


Niniejsze wydanie d³ugo powstawa³o, ale
my�lê, ¿e warto by³o czekaæ na moment jego
ukazania siê. Zosta³o oznaczone jako wy-
danie "wrze�niowo-pa�dziernikowe", ale byæ
mo¿e, ¿e jeszcze w pa�dzierniku uka¿e siê
nastêpne. Jest to próba kompromisu i spe³-
nienia postulatu grupy PT Czytelników, któ-
rzy proponowali, aby �Na o�cie¿� ukazywa-
³o siê na pocz¹tku miesi¹ca.

Tematem wiod¹cym jest has³o �¯ycie
sakramentalne�, czyli próba ogl¹du, jak w
naszym ¿yciu dzia³a ³aska sakramentalna.
Przyk³adem tego dzia³ania niech bêdzie
przejmuj¹cy wiersz pani Klementyny o Byd-
goszczy, o wakacyjnym spotkaniu wuja z
siostrzeñcem - to na stronie dla dzieci �Ta-
kie misie�. W wydaniu jest jak zwykle sporo
tekstów o wydarzeniach parafialnych i sta³e
dzia³y.

Z bie¿¹cego wydania chcia³em poleciæ
gor¹co rozmowê miesi¹ca z panem Beno-
nem Brzezich¹, który jako uczeñ szko³y za-
wodowej asystowa³ przy ekshumacji zw³ok
ofiar pomordowanych w Fordoñskiej Dolinie
�mierci. Jest to kolejne �wiadectwo o tym
wa¿nym dla Polaków, bydgoszczan i naszej
parafii miejscu.

A przed nami wielka lawina wydarzeñ,
wiêc nie ma obawy o tre�æ kolejnych wydañ.
W "Zamy�leniach" ks. proboszcza Jana
mo¿na przeczytaæ, ¿e zbli¿aj¹ siê rekolek-
cje na temat "Ca³unu Turyñskiego", otwar-
cie Pierwszego Synodu Parafialnego i inne
wa¿ne wydarzenia przygotowuj¹ce do jubi-
leuszu XXV-lecia naszej Parafii i ustanowie-
nia tu Sanktuarium Golgoty XX Wieku. Uwa-
¿am, ¿e ka¿dy, w zale¿no�ci od posiadanych
darów i umiejêtno�ci mo¿e w te dzie³a w³¹-
czyæ siê i czynnie w nich uczestniczyæ.

Od najbli¿szego wydania Redakcja po-
stanowi³a przedstawiaæ postêp prac zwi¹za-
nych ze zbli¿aj¹cym siê jubileuszem,
a w szczególno�ci Synodem Parafialnym.

I jeszcze jedno. �Fordoñskie Promyczki�
obchodz¹ spory ju¿ jubileusz - 20-lecia ist-
nienia dzia³ania. Jest próba ogarniêcia mi-
nionego czasu, przez aktualnego opiekuna
Grupy - ks. Wojciecha Retmana. Cz³onkom
wspólnoty i ks. Opiekunowi sk³adam najlep-
sze ¿yczenia �Ad multos Annos�.

Fred

Mo¿na nie czytaæ  ...
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Obecno�æ w Ko�ciele

Ten numer miesiêcznika "Na o�cie¿"
po�wiêcony jest Sakramentom Ko�cio³a.

Dlatego warto tu powiedzieæ, ¿e poprzez
po�rednictwo Ko�cio³a, ³aska siedmiu sakra-
mentów podtrzymuje nas podczas naszego
¿ycia: poprzez Chrzest �wiêty odradza nas
jako dzieci Bo¿e i wprowadza nas do swo-
jej rodziny; podczas Bierzmowania, umac-
nia nasze w³¹czenie do Ko�cio³a i w Chry-
stusa; dziêki Eucharystii otrzymujemy pe³-
niê naszego zjednoczenia z Chrystusem i
przynale¿no�ci do Ko�cio³a; w sakramencie
Pojednania leczy nasze rany i odnawia
nasz¹ ³¹czno�æ z Bogiem, zerwan¹ na wsku-
tek grzechu; w Namaszczeniu Chorych przy-
chodzi nam z pomoc¹, aby�my mogli ¿yæ z
Chrystusem podczas choroby i nadaæ sens
naszemu cierpieniu; w sakramencie Ma³¿eñ-
stwa u�wiêca mi³o�æ miêdzy mê¿czyzn¹ i
kobiet¹ czyni¹c ich znakami widzialnymi
zjednoczenia Chrystusa i Ko�cio³a; w sakra-
mencie Kap³añstwa konsekruje kap³anów,
jako s³ugi Chrystusa, czyni ich zdolnymi do
nauczania, u�wiêcania i kierowania ludem
Bo¿ym.

Czasem s³yszy siê, ¿e �wiecki jest obec-
ny w Ko�ciele w trzech postaciach: s³ucha
kazañ, stoi na Mszy �w. lub siêga do portfe-
la po pieni¹dze na tacê. To trzeba zmieniæ.
Przecie¿ Jan Pawe³ II mówi³ o wspó³odpo-
wiedzialno�ci wszystkich �wieckich za Ko-
�ció³. Tê wspó³odpowiedzialno�æ pragniemy
wskazaæ i do niej zachêciæ.

W zwi¹zku z jubileuszem istnienia para-
fii powsta³ pomys³, by do tych uroczysto�ci
przygotowaæ siê w sposób odpowiedni.
Chcemy zatem zwo³aæ synod parafialny, któ-
ry po æwieræ wieku istnienia parafii postawi
diagnozê stanu ¿ycia religijnego parafian, i
wyda odpowiednie statuty ukazuj¹ce kierun-
ki rozwoju ¿ycia wiary w naszej wspólnocie
parafialnej na nastêpne lata.

Wype³niaj¹c testament za³o¿yciela tutej-
szej parafii �p. ks. pra³ata Zygmunta Trybow-
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skiego pragniemy podj¹æ wa¿ne dzia³ania.
Prace w tym kierunku postanowili�my

rozpocz¹æ rekolekcjami po�wieconymi Ca-
³unowi Turyñskiemu - Znakowi najcenniej-
szej relikwii chrze�cijañskiej. Kopia Ca³unu
Turyñskiego pokazuje wizerunek umêczonej
twarzy Jezusa i odbicie ca³ego, torturowa-
nego cia³a Pana Jezusa. Ten Znak Ca³unu
wskazuje Krzy¿ Chrystusa, z którego wyp³y-
nê³a tajemnica Sakramentów �wiêtych. Ca-
³un Turyñski to prze�cierad³o pogrzebowe,
w które zosta³o zawiniête Cia³o Pana Jezu-
sa po zdjêciu z krzy¿a, a nastêpnie w³o¿one
do grobu. Po rekolekcjach �w. Kopia Ca³u-
nu wykonana w skali 1:1 o wymiarach 436
cm na 110 cm umieszczona zostanie na sta³e
w kaplicy naszego ko�cio³a.

Pragniemy i modlimy siê o to, by nasza
�wi¹tynia i przylegaj¹ca do niej Dolina �mier-
ci by³y og³oszone w roku jubileuszu parafii
Sanktuarium Golgoty XX wieku. Ca³un Tu-
ryñski na sta³e przypominaj¹cy mêkê i �mieræ
Jezusa nadzwyczajnie wpisze siê w tajem-
nicê Bo¿ej Mi³o�ci tego �wiêtego miejsca.

W³a�nie wróci³a z parafialnej pielgrzym-
ki po sanktuariach Europy grupa parafian,
którzy modlili siê tam o Bo¿e b³ogos³awieñ-
stwo na przysz³oroczne obchody XXV lecia
powstania parafii.

Podró¿ i modlitwa w sanktuariach Euro-
py utrwala w nas g³êbokie przekonanie, ¿e
Duch Bo¿y, w sercach ludzi jest silny i moc-
ny, a mi³o�æ do Maryi bardzo tego ducha
wzmaga. Proszê o modlitwê, by tak samo
by³o w rodz¹cym siê na naszych oczach
nowym Sanktuarium Bydgoskim w tutejszej
wspólnocie parafialnej.

Wszystkich naszych Parafian serdecz-
nie zachêcam i proszê o w³¹czenie siê w
prace synodu, w rekolekcje �wiête i to tak,
by nasza Patronka Królowa Ró¿añca �w. i
Królowa Mêczenników doznawa³a z naszej
strony najwiêkszej czci i serdecznego uwiel-
bienia.

 ks. proboszcz Jan

Gar�æ zaproszeñ
7. pa�dziernika o 18.30 na centraln¹ uro-

czysto�æ odpustow¹, której przewodni-
czy³ bêdzie ks. Bronis³aw Kaczmarek -
wikariusz generalny Diecezji Bydgoskiej.

13. pa�dziernika o 16.00 w wigiliê VII Dnia
Papieskiego na po�wiêcenie kolejnych
stacji Golgoty XX wieku.

14. pa�dziernika na obchody VII Dnia Pa-
pieskiego, podczas którego bêdzie
zbiórka do puszek na potrzeby Fundacji
Nowego Tysi¹clecia, czyli stypendia na
kszta³cenie siê dzieci i m³odzie¿y uzdol-
nionej z ubogich rodzin. Z koncertem w
hali �£uczniczka� wyst¹pi Chór Gospel i
znana piosenkarka Ewa Bem. Wstêp
wolny.

Od 14. do 17 pa�dziernika na rekolekcje
parafialne z �udzia³em� wiernej kopii Ca-

³unu Turyñskiego, które poprowadzi ks.
Zbigniew Dudek z Towarzystwa �wiête-
go Paw³a. Rekolekcje rozpoczynaj¹ rów-
nocze�nie prace pierwszego Synodu Pa-
rafialnego. Nauki rekolekcyjne bêd¹ od-
bywa³y siê w niedzielê 14. pa�dziernika
na wszystkich Mszach �w., oraz na
Mszach o 8.30 i 18.30 w pozosta³e dni.

16 pa�dziernika wyst¹pi w hali �£ucznicz-
ka� dla bydgoszczan  znany artysta Piotr
Rubik ze swoim zespo³em. Bêdziemy
mieli okazjê us³yszeæ i zobaczyæ na ¿ywo
kolejny fragment jego Psa³terza - �Gol-
gotê �wiêtokrzysk¹�. Bilety w �Wiatraku�
i w ksiêgarni �Aim Karim� na Starym Ryn-
ku w Bydgoszczy.



Rozmowa miesi¹ca

PAMIÊTAM JAK DZI�
z Benonem Brzezich¹ rozmawia Mieczys³aw Paw³owski

Mieczys³aw Paw³owski [M]: Czy jest
Pan bydgoszczaninem?
Benon Brzezicha: Jestem bydgoszczani-
nem od urodzenia.

Dzieci i m³odzie¿ rozpoczynaj¹ zwykle
1. wrze�nia naukê w szkole. Odbywa
siê to do�æ normalnie. Jest spotkanie
kolegów po wakacjach, inauguracja,
plan lekcji na nowy rok. Jak Pan zapa-
miêta³ swoj¹ szko³ê?
W 1935 roku zacz¹³em chodziæ do szko³y
imienia Henryka D¹browskiego przy ul.
D¹browskiego na Szwederowie. Tam siê
wychowa³em i tam mieszkam do dzi�. Od
pierwszej klasy byli�my w szkole wycho-
wywani w duchu wielkiego patriotyzmu.
Patriotyzm wynios³em równie¿ z domu, bo
zarówno ojciec jak i matka, ju¿ od dziec-
ka, wpajali nam umi³owanie Polski, która
ca³kiem niedawno odzyska³a niepodle-
g³o�æ, po ponad stu dwudziestu latach za-
borów.

Jak to nauczanie patriotycz-
ne wygl¹da³o?
W szkole, od pierwszej klasy,
uczono nas ró¿nych pie�ni.
Kiedy zmar³ marsza³ek Józef
Pi³sudski uczono nas wtedy
piosenki: "To nie prawda, ¿e
ciebie ju¿ nie ma, to nie praw-
da, ¿e jeste� w grobie �" Te
rzeczy z dzieciñstwa zosta³y mi
do dzisiaj.

Co w polskiej, przedwojen-
nej szkole zawiera³ tornister
ucznia?
To by³o "klasyczne" wyposa¿e-
nie ucznia. By³ tornister i by³
chlebak, taki ma³y, który wie-
sza³o siê na szyi, a w nim by³y
kanapki. Tak nosi³o siê jedze-
nie, by nie niszczyæ ksi¹¿ek i
zeszytów, które by³y w torni-
strze. W wyposa¿eniu pierwszoklasisty
przede wszystkim by³ elementarz, pod-
rêcznik do rachunków, podrêcznik do kre-
skowania. W pierwszej klasie nauczyciel-
ka opowiada³a nam od czasu do czasu
bajki, ¿eby uczniów nie stresowaæ, bo byli
i tacy, którzy p³akali i chcieli wracaæ do
domu. I tak nas wci¹gano powoli w rytm
szko³y. Poznawali�my szko³ê, jej otocze-
nie, chodzili�my na Wzgórze D¹browskie-
go, do wie¿y ci�nieñ, ogl¹dali�my stam-
t¹d �liczn¹ panoramê miasta.

