaj¹cy dynamizm, prowa-
dz¹cy rodzinê do coraz g³êbszej i mocniej-
szej komunii, która stanowi zasadê i fun-
dament wspólnoty ma³¿eñskiej i rodzinnej
- czytamy w adhortacji �Familiaris consor-
tio�.

Wychowywanie dzieci do mi³o�ci chrze-
�cijañskiej jest fundamentalnym zadaniem
rodziców. Ka¿de dziecko oczekuje od ojca
i matki mi³o�ci, która daje mu poczucie bez-
pieczeñstwa i przyczynia siê do popraw-
nego rozwoju duchowego. Uczestnicz¹c w
¿yciu rodzinnym, dziecko w sposób nie-
u�wiadomiony przejmuje konkretne sposo-
by zachowañ. Rodzina odgrywa zatem
istotn¹ i niezast¹pion¹ rolê w rozwoju oso-
bowym dziecka. Umiejêtno�æ mówienia
prawdy, sumienna praca, uczciwo�æ - to tyl-
ko niektóre z cech, których m³ody cz³owiek

uczy siê w rodzinie. Od rodziców uczy siê
praktycznej mi³o�ci Boga i bli�niego. Dom
rodzinny jest dla dzieci pierwsz¹ szko³¹ ka-
tolickiego wychowania i �rodowiskiem
ucz¹cym mi³o�ci. Nale¿y jednak pamiêtaæ
o tym, ¿e nauka rodzinna przynosi najlep-
sze skutki wtedy, gdy rodzice swoje s³owa
potwierdzaj¹ czynami - (...) nie mi³ujmy
s³owem i jêzykiem, ale czynem i prawd¹!
(1J 3,18).

Zadaniem rodziny jest s³u¿ba ¿yciu, któ-
ra urzeczywistnia siê przez odpowiedzial-
ne rodzicielstwo. Co to znaczy: "byæ odpo-
wiedzialnym rodzicem" pisa³ Jan Pawe³ II
w Li�cie do Rodzin. Byæ mo¿e nadarzy siê
okazja, by napisaæ o tym szerzej w "Na
o�cie¿". Póki co zachêcam do lektury sa-
mego, jak¿e wdziêcznego materia³u �ród³o-
wego.

Pat
�ród³a: to dzie³a Jana Paw³a II: "Gratissi-
mam sane" (�List do Rodzin�), 1994; Ad-
hortacja apostolska �Familiaris Consortio�
(�O zadaniach rodziny chrze�cijañskiej w
�wiecie wspó³czesnym�), 1981.

CZY CHCECIE?
[dokoñczenie ze str. 12]



Z diagramu nale¿y wykre�liæ poziomo wy-
razy (nie s¹ podane w kolejno�ci wierszy):
sowa, s³oik, myd³o, talerz, pralka, myszka, wi-
delec, proszek, szklanka, d³ugopis.

Pozosta³e litery, czytane poziomo wiersza-
mi, utworz¹ rozwi¹zanie. Rozwi¹¿cie rebus,
ukoskê, poziomkê i wykre�lankê - nagroda nie-
spodzianka czeka na Was. Termin nadsy³ania
rozwi¹zañ do 16. wrze�nia 2007r.

Nadsy³aj¹c rozwi¹zanie, podajcie swój ad-
res i koniecznie napiszcie ile macie lat.

Rozwi¹zanie rebusu z poprzedniego wydania
brzmia³o: �CZERWIEC�, a wykre�lanki �URO-
CZYSTO�Æ CIA£A I KRWI PAÑSKIEJ - BO¯E
CIA£O� Nagrodê, któr¹ prze�lemy poczt¹,
otrzymuje Joanna Ku�nicka Paw³owice

Wykre�lanka

Moi Drodzy!
Cieszê siê, ¿e znów siê spotykamy.

Wakacje to szczególny czas, bo wtedy nie
musimy chodziæ do szko³y. Odpoczywamy
od regularnego wstawania oraz g³o�nego
dzwonku w szkole. Dlatego, ¿e nie trzeba
siê uczyæ i mamy wiêcej czasu dla przy-
jemno�ci. Mam dla Was wiêksz¹ porcjê roz-
rywki. Oprócz �Rebusu� i �Wykre�lanki� s¹
�Poziomka� i �Ukoska".

¯yczê Wam, moi Drodzy, prawid³owe-
go rozwi¹zywania ³amig³ówek i do zobacze-
nia w nastêpnym numerze �Na o�cie¿�.

Joasia

Takie MISIE

Rebus wakacyjny
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Wpisz do diagramu wyrazy (s¹ ozna-
czone cyframi od 1 do 9), a otrzymasz roz-
wi¹zanie czytane �uko�nie� - st¹d nazwa
diagramu �Ukoska�.

Oto znaczenia wyrazów: [1] Przysmak
Kubusia Puchatka [2] Dziwaczka z wiersza
Jana Brzechwy [3] Czerwony kwiat polny
[4] Mi� lubi¹cy pêdy eukaliptusa [5] Np. win-
niczek [6] Kwiatek jak... [ 7] Ma³a ma³pa w
zoo [8] Zak³adane na nogi [9] W piórniku z
kolorowym rysikiem.

UkoskaPoziomka

Wpisz do diagramu wyrazy (s¹ ozna-
czone cyframi od 1 do 7), a otrzymasz roz-
wi¹zanie czytane �poziomo� (st¹d nazwa
�Poziomka�).

Oto znaczenia wyrazów: [1] Brat mamy
[2] Opowiadana na dobranoc [3] Dawna
stolica Polski [4] Najd³u¿sza rzeka Polski
[5] Odmierzany przez zegar [6] Wysiady-
wane przez kurê [7] Rozgrywany pomiê-
dzy dwiema dru¿ynami.

Mieszkam na jednym z naszych parafial-
nych Osiedli i nazwa tu nie jest wa¿na. Czas
p³ynie w wakacje swoim trybem. Od jakie-
go� czasu obserwujê po³o¿on¹ na �rodku
placu zabaw wyposa¿onego w: hu�tawki,
karuzelê, przeplotniê, zje¿d¿alniê - central-

tawki. Najmocniejsze postaci krêc¹ "do bólu"
tymi, którzy zajêli miejsca w siode³kach. Na
hu�tawkach bawi¹cy siê "dobijaj¹" nieba, a
ci którzy nie zmie�cili siê podziwiaj¹ bawi¹-
cych siê z zachwytem.

Jednak mija czas, powoli koñczy siê po-
po³udnie i plac zajmuj¹ "sportowcy". Æwicz¹
kopanie pi³ki, lub na wzór naszych mistrzów
siatkówkê przez trzepak. Wtedy hu�tawka
staje siê bramk¹ i trwaj¹ niekoñcz¹ce siê
mecze. Na nic zdaj¹ siê wo³aj¹ce napisy
"Zakaz gry w pi³kê", gdy na placu pojawia
siê "Zidane", czy "Dudek".