Jak Pan wspomina nauczycieli?
Zapa³ do nauki mieli�my bardzo du¿y i nie-
znana by³a nazwa "wagarowicz". Nie do
pomy�lenia by³o, ¿eby uczeñ bez jaki�
wa¿nych powodów nie przyszed³ do szko- [ci¹g dalszy  na str. 4]
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³y. Nauczycieli darzyli�my wielk¹ sympa-
ti¹, bo byli to ludzie naprawdê przygoto-
wani do tego zawodu i wykonywali go z
wielkim po�wiêceniem. Pamiêtam nauczy-
cielkê matematyki, która nawet po lek-
cjach, nieodp³atnie, uczy³a s³abszych
uczniów, ¿eby wyprowadziæ ich z opó�-
nienia. Nasz super nauczyciel nazywa³ siê
Sobecki. By³ bardzo ostry, ale przygoto-
wany wszechstronnie do nauczania m³o-
dzie¿y. Prowadzi³ dru¿ynê harcersk¹, do
której mo¿na by³o wstêpowaæ od czwar-
tej klasy. Jego najpiêkniejsz¹ cech¹ by³o
nauczanie pie�ni patriotycznych. Gra³ na
skrzypcach i z daleka potrafi³ wychwyciæ,
kto z klasy �le �piewa.

Którego przedmiotu uczy³?
Uczy³ przede wszystkim jêzyka polskiego,
a w starszych klasach historii, i muzyki.
Od niego nauczy³em siê czytaæ nutki. By³
taki specjalny zeszyt do zapisu nut, a pod

nimi tekst piosenki. Niestety, Niemcy tego
cz³owieka rozstrzelali w pa�dzierniku 1939
roku. Na rozstrzelanie wyci¹gnêli go z
mieszkania. Druga wersja jego �mierci
mówi, ¿e by³ akurat w ko�ciele pw. �wiê-
tej Trójcy, gdzie po Mszy �w. by³a ³apanka
i stamt¹d go zabrali. Po wojnie jego ¿ona
mówi³a mi, ¿e zosta³ rozstrzelany w Doli-
nie �mierci w Fordonie. Niemcy mieli ju¿
prawdopodobnie gotowe listy nauczycieli
i ka¿dy, który by³ patriot¹, tego zabierali i
we wrze�niu, pa�dzierniku lub w listopa-
dzie rozstrzeliwali w Fordonie.

Proszê opowiedzieæ jeszcze o harcer-
stwie w szkole
Jak ju¿ mówi³em pan Sobecki prowadzi³
dru¿ynê harcersk¹. Nie ka¿dy móg³ do niej

nale¿eæ. Jeden by³ za ma³y, drugi za gru-
by, ale ka¿dy jej cz³onek musia³ byæ spraw-
ny i musia³ sobie zas³u¿yæ, ¿eby byæ przy-
jêtym do dru¿yny. Musia³ te¿ mieæ ukoñ-
czone 10 lat.

By³ Pan harcerzem?
Tak. Gdy ukoñczy³em dziesiêæ lat, zosta-
³em przyjêty do dru¿yny. Rodzice musieli
mi kupiæ mundurek, krótkie spodenki, blu-
zê, chustê i czapkê harcersk¹. Przy przyj-
mowaniu do dru¿yny dostali�my lilijkê, któ-
ra by³a umieszczona na czapce i druga
na chu�cie. To by³o wielkie �wiêto i wiel-
kie wydarzenie, ale trwa³o to krótko, bo
wybuch³a wojna.

Zamiast nauki w szkole rozpoczê³a siê
wojna, ale te¿ i nauka. Jak to by³o?
W dniu wybuchu wojny zakoñczy³o siê
dzieciñstwo dla takich ch³opców jak ja.
Naukê w szkole rozpoczêli�my oko³o 15,

20 wrze�nia 1939 roku, ale nie
by³o w niej ju¿ jêzyka polskiego,
tylko niemiecki. Dla nas by³ to
ogromny szok, bo obowi¹zkowo
trzeba by³o zameldowaæ siê w
szkole. Gdy tam poszed³em, by³a
ju¿ tylko po³owa tych kolegów, z
którymi koñczy³em czwart¹ kla-
sê. Niemcy wziêli nas do pi¹tej
klasy, honorowali to nasze - pol-
skie �przej�cie� z czwartej do pi¹-
tej klasy. Cierpieli szczególnie ci
koledzy, którzy nie potrafili powie-
dzieæ nawet jednego s³owa po
niemiecku. Ja korzysta³em z
tego, ¿e z jêzyka niemieckiego ro-
zumia³em choæ podstawowe s³o-
wa, bo za ka¿de s³owo polskie,
niemiecki nauczyciel nas bi³ po
twarzy, czêsto do krwi.

Pamiêta Pan wybuch wojny?
Tak. Pamiêtam ten moment do-
skonale, choæ by³o to ponad 68

lat temu. Mia³em wtedy niepe³ne jedena-
�cie lat. Pierwszego wrze�nia 1939 roku,
gdzie� oko³o godziny dziesi¹tej nad byd-
goskim lotniskiem pojawi³y siê pierwsze
samoloty. By³a do�æ dobra widoczno�æ, a
mnie ciekawi³o co to za samoloty nadla-
tuj¹. Jak siê pó�niej okaza³o, by³o to bom-
bardowanie lotniska przy ulicy Szubiñskiej.
My�my z matk¹ nie wiedzieli, ¿e to wy-
buch wojny, bo nie by³o wtedy takich �rod-
ków komunikacji jak dzisiaj. Nie ka¿dy mia³
radio, i nie ka¿dy wiedzia³, ¿e wojna wy-
buch³a.

Wróæmy do szko³y. Czy w�ród niemiec-
kich pedagogów byli tacy, których
mo¿na by³o zaakceptowaæ?

Ma³y Benon z rodzicami i braæmi, 1935 rok, archiwum domowe BB



[ci¹g dalszy  ze str. 3]
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Kadra nauczycielska niemiecka by³a spro-
wadzona z Gdañska. By³a to grupa "pe-
dagogów" nienawidz¹ca Polaków. Na ka¿-
dym stopniu nauczania by³o prze�ladowa-
nie i bicie. Ka¿dy nauczyciel i nauczyciel-
ka mieli trzcinê "na wyposa¿eniu". Rêce
trzeba by³o trzymaæ na blacie ³awki i sie-
dzieæ wyprostowanym. Gdy kto� nie tak
spojrza³, lub nie tak odpowiedzia³, to by³
bity gdzie popad³o. Najgorsze by³y sytu-
acje gdy szli�my do lub wracali�my ze
szko³y. By³y takie grupy wyrostków z or-
ganizacji m³odzie¿owej Hitlerjugend, któ-
rzy na nas napadali. Bali�my siê i�æ do
domu w tym czasie. Czêsto przychodzili
po nas rodzice, ale te¿ siê bali, bo by³y
³apanki i wywozili Polaków na roboty do
Niemiec. Jako przyk³ad podam, ¿e mój
dalszy krewny ze Szwederowa, który na-
zywa³ siê Henryk Go³a, mia³ czterna�cie
lat, gdy zosta³ z³apany w ³apance i wywie-
ziony na roboty. Mia³ szczê�cie, bo wróci³
ale dopiero w 1945 roku. Ten ch³opak spa³
w stajni, mia³ oddzielne jedzenie.

Przez ca³¹ wojnê by³ obowi¹zek szkol-
ny?
Tak, przez ca³¹ wojnê. Na Pomorzu, w
Poznañskiem i na �l¹sku od 1942 roku
by³a tzw. Volkslista, czyli lista przynale¿-
no�ci Polaków do Trzeciej Rzeszy. Nie-
którzy Polacy tê listê podpisali i zostawali
obywatelami Rzeszy Niemieckiej III kate-
gorii i dzieci tych ludzi  zosta³y w dotych-
czasowej szkole. Kto za� nie podpisa³, jak
moi rodzice, którzy do koñca zostali Pola-
kami, to ich dzieci z tej szko³y by³y wypro-
wadzone.

To, co robili�cie?
By³a to specjalna szko³a niemiecka dla
polskich dzieci przy ulicy Leszczyñskiego
o mniejszym zakresie nauki i ja tê szko³ê
ukoñczy³em. Od wieku czternastu lat by³
obowi¹zek pracy niewolniczej. W tej szko-
le w³a�nie ukoñczy³em ten wiek i zosta-
³em przez niemieckie po�rednictwo pra-
cy, tzw. Arbeitsamt skierowany do pracy.
Pierwsze moje narzêdzia jakie dosta³em
w firmie budowlanej, to by³a ³opata i kilof.

To by³o obowi¹zkowe i niezapowie-
dziane przej�cie do doros³o�ci. Wspo-
minaj¹c Bydgoszcz w okresie II wojny
�wiatowej, mówi siê, ¿e by³o to miasto
szczególnie do�wiadczone i to zaraz
od pocz¹tku wojny. Czy s¹ jakie� wy-
darzenia, obrazy, szczegó³y, które Pan
- jako m³ody cz³owiek - zapamiêta³ i po-
zostan¹ mu w pamiêci do koñca ¿ycia?
Szokiem dla nas dzieci by³y wydarzenia
pierwszych dni wojny np. 3 wrze�nia 1939
roku. To by³a niedziela i oko³o godziny
dziesi¹tej rozpoczê³a siê wielka strzelani-
na ze wszystkich stron i mój ojciec jako

do�wiadczony ¿o³nierz z I wojny �wiato-
wej, powiedzia³, ¿e ju¿ wkraczaj¹ Niem-
cy. A okaza³o siê, ¿e to nie by³o regularne
wojsko lecz miejscowi Niemcy, którzy
chcieli to miasto opanowaæ i przekazaæ
zbli¿aj¹cemu siê wojsku niemieckiemu ju¿
jako miasto opanowane. A wojsko nie-
mieckie wkroczy³o do Bydgoszczy dopie-
ro 5. wrze�nia 1939 roku. Tej niedzieli, o
której mówiê strzelano do ludno�ci cywil-
nej, która wraca³a z ko�cio³a, byli ranni,
zabici. Dzia³ania Niemców spowodowa³y
obronê Polaków przez Pu³k Wojska Pol-
skiego, którego ¿o³nierze stacjonowali tu
w Bydgoszczy. ̄ o³nierze i inni Polacy wy-
³apywali dywersantów, Niemców z broni¹,
a w ratuszu zosta³ powo³any Komitet Oby-
watelski, który rozdawa³ broñ ludziom, któ-

rzy potrafili siê z ni¹ obchodziæ.

Do dzi� ró¿ne osoby pytaj¹ siê, czy w
Bydgoszczy na pocz¹tku wojny by³a
dywersja niemiecka, czy nie?
Oczywi�cie, ¿e by³a. Dzisiaj ró¿ni history-
cy, a szczególnie niemieccy powiadaj¹, ¿e
oni tego nie robili, lecz maruderzy, którzy
siê wycofywali, a nie byli z tych terenów i
nie znali dok³adnie jêzyka polskiego. A s¹
dokumenty historyczne, które potwier-
dzaj¹, ¿e by³a dywersja i my naoczni
�wiadkowie to widzieli�my.

Niemcy okrutnie rozprawili siê w Byd-
goszczy z polsk¹ inteligencj¹. Jak siê
pó�niej okaza³o skrycie zabijali i cho-
wali zw³oki w Fordonie, w miejscu dzi�
zwanym Dolin¹ �mierci. Jako m³ode-
mu cz³owiekowi, który by³ uczniem
szko³y zawodowej, po zakoñczeniu
wojny, zdarzy³o siê Panu byæ �wiad-
kiem ekshumacji osób, które zosta³y w
Dolinie �mierci zamordowane. Czy to
prawda?
Tak, to siê zgadza, bo jako szesnastolet-
ni ch³opak, musia³em mieæ jaki� zawód w
rêce. Naj³atwiej by³o o pracê w przedsiê-

biorstwie Polskie Koleje Pañstwowe. Dziê-
ki mojemu Tacie zosta³em przyjêty do
warsztatów elektrotechnicznych PKP w
Bydgoszczy jako uczeñ. Tam rozpocz¹³em
naukê zawodu jako �lusarz precyzyjny.
Tam odbywa³a siê praktyczna czê�æ mego
nauczania, a teoretyczn¹ odbywa³em w
szkole zawodowej i ukoñczy³em j¹ w 1947
roku.

Gdzie siê mie�ci³a?
Przy ul. Konarskiego. Obecnie jest tam
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych. W 1945
roku jeszcze te wszystkie szko³y, równie¿
i ta przy Placu Wolno�ci, by³y zajête przez
wojska radzieckie i rannych ¿o³nierzy.
Chodzi³em wówczas do szko³y przy ul. Ku-
jawskiej, tam gdzie jest dzi� Sanepid, bo-
wiem dla mnie rok szkolny zacz¹³ siê w
maju 1945 roku, a skoñczy³ siê 31 lipca
1945 roku i otrzyma³em promocjê do dru-
giej klasy szko³y zawodowej. Pamiêtam,
¿e zaraz po wojnie uczniowie nie potrafili
pisaæ ani po polsku, ani po niemiecku. Na-
uczyciele byli jednak na tyle ³askawi, ¿e
dopiero gdy w jednym zdaniu by³o wiêcej
ni¿ piêæ b³êdów ortograficznych, to zwra-
cali uwagê. Musieli�my to wszystko nad-
rabiaæ. W 1952 roku ukoñczy³em Techni-
kum Mechaniczno-Elektryczne w Byd-
goszczy i zdoby³em zawód technika me-
chanika.

A sprawa ekshumacji?
Na wiosnê w 1947 roku przeprowadzona
by³a taka akcja u nas w szkole. Samo-
chodami przewie�li nas do Doliny �mier-
ci do Fordonu. Nie wiem czy ona ju¿ tak
siê nazywa³a, ale mówiono nam, ¿e jedzie-
my do Fordonu pod Lotnisko Szybowni-
ków.