Ale i ten czas szybko siê koñczy i mamy
na placu nowych go�ci. Tym razem piaskow-
nica zamienia siê w lokal. Przybywaj¹ "zio-
male" i "ci¹gn¹c browarka" omawiaj¹ naj-
istotniejsze bie¿¹ce tematy. Z uwagi na miej-
sce publikacji nie wspomnê tre�ci tych dys-
kusji, które czêsto koñcz¹ siê "zawodami do
bólu": S¹ to konkurencje ekstremalne: kto
szybciej zakrêci karuzel¹, czy wy¿ej wznie-
sie siê na hu�tawce, lub szybciej zjedzie na
zje¿d¿alni g³ow¹ w dó³.

Jak widzicie drogie dzieci "wasz plac
zabaw" ma  przeró¿nych uczestników i tylko
dziêki têgim g³owom konstruktorów wytrzy-
muje pomys³y najró¿niejszych zabaw i na-
stêpnego dnia znów nadaje siê do zabawy.

Starszy

nie po³o¿on¹ - piaskownicê. Zosta³a ona nie-
dawno wyremontowana, a w³a�ciwie to ca³-
kowicie odnowiona. Zmieniono jej kszta³t, na-
sypano piasku i sta³a siê ponownie miejscem
zabawy. W³a�nie o tej zabawie chcia³em wiê-
cej napisaæ.

W godzinach dopo³udniowych wokó³ pia-
skownicy dominuj¹ maluchy. Jest ich ca³kiem
sporo, bo wiadomo, ¿e nie wszystkie dzieci
staæ na dalekie wyjazdy wakacyjne. Pod
okiem swoim mam i babæ tworz¹ baby, czy
inne rze�by piaskowe. G³osy dobiegaj¹ce od
piasku s¹ pe³ne szczebiotu i wzajemnych
przekomarzañ siê bawi¹cych. - To moja baba
jest wiêksza.  - A wcale nie - to w³a�nie moja.
- Co wy mówicie - mój do³ek jest najg³êbszy!
Ale mija przedpo³udnie i czas na przygoto-
wanie obiadu. Koñczy siê czas zabawy naj-
m³odszych.

Na plac zabaw wkraczaj¹ nieco wiêksi
u¿ytkownicy. Id¹ wtedy w ruch karuzela i hu�-

Dla dzieci starszych

¯ycie
�pod piaskownic¹�



TAMARYSZEK FRANCUSKI
DRZEWA I KRZEWY PARAFII

Tamaryszek francuski (³ac. Tamarix Ga-
lica L.) to ro�lina - przybysz z zachodniej
czê�ci obszaru �ródziemnomorskiego, do�æ
egzotyczna i strojna, by zdobiæ nasze parki i
skwery, jednak spotykana niezbyt czêsto.

Jest to krzew lub drzewo od 2 do 10 m

wysoko�ci, mniej lub bardziej brodawkowa-
te z prostym, silnie rozkrzewionym pniem,
pokrytym ciemnobrunatn¹ lub purpurow¹

kor¹. Ga³êzie, lub raczej ga³¹zki, rózgowa-
te, ³ukowato rozpostarte, mocno rozga³êzio-
ne. Okrywaj¹ je listki ³uskowate, gêsto spi-
ralnie ustawione, pokrywaj¹ce dachówkowa-
to m³ode ga³¹zki.

Kwitnie od czerwca do sierpnia kwiatusz-
kami ró¿owymi lub bia³ymi. Tamaryszek two-
rzy owoc w¹skosto¿kowy barwy jasnoró¿o-
wej 3-4 mm d³ugo�ci z licznymi nasionami.
W swym �rodowisku naturalnym zasiedla
wybrze¿a, brzegi rzek, kamieniste zbocza.
Ro�nie szczególnie chêtnie na wilgotnych
glebach, zawieraj¹cych sól albo gips i do-
brze nas³onecznionych. Przy takich upodo-
baniach glebowych i odporno�ci, doskonale
rozrasta siê na naszych skwerach i w na-
szych parkach. Nawet w�ród naszych blo-
ków mo¿na znale�æ tamaryszek drobnokwia-
towy i tamaryszek czteroprêcikowy.

Wszystkie tamaryszki nale¿¹ do pionie-
rów zasiedlaj¹cych s³one pustynie, a tam
gdzie wystêpuj¹, nasycaj¹ powietrze deli-
katn¹, orze�wiaj¹c¹ woni¹. Zdobi¹ nasze
otoczenie i przyci¹gaj¹ wzrok sw¹ strojn¹
inno�ci¹.

MAREK

�ród³o:
Bolliger; Erben, Grau, Keub: Leksykon Przyrod-
niczy. Krzewy, przek³ad i adaptacja W³adys³aw
Matuszkiewicz, �wiat Ksi¹¿ki 1998

Znaczenie wyrazów:
[1] Robotnik najemny do prac gospodarczych.
[2] By³ nim Judasz Iskariota. [3] Onufry z "Try-
logii" Sienkiewicza, [4] Tytu³owa bohaterka
dramatu S³owackiego. [5] Polak mieszkaj¹cy
w innym kraju. [6] Nasz Szpital Wojskowy. [7]
Pieniacz, niezno�ny krzykacz. [8] Obrze¿e
drogi. [9] £¹ka w parku. [10] Zimowa szaru-
ga. [11] Przesy³ka pieniê¿na. [12] Czê�æ mi-
nuty. [13] Bardzo szybko paruje. [14] Rodzaj
kanapy. [15] Przepowiadany przez Proroków.
[16] Wyhaftowana ozdobna litera. [17] Punkt
sprzeda¿y. [18] Klika, sitwa. [19] Znawca okre-
�lonej dziedziny. [20] ̄ aba w okresie niemow-
lêcym. [21] Pokawa³kowana murawa. [22]
Bardzo czule o ma³¿once.

Wpisz brakuj¹ce litery do diagramu. Te z
wyró¿nionych pól dadz¹ rozwi¹zanie, które
nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub w³o¿yæ
do skrzynki �Poczty parafialnej� do 16. WRZE-
�NIA 2007 r. Losujemy nagrodê niespodzian-
kê. PT Autorów rozwi¹zañ prosimy o poda-
wanie wieku.

Has³o uzupe³nianki z poprzedniego wyda-
nia brzmia³o: �KAP£AN - NARZÊDZIE JEZU-
SA�. Nagrodê otrzymuje Patrycja Ratuszyn,
zam. w Bydgoszczy, przy ul. Karpackiej 39c.
Gratulujemy. Nagroda czeka w zakrystii.