Jak to miejsce wygl¹da³o?
Kiedy podwieziono nas na miejsce to szli-
�my jeszcze kawa³ek pieszo. Nie by³o tam
drogi, nawet polnej. By³y pola. Gdy zoba-
czyli�my to miejsce - prze¿yli�my wielki
szok. Rowy ju¿ by³y odkryte, a by³y to chy-
ba rowy strzeleckie. Zlokalizowane w po-
³owie skarpy, ci¹gnê³y siê daleko takim
wê¿ykiem - zakosami. My�my wykonywali
tam prace pomocnicze. Pracuj¹cy na miej-
scu ludzie mówili, ¿e wolno nam kopaæ
tylko obok tych rowów, bo w rowach le¿¹
zw³oki i to w dwóch, a czasem i trzech
warstwach. Pamiêtam, ¿e zw³oki by³y tak
zagêszczone, ¿e czasem g³owa jednego
zmar³ego by³a miêdzy nogami poprzednie-
go. T³umaczono nam, ¿e ci nieszczê�nicy
musieli k³a�æ siê w rowie jeden za dru-
gim. Naszym zadaniem by³o delikatne od-
kopanie ziemi przy tych zw³okach z jed-
nej i z drugiej strony dla podej�cia ekip
ekshumacyjnych. Nam nie wolno by³o tych
zw³ok ruszaæ, ani dotykaæ.
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Jaki obraz Pan zapamiêta³?
Pamiêtam le¿¹ce zw³oki, niektóre w do-
brym stanie, ale i takie, ¿e ko�ci ledwo
siê trzyma³y. Jak mówiono - Niemcy wy-
korzystywali te rowy do pogrzebania
dwóch, czy trzech nawet warstw cia³.
Pierwsi byli zasypani, na to k³adli siê na-
stêpni, którzy znowu byli rozstrzeliwani z
góry i w ten sposób by³y te rowy wykorzy-
stywane. Niemcy czêsto nie strzelali w
g³owê lecz w korpus, by nie by³o widaæ
uszkodzenia, bo jak przestrzelili g³owê, to
powstawa³o widoczne uszkodzenie,
czaszka pêkniêta itd. Ja widzia³em, ¿e by³y
dwie warstwy i do koñca ¿ycia bêdê pa-
miêta³ nieszczê�nika wygiêtego jak pa³¹k,
z twarz¹ do góry.

Jak wygl¹da³a praca ekipy ekshuma-
cyjnej?
Przy zw³okach by³y portfele, pasy skórza-
ne, buty, ubrania, w³osy. Ekipy przycho-
dzi³y i robi³y konkretne rozpoznanie - wy-
ci¹gano portfele, odczytywano dokumen-
ty, próbowano identyfikowaæ ofiary. Do-
dam, ¿e po ekshumacji rozstrzelanych w
Dolinie �mierci nast¹pi³o przewiezienie ich
zw³ok na Stary Rynek, a ka¿de cia³o
umieszczone by³o w oddzielnej trumnie.
By³a msza ¿a³obna na Starym Rynki i wiel-
ki kondukt ¿a³obny z trumnami przeszed³
na Cmentarz Bohaterów na Wzgórzu Wol-
no�ci.

Jak d³ugo tam asystowali�cie?
Szko³a liczy³a trzystu, czy nawet wiêcej
uczniów i z tych ze starszych klas brali do
tych prac. Ja by³em dwa razy i za ka¿dym
razem po kilka godzin.

Gdy dzi� patrzy siê na Dolinê, to wi-
daæ, w jaki sposób po³o¿one s¹ beto-
nowe p³yty symbolizuj¹ce groby. Wy-
soko�æ ich u³o¿enia odpowiada temu
co od Pana us³ysza³em. Dzi� na tym
miejscu powstaje, bêd¹ca ju¿ prawie
na ukoñczeniu, Golgota XX wieku.
Stoj¹ krzy¿e. Bêdzie utrwalona pamiêæ
równie¿ o tych osobach. Wybudowa-
nie tej Golgoty jest jednocze�nie spe³-
nieniem apelu papie¿a Jana Paw³a II,
który w 1999 roku by³ tu w Bydgosz-
czy i apelowa³, by dokumentowaæ te
okrutne czasy, które Polacy prze¿yli.
Czy ta Golgota jest wystarczaj¹cym
symbolem pamiêci o tamtych czasach?
Wed³ug mnie tak. Najwa¿niejszym jest to,
¿e ten symbol powstaje i bêdzie dla na-
stêpnych pokoleñ upamiêtnieniem faktu,
¿e tam ginêli Polacy, ¿e ginêli za Ojczy-
znê jako bohaterowie, jako ci, którzy po-
trafili broniæ i Bydgoszczy i polsko�ci, za-
równo z broni¹ w rêku, jak i s³owem. A
bronili Ojczyzny i polsko�ci wszyscy, za-
równo robotnicy, inteligenci, duchowni,
m.in. ks. kanonik Józef Szulz, który dzi�
jest patronem ulicy na Osiedlu B³onie.

Jest Pan cz³onkiem Towarzystwa Mi-
³o�ników Miasta Bydgoszczy. Jak do

tego dosz³o?
To by³a potrzeba wynikaj¹ca z mego przy-
wi¹zania do Bydgoszczy, w której siê uro-
dzi³em i mieszkam od dzieciñstwa. Tu na
Szwederowie siê wychowa³em, choæ to
miejsce w Bydgoszczy dobrej s³awy nie
mia³o. Jednak ta dzielnica mia³a równie¿
swoich wielkich bohaterów. Najlepszy do-
wód, ¿e na Ugorach przy ko�ciele Matki
Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy ju¿ 9 wrze-
�nia 1939 roku zosta³o rozstrzelanych trzy-
dziestu o�miu szwederowiaków, w tym
jedna kobieta. A sta³o siê tak tylko dlate-
go, ¿e byli Polakami, ¿e stanêli w biernej
czy czynnej obronie naszego miasta i Oj-
czyzny. Przy ko�ciele stoi do dzi� pomnik
upamiêtniaj¹cy tamto zdarzenie.

Cz³onkostwo w Towarzystwie Mi³o�ni-
ków Miasta Bydgoszczy zobowi¹zuje
do tego, ¿eby pamiêtaæ czasy i dobre i
smutne. Spróbujmy wróciæ do tych
czasów dobrych. Niektórzy bydgosz-
czanie pamiêtaj¹ jeszcze ulicê Jatki,
spacery nad Kana³em Bydgoskim, Te-
atr Polski przy Placu Teatralnym itd.
Jakie obrazy pozosta³y Panu w pamiê-
ci z tamtych czasów?
Rzeczywi�cie Stary Rynek i ulica Jatki by³y
dla Bydgoszczy wa¿nymi miejscami
³¹cznie z Wenecj¹, zakolem Brdy i urokli-
wymi zabudowaniami od strony ulicy D³u-
giej, które siêga³y prawie do ulicy �wiêtej
Trójcy. Równie¿ bardzo urokliwym miej-
scem by³ Stary Kana³ Bydgoski, który za-
czyna³ siê od ulicy Grottgera, a siêga³ a¿
do szóstej �luzy, czyli daleko a¿ do ulicy
Nakielskiej. I co by³o charakterystyczne?
By³y wytyczone piêkne alejki, dobrze utrzy-
mane i du¿o zieleni. Nikt tego nie nisz-
czy³, nikt nie zaniedbywa³, a odwrotnie,

starsi zwracali uwagê na dzieciaków i m³o-
dzie¿, ¿eby nic nie zniszczyli. Przy ka¿dej
�luzie by³ lokal, albo knajpka, deski do tañ-
czenia. Przewa¿nie tañczyli tam ludzie
ubo¿si, bo dla nich to by³a jedyna rozryw-
ka. Najbardziej popularna knajpka by³a "U
Kleinerta" przy ulicy Wroc³awskiej, gdzie
w sobotê i niedzielê by³y potañcówki i za-
wsze na ¿ywo orkiestra przygrywa³a. Moi
starsi bracia ju¿ tam chodzili, a my m³odsi
ch³opcy przygl¹dali�my siê z daleka. Sta-
ry Rynek z ko�cio³em pojezuickim, ulice
Jatki i Mostowa to by³y miejsca szczegól-
nie odwiedzane, stanowi¹ce symbol Byd-
goszczy.

Dzi� nie ma ko�cio³a jezuickiego,
znikn¹³ Teatr Polski z Placu Teatralne-
go. W ostatnich dniach prze¿ywali�my
moment przeniesienia szañca za Sta-
rego Rynku na Wy¿yny w otoczenie ko-
�cio³a Polskich Braci Mêczenników.
Jak patrzy Pan choæby na to ostatnie
wydarzenie?
Pomnik na Starym Rynku to upamiêtnie-
nie osób poleg³ych z Bydgoszczy i okolic.
Wed³ug mnie, ten pomnik by³ od pocz¹t-
ku trochê nieudany, bo nie odzwierciedla³
tego co my�my jako mieszkañcy miasta
Bydgoszczy prze¿ywali i odczuwali. A ju¿
zupe³nie nieudany by³ ten szaniec. Bo co
on mia³ przedstawiaæ? Mo¿na by³o na ta-
blicy pomnika umie�ciæ nazwiska, nazwy
miejscowo�ci, a nie na szañcu. My�lê, ¿e
dobrze sta³o siê, ¿e ten szaniec zosta³
przeniesiony.

A ko�ció³ jezuitów?
Podczas wojny pod ko�cio³em byli roz-
strzeliwani Polacy. Dopiero w 1940 roku
zosta³ przez Niemców wyburzony, choæ
propaganda niemiecka zrobi³a rozg³os, ¿e
to Anglicy ten ko�ció³ zbombardowali, a
to jest nieprawda. Ma³o tego, w 1939 roku
i na pocz¹tku 1940 roku odprawiano tam
msze w jêzyku niemieckim dla Niemców,
bo przecie¿ tu byli nie tylko ewangelicy,
ale tak¿e katolicy niemieccy. Sam widzia-
³em jak do ko�cio³a chodzili Niemcy w
mundurach niemieckich. Przy ko�ciele sta³
budynek muzeum miejskiego i ten budy-
nek te¿ zosta³ wyburzony. Fantazj¹ nie-
mieckiego burmistrza by³o, ¿e ratusz musi
byæ ods³oniêty. Wyburzono te¿ po³owê uli-
cy Mostowej i po³owê Jatek. Teatr Miejski
zosta³ w 1945 podpalony i zniszczony roku
w wyniku dzia³añ wojennych.

Czego dzi� brakuje Bydgoszczy z tych
przedwojennych �ladów?
Brakuje przynajmniej Jatek. To by³o na-
prawdê co� piêknego. Sprzedawano tam
wyroby rêkodzie³a, pocz¹wszy od plecio-
nek wiklinowych, koszy, foteli, poprzez
ceramikê. Rzemie�lnicy, którzy tu przy-
je¿d¿ali robili na miejscu z gliny przecud-
ne rzeczy. Sam widzia³em jak garncarz
siedzia³ na swoim stanowisku, obraca³ ta-

[ci¹g dalszy  na str. 6]

BENON BRZEZICHA
 Urodzi³ siê 17 grudnia 1928 roku w Byd-
goszczy, jako trzeci syn Stanis³awa i
Marty. Jego ojciec by³ kolejarzem i pra-
cowa³ w Bydgoszczy jako monter urz¹-
dzeñ zabezpieczenia ruchu poci¹gów
do wybuchu II wojny �wiatowej.

Po zakoñczeniu II wojny �wiatowej
podj¹³ pracê na kolei, zdoby³ �rednie wy-
kszta³cenie i by³ kolejarzem oko³o 45 lat.
Za³o¿y³ rodzinê i zosta³ ojcem trzech
synów. Szczê�liwie prze¿y³ ju¿ w ma³-
¿eñstwie ponad 56 lat.

Jako uczeñ szko³y zawodowej asysto-
wa³ przy ekshumacji osób pomordowa-
nych w Fordonie, miejscu zwanym dzi�
Dolin¹ �mierci.

Jest cz³onkiem Stowarzyszenia In¿ynie-
rów i Techników Komunikacji RP, a tak-
¿e Towarzystwa Mi³o�ników Miasta Byd-
goszczy. Lubi s³uchaæ orkiestr dêtych,
a odpoczywa pracuj¹c nadal spo³ecznie
w Naczelnej Organizacji Technicznej

i w ogrodzie.
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lerzem, lepi³, kszta³towa³ formê, malowa³.
Na miejscu, wzd³u¿ Jatek malowano ob-
razy. Mo¿na by³o te rêkodzie³a kupiæ.
Wszystko doskonale komponowa³o siê
wzd³u¿ zabudowy z pruskich murów i mia-
³o swój urok.

Czy te Jatki mo¿na trochê porównaæ
do krakowskich Sukiennic?
Oczywi�cie, ale w mniejszym wymiarze.