Dla (nie tylko starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
7-8/2007

(opracowa³ KfAD)

11111 NNNNN AAAAA TTTTT AAAAA

22222 ZZZZZ DDDDD CCCCC AAAAA

33333 ZZZZZ AAAAA BBBBB AAAAA

44444 GGGGG RRRRR NNNNN AAAAA

55555 PPPPP OOOOO UUUUU SSSSS

66666 KKKKK LLLLL KKKKK AAAAA

77777 PPPPP YYYYY CCCCC ZZZZZ

88888 PPPPP OOOOO ZZZZZ EEEEE

99999 TTTTT RRRRR IIIII KKKKK

0101010101 ZZZZZ AAAAA JJJJJ AAAAA

1111111111 PPPPP RRRRR AAAAA ZZZZZ

2121212121 SSSSS EEEEE DDDDD AAAAA

3131313131 KKKKK AAAAA RRRRR AAAAA

4141414141 LLLLL EEEEE KKKKK AAAAA

5151515151 MMMMM EEEEE SSSSS ZZZZZ

6161616161 IIIII NNNNN AAAAA £££££

7171717171 SSSSS TTTTT KKKKK OOOOO

8181818181 KKKKK OOOOO IIIII AAAAA

9191919191 EEEEE KKKKK RRRRR TTTTT

0202020202 KKKKK IIIII KKKKK AAAAA

1212121212 DDDDD AAAAA NNNNN AAAAA

2222222222 ¯̄̄̄̄ OOOOO IIIII AAAAA
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CUDÓW KONSUMPT NIEZLICZONY
O ODWIEDZINACH U PIETY OBORSKIEJ

Gdy zaczyna co� na sumieniu skwier-
czeæ, to trzeba siê wybraæ na szlak piel-
grzyma.

I po raz kolejny do Obór, i znowu, i raz
jeszcze, i ¿eby si³ starczy³o na kolejne piel-
grzymowania.

Gdy zaczyna co� na duszy, sercu, su-
mieniu doskwieraæ, jak odcisk w ciasnym
bucie, albo skwierczeæ w my�lach jak skwa-
rek na rozgrzanej patelni, to wtedy, miast
siê szarpaæ ze sob¹ i drêtwieæ ze zgryzo-
ty� nale¿y zapakowaæ ten "baga¿" i w dro-
gê pielgrzyma wyruszyæ, by zanie�æ to
wszystko pokutnie w miejsce �wiête, w któ-
rym to co Bo¿e, ziemi dotyka.

"Jest Twoich cudów konsumpt niezli-
czony w Ziemi Dobrzyñskiej, tak¿e z Twej
obrony. Ka¿dy doznaje, choæ w najwiêk-
szym razie, £aski s³yn¹cej w Oborskim ob-
razie." I tak od wieków to trwa�

W ostatni¹ czerwcow¹ sobotê, ciep³¹
ale przekropn¹, rankiem, z naszej parafii
wyruszy³a pielgrzymka do Obór. Jeszcze
przed drog¹ stanêli�my przy grobie �p. ks.
Zygmunta Trybowskiego, by westchn¹æ za
jego duszê i poprosiæ o wsparcie w³asnych
intencji. Potem zajêli�my miejsca w wygod-
nym autokarze. Atmosfera jednak nie by³a
wycieczkowa, lecz powa¿na.

Gdy autobus ruszy³, przy szmerze sil-
nika odmówili�my wspólnie pacierz, ró¿a-

niec z rozwa¿aniem tajemnic i polecili�my
Bogu nasze intencje. Za oknami przesu-
wa³y siê widoki pól skropionych deszczem
i drzew roz�wietlonych s³oñcem. Na niebie
ob³oki ustawia³y siê w coraz to inne figury.
Jeszcze by³o do�æ czasu by posiliæ siê nie-
co, a ju¿ za oknami pojawi³ siê widok z
wie¿¹ Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej
w Oborach. "O Maryjo witam Ciê� roz�pie-
wali�my siê z rado�ci¹.

Gdy wysiedli�my z autobusu, zanurzy-
li�my siê w wielk¹ pielgrzymi¹ wspólnotê.
Byli ju¿ tam p¹tnicy z Poznania, Gdyni,
Gdañska, Mosiny, Torunia. Wraz z naszym
przybyciem do wspólnoty modlitewnej do-
³¹czy³a Bydgoszcz - parafia Matki Bo¿ej
Królowej Mêczenników. Niektórzy z nas
przybyli tu ju¿ kolejny raz, inni po raz pierw-
szy� do Matki, gdzie ponad ludzk¹ cieka-
wo�æ, ha³a�liwo�æ i komercjê, przebija �wiê-
to�æ tego miejsca i charyzmat modlitwy.
Misterium Wieczernika, to �wiêta liturgia,
podczas której otwieraj¹ siê serca ludzi
przed Jezusem i Jego Matk¹. Otwarcia serc
nie sposób opisaæ, to trzeba prze¿yæ sa-
memu, dlatego ka¿da pielgrzymka jest inna
i nie ma dwóch takich samych.

Dlatego, gdy zaczyna co� na sumieniu
skwierczeæ, to trzeba siê wybraæ na szlak
pielgrzyma.

Marek



Ludzie z pomnika (109)

Emma Cohn z domu Hirst urodzi³a siê
w Fordonie w dniu 1 wrze�nia 1889 roku.
Hirstowie trudnili siê zegarmistrzostwem i
handlem zegarami. Tu Emma spêdzi³a
dzieciñstwo, dorasta³a i uczêszcza³a do
Szko³y Powszechnej. W Bydgoszczy ukoñ-
czy³a Gimnazjum i ni¿sz¹ Szko³ê Han-

EMMA COHN
Z RODZIN¥

dlow¹. W roku 1921 w miejscowej synago-
dze wysz³a za m¹¿ za syna miejscowego
kupca Jakuba Cohna - syna Luisa. W tym
czasie w Fordonie mieszka³o dwóch braci
Cohn, wspomniany Luis i starszy od niego
Herbert. Cohnowie to rodzina pruskich
¯ydów przyby³a do Fordonu w XVII wieku
z dzisiejszych terenów Litwy.

Dwaj bracia trudnili siê handlem nieru-
chomo�ciami i p³odami rolnymi. Starszy,
Herbert w pocz¹tku lat trzydziestych mia³
ostry zatarg polityczny z w³adzami. Podob-
no sta³o siê to za przyczyn¹ podburzania
Polaków przez miejscowych Niemców z
Bydgoszczy. Nie mia³ tu racji bytu i musia³
wyprowadziæ siê. Dziêki pomocy któr¹
wspar³ go miejscowy prezydent miasta
Wac³aw Wawrzyniak w ksiêgach ewiden-
cyjnych wpisano inne miejsce nowego po-
bytu, ni¿ w rzeczywisto�ci. Jednocze�nie
Cohn zmieni³ nazwisko i zamieszka³ na te-
renach dzisiejszego województwa pomor-
skiego. Tam szczê�liwie prze¿y³ ca³y okres
okupacji i zmar³ w 1951 roku. Potomkowie
jego rodziny ¿yj¹ w tamtych stronach do
dzi�.

Luis Cohn zmar³ nagle w Fordonie  w
1937 roku. Emma wychowywa³a trójkê
dzieci (Jakub ur. w 1922 roku, Izaak - 1927
i Rachel - 1929)  prowadzi³a tu sklep b³a-
watny i galanteriê krawieck¹.

Brat Luisa i rodzina ostrzega³a na po-
cz¹tku 1939 roku Emmê, ¿e szykuj¹ siê
ciê¿kie czasy, zw³aszcza dla ̄ ydów. Prosi-
li j¹, aby sprzeda³a wszystko co ma i emi-
growa³a poza granice Polski. Jednak ona
nie s³ucha³a ostrze¿eñ. Mówi³a, ¿e z wszyst-
kimi ¿yje w zgodzie i nie ma tu wrogów.
Niczego nie potrzebuje siê obawiaæ. Jed-
nak ta pewno�æ j¹ zgubi³a.

O mojej parafii (35)

KONFESJONA£Y I KAMIEÑ

Nadszed³ rok 1989. W parafii przyby-
wa³o wiernych. W lutym, na pocz¹tku Wiel-
kiego Postu, zaplanowano (pierwszy raz)
pi¹tkowe nabo¿eñstwa Drogi Krzy¿owej
rano i wieczorem. By³o to u³atwienie dla
parafian pracuj¹cym rano i po po³udniu.

Tak¿e w lutym nasza kaplica (ta nieist-
niej¹ca) wzbogaci³a siê o dwa dalsze kon-
fesjona³y. By³ to dar mieszkañców z ul.
Igrzyskowej. Mieli�my odt¹d 4 konfesjona-
³y, z których dwa s³u¿¹ nam do dzi� w nowo
wybudowanej kaplicy, natomiast pozosta-
³e dwa ks. proboszcz Zygmunt ofiarowa³ do
Siemonia.

Jak zwykle - 19 marca - wznowiono pra-
ce na budowie ko�cio³a. Front robót by³
zapewniony, materia³ów zgromadzono spo-

W dniu  4 listopada 1939 roku w godzi-
nach popo³udniowych wkroczy³ do miesz-
kania Emmy Cohn miejscowy ¿andarm
Selbschutzu Raihold Asbar z kilkunasto-
osobow¹ bojówk¹ m³odzie¿y z Hitlerjugend.
Po kilkunastu minutach pod ich dom pod-
jecha³ samochód Gestapo. Wyprowadzo-
no do niego Emmê wraz z dzieæmi i pod
eskort¹ odwieziono do siedziby Gestapo w
Bydgoszczy. Po drodze zabrano jeszcze
osoby z dwóch innych miejsc.

Ca³a rodzina Cohn zosta³a rozstrzelana
w Dolinie �mierci w dniu 9 listopada 1939
roku podczas masowej egzekucji grupy kil-
kudziesiêciu ¯ydów z Bydgoszczy.

Aresztowanie tej rodziny, jak i innych
¯ydów by³o �ci�le przygotowan¹ akcj¹ eks-
terminacyjn¹. Dowódca Bezirken Fordon
Selbszchutz (Okrêg Selschutzu, który obej-
mowa³ Fordon, Osielsko, Trzeciewiec i Do-
brcz) Walter Gassman wyda³ rozkaz skie-
rowany do fordoñskiego dowódcy plutonu
Selschutzu, którym by³ Niemiec z Miedzy-
nia Ernst Hõhn, aby oczy�ci³ swój teren z
¯ydów, poniewa¿ on postawi³ sobie za "za-
danie" aby Fordon jako pierwsze miasto w
okolicy by³ "czysty". Tak te¿ siê sta³o. Ju¿
15 listopada Gassman zameldowa³ Komen-
dantowi NSDAP w Bydgoszczy, ¿e "w For-
donie nie ma ani jednego ¯yda". W nagro-
dê za ten czyn dosta³ samochód - mienie
zabrane jednemu z ¯ydów.

opracowa³ KfAD

Materia³ �ród³owy:
Dzieje Fordonu i okolic - KPTK 1997; Oso-
by informatorzy ze Zbrachlina, Grupy k/Gru-
dzi¹dza i okolic oraz dalsza rodzina Her-
berta Cohna.

ro, wiêc mury ros³y szybko. W takiej sytu-
acji ks. Proboszcz zdecydowa³, ¿e w maju,
kiedy bêdzie bierzmowanie, odbêdzie siê
równie¿ uroczyste wmurowanie kamienia
wêgielnego w mury ko�cio³a.

Zgodnie z planem, 11. maja 1989 roku,
aktu wmurowania dokona³ ordynariusz Die-
cezji Che³miñskiej ks. bp Marian Przykuc-
ki. Warto przypomnieæ, ¿e kamieñ wydo-
byty z fundamentów ko�cio³a parafialnego
�w. Miko³aja w Starym Fordonie by³ po�wiê-
cony w Poznaniu przez Jana Paw³a II w
dniu 26 czerwca 1983 roku i czeka³ na ten
moment, le¿¹c na biurku w mieszkaniu ks.
Zygmunta Trybowskiego przez prawie 6 lat.
Kamieñ ten znajduje siê w murze z prawej
strony nawy ko�cio³a, obok repliki Piety
Bydgoskiej (Oborskiej).

Na uroczysto�æ wmurowania ks. Try-
bowski zaprosi³ wielu ksiê¿y proboszczów
z s¹siednich parafii. Jeden z proboszczów
nie mog¹c przybyæ osobi�cie przys³a³ swe-
go wikariusza. By³ nim m³ody kap³an, ks.
Przemys³aw Ksi¹¿ek. Jak mówi³ pó�niej,
przyt³acza³a go wielko�æ budowanego ko-
�cio³a. Wysoko ocenia³ naszego budowni-

czego ks. Trybowskiego za odwagê, ¿e
podj¹³ siê tak trudnego zadania wybudo-
wania ogromnej �wi¹tyni i kierowania tak
wielk¹ parafi¹. W tym czasie nie przypusz-
cza³, ¿e dane mu bêdzie za kilka lat byæ
nastêpc¹ tego "odwa¿nego" kap³ana i dru-
gim proboszczem naszej parafii. (cdn)