A inne miejsca?
Bardzo wa¿nym symbolem Bydgoszczy
by³a dla nas fontanna "Potop" na dzisiej-
szym Placu Wolno�ci. To by³ unikalny sym-
bol Bydgoszczy, umieszczany na wido-
kówkach, zarówno niemieckich, jeszcze
przed I wojn¹ �wiatow¹ jak i po odzyska-
niu niepodleg³o�ci. Dzi� jest Stowarzysze-
nie, które d¹¿y do odbudowy "Potopu",
w³¹czaj¹ siê naukowcy i inne osoby i war-
to te dzia³ania popieraæ. Przed II wojn¹,
przy Teatrze Polskim sta³a tzw. "Teatral-
ka" - restauracja - z piêknym widokiem na
Brdê, bezpo�rednio dotykaj¹ca brzegu
Brdy. Wiêkszo�æ bydgoszczan przychodzi-
³o do "Teatralki" by wypiæ kawê, zje�æ lody
i pos³uchaæ muzyki. Jako ch³opiec chodzi-
³em tam z mam¹ i tat¹ na lody. Pamiêtam
do dzi�, ¿e chodzili�my tam szczególnie
w soboty, bo wystêpowa³a tam orkiestra
wojskowa 61 Pu³ku Piechoty Wielkopol-
skiej. Przepiêknie grali - do dzisiaj to s³y-
szê. A grali nie tylko marsze wojskowe,
ale jako orkiestra dêta potrafili piêknie wy-
czarowaæ za pomoc¹ instrumentów utwo-
ry Straussa czy innych kompozytorów.

Starsi bydgoszczanie opowiadaj¹, ¿e
w czasie wojny pojawia³ siê odcisk rêki
na murze na Starym Rynku?
I widzia³em to miejsce i pamiêtam. To by³o
na murze, pod którym ginêli Polacy -
mieszkañcy Bydgoszczy. By³ to mur, przy
którym wchodzi³o siê do ko�cio³a jezuitów,
bo ko�ció³ by³ na pewnym podwy¿szeniu i
mia³ schody z jednej i z drugiej strony. Przy
nim by³a podmurówka taka mo¿e gdzie�
dwóch metrów wysoko�ci i do�æ szeroka.
To w³a�nie przy tym murze byli rozstrzeli-
wani Polacy. W pewnym momencie, w tym
murze zosta³y wykute wnêki, bo podobno
wieczorem, czy w nocy fosforyzowa³y,
przedstawiaj¹c odci�niêty �lad rêki. Po-
dobno Niemcy wykuwali w tym miejscu
otwór, aby nie pojawia³ siê fosforyzuj¹cy
�lad rêki, a to "zjawisko" przemieszcza³o
siê dalej. Jak mawiano, to by³ �lad rêki
ksiêdza, który z olejami �wiêtymi przyszed³
by rozstrzelanych nama�ciæ. On te¿ zo-
sta³ rozstrzelany, ale zanim upad³ opar³ siê
o mur. Ja widzia³em osobi�cie trzy wyku-
te w murze wnêki. To dzia³o siê jeszcze
przed wyburzeniem ko�cio³a.

Gdyby na przyk³ad, na bydgoskim Sta-
rym Rynku, na fragmencie odtworzo-
nego coko³u ko�cio³a by³ �lad rêki - to
by³by mocny �lad tamtych czasów?
By³by mocny �lad, tylko trzeba by udowod-
niæ, ¿e rzeczywi�cie to co ludzie opowia-
dali by³o prawd¹, a nie legend¹.

Jak patrzy Pan na zmiany, które za-
chodz¹ w Polsce po 1989 roku?

[ci¹g dalszy  ze str. 5]

PAMIÊTAM JAK DZI�

Klementyna Dr¹¿ek

Pamiêæ i przebaczenie
Jest taki pomnik w moim mie�cie,
który przechodniom krtañ zaciska.
Jest szar¹ bry³¹ poszarpan¹,
lecz gdy obejrzysz jego z bliska:
te rêce w górê wyrzucone
w ge�cie rozpaczy i b³agania.
Rêce, co innych chc¹ ochroniæ,
od mêki, �mierci, przeklinania,
brunatnych zbirów co stanêli
na mojej ziemi w dni tragiczne,
ide¹ straszn¹ opêtani,
aby wymazaæ �lad historyczny
narodu, co ¿y³ tu z pradziejów.

Potem inni ³aw¹ szerok¹,
jak fala wiosn¹ szli uparcie.
Gnali przez kraj mój straszn¹ bestiê
do jej stolicy parli za¿arcie.

Widzia³am szare g³ów ich morze
oczami dziecka, przera¿ona
i pro�by o kawa³ek chleba,
albo znak krzy¿a, gdy kto� kona³.

Widzia³am tak¿e przemoc dziczy,
która ¿¹da³a co im trzeba.
Szczególnie kobiet udrêczenie
wo³a³o pomsty nieba.

Wojna ich k³ad³a krwawym pokosem
na umêczonej mojej ziemi,
a oni z wielkim szli patosem,
wierz¹c, ¿e nios¹ wyzwolenie.

Lecz w �lad ich pe³z³a nowa udrêka:
³agry i cynga, i ³zy bezsi³y.
Tu w moim kraju s¹ ich mogi³y,
które s¹ dla mnie �wiête.

Dzi� rozumiemy tamte has³a.
Wie�ci³y nam niewoli mêkê.
Proszê nie ¿¹daæ, wiêc ode mnie
pomników wdziêczno�ci za udrêkê.

Wszystko ma swój pocz¹tek i koniec i
epoka mojego dzieciñstwa powoli w Byd-
goszczy zanika. Gdy chodzi o rozbudowê
i modernizacjê, budowê nowych osiedli,
to wszystko idzie w dobrym kierunku, z
tym, ¿e idzie to zbyt wolno. Trzeba by bar-
dziej energicznie dzia³aæ, by nerw miasta
- jakim jest komunikacja, nie mówi¹c ju¿
o transporcie publicznym, nad¹¿a³ z roz-
wojem za potrzebami, co szczególnie wi-
daæ na drodze do Fordonu.

Jest pan wieloletnim pracownikiem
PKP. Jak Pan patrzy na ostatnie zmia-
ny na kolei?
Na pewno martwi¹ mnie te zmiany, bo ja
znam zupe³nie inn¹ kolej - Polskie Koleje
Pañstwowe. Mój ojciec by³ kolejarzem z
krwi i ko�ci i mnie jako ch³opaka zabiera³
i pokazywa³ kolej z ró¿nych stron. Pamiê-
tam, ¿e gdy mia³em sze�æ lat to z ca³¹
rodzin¹ pojechali�my do Czêstochowy.
By³o to dla mnie wielkie prze¿ycie, gdy je-
chali�my w przedziale drugiej klasy, a war-
to przypomnieæ, ¿e przed wojn¹ przedzia³y
wagonów osobowych by³y dzielone na
cztery klasy. Kolej jest moj¹ drug¹ matk¹,
bo od lutego 1945 roku do 30 czerwca
1990 roku bez przerwy pracowa³em w
przedsiêbiorstwie Polskie Koleje Pañstwo-
we. Symbolem kolei jest dla mnie paro-
wóz, a nie lokomotywa spalinowa, czy au-
tobus szynowy. Najbardziej ubolewam nad
tym, ¿e likwiduje siê po³¹czenia kolejowe,
np. przez Fordon do Che³m¿y, Che³mna,
Brodnicy, przez most urokliwy, fordoñski.
Mówi siê, ¿e to nie rentowne. Nie wszyst-
ko musi byæ rentowne. Pewne obiekty hi-
storyczne, symboliczne, powinny zostaæ
dla nastêpnych pokoleñ. Z wielkim ¿alem
patrzê, ¿e powoli to wszystko ginie.

Kolejarz to by³ kto� ...
Kolejarz by³ wielkim patriot¹ i dla niego
obowi¹zek pracy dla Ojczyzny by³ przede
wszystkim. Ani mróz, ani s³ota nie mog³y
mu w tym przeszkodziæ, bo on musia³ byæ
np. punktualnym. Mój ojciec przez dwa-
dzie�cia lat chodzi³ ze Szwederowa do
pracy. Wychodzi³ z domu o szóstej, by³ w
pracy o pó³ siódmej, a o siódmej zaczyna³
pracê. Nie by³o mowy, ¿eby siê choæ mi-
nutê spó�niæ. Zarobek mia³ na tyle godny,
¿e jeszcze przed wojn¹ kupi³ plac budow-
lany i zacz¹³ budowê domu. Zarabia³ wiêc
tyle, ¿e móg³ - sam pracuj¹c - utrzymaæ
rodzinê z trójk¹ dzieci i jeszcze budowaæ.

Dziêkujê za rozmowê.
Ja te¿ dziêkujê serdecznie i cieszê siê,
¿e mog³em opowiedzieæ o wydarzeniach
i obrazach bydgoskich, które mocno utkwi-
³y mi w pamiêci.

Od redakcji: Rozmowê przeprowadzono
19. wrze�nia 2007 roku w Bydgoszczy.



DZIECI I KOMUNIKATORY
wyzwanie do wychowania

Kilka lat temu na w³oskim portalu inter-
netowym www.qumran2.net przeczyta³am
modlitwê "dziecka naszego pokolenia". Oto
ona:

"Panie, tego wieczoru chcê Ciê pro-
siæ tylko o jedno: przemieñ mnie w tele-
wizor tak, bym móg³ zaj¹æ jego miejsce.
Chcia³bym ¿yæ tak, jak "¿yje" telewizor w
moim domu: mieæ specjalny pokój, aby
gromadziæ wszystkich wokó³ siebie, byæ
traktowany "na serio", kiedy mówiê.
Spraw, bym by³ w centrum uwagi, by mnie
s³uchano i nie przerywano, kiedy mówiê.
Chcia³bym do�wiadczyæ tej szczególnej
roli, jak¹ ma telewizor, kiedy w domu "co�
nie gra". I dotrzymywaæ towarzystwa mo-
jemu tacie, kiedy wraca zmêczony po pra-
cy. I niech mama, zamiast mnie ignoro-
waæ, szuka mnie, kiedy czuje siê sama. I
niech moi bracia i siostry bij¹ siê o to, by
byæ ze mn¹. Chcia³bym, by i dla mnie,
porzucano wszystko, aby byæ ze mn¹ kil-
ka chwil. Panie, nie proszê o wiele - tylko
¿yæ jak "¿yje" jakikolwiek telewizor".

�rodki komunikacji spo³ecznej nie prze-
staj¹ wzbudzaæ emocji: od zachwytu do nie-
poradno�ci. Mieszkamy w "globalnej wiosce"
stworzonej przez media, w której tak napraw-

dê wcale nie jest nam ³atwo siê komuniko-
waæ. Telewizja, czat, YouTube - fenomen jê-
zyka audiowizualnego stanowi nie lada wy-
zwanie dla wychowania i formacji dzieci dzi�,
na skrzy¿owaniu awangardowych progra-
mów edukacyjnych. Mój profesor komunika-
cji, jezuita o. José Martínez de Toda, zwyk³
mawiaæ, ¿e "dziecko naszego pokolenia" jest
bardziej "ikoniczne" ni¿ logiczne, bardziej
zinformatyzowane ni¿ rozwijaj¹ce zdolno�ci
komunikacji miêdzyludzkiej; to dziecko "mo-
mentu", nie procesu, intuicji, a nie dyskursu.

W Orêdziu na 41. �wiatowy Dzieñ �rod-
ków Spo³ecznego Przekazu, Ojciec �wiêty
Benedykt XVI podkre�la dwa aspekty: for-
macjê dzieci i formacjê mediów: "za wycho-
wanie do wybiórczego korzystania z mediów
odpowiedzialni s¹ rodzice, Ko�ció³ i szko³a.
Pierwszoplanowa jest tu rola rodziców. Maj¹
oni prawo i obowi¹zek zapewnienia roztrop-
nego korzystania z mediów, kszta³tuj¹c su-
mienia swych dzieci, aby by³y one w stanie
wydaæ warto�ciowy i obiektywny os¹d, jakim
bêd¹ siê kierowaæ przy wyborze b¹d� od-
rzuceniu proponowanych programów (Jan
Pawe³ II Familiaris consortio, 76). W wype³-
nianiu tego zadania rodzice powinni byæ za-
chêcani i wspierani przez szko³ê i parafiê,
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aby mieæ pewno�æ, ¿e ca³a wspólnota wspie-
ra ich w tym trudnym, choæ przynosz¹cym
zadowolenie aspekcie ich rodzicielstwa".

Patrzeæ oczyma wiary na media znaczy
nie tyle widzieæ wady, s³abe punkty, niszczy-
cielski wp³yw mediów na kszta³towanie my-
�li i uczuæ dziecka, to podj¹æ wyzwanie, by-
�my z "widzów" stali siê protagonistami no-
wej kultury medialnej.

�rodki komunikacji spo³ecznej s¹ poten-
cjalnymi "namiotami", w których zamieszku-
je S³owo. Komunikowanie wiary, Ewangelii
na tym nowym aeropagu - tak dynamicznym
i perswazyjnym - ma zatem moc ukazywa-
nia cz³owiekowi, ¿e to on "stoi w centrum
ka¿dej warto�ciowej komunikacji" - czytamy
w orêdziu Benedykta XVI - "Patrzê oczyma
Chrystusa i mogê daæ drugiemu o wiele wiê-
cej ni¿ to, czego konieczno�æ widaæ na ze-
wn¹trz: spojrzenie mi³o�ci, którego on po-
trzebuje" (Deus Caritas Est, 18).

Barbara Podgórska, CM

Od redakcji:
Tekst otrzymano w ramach akcji �Dzielmy siê
s³owem�, prowadzonej przez Dom Wydawniczy
�Rafael�.