KfAD

Od autora: Gdyby, po lekturze kolejnego od-
cinka, kto� chcia³ co� dopowiedzieæ do opisy-
wanych zdarzeñ, bardzo proszê o kontakt.
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Kompendium (20)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

17 czerwca 2007
Inka Szpitter

ur. 04.01.2007
24 czerwca 2007

Julia Zuzanna Kampert
ur. 20.02.2007

Kacper Oliwier Wi�niewski
ur. 05.05.2007

Wojciech Kocicki
ur. 17.03.2007

Jakub Karol Roszak
ur15.04.2007

Natalia Kamerdyn
ur. 09.04.2007
6 lipca 2007

Julia Elizabeth Billow
ur. 09.08.2006
8 lipca 2007

Wiktoria B³aszczykowska
ur. 14.04.2007

Julia Zuzanna Szymañska
ur. 22.04.2007
Jakub Adametz
ur. 23.04.2007
Micha³ Mucha
ur. 04.05.2007

Alicja Schneider
ur. 19.05.2007

Marianna Dorota Kolgun
ur. 12.05.2007
22 lipca 2007

Julian Piotr Kaniecki
ur. 10.05.2007

Julia El¿bieta Lewandowska
ur. 06.03.2007

Nicola Bagniewska
ur. 25.05.2007
Kacper Ryczek
ur. 16.04.2007

Olaf Aleksander Szymczak
ur. 29.01.2007

Kacper Witold Jêdruchów
ur. 29.06.2007

Cezary Jan Nowakowski
ur. 13.01.2007

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 (13)

NIEBO I ZIEMIA
59. Co Bóg stworzy³?

Pismo �wiête mówi: "Na pocz¹tku Bóg stworzy³ niebo i ziemiê" (Rdz
1,1). Ko�ció³ w swoim wyznaniu wiary stwierdza, ¿e Bóg jest Stwórc¹
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, wszystkich bytów
duchowych i materialnych, to jest anio³ów i �wiata widzialnego, a na
koñcu cz³owieka.

60. Kim s¹ anio³owie?

Anio³owie s¹ stworzeniami czysto duchowymi, niecielesnymi, niewi-
dzialnymi i nie�miertelnymi, bytami osobowymi, posiadaj¹cymi rozum
i wolê. Kontempluj¹c nieustannie oblicze Boga, wielbi¹ Go  s³u¿¹ Mu
i s¹ Jego wys³annikami w wype³nieniu zamys³u zbawienia wszyst-
kich ludzi.

61. W jaki sposób anio³owie s¹ obecni w ¿yciu Ko�cio³a?

Ko�ció³ ³¹czy siê z anio³ami w uwielbianiu Boga, wzywa ich wsta-
wiennictwa i czci w liturgii pamiêæ niektórych z nich.

Ka¿dy wierny ma anio³a jako nauczyciela i pasterza prowadz¹-
cego przez ¿ycie (�w. Bazyli Wielki). (cdn.)

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

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

17 Na o�cie¿ (6/2007)

Bóg stworzy³ byty widzialne i
niewidzialne. Wiele bytów nie wi-
dzimy, a one jednak s¹, np. te,
które widzimy dopiero po powiêk-
szeniu przez mikroskop. S¹ takie
bakterie, których nie widzimy, a
ich istnienie poznajemy po cho-
robie, na któr¹ cz³owiek zapada,
lub takie, które oczyszczaj¹ �cie-
ki, ich obecno�æ widaæ po robo-
cie któr¹ wykona³y.

S¹ te¿ byty niewidzialne, du-
chowe, których nie widaæ - to
anio³owie. Anio³ jest przeznaczo-
ny nam do pomocy, aby�my osi¹-
gnêli zbawienie, np. nasz Anio³
Stró¿. Jak mo¿emy siê z nim po-
rozumiewaæ? Z anio³ami porozu-
miewamy siê my�l¹. Mo¿emy roz-

16 czerwca 2007
W³odzimierz Pawlak
Justyna Maria Rac

Grzegorz Marian Dolata
Magdalena Wioletta Badowska

Ryszard Stanis³aw Winnicki
Zdzis³awa P¹cek

Adam Krzysztof Mondry
Marlena W³odarczyk
Marian Czechowicz

Katarzyna Sieraszewska
23 czerwca 2007

Marcin Matuszewski
Anna Loretañska

Dariusz Micha³ Wasilewski
Aleksandra Kocewicz

�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,

wierno�æ
i uczciwo�æ
ma³¿eñsk¹

Miros³aw Siwiak
Maria Jolanta Barciszewska

29 czerwca 2007
Maciej Oleksy

Beata Magdalena Dzik
Marcin Jankowski
Jolanta Gwizda³a

Robert Jan Le�niak
Aleksandra Romana Kortas

30 czerwca 2007
Patryk Jacek Bless
Sylwia Kurowska
Mariusz Jan Split

Karolina Ewa Boñczyk
Bart³omiej Pawe³ Dobrowolski

Joanna Ra�na
Dariusz Jan Zieliñski
Katarzyna Buzalska

7 lipca 2007
Maciej Weso³owski
Iwona Bogañska

Marcin Józef Urbaniak
Agnieszka Weso³owska

Rados³aw Piotr Ara�niewicz
Monika Jakoby

Grzegorz Guzia³ek
Monika Anita Mê¿yd³o

Miros³aw Pawe³ Szymczak
Jagoda Wi�niewska

20 lipca 2007
Wojciech Ka³dan

Aneta Paulina Majka
21 lipca 2007

Marcin Karol Majewski
 Karina Maria Kalczyñska

Mariusz Jan Dzik
Katarzyna Kolber

Robert Jakoby
Katarzyna Dom¿alska

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu

Jan £ochowicz
ur. 10.04.1949 zm. 13.06.2007

Grzegorz Urbañski
ur. 09.03.1940 zm. 13.06.2007

Helena Katarzyna P³awska
ur. 28.04.1922 zm. 19.06.2007

Kazimiera Wiêc³awska
ur. 09.06.1924 zm. 21.06.2007

Stefan Julian Sobieraj
ur. 18.10.1958 zm. 23.06.2007

Henryk Franciszek Grzegorowski
ur. 01.04.1928 zm. 26.06.2007

Stefan Gwarek
ur. 23.06.1926 zm. 29.06.2007

Tadeusz Radecki
ur. 26.07.1949 zm. 04.07.2007

Izabela Maria Kowalkowska Patka
ur. 07.03.1950  zm. 08.07.2007

Marta Ku�nierek
ur. 20.09.1921  zm. 13.07.2007

Zbigniew Kujawa
ur. 16.10.1946  zm. 17.07.2007
Jadwiga Kazimiera Jarmoliñska
ur. 04.04.1944  zm. 21.07.2007

Wanda Marianna Grajewska
ur. 10.04.1945  zm. 24.07.2007

 Z ksi¹g parafialnych wg stanu
w dniu 25.07.2007 spisa³ Krzysztof D.