OJ, BÊDZIE SIÊ DZIA£O ...
na pocz¹tku roku srebrnego jubileuszu Parafii

RÓ¯ANIEC
Rozpocznê od pa�dziernika. Zachêcam

do licznego i codziennego udzia³u w nabo-
¿eñstwach ró¿añcowych, zarówno star-
szych, jak równie¿ dzieci i m³odzie¿. Ró¿a-
niec przecie¿ wcale nie jest modlitw¹ dla sta-
ruszków. Odmawianie Ró¿añca to kontem-
placja nad ¿yciem Matki Bo¿ej po³¹czona z
¿yciem i nauk¹ Jezusa i przekuwanie w czyn
naszego ¿ycia tego, czego Ona nas uczy.
W tym roku Ojciec �wiêty Benedykt XVI og³o-
si³ dzieñ 7 pa�dziernika �wiatowym Dniem
Ró¿añca, a to równie¿ zobowi¹zuje. Jeste-
�my w tej szczê�liwej sytuacji, ¿e akurat w
tym dniu przypada nasz Odpust Parafialny.

ODPUST
Byæ mo¿e zdziwi kogo�, ¿e przed Odpu-

stem nie ma ¿adnych Rekolekcji. One bêd¹,
ale tydzieñ pó�niej. Przesuniêcie nie jest
zale¿ne od parafii, czy ks. Proboszcza, ale
od mo¿liwo�ci rekolekcjonisty, a bêdzie to
osoba szczególna. Uroczyst¹ Mszê �w. bê-
dzie celebrowa³ Wikariusz Generalny Diece-
zji Bydgoskiej ks. Bronis³aw Kaczmarek.

REKOLEKCJE
Rozpoczn¹ siê 14 pa�dziernika, a popro-

wadzi je ks. Zbigniew Dudek z Towarzystwa
�wiêtego Paw³a i bêd¹ g³oszone w scenerii
repliki Ca³unu Turyñskiego. Na zakoñczenie
taka sama replika bêdzie po�wiêcona i
umieszczona ju¿ na sta³e w naszej kaplicy.
Warto tu zaznaczyæ, ¿e  bêdziemy jedyn¹

parafi¹ w Diecezji, a tak¿e jedn¹ z niewielu
w kraju, które maj¹ u siebie Ca³un Turyñski.
Nie mo¿e nas na tej uroczysto�ci zabrakn¹æ,
bo to jest tworzenie historii parafii.

DZIEÑ PAPIESKI
W naszej parafii rozpocznie siê ju¿ w so-

botê, bowiem wtedy nast¹pi po�wiêcenie
ostatnich krzy¿y Bydgoskiej Golgoty XX wie-
ku w Dolinie �mierci. W ten sposób zakoñ-
czony zostanie pierwszy etap dzie³a, o któ-
rym, ju¿ w latach 1984/85, marzy³ budowni-
czy tej wspólnoty �p. Ks. Zygmunt Trybow-
ski. To swego rodzaju wykonanie Jego te-
stamentu i przyczynek do przysz³ego sank-
tuarium, którego powo³anie przewidziane
jest na przysz³y rok. Zapraszam równie¿ sze-
rokie grono naszych PT Czytelników. W
Dzieñ Papieski w naszym ko�ciele poza na-
ukami rekolekcyjnymi, tak jak co roku odbê-
dzie siê specjalna zbiórka do puszek na po-
trzeby Fundacji Nowego Tysi¹clecia, czyli
stypendia na kszta³cenie siê dzieci i m³odzie-
¿y uzdolnionej ale z ubogich rodzin. Na za-
koñczenie Dnia w Hali "£uczniczka" wyst¹pi
zespó³ gospelowy, a go�ciem specjalnym bê-
dzie Ewa Bem. Wstêp wolny.

W dniu wyboru Karola Wojty³y na papie-
¿a, czyli 16 pa�dziernika wyst¹pi w hali
"£uczniczka" dla bydgoszczan  znany arty-
sta Piotr Rubik z swoim zespo³em. Bêdzie-
my mieli okazjê us³yszeæ i zobaczyæ na ¿ywo
kolejny fragment jego Psa³terza - Golgotê
�wiêtokrzysk¹.

SYNOD
Zwieñczeniem powy¿szych wydarzeñ

bêdzie inauguracja w dniu 17 pa�dziernika
pierwszego w dziejach naszej parafii Syno-
du Parafialnego. Zadaniem Synodu bêdzie
przygotowanie parafii do obchodów jubile-
uszu 25 lecia jej istnienia, nakre�lenie kie-
runków pracy duszpasterskiej i udzia³u w niej
�wieckich na kolejne lata i na rolê parafii jako
Sanktuarium Mêczenników Bydgoskich XX
Wieku, których opiekunk¹ jest Królowa Mê-
czenników. To co napisa³em obejmuje czas
zaledwie pó³ miesi¹ca, a mie�ci ogromne bo-
gactwo zarówno dla ducha jak i cia³a. Ser-
decznie zapraszam wszystkich naszych pa-
rafian i sympatyków, oraz waszych krewnych
i znajomych.

Proszê tak¿e PT Czytelników. Mo¿e ma
kto� dobre pomys³y, propozycje dotycz¹ce
wzbogacenia ¿ycia naszej wspólnoty para-
fialnej? Wraz z duszpasterzami czekamy na
takie oferty, które mo¿na sk³adaæ w Biurze
Parafialnym, czy wprost do skrzynki Poczty
parafialnej. Ka¿dy Wasz pomys³ bêdzie skie-
rowany do odpowiedniej Komisji Synodu i
szczegó³owo rozpatrywany. Oby jak najwiê-
cej dobra dla wspólnej sprawy z tego wyro-
s³o, bowiem wspólnie mo¿na wiele zdzia³aæ.
Prosimy równie¿ o wsparcie Synodu Wasz¹
modlitw¹

Krzysztof Drapiewski
Koordynator Sejmiku Parafialnego



PROMYCZKI S£OÑCA
DWADZIE�CIA LAT MINÊ£O

Fordoñska pustynia
Przegl¹daj¹c stare materia³y dotycz¹ce

grupy Dzieci Szczególnej Mi³o�ci natkn¹³em
siê na artyku³ ks. Tomasza Cyla �Chrystus
naszej codzienno�ci� sprzed ok. 20 lat. Pi-
sze on w nim o �fordoñskiej pustyni wiêzów
miêdzyludzkich� po�ród nowopowstaj¹cych
bloków na Fordonie. Pustynia, ze wzglêdu
na swój niego�cinny klimat, w³a�nie najczê-
�ciej kojarzy siê nam z trudem, mozo³em i
przeszkodami do pokonania. Mo¿na j¹ poj-
mowaæ zarówno w znaczeniu dos³ownym,
jak i w wymiarze symbolicznym. Dlatego mo-
¿emy mówiæ o ubóstwie kontaktów s¹siedz-
kich, braku dialogu, zjawisku izolacji, two-
rzeniu barier komunikacyjnych i przeszkód
personalnych. Jest to pustynia ludzkiego
serca. Ujawnia siê to szczególnie wtedy, gdy
kto� jest trochê �inny�, tzn. niepe³nospraw-
ny. Dobrze rozumia³ to ks. pra³at Zygmunt
Trybowski. Dostrzega³ on t¹ pustyniê ludz-
kiego ducha jako obszar potrzebny do ogar-
niêcia mi³o�ci¹. Bliska mu by³a integracja
zdrowych z chorymi, prze³amywanie stereo-
typów. Wiedzia³ doskonale, ¿e drog¹ i skar-
bem Ko�cio³a jest cz³owiek, szczególnie
cz³owiek chory. St¹d jako jedn¹ z pierwszych
grup w parafii Matki Boskiej Królowej Mê-
czenników w Bydgoszczy powo³a³ do istnie-
nia i dzia³ania wspólnotê Dzieci Specjalnej
Mi³o�ci. Ks. Pra³at Trybowski widzia³ zarów-
no parafiê, jak i powy¿sz¹ wspólnotê jako
swoistego rodzaju most, który sta³by siê za-
czynem nowych relacji w wielu wymiarach i
p³aszczyznach ¿ycia.

Pocz¹tki wspólnoty
W 1987 roku kilkoro dzieci objêtych zo-

sta³o nauk¹ religii w salkach parafialnych.
Zadania tego za namow¹ ks. Zygmunta Try-
bowskiego podjê³a siê pani Gabriela Rybka.
Dzieci przygotowywa³y siê w czasie tych za-
jêæ do przyjêcia po raz pierwszy do swego
serca Pana Jezusa, co dokona³o siê w 1989
roku. Poprzez sta³y nap³yw dzieci w kolej-
nych latach, Wspólnota Dzieci Specjalnej
Mi³o�ci znacznie siê powiêkszy³a.

W czasie swojej pos³ugi duszpasterskiej
w parafii, jako pierwszy opiekun, Wspólnotê
wspiera³ duchowo ks. Tomasz Cyl, kap³an
rozumiej¹cy i czuj¹cy potrzeby "Naszych
Dzieci". Naszych bo przyjê³o siê, ¿e wszyst-
kie dzieci s¹ nasze, a szczególnie du¿o ser-
ca i mi³o�ci potrzebuj¹ dzieci, które równie¿
mimo swej choroby kochaj¹ Pana Jezusa i
On je bardzo kocha. (Mt 25, 40;) "Zapraw-
dê, powiadam wam: Wszystko, co uczynili-
�cie jednemu z tych braci moich najmniej-
szych, Mnie�cie uczynili". (Mk 10, 14;) "Po-
zwólcie dzieciom przyj�æ do Mnie". Niemniej-
sze zrozumienie powy¿szych s³ów i zaanga-
¿owanie w dzia³anie Wspólnoty przejawiali
inni kap³ani sprawuj¹cy opiekê duszpa-
stersk¹. Byli to ks. Leszek Paszkiewicz, ks.
Stanis³aw Bezler, ks. Dariusz Weso³ek i ak-
tualnie ks. Wojciech Retman. Wiele serca
uchyli³y dzieciom siostry zakonne S³u¿ebni-

ce Ducha �wiêtego: s. Judyta s. Rafaela, s.
Daria, s. Chryzostoma, s. Ewa, s. Mira oraz
animatorzy �wieccy pañstwo Rybkowie.

Czas formacji, rado�ci i wypoczynku
W czasie swojej XX letniej historii Wspól-

nota Dzieci Specjalnej Mi³o�ci wielokrotnie
wyje¿d¿a³a na ró¿nego rodzaju rekolekcje,
letnie obozy, wycieczki i pielgrzymki. Pierw-
sze wakacje i pierwszy wyjazd na letnie re-
kolekcje odby³ siê w 1989 roku do Górki
Klasztornej. By³ to okres wspania³ych prze-
¿yæ dla ca³ej Wspólnoty, roze�mianych, ra-
dosnych twarzyczek dzieci. Jednocze�nie z
drugiej strony odkrycie straszliwego zagu-
bienia, izolacji i znieczulicy spo³ecznej na
problemy rodzin dzieci niepe³nosprawnych.

Ile hartu ducha, wspólnotowej modlitwy
i ¿yczliwo�ci, potrzeba by³o tym rodzinom,
by po kilku latach dzieci "Specjalnej Mi³o�ci"
mog³y w pe³ni czuæ siê bezpieczne i kocha-
ne. Nie potrzeba ¿adnego wspó³czucia, tyl-
ko normalnego traktowania dzieci i ich ro-
dziców. Bóg ich obdarzy³ w³a�nie takimi, a
nie innymi dzieæmi i za nich te¿ trzeba umieæ
Bogu podziêkowaæ. W nastêpnych latach
dzieci wyjecha³y po raz drugi do Górki Klasz-
tornej, do Otorowa, kilkakrotnie przebywa³y
na wypoczynku w o�rodku wczasowym w
Sêpólnie Krajeñskim, a tak¿e zwiedza³y Bi-
skupin. Tradycj¹ by³y wyjazdy do Gniezna
na wspólne modlitwy. Na pocz¹tku nastêpo-
wa³o zawi¹zanie wspólnoty w ko�ciele ojców
Franciszkanów, aby potem wspólnie przej�æ
na Eucharystiê do Katedry gnie�nieñskiej.
Czêsto te¿ dzieci otrzymywa³y w czasie tej
Liturgii sakrament bierzmowania. Z Katedry
ze �piewem na ustach udawano siê do ko-
�cio³a �w. Wawrzyñca, aby agap¹ zakoñczyæ
wyjazd. Od pocz¹tku zawi¹zania siê Wspól-
noty wspó³pracowa³a z nami grupa m³odzie-
¿y z Oazy M³odzie¿y i Duszpasterstwa Aka-
demickiego. Ci m³odzi ludzie swój urlop,
wakacje i wolny czas czê�ciowo po�wiêcali
wspólnocie.

Jedn¹ z bardziej udanych imprez by³o
wystawienie "Betlejem polskiego" L. Rydla
przygotowanego przez dzieci i m³odzie¿ z
parafii �w. Marka pod okiem ks. Miros³awa

Króla. Nie zapomniany jest te¿ dar serca Dy-
rekcji Teatru Polskiego w Bydgoszczy, która
m³odym artystom udostêpni³a swoj¹ scenê,
a ca³y dochód z przedstawienia podarowa³a
Dzieciom Specjalnej Mi³o�ci.

Od kilku ju¿ lat Grupa aktywnie uczest-
niczy w spotkaniu osób niepe³nosprawnych
w Bydgoszczy, na pocz¹tku wrze�nia. Jest
to Droga Krzy¿owa ulicami naszego  mia-
sta. Rozpoczyna siê w ko�ciele o. Bernar-
dynów, gdzie mo¿na przedstawiæ swoje in-
tencje. Potem trasa wiedzie do Hali
£uczniczka, ko�cio³a �w. Józefa i dalej do
ko�cio³a �wiêtych Polskich Braci Mêczen-
ników.

Ca³y czas dzia³alno�ci Grupy, to kolejne
lekcje katechezy, przygotowañ do I Komunii
�w., starsze dzieci do Sakramentu Bierzmo-
wania, Msze �w. w trzeci¹ niedzielê miesi¹-
ca o godz. 11.00 i agapy. W ich przygotowa-
nie bardzo mocno w³¹cza siê m³odzie¿ po-
przez przygotowanie oprawy muzycznej Li-
turgii. Z czasem zaczê³a do�wiadczaæ jak
bardzo prawdziwe s¹ s³owa Pana Jezusa:
"wiêcej szczê�cia jest w dawaniu ani¿eli w
braniu" (Dz 20,35b). W ci¹gu tych XX lat
odeszli z tej wspólnoty do domu Ojca: An-
gelika, Albert, Adrian, Jacek, jego mama
Ró¿a, Karol, mama Iza, Piotr, Darek, o któ-
rych zawsze pamiêtaj¹ w modlitwie.

Doros³e dzieci - dwadzie�cia lat minê³o
Towarzysz¹c naszym dzieciom, dzi� ju¿

doros³ym ludziom, cz³owiek coraz bardziej
odkrywa, ¿e w tej pracy osoby te maj¹ wiê-
cej do zaoferowania nam, ni¿ my im; to one
nas ubogacaj¹, one ucz¹ nas ¿ycia i mi³o-
�ci.

13 pa�dziernika 2007 roku Wspólnota
Dzieci Specjalnej Mi³o�ci obchodziæ bêdzie
swoj¹ XX rocznicê istnienia. Cieszymy siê
tym Jubileuszem. Wpisuje siê on w przygo-
towanie do obchodów XXV - lecia istnienia
naszej parafii.

Przypatruj¹c siê dzisiejszej rzeczywisto-
�ci, mo¿na stwierdziæ, ¿e wiele uleg³o zmia-
nie od wypowiedzenia przez ks. Tomasza
s³ów o "fordoñskiej pustyni wiêzów miêdzy-
ludzkich", zarówno w prawodawstwie, lecz-
nictwie, pomocy spo³ecznej, szkolnictwie i
innych dziedzinach. Powsta³o wiele instytu-
cji �piesz¹cych z pomoc¹ niepe³nospraw-
nym, stron internetowych z informacj¹, fa-
chowych czasopism, choæ to i tak zapewne
jest niewystarczaj¹ce. Jednak my�lê, ¿e
choæ trochê zmieni³a siê mentalno�æ ludzi,
ich nastawienie wobec niepe³nosprawno�ci.
A to jest najwa¿niejsze. Przesta³ to byæ te-
mat wstydliwy czy tabu.

Poprzez tak¹ Wspólnotê zarówno Oso-
by niepe³nosprawne, jak i ich rodzice maj¹
nie tylko miejsce, aby spotkaæ siê na polu
towarzyskim, przede wszystkim jednak od-
najduj¹ "przestrzeñ ducha", wewnêtrzne
pok³ady si³, motywacje, aby przyjmowaæ ra-
do�ci i smutki dnia.

ks.  Wojciech Retman
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PIELGRZYMKA DO MATKI
ROWEROWYM SZLAKIEM

Pierwszy raz nasz Parafialny Klub Spor-
towy �WIATRAK� zorganizowa³ rowerow¹
pielgrzymkê na Jasn¹ Górê. Nie³atwe by³o
to zadanie, ale przy akceptacji JE ks. bpa
Jana Tyrawy, a tak¿e za pozwoleniem ks.
proboszcza Jana Andrzejczaka i jego ofiar-
nej pomocy uda³o siê j¹ zorganizowaæ.

Na tak¹ formê pielgrzymowania zg³osi³o
siê 10 osób oraz jedna osoba zmotoryzowa-
na, która by³a dla nas zapleczem technicz-
nym. Najm³odsz¹  uczestniczk¹ by³a 14-let-
nia Natalia Suberlak, która dzielnie znosi³a
trudy trasy i aury, nie zawsze nam przychyl-
nej. Najstarszym by³ 60-letni Pan Zygmunt.

Ka¿dy dzieñ pielgrzymki zaczyna³ siê Eu-
charysti¹. Ale po kolei.

Na etapie do ¯nina, tj. pierwszego dnia
pielgrzymki, mieli�my pecha, a by³y to g³ów-
nie problemy ze sprzêtem. Dance pêk³a rama
w rowerze. Na szczê�cie sta³o siê to jesz-
cze w Bydgoszczy i m¹¿ dowióz³ samocho-
dem drugi rower. Pech nie opuszcza³ senio-
ra - pana Zygmunta. Ju¿ za Bydgoszcz¹ -
we W³adys³awowie - pêk³a mu rama przy

rowerze i musieli�my zostawiæ jego rower na
plebani. Chcia³ kontynuowaæ pielgrzymkê
samochodem, ale dopad³a go choroba i po-
stanowi³ wróciæ do domu. Jankowi popsu³o
siê ko³o i trzeba by³o wymieniaæ ³o¿ysko na
nowe. W ¯ninie Natalii przetar³a siê opona i
pêk³a dêtka. Nasz doskona³y serwis w oso-
bach Adama Suberlaka oraz Tomasza Ku-
bisia  poradzi³ sobie z tym problemem. W
koñcu z 3 godzinnym opó�nieniem wyruszy-
li�my ze ¯nina do Gniezna. Dziêki uprzej-
mo�ci prefekta mogli�my zwiedziæ Semina-
rium. Tak wiêc zosta³o nas 9 rowerzystów i
1 kierowca samochodu serwisowego. W
czasie pokonywania tego odcinka pogoda
nam nie dopisywa³a. Wia³ silny wiatr, pada³o
i teren by³ pagórkowaty, co zmusza³o nas do
wiêkszego wysi³ku. Z maryjn¹ pie�ni¹ na
ustach pokonywali�my jednak wszelkie prze-
szkody.

Celem nastêpnego etapu pielgrzymki by³y
Pyzdry, gdzie proboszcz parafii pw. Narodze-
nia NMP ks. Jan Andrzejczak (zbie¿no�æ
imienia i nazwiska) za³atwi³ nam nocleg w

90 lat temu, podobnie jak w tym roku,
13 sierpnia przypad³ w poniedzia³ek. Oko³o
dwunastej ci, którzy stali w pobli¿u drzewka,
na którym objawia³a siê Maryja, zaczêli od-
mawiaæ ró¿aniec. Stopniowo do³¹czali na-
stêpni. W pewnym momencie us³yszano
jaki� szept, a nastêpnie jakby g³uchy odg³os
grzmotu - jedni my�leli, ¿e gdzie� na drodze,
inni - ¿e na drzewku, jeszcze inni, ¿e na da-
lekim widnokrêgu. Tu i ówdzie s³ychaæ by³o
wyrywaj¹ce siê okrzyki: - Wszyscy zginiemy!
- i kilka osób rzuci³o siê do ucieczki. Nagle
zobaczyli b³ysk �wiat³a, a potem daleko, po-
nad g³owami, na wschodzie, co� w rodzaju
ob³oczku, który wolno szybowa³ i stan¹³ nad
drzewkiem. Chwilê pó�niej podniós³ siê zno-
wu i rozwia³ w b³êkicie nieba. Kiedy ludzie
patrzyli po sobie w zdumieniu i zaskoczeniu
zauwa¿yli, ¿e twarze ich zosta³y ca³e pokry-
te mocnymi kolorami têczy, a nawet ich
odzie¿ by³a czerwona, ¿ó³ta, niebieska itd.
Li�cie drzew i krzewów wygl¹da³y jak prze-
piêkne kwiaty. - Nie ulega najmniejszej w¹t-
pliwo�ci, ¿e przyby³a Matka Boska - twier-
dzi³a Maria Carreira - ale dzieci nie znalaz³a.

Pastuszków  - podstêpem - niby na roz-
mowê z ksiêdzem proboszczem, a faktycz-
nie na przes³uchania porwa³ Administrator
(burmistrz) miasta Ourem. Gdy dzieci nie
chcia³y wyjawiæ tajemnicy, wtr¹ci³ je do wiê-
zienia. Na widok wiê�niów dziewczynki za-
czê³y p³akaæ. - Ja chcê do mamy - jêcza³a
Hiacynta. Franek uspokoi³ j¹ pytaj¹c: - Nie
chcesz ofiarowaæ tego za nawrócenie
grzeszników, za Ojca �w. i jako zado�æuczy-
nienie za grzechy pope³nione przeciwko Nie-
pokalanemu Sercu Maryi? - Tak. Chcê, chcê.
Ca³a trójka zaczê³a siê modliæ. Widok ku
górze zwróconych twarzyczek i d�wiêk ich

cienkich g³osików, powtarzaj¹cych s³owa tak
w Portugalii znane, sk³oni³ kilku przestêpców
do modlitwy na klêczkach, a nawet ci, któ-
rzy stali, mruczeli pod nosem s³owa, których
od lat nie u¿ywali. Dzieci dalej milcza³y i na
kolejnym przes³uchaniu burmistrz ch³odno
o�wiadczy³: - �wietnie. Próbowa³em was ra-
towaæ, ale(...)ugotujecie siê ¿ywcem w kotle
z gor¹cym olejem. Stra¿nikowi przykaza³:-
Zabierz tê oto i wrzuæ j¹ do �rodka. Wskaza³
na Hiacyntê. Stra¿nik uj¹³ j¹ i wyprowadzi³,
zanim zdo³a³a siê po¿egnaæ. - I có¿, ¿e nas
zabij¹? - szepta³ £ucji Franek. Pójdziemy
prosto do nieba. Drzwi otworzy³y siê i wróci³
szpetny stra¿nik. - Upiek³a siê - powiedzia³ z
upiornym zadowoleniem - A teraz nastêpny!
To mówi¹c, chwyci³ Franka i wywlók³ go z
pokoju. £ucja pozosta³a sama z burmistrzem.
- Ty bêdziesz nastêpna - £ucjo - b¹kn¹³, le-
piej mi wyjaw tajemnicê! - Wolê umrzeæ. -
�wietnie. Wobec tego umrzesz.

Przes³uchanie jednak zakoñczono. Nie-
dzielnego ranka 19 sierpnia dzieci wypêdzi-
³y owce na pastwisko. Oko³o czwartej po
po³udniu przyby³a do nich Maryja. Rozma-
wia³a z dzieæmi. Módlcie siê, módlcie siê wie-
le i pono�cie ofiary za grzeszników, bo wiele
dusz idzie do piek³a, gdy¿ nie maj¹ nikogo,
kto by za nie sk³ada³ dary i modli³ siê - po-
wiedzia³a Pani, oddali³a siê ku wschodowi i
znik³a. Dzieci przez d³u¿szy czas pozosta³y
w stanie rzewnej rado�ci, rado�ci dwakroæ
s³odszej po tylu cierpieniach.

U nas za Maryj¹ niesion¹ na ramionach
kap³anów i parafian, pod¹¿a³a we wrze�niu
niewielka grupa uczestników nabo¿eñstwa,
która ofiarowa³a Maryi swój czas. Czy znaj-
dziemy czas 13 pa�dziernika?

Maria

FATIMSKIE �PRZES£UCHANIE�
o wydarzeniach sprzed lat - ci¹g dalszy

szkole. Tam te¿ odwiedzi³ nas dziennikarz z
�Wiadomo�ci Wrzesiñskich�. Przeprowadzi³
z nami wywiad, zrobi³ zdjêcia i obieca³ prze-
s³aæ na adres parafii egzemplarz gazety.

Kolejnym miastem etapowym by³ Kalisz.
W Kaliszu zostali�my przyjêci przez  pro-
boszcza parafii pw. �w. Aposto³ów Piotra i
Paw³a ks. pra³ata Stanis³awa Tofila. Mi³ym
zaskoczeniem by³o to, ¿e parafianie przygo-
towali nam posi³ek (pyszna zupa jarzynowa
i na deser dro¿d¿ówka). Po obiedzie poje-
chali�my do Sanktuarium �w. Józefa oraz
zwiedzili�my Starówkê w Kaliszu.

Nastêpnego dnia, eskortowani przez poli-
cjê, bezkolizyjnie i bez b³¹dzenia wydostali-
�my siê na peryferia miasta, sk¹d wyruszyli-
�my do Z³oczewa. By³ to najd³u¿szy etap piel-
grzymki i liczy³  oko³o 78 km. Trasa wiod³a
przez wioski, lasy i miêdzy polami, wiêc je-
cha³o siê dobrze, a tak¿e pogoda nam sprzy-
ja³a. W Z³oczewie znale�li�my nocleg w pa-
rafii pw. �w. Andrzeja Aposto³a razem z
uczestnikami pieszej pielgrzymki z Gniezna,
licz¹cej oko³o 120 osób, a w�ród nich sio-
strzeniec naszego ks. Proboszcza - Janek,
diakon z Seminarium w Gnie�nie. Wspólnie
z nimi prze¿yli�my tzw. ��wieczowisko� i od-
�piewali�my Apel Jasnogórski.