SAKRAMENT CHRZTU �W.
Sakrament sprawowany jest przy
udziale wspólnoty parafialnej w cza-
sie niedzielnej Mszy �w. o 13.00.
Dziecko zg³aszaj¹ rodzice w Biurze
Parafialnym podaj¹c kandydatów na
chrzestnych, tj. osoby ochrzczone,
bierzmowane, praktykuj¹ce, maj¹ce
ukoñczone 16 lat (je¿eli ¿yj¹ w ma³-
¿eñstwie musi to byæ zwi¹zek sakra-
mentalny). Zg³aszaj¹c dziecko do
Chrztu �w. trzeba przedstawiæ odpis
skrócony aktu urodzenia dziecka z
USC. Katecheza odbywa siê zawsze

INFORMACJE

mawiaæ z anio³em swoim i anio-
³em innej osoby. Anio³owie s¹ s³u-
gami Boga.

Co to wszystko oznacza dla
mnie? Gdy robi³am rachunek su-
mienia przed spowiedzi¹, nie za-
stanawia³am siê przewa¿nie nad
mo¿liwo�ci¹ pope³nienia przeze
mnie grzechu my�l¹, a raczej s³o-
wem i czynem. Drugi cz³owiek jest
fizyczny, porozumiewam siê z nim
s³owem - to jest czytelne, ale ¿eby
porozumiewaæ siê my�l¹?

Niedawno w naszych kinach
wy�wietlany by³ film "Cisza", któ-
ry pokazywa³ ¿ycie kartuzów. Jest
to zakon kontemplacyjny, pe³en
ciszy i prostych czynno�ci co-

Z KANCELARII PARAFIALNEJ

przed Chrztem �w. w sobotê po Mszy
�w. o 18.30.
Najbli¿sze terminy Chrztu �w.:
12 i 22 sierpnia oraz 9 i 23 wrze-
�nia br.

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

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

[dokoñczenie na str. 19]



Od 25. czerwca rozpocz¹³ pracê w naszej parafii nowy wikariusz ks.
mgr Ryszard Szymkowiak.

7. lipca o 7.00 odprawiona zosta³a Msza �w. w intencji Radia Maryja
i Ojczyzny, po niej odby³o siê nabo¿eñstwo z Ró¿añcem do NSNMP
i spotkanie cz³onków Ko³a Przyjació³ Radia Maryja.

8. lipca odby³ siê rowerowy  piknik  rodzinny w Jaru¿ynie. * Na XXV
Festiwalu Piosenki Religijnej "Maria Carmen" w najstarszym polskim
Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej I miejsce w kategorii �Ze-
spó³� zdoby³ nasz parafialny zespó³ m³odzie¿owy "Samemu Bogu".

13. ka¿dego miesi¹ca do pa�dziernika o 20.30 Nabo¿eñstwo Fatim-
skie - zapraszamy.

15. lipca Parafialny Klub Sportowy WIATRAK zorganizowa³ Rowero-
we Podchody Le�nymi �cie¿kami.

16 lipca przypada³o wspomnienie NMP z góry Karmel. Msza �w. z
po�wieceniem szkaplerzy i ich na³o¿eniem odprawiona zosta³a o 18.30.

Od 21 do 31 lipca sz³a do Czêstochowy Grupa Pielgrzymkowa �Prze-
zroczysta� (w ramach Pielgrzymki Diecezjalnej). Grupie przewodni-
czy³ ks. Krzysztof Buchholz.

Od 23 lipca do 28 lipca sz³a DEKANALNA PIELGRZYMKA miêdzy
parafiami Fordonu. 23 lipca do naszej parafii przybyli wieczorem p¹t-
nicy z parafii �w. Mateusza. 24. lipca, po wieczornej Mszy �w.,  piel-
grzymka wyruszy³a do parafii �w. Marka.

25 lipca przypada³o wspomnienie �w. Krzysztofa - Patrona kierow-
ców i podró¿nych. Po Mszach �w. o 8.30 i 18.30 nast¹pi³o po�wiêce-
nie pojazdów i zbiórka ofiar w ramach akcji �Miva Polska�. (str. 19)

27 lipca wyruszy³a Piesza Parafialna Grupa Pielgrzymkowa �Bia³o-
¯ó³ta� w ramach Pilegrzymki "Promienistej", która wejdzie na Jasn¹
Górê 5 sierpnia. Przewodninkiem Grupy jest ks. Ryszard Szymko-
wiak.

1 sierpnia w naszej wspólnocie parafialnej go�ci³a grupa pieszych
pielgrzymów z Gdañska do Czêstochowy.

15 i 26. sierpnia - nabo¿eñstwa maryjne przy figurze o 21.00

1. wrze�nia odbêdzie siê kolejna �Lednica Seniora�. Pocz¹tek na Po-
lach Lednickich o 12.00.

Od 17 do 26 wrze�nia nasza Parafia organizuje Pielgrzymkê do Lo-
urdes. Informacje i wp³aty w zakrystii i biurze parafialnym.

Od 19 do 22 wrze�nia planowana jest Pielgrzymka po Ma³opolsce:
Kraków, Tyniec, Zakopane, Czorsztyn, Wieliczka.

Od 10 do 13 pa�dziernika planowana jest Pielgrzymka po Ziemi K³odz-
kiej: Kotlina K³odzka, Bardo �l¹skie, Duszniki, Skaliste Miasto, wy-
jazd do Pragi, Wambierzyce.

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

Inne wiadomo�ci na stronach DA �Martyria� i Fundacji �Wiatrak�

Biuro Parafialne czynne jest w dni robocze (od poniedzia³ku
do pi¹tku) od 9.00 do 10.00 i od 16.00 do 17.00.

Inne informacje na stronie �Wiatraka� i DA �Martyria�.

Transmisja nabo¿eñstw na stronie internetowej www.mbkm.pl.

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY

POZIOMO:
[1A] Nakrycie g³owy starszej pani. [2G] Skaka³a i nó¿kê z³ama³a.
[3A] Narzêdzie do wiertarki. [4G] Jeden ze zmys³ów, dobrze jak so-
koli. [5A] Stan podczas hipnozy. [6F] Ryba jak nastêpca francu-
skiego tronu. [7D] Zgromadzenia przedwyborcze. [8A] Hinduska
bogini �mierci. [8H] Jednostka administracyjna w USA. [9D] Kate-
goryczne polecenie. [10A] Popularny instrument muzyczny. [11G]
Podobno m¹dry po szkodzie. [12A] Wieszczka Apollina. [13E] Wi-
dzisz go z plecakiem na szlaku. [14A] Okr¹g³e skrzy¿owanie. [15E]
Wynik odejmowania.
PIONOWO:
[A1] Ujêcie przeciwnika na macie. [A10] Najszybszy z kotów. [B5]
Rasowe konie. [C1]  Bardzo obfity deszcz. [C10] Odg³os pêdz¹ce-
go tabunu koni. [D5] �wie¿a wiadomo�æ. [E1]  Kolega Romka i Atom-
ka. [E9] W³a�ciciel statku. [F6] Produkt z tartaku. [G1] ¯o³nierz Ar-
mii Krajowej. [G11] Stolica nad Sekwan¹. [H6] Miasto z szybowca-
mi na trasie Poznañ - Wroc³aw. [J1] W westernach nosi gwiazdê.
[J11] Czeskie dziewczyny. [K6]  Bzdurne urojenie. [L1] Piêtro w
teatrze. [L11] Australijski mi�.

Odgadnij wyrazy i odczytaj has³o wg podanego szyfru. Poszczegól-
ne wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasami.  W rozwi¹zaniu wystar-
czy podaæ samo has³o.
Oto szyfr: [(E5, L2, F9, D3, E12, K7, C3, H15, A5, K11, H6, D9, E2,
K15, B1)  (E11, G1, F3, G15, L5, C14, K2, F15, A3)  (C1, L4, B14,
G7, A2, G12, F3)  (A1, A2, D3, B12, J1, C10, E4, H8)  (J15) ( G11,
G13, H11 G4, K8, F6, H4, B10)  (A12, J4, J2, F7, H9)  (E1, J4, B6,
D14, H13)  (G15, E2, K15, G5, L15)].
Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub wrzucaæ do
skrzynki �Poczty parafialnej� do 16. wrze�nia 2007 roku.
Rozwi¹zanie �Krzy¿ówki  majowej� brzmia³o: �KAP£AN - CZ£OWIEK
ODDANY BOGU S£U¯Y LUDZIOM PRZEZ CHRYSTUSA�. Nagro-
dê otrzymuje Agnieszka Sprada, zam. w Osiu. Gratulujemy. Na-
grodê wy�lemy poczt¹.

ZNACZENIE WYRAZÓW

KRZY¯ÓWKA WAKACYJNA
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 Czytelnikom za listy. Sk³ad ukoñczono
i oddano do druku  3. sierpnia 2007 r.  Nastêpne wydanie �Na o�cie¿� pla-
nowane jest  23. wrze�nia 2007r.

Miesiêcznik parafialny �Na o�cie¿�
Redaguje kolegium, ks. Krzysztof Buchholz (asystent ko�cielny) * Adres: ul. Bo³tucia
5,  85-796 Bydgoszcz; naosc@mbkm.pl * www.naosc.mbkm.pl   * Materia³ów nie
zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega siê równie¿ prawo do zmiany tytu³ów,
skrótów i redakcji materia³ów * Wydawca: Rzymskokatolicka Parafia Matki Bo-
skiej Królowej Mêczenników w Bydgoszczy.

TELEFONY
323-48-33 ks. proboszcz Jan Andrzejczak
323-48-45 ks. Krzysztof Buchholz; 323-48-42 ks. Ryszard Szymkowiak
323-48-41 ks. Marcin Puziak; 323-48-46 ks. Wojciech Retman
323-48-43 ks. Dariusz Weso³ek; 323-48-44 ks. Zbigniew Zimniewicz
Biuro Parafialne (tel. (052) 323-48-35 lub 346-76-25 od poniedzia³ku
do pi¹tku od 9.00 do 10.00 i od 16.00 do 17.00.
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Droga Redakcjo
Wiem i nie mam nic przeciwko temu, ¿e w
Ko�ciele �wiêci siê wiele rzeczy i przedmio-
tów. Oczywiste, ¿e po�wiêcone winny byæ
dewocjonalia, jak medaliki, obrazy, krzy¿y-
ki, ksi¹¿eczki do nabo¿eñstwa itd.
Wiem, ¿e �wiêci siê �wiece, czy to te do I
Komunii, które maj¹ nam s³u¿yæ na ca³e
¿ycie, choæ to ró¿nie bywa, czy to gromni-
ce. Tradycja pozwala na po�wiêcenie zió³,
wianków, palm i wielu innych przedmiotów.
Wiele razy jednak �wiêci siê rzeczy nie
maj¹ce nic, lub niewiele wspólnego z wiar¹,
katolicyzmem.
Ostatnio w³a�ciciel pubu, w którym znala-
z³am pracê, poprosi³ kap³ana, aby ten po-
�wiêci³ nowe wyposa¿enie. Sk³ada³o siê na
to lada ch³odnicza, telewizor i aparat do gry.
Czy to nie przesada? Przecie¿ w takim klu-
bie rzeczy te s³u¿¹ celom w ogóle nie zwi¹-
zanym z wiar¹. Raczej do rozpusty. Czy to
dobre posuniêcie, czy snobizm w³a�cicie-
la? Co na to powiecie?

Sylwia

W Ko�ciele obok sakramentów s¹ rów-
nie¿ sakramentalia, które maj¹ za zadanie
przygotowanie ludzi do przyjêcia g³ówne-
go skutku sakramentów i u�wiêcaj¹ ró¿ne

ksi¹dz  MELCHISEDEC      odpowiada

Dokument Papieskiej Rady, stara siê
trafiæ przede wszystkim do naszych su-
mieñ, bo czytaj¹c uwa¿nie ten "dekalog"
- wskazania, ka¿dy zauwa¿y miejsca, w
których - w czasie poruszania siê dro-
gami - nasze zachowanie odstaje od za-
wartych w nim wskazówek.

Jeste�my przyzwyczajeni, ¿e z pêdz¹-
cych obok nas aut czêsto dobiegaj¹ d�wiê-
ki, które rozró¿niane s¹ przez nasze uszy
jako zestaw g³osów uk³adaj¹cy siê rytm
charakterystycznego "Bum, bum, bum ...".

Jakie¿ by³o moje zdziwienie, kiedy id¹c
rankiem pewnego wakacyjnego dnia po za-
kupy us³ysza³em z g³o�nika przeje¿d¿aj¹-
cego obok auta s³owa: "... ¿e bardzo zgrze-
szy³em my�l¹, mow¹, uczynkiem i zanie-
dbaniem. Moja wina ... ". Auto coraz bar-
dziej oddala³o siê, a s³owa znanej modli-
twy wype³nia³y moje ucho.