Jad¹c tras¹ nastêpnego etapu do Dzia³o-
szyna, mijali�my wiele grup pielgrzymko-
wych, miêdzy innymi górali, którzy szli spod
Giewontu przez Czêstochowê na Hel i �pie-
wali góralskie pie�ni, p¹tników na rowerach,
którzy mocno dopingowali nas do szybszej
jazdy.

Ostatniego dnia, po wyje�dzie z Dzia³oszy-
na i po przejechaniu 50 km, dojechali�my do
Czêstochowy. Go�ciny udzieli³ nam pro-
boszcz parafii pw. �w. Jacka ks. Józef Zie-
lonka, oddaj¹c do dyspozycji pokoje na ple-
banii ³¹cznie z refektarzem i kuchni¹. Mieli-
�my warunki zakwaterowania jak w
czterogwiazdkowym hotelu. Dziêki temu, ¿e
przyjechali�my dzieñ wcze�niej ni¿ nasza
parafialna piesza pielgrzymka, mogli�my
ca³e popo³udnie spêdziæ na Jasnej Górze,
uczestnicz¹c we Mszy �w. w Kaplicy Cudow-
nego Obrazu, a tak¿e, przebywaj¹c przed
Wizerunkiem Czarnej Madonny, modliæ siê
w swoich intencjach oraz wszystkich tych,
którzy nas o to prosili. O 21.00 w samym
sercu duchowej stolicy Polski prze¿yli�my
Apel Jasnogórski.

W ostatnim dniu pobytu w Czêstochowie
5 sierpnia 2007r. oko³o 13:00 spotkali�my siê
z nasz¹ parafialn¹ piesz¹ grup¹ pielgrzymów
i razem weszli�my na Jasn¹ Górê, witani
przez Jego Ekscelencjê ks. bpa Wojciecha
Polaka. Po z³o¿eniu krzy¿a pielgrzymki pro-
mienistej przez wszystkie jej grupy (by³o ich
17), poszli�my do kaplicy pok³oniæ siê Jasno-
górskiej Królowej w Cudownym Obrazie.

Koñcz¹c relacjê pragniemy serdecznie
podziêkowaæ wszystkim uczestnikom piel-
grzymki rowerowej za wytrwa³o�æ w poko-
nywaniu trudów trasy, za cierpliwo�æ w zno-
szeniu siebie nawzajem, pokonywaniu swo-
ich s³abo�ci, a w szczególno�ci za rado�æ
spotkania siê z Maryj¹ na Jasnej Górze.

W przysz³ym roku równie¿ wyruszy do
Czêstochowy  rowerowa pielgrzymka, na
któr¹ Was serdecznie zapraszamy.

Katarzyna i Tomasz Kubisiowie



W bie¿¹cym roku obchodzimy 15-lecie
pobytu Duszpasterstwa Akademickiego
z Poznania na Jamnej. Nie znaczy to wca-
le, ¿e nie bywali�my tutaj wcze�niej. Ale do-
piero na wiosnê 1992 roku Gmina Zakliczyn
n/Dunajcem przekaza³a klasztorowi domini-
kanów w Poznaniu star¹ szko³ê na Jamnej,
wzgórze i kawa³ek lasu. Darowizna ta mia³a
rodowód uczuciowy, poniewa¿ zaintereso-
wanym ze strony klasztoru by³ o. Jan Góra
OP, duszpasterz akademicki z Poznania,
a syn dawnego sekretarza Gminy Zakliczyn
i bratanek ksiêdza proboszcza z Palenicy

�p. Jana Góry, w sk³ad jego parafii do lat
piêædziesi¹tych wchodzi³a wie� Jamna. Cho-
cia¿ motywy przekazania i przejêcia by³y
bardzo emocjonalne, to przekaz by³ mery-
toryczny, poniewa¿ stara szko³a na Jamnej
jak i samo wzgórze, a tak¿e ca³a wie� (nie
obra¿aj¹c nikogo wspomnieniem) od daw-
na by³y opuszczone. Ogromne zas³ugi w tym
przekazaniu ma �p. pan Stanis³aw Chrobak,
ówczesny wójt gminy Zakliczyn. (...)

o. Jan Wojciech Góra
(wiêcej patrz na stronie internetowej)

15 LAT JAMNEJ

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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CZAS SAKRAMNETALNEGO OWOCOWANIA
- czas pracy nad naszym zbawieniem

CHRZEST
Pierwszym sakramentem przyjêtym

przez chrze�cijanina jest chrzest �wiêty.
Rodzice przynosz¹ nas do ko�cio³a, aby�my
zostali obmyci z grzechu pierworodnego i
w³¹czeni do grona dzieci Bo¿ych, do Ko�cio-
³a. Nie wiem czy siê nie mylê, ale my�lê, ¿e
to obmycie z grzechu pierworodnego daje
cz³owiekowi szansê ¿ycia w³asnym ¿yciem,
bez ci¹gniêcia za sob¹ grzechów przodków.
O tym, ¿e by³am ochrzczona �wiadczy za-
pis w ksiêdze parafialnej oraz podniszczo-
ne pami¹tki ofiarowane mi przez krewnych,
które ogl¹da³am sobie, gdy ju¿ by³am nieco
wiêksza.

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
Drugi sakrament przyjêty w wieku dzie-

wiêciu, dziesiêciu lat, jest to sakrament po-
kuty i pojednania. Kto z nas nie pamiêta tego
okresu, jak siê mêczy³, by okre�liæ swoje
grzechy, czasem spisywa³ je na kartce, prze-
prasza³ rodziców przed spowiedzi¹. A po-
tem� co za rado�æ i ulga to spokojne i
oczyszczone sumienie.

SAKRAMENT EUCHARYSTII
I Komunia �wiêta. Dzieñ uroczysty, bia³a

sukienka, tort na stole i go�cie. Serca dzie-
ci id¹cych do I komunii �wiêtej s¹ czyste i
umiej¹ rozmawiaæ z Jezusem. Jezus przy-
chodzi, by umocniæ ma³ego cz³owieka na
drodze wiary.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA
Bierzmowanie. Dzisiaj trzeba zdaæ egza-

min ze znajomo�ci Pisma �wiêtego, przy-
najmniej tak by³o w przypadku moich dzie-
ci. Ja po prostu pamiêtam, ¿e do parafii przy-
jecha³ ksi¹dz biskup, stali�my jeden obok
drugiego wzd³u¿ ko�cio³a, a za nami jaki�
przedstawiciel wspólnoty parafialnej - �wia-
dek bierzmowania - jeden dla wszystkich.
Ksi¹dz biskup przechodz¹c wzd³u¿ nasze-
go szeregu, dokona³ obrzêdu bierzmowania.
Imiê wówczas przeze mnie przyjête ma dla
mnie du¿e znaczenie.

SAKRAMENT MA£¯EÑSTWA
Sakrament ma³¿eñstwa, to przede

wszystkim wielki dzieñ przysiêgi ma³¿eñ-
skiej, wi¹¿¹cej na zawsze los dwojga ludzi.
Od dnia za�lubin nie jestem ju¿ sama, lecz
wszystko dzielimy we dwoje.

SAKRAMENT CHORYCH
Sakrament chorych zwany dawniej

sakramentem ostatniego namaszczenia,
wiatykiem na drogê do wieczno�ci. Dzi�

przyjmowany jest w przypadku d³ugotrwa-
³ej choroby, a nie tylko w obliczu �mierci.

Od tego momentu zaczyna powtarzaæ siê
cykl sakramentalny w rodz¹cych siê dzie-
ciach.
SAKRAMENT KAP£AÑSTWA

I sakrament kap³añstwa - sakrament
szczególnego wybrania cz³owieka. Jest to

sakrament podstawowy, bez którego nie
by³oby ¿adnego sakramentu. Sakrament
kap³añstwa przeniesiony sukcesj¹ od �wiê-
tych Aposto³ów do dnia dzisiejszego, wi¹¿e
ludzi we wspólnotê zwan¹ Ko�cio³em. Gdy-
by nie kap³an, pusta by³aby wspólnota scho-
dz¹ca siê wspólnie w budynku ko�cio³a.
Jednak to nie ten cz³owiek, zwany kap³anem,
jest taki wspania³y, by go uwielbiaæ, lecz
sprawowana przez niego Naj�wiêtsza Ofia-
ra, w której bierzemy udzia³. Ksi¹dz spra-
wuj¹cy Eucharystiê uobecnia Przenaj-
�wiêtsz¹ Ofiarê Chrystusa, który nas zba-
wia.

SAKRAMENTALNE OWOCOWANIE
Ka¿dy z nas o w³asnych si³ach jest ban-

krutem mi³o�ci. Z pró¿nego naczynia i Salo-
mon nie naleje. ¯yj¹c miêdzy lud�mi, do-
�wiadczaj¹c ich, i w³asnych, grzechów, czu-
jemy jak topniej¹ nam si³y do bezinteresow-
nego kochania. Najpierw robimy wszystko
co w naszej mocy, aby by³o dobrze. Gdy jed-
nak nie ma zasilania, �ród³o wysycha. Ludz-
ka mi³o�æ umiera. Jest smutno i ciemno.
Ludzie wpadaj¹ w depresjê, zgorzknienie,
popadaj¹ w na³ogi, a dzieci czêsto trafiaj¹
do domów dziecka. Ci, którzy siê rozwodz¹,
czêsto próbuj¹ wszystkiego od pocz¹tku.

Tymczasem Eucharystia uobecnia Prze-
naj�wiêtsz¹ Ofiarê Chrystusa, który nas zba-
wia. Czas znale�æ sens swojego ¿ycia, czas
znale�æ siebie samego i w³asn¹ drogê do
zbawienia. Nie da siê byæ naiwnym opty-
mist¹, gdy wszystko jest �le. Trzeba stan¹æ
wobec istniej¹cej w naszym ¿yciu rzeczywi-
sto�ci. Naszym zbawc¹ nie jest wspó³ma³-
¿onek, ani dzieci, naszym zbawc¹ nie jest
alkohol, narkotyki, seks, czy praca. Naszym
zbawc¹ jest Chrystus, a ka¿dy z nas jest
naprawdê dla niego wa¿ny. Bóg - w³adca
�wiata - czeka na nas - marnotrawnych sy-
nów. Bo¿e, wszystko mi siê rozpad³o, nic o
w³asnych si³ach nie potrafi³em zbudowaæ, nic

bez Ciebie uczyniæ nie mogê. Przynoszê Ci
moje rozsypane ¿ycie. Przychodzê do Cie-
bie �wiadomie jako do Boga Wszechmog¹-
cego. Ile mam lat? �dzie�ci, �dziesi¹t.

Jest taki dzieñ w Triduum Paschalnym -
Wielka Sobota, mo¿na wzi¹æ do rêki �wie-
cê i �wiadomie zawrzeæ Przymierze z Bo-
giem - odnowiæ przyrzeczenia chrzcielne.
Bóg przeprowadza przez Morze Czerwone
z³a i nienawi�ci. Sakrament przebaczenia i
pojednania, prze¿yty w tym samym okresie
Triduum Paschalnego, lub w ka¿dym innym
czasie roku ko�cielnego, pomo¿e spojrzeæ
na innych ze zrozumieniem. Inni s¹ tacy jak
my - te¿ cierpi¹ z powodu grzechu i chorób.

W naszym ko�ciele jest odprawiana
msza �wiêta kilka razy dziennie, rano, po
po³udniu i wieczorem - ka¿dy mo¿e z niej
skorzystaæ. Ksiê¿a podczas mszy wieczor-
nej codziennie mówi¹ buduj¹ce s³owo,
wzmacniaj¹ ducha. A podczas Przeistocze-
nia Jezus bierze na Swe ramiona nasze
grzechy, aby nas od nich uwolniæ - "Id� w
pokoju, twoja wiara ciê uzdrowi³a". A potem
Komunia �wiêta, która umacnia w¹t³e si³y.
Mo¿e zdarzy siê nam, ¿e pomy�limy:
"wszystko mogê w Tym, który mnie umac-
nia" i spojrzymy w ¿ycie z nadziej¹. Trzeba
jednak przyj¹æ równie¿ w³asn¹ ma³o�æ, po-
godziæ siê z sob¹ jako cz³owiekiem grzesz-
nym, s³abym, chorym i u³omnym. Nasza
pycha chcia³aby, aby�my byli bez skazy. Nic
z tego. Nasz grzech paradoksalnie przyczy-
nia siê do naszej pokory i prawdziwej mi³o-
�ci bli�niego. Przed Bogiem wszyscy jeste-
�my równi i nikt nie ma prawa siê pyszniæ.
Mo¿e w takiej sytuacji bêdzie bli¿ej nam do
siebie, mo¿e przyjmiemy siebie prawdzi-
wych. Mo¿e i ma³¿onkowie, mimo kryzysu,
u�miechn¹ siê do siebie, a dzieci odczuj¹
ulgê, ¿e znów w domu �wieci s³oñce. A mo¿e
dziêki tym wszystkim ciê¿kim zdarzeniom
sumienie ruszy³o�

Irena Paw³owska



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 6. do 17. sierpnia trwa³ II turnus pó³ko-
lonii pod has³em �Przyja�ñ przez zabawê�.
Udzia³ wziê³o 50 dzieci w wieku od 7 do 12
lat. W programie bylo m.in.: kino, wycieczka
do Dinozaurolandii, mini playback show, baj-
kowy  bal przebierañców, Olimpiada m³ode-
go kolonisty itp.

Od 6. do 17. sierpnia odby³ siê Obóz
w Ostrowcu k/Wa³cza.

Od 17. do 29. sierpnia trwa³ Obóz dla GPS-
ów w Ostrowcu k/ Wa³cza.