W tym momencie przypomnia³em sobie
przeczytan¹ w prasie informacjê, ¿e  Pa-
pieska Rada Duszpasterstwa Migrantów
i Podró¿nych og³osi³a 19 czerwca br. do-
kument ("Wskazania w duszpasterstwie
drogi"). Dokument mówi miêdzy innymi o
u¿ytkownikach dróg i kolei, kobietach i dzie-
ciach ulicy oraz o ludziach bezdomnych.
Ka¿da z tych spraw by³a wcze�niej staran-
nie omawiana. Zawarte w nim tre�ci ujêto
w swoisty "dekalog kierowcy".

DROGOWE MEMENTO
przypomnienie Papieskiej Rady

okoliczno�ci naszego ¿ycia (por.: KKK
1667). " (�) w ten sposób niemal ka¿de
godziwe u¿ycie rzeczy materialnych mo¿e
zostaæ skierowane do u�wiêcenia cz³owie-
ka i uwielbienia Boga (KKK 1670).

Z takiego ujêcia kwestii sakramentaliów
rodzi siê wniosek, ¿e rzeczy same w sobie
nie s¹ dobre ani z³e. To, czy bêd¹ nas one
przybli¿a³y do Boga, czy te¿ od Niego od-
dala³y zale¿y od intencji tego, który pos³u-
guje siê dan¹ rzecz¹. Czy bêdzie siê ni¹
kto� pos³ugiwa³ w sposób godziwy i czy
bêdzie siê to przyczynia³o do osobistego
u�wiêcania, zale¿y wiêc od naszego podej-
�cia i naszej decyzji.

Choæ na pewno okoliczno�ci, czy te¿ spo-
sób funkcjonowania danej rzeczy mog¹
sugerowaæ i niejako "zapraszaæ" do niego-
dziwego jej u¿ywania, to jednak cz³owiek
jest istot¹ woln¹ i to on podejmuje decy-
zjê, czy chce wzrastaæ w wolno�ci, czy te¿
j¹ ograniczyæ i pomniejszyæ.

PS.
Je¿eli chodzi o to konkretne pytanie, to nie
jestem zwolennikiem po�wiêcania przed-
miotów, które w intencji w³a�cicieli maj¹
kogo� duchowo pomniejszaæ lub prowadziæ
do uzale¿nienia.
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dziennych. Bracia zakonni nie chodz¹ tam
smutni, a m³ody mnich potrafi z rado�ci¹
us³u¿yæ starszemu, niedo³ê¿nemu, np. roz-
masowaæ bol¹ce cia³o.

Mo¿e, gdy cz³owiek nie gapi siê w telewi-
zor, gdy nie jest ca³kowicie zajêty gr¹ kom-
puterow¹ lub buszowaniem w Internecie, to
potrafi zauwa¿yæ, ¿e kto� czego� potrzebu-
je, ¿e mo¿na komu� us³u¿yæ? Mo¿e do ta-
kich czynno�ci nie potrzeba s³ów, a jednak
jest ³¹czno�æ miêdzy lud�mi? Mo¿e jest mo¿-
liwe prawdziwe porozumienie bez s³ów, gdy
mamy otwarte oczy i serce?

�wiêty Augustyn mówi, ¿e anio³ to funk-
cja, to bycie s³ug¹ i wys³annikiem Boga, na-
tomiast jego natur¹ jest bycie duchem! O ist-
nieniu  anio³ów mo¿na przekonaæ siê same-
mu we w³asnym ¿yciu, rozmawiaj¹c z nimi w
my�lach lub przeczytaæ o tym na kartach Pi-
sma �wiêtego np. jak Archanio³ Gabriel zwia-
stowa³ Maryi, ¿e pocznie i porodzi Syna Bo-
¿ego, czy Anio³ Rafael wybra³ siê w podró¿ z
Tobiaszem, lub jak Anio³ Pañski uwolni³ Pio-
tra z wiêzienia itd.

Wniosek z tego taki, ¿e nie jeste�my ni-
gdy sami, bo Bóg da³ nam Anio³a swego, aby
prowadzi³ nas po naszych drogach. Moim
ulubionym wersetem psalmu jest (PS 34,9)
"Anio³ Pañski otacza szañcem bogobojnych,
aby ich ocaliæ." - Kto� tu mocno staje w na-
szej obronie. (IJP)

[dokoñczenie ze str. 17]

Co oznacza dla mnie

Warto go zacytowaæ raz jeszcze, aby
jego s³owa sta³y siê codziennym memen-
to, nie tylko osób prowadz¹cych pojazdy.

Oto jego tre�æ:

1.  Nie zabijaj.
2.  Niech droga bêdzie dla ciebie na-

rzêdziem jednocz¹cym osoby, a
nie �miertelnym niebezpieczeñ-
stwem.

3. Niech uprzejmo�æ, poprawno�æ i
ostro¿no�æ pomog¹ ci wyj�æ z nie-
przewidzianych sytuacji.

4. Okazuj mi³osierdzie i pomagaj bli�-
niemu w potrzebie, szczególnie
gdy jest ofiar¹ wypadku drogowe-
go.

5. Niech samochód nie bêdzie dla
ciebie przejawem w³adzy, panowa-
nia i okazj¹ do grzechu.

6. Z mi³o�ci¹ przekonuj m³odych i nie
tylko m³odych do tego, aby nie za-
siadali za kierownic¹, gdy nie s¹
w stanie.

7. Wspieraj rodziny ofiar wypadków
drogowych.

8. Doprowad� do spotkania ofiary i
agresora we w³a�ciwym momen-
cie, a¿eby mogli prze¿yæ wyzwa-

laj¹ce do�wiadczenie przebacze-
nia.

9. Na drodze chroñ s³abszego.
10. Poczuwaj siê do odpowiedzialno-

�ci za innych.

Dokument Papieskiej Rady, stara siê tra-
fiæ przede wszystkim do naszych sumieñ,
bo czytaj¹c uwa¿nie ten "dekalog" - wska-
zania, ka¿dy zauwa¿y miejsca, w których -
w czasie poruszania siê drogami - nasze
zachowanie odstaje od zawartych w nim
wskazówek.

We�my choæby punkt trzeci, który jest
wyra�nym apelem o kulturê na drodze. A
nam zdarza siê, ¿e jad¹c czy id¹c z naru-
szaniem przepisów i zasad ruchu drogo-
wego w "bilansie" takiego nieroztropnego i
nagannego zachowania siê na drodze jest
to "zaoszczêdzenie" zaledwie kilku minut.
A co dzieje siê, kiedy siê nie uda? Wtedy
wiemy, ¿e nastêpuj¹ skutki takiego zacho-
wania - niepowetowane straty materialne
a i czêsto ludzkie cierpienie trwaj¹ce przez
wiele dni, a czasami i do koñca ¿ycia.

Wszystkim ¿yczê �Szerokiej drogi� i, jak
kiedy� przeczyta³em na konsoli sterowni-
czej motorniczego tramwaju napis, �Bo¿e
prowad�!� - nas.

Fred