Od 24. do 28. sierpnia by³y Warsztaty arty-
styczne w Legb¹dzie.

8 wrze�nia odby³ siê Fina³ konkursu: "Rok
z Janem Paw³em II".  Wiêcej obok.

30. wrze�nia o 18.00 Fundacja "Wiatrak"
zorganizowa³a spektakl, który by³ zwieñcze-
niem projektu pt.: �Chocho³y - <co siê w du-
szy komu gra>", dotowanego z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przed-
stawienie odby³o siê w Domu Jubileuszo-
wym. A ju¿ od 17.00 przy ognisku skoszto-
waæ mo¿na by³o pieczonych ziemniaków  ...

BÊDZIE
14. pa�dziernika to VII Dzieñ papieski i kon-
cert chóru Gospel i Ewy Bem w £uczniczce

16. pa�dziernika  koncert Piotra Rubika
w £uczniczce. Patrz plakaty.

W PKS �WIATRAK�
Od 29 lipca do 6 sierpnia  br. trwa³a Pierw-
sza Parafialna Pielgrzymka Rowerowa na
Jasn¹ Górê (patrz str. 9).

30 wrze�nia zorganizowano pierwszy w Byd-
goszczy rajd rowerowy na orientacjê �Bike
Orient�.

FUNDACJA �WIATRAK�
(w internecie)

www.wiatrak.org.pl;
ckk@wiatrak.org.pl

NA PAPIESKIM WWW
FINA£ KONKURSU �ROK Z JANEM PAW£EM�

Rok temu w czasie Dnia Papieskiego na
stronie www.JANPAWELII.pl rozpocz¹³ siê
konkurs: "Rok z Janem Paw³em II". Co mie-
si¹c przed uczestnikami pojawia³y siê nowe
pytania i zadania. 118 osób z ca³ej Polski
wziê³o udzia³ w trwaj¹cych przez pó³ roku
eliminacjach. Najlepsi przeszli do æwieræfi-

na³u i zaprezentowali jak papie¿ Jan Pawe³
II istnieje w ich regionie i �rodowisku. Dla
pó³finalistów przygotowano zadanie apostol-
skie - dokonaæ dzie³a mi³o�ci i dobroci i prze-
s³aæ potwierdzenie. Uczestnicy z zapa³em
podejmowali kolejne konkursowe kroki wy-
kazuj¹c siê niezwyk³ym zaanga¿owaniem,
pomys³owo�ci¹ i zapa³em.

7 wrze�nia 2007 w Fundacji "Wiatrak"
odby³ siê fina³. Sze�æ osób przyjecha³o do
"Wiatraka", by zmierzyæ siê w walce o na-
grodê g³ówn¹ - wyjazd do Rzymu do grobu
Ojca �wiêtego Jana Paw³a II.

Na finalistów czeka³o sze�æ ró¿nych kon-
kurencji. Najpierw wykazywali siê wiedz¹
odpowiadaj¹c na pytania testowe, nastêp-
nie do wys³uchanych fragmentów homilii
dopisywali miasto i datê wyg³oszenia. Dru-
ga konkurencja - sportowa polega³a na strze-
laniu goli i bronieniu ich, przecie¿ papie¿
najchêtniej gra³ na bramce. Nastêpnie fina-
li�ci prezentowali w³asn¹ interpretacjê frag-
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mentu "Tryptyku Rzymskiego" i przygotowy-
wali plakat na Dzieñ Papieski pod has³em:
"Jan Pawe³ II - obroñca godno�ci cz³owie-
ka". Ostatnia konkurencja polega³a na u³o-
¿eniu trasy papieskiej pielgrzymki poprzez
wybór odpowiednich kartek z miejscowo�cia-
mi i naklejeniu na mapie Polski. Dodatkowe

punkty by³y przyznawane za podanie dat i
has³a pielgrzymki. W konkursie zwyciê¿y³
Bart³omiej Borowski z £odzi, drugie miejsce
zajê³a Beata Jab³onowska - Naumuk z Miê-
dzywodzia, a trzecie - Ewa Ramowska z
Che³m¿y. Bart³omiej w nagrodê pojedzie do
Rzymu w pierwszym tygodniu listopada.
Nagrodê g³ówn¹ ufundowa³ Ortis S. A.

Administratorzy strony ju¿ przygotowali
nowy konkurs dla internautów. Najpierw od-
bêd¹ siê eliminacje, potem najlepsi zostan¹
zakwalifikowani do kolejnych etapów. Zapra-
szamy do udzia³u. Szczegó³y na www.JAN-
PAWELII.pl.

Agnieszka Libecka,
fot. Jaros³aw Szymañski

B¹d�my lepsi
Có¿ z tego, ze stó³ jest bogato zastawiony, skoro nie ma na nim kawa³ka chleba,
có¿ z tego ze muzyka piêknie gra, skoro nasze uszy ju¿ jej nie s³ysz¹,
i có¿ z tego ¿e tak du¿o mówimy, skoro gubimy puentê,
na co nam te rozmowy o filmach, ksi¹¿kach, muzyce i polityce,
skoro chcemy bardziej siê m¹drzyæ ni¿ pokornie i cierpliwie uczyæ siê ¿ycia?
Wiesz... zastanawiam siê sk¹d w nas tyle ob³udy, pychy i odwagi fa³szywej,
dlaczego innych w b³¹d wprowadzamy i bez ogródek z nich kpimy,
przecie¿ nie chcemy tacy byæ! Nie chcemy!!!
A jednak czasami jeste�my, my�l¹c ¿e mamy prawo krytykowaæ i oceniaæ,
ale czy na pewno
B¹d�my dzi� lepsi ni¿ byli�my wczoraj, b¹d�my lepsi jutro ni¿ jeste�my dzi�!

£ukasz

Finali�ci konkursu �Rok z Janem Paw³em II�



BY£O
3.09. Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jedno-
�ci; parafia �w. Jadwigi Królowej

12. 09. Msza �w. KWC i spotkanie animato-
rów z nowym Moderatorem Diecezjalnym
Ruchu �wiat³o-¯ycie; o.o. Jezuici

15.09. Wystêp Kabaretu OKO w Nakielskim
O�rodku Kultury w Nakle nad Noteci¹

22.09. Dzieñ Wspólnoty Ruchu �wiat³o-¯ycie;
parafia �w. Jadwigi Królowej

30.09. Szko³a Animatorów; o.o. Jezuici

1.10. Msza �w. w intencji osób uzale¿nionych,
wspó³uzale¿nionych, zniewolonych oraz
wszystkich, którym bliskie jest dzie³o Krucja-
ty Wyzwolenia Cz³owieka, w naszej kaplicy
parafialnej, 18:30

TRWA
Rok formacyjny 2007/08 TEMAT ROKU:
"Id�cie i g³o�cie" ZNAK ROKU (patrz obok)

SPOTKANIA w PI¥TKI po parafialnej Mszy
�w. o godz. 18:30 w auli Domu Parafialne-
go; w ostatni pi¹tek miesi¹ca spotykamy siê
o godz. 18:00, a o 19:30 Msza �w. Ruchu
�wiat³o-¯ycie: Oazy M³odzie¿y i Domowego
Ko�cio³a. ZAPRASZAMY!

BÊDZIE
6.10. Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Litur-
gicznej; o.o. Jezuici

10.10. Msza �w. KWC i spotkanie Diakonii
Moderacji �wieckiej; o.o. Jezuici

14.10. Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Mu-
zycznej; o.o. Jezuici

W Oazie
M³odzie¿y Wrzesieñ jest czasem - dla wielu z nas -

powrotu do obowi¹zków, czasem przej�cio-
wym z odpoczynku do pracy. Jednak mie-
si¹c ten jest dla wszystkich dobrym czasem
do rozmy�lañ. Nie tylko nad wakacyjnymi, ale
równie¿ ¿yciowymi planami oraz ich reali-
zacj¹. W tym wszystkim my jako ludzie wie-
rz¹cy w Chrystusa, musimy (je¿eli rzeczywi-
�cie jeste�my i chcemy byæ uczniami Jezu-
sa) te rozmy�lania ujmowaæ miêdzy innymi
w kontek�cie wiary.

Przyszed³ zatem czas, by podsumowaæ i
nasze rozwa¿ania na temat sakramentów.
Mo¿na by powiedzieæ wiele, jednak wa¿ne
jest w tym wszystkim to, jak widzimy te wi-
dzialne znaki niewidzialnej ³aski. My jako lu-
dzie. Czy mamy w nich udzia³ jedynie, gdy
prze¿ywamy je bezpo�rednio lub po�rednio
(np. na czyim� chrzcie albo �lubie)? Czy one
maj¹ w naszym ¿yciu (albo raczej: Bóg przez
nie) swój udzia³ tylko w wy¿ej wymienionych
sytuacjach?

Otó¿ sakramenty s¹ "przymierzem" zawar-
tym z Bogiem raz na ca³e ¿ycie i ¿adnym
sposobem nie da siê ich tak po prostu wy-
mazaæ. Ojciec nasz, który udziela nam przez
sakramenty ³ask mo¿e mieæ udzia³ w nas
przez ca³y nasz ziemski czas, a my w Nim w
ca³ej Jego wieczno�ci. Je¿eli tylko zechce-

NOWE WIE�CI
Has³o pracy rocz-

nej: "Id�cie i g³o�cie"
koncentruje wysi³ki
formacyjne wokó³
charyzmatu ewan-
gelizacji Ruchu
�wiat³o-¯ycie. S³uga
Bo¿y, ks. Franciszek

Blachnicki w jednej ze swoich katechez ko-
mentowa³ s³owa Chrystusa posy³aj¹cego
uczniów z Dobr¹ Nowin¹ do Jerozolimy, Ju-
dei, Samarii, a w koñcu a¿ po krañce �wiata
(por. Dz 1,8). Za³o¿yciel Ruchu ukaza³ w tej
konferencji poszczególne przestrzenie, w
których oazowicze powinni aktywnie g³osiæ
S³owo Bo¿e. W wyniku tegorocznej pracy
formacyjnej ma nast¹piæ "Wielkie Oazowe
Przebudzenie Ewangelizacyjne", czyli odno-
wienie charyzmatu ewangelizacji we wszyst-
kich wspólnotach Oazowych. Te s³owa-prze-

s³anie skierowa³ do nas, cz³onków Ruchu
�wiat³o-¯ycie, nowy Moderator Generalny -
ks. Adam Wodarczyk. Zmiany personalne
nast¹pi³y jednak nie tylko na szczeblu cen-
tralnym, ale tak¿e diecezjalnym i parafialnym.

Z rado�ci¹ informujemy, i¿ w dniu
12 wrze�nia 2007 roku, decyzj¹ Ordynariu-
sza Diecezji Bydgoskiej ks. Biskupa Jana Ty-
rawy, Dekret Moderatora Diecezjalnego Ru-
chu �wiat³o-¯ycie diecezji bydgoskiej otrzy-
ma³ ks. Tomasz Dadek. Natomiast Modera-
torem Duchowym Wspólnoty Oazowej w
naszej parafii zosta³ ks. Ryszard Szymko-
wiak.

Wszystkich - ustêpuj¹cych i nowo powo-
³anych - Moderatorów oddajemy opiece Nie-
pokalanej Matki Ko�cio³a. Niech Maryja bê-
dzie Wasz¹ orêdowniczk¹ u Pana!

Oazowicze

CHLEB �WI¥TECZNY
£k 16,1-13

www.bydgoszcz.oaza.pl/mbkrm
Forum Oazowe Diecezji Bydgoskiej

www.oazabydgoska.xt.pl
Kabaret OKO

www.kabaret-oko.pl
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Ewangelizacja
to nie g³oszenie teorii o mo¿liwo�ci

¿ycia ewangelicznego,
ale to sprawozdanie z tego,

co Bóg czyni z tymi,
którzy wierz¹ Jego Ewangelii.

ks. Franciszek Blachnicki

my albo raczej: gdy bêdziemy o to prosiæ tzn.
rozumem, uczuciami i wol¹ bêdziemy tego
pragn¹æ. Rozwa¿aj¹c ten fragment "³ukaszo-
wej" ewangelii, zastanówmy siê u kogo szu-
kamy pomocy? Komu chcemy s³u¿yæ i po-
wierzaæ swoje ¿ycie? Oraz od kogo chcemy
tê pomoc otrzymaæ?

�wiat w którym ¿yjemy jest matematycz-
ny - logiczny, a s³u¿enie "Bogu i Mamonie"
takim nie jest, bo "albo z tamtym bêdzie trzy-
ma³, a tym wzgardzi". Dla dodania otuchy
wiersz �p. ks. Twardowskiego:

W KOLEJCE DO NIEBA
Powoli nie tak prêdko
proszê siê nie pchaæ
najpierw mo¿na wygl¹daæ na �wiêtego
ale nim nie byæ
potem ani �wiêtym nie byæ ani na
�wiêtego nie wygl¹daæ
potem byæ �wiêtym tak ¿eby tego wcale
nie by³o widaæ
i dopiero na samym koñcu
�wiêty staje siê podobny do �wiêtego

moralista

Sielsko, anielsko, ale ...
Piszê z daleka, z piêknej alpejskiej miejsco-

wo�ci w Austrii. Domy dwu i trzy piêtrowe, za-
dbane ogrody. Po liczbie samochodów mo¿-
na poznaæ liczbê domowników. Przed doma-
mi rowery, kosiarki i wiele innego dobra. W
ogrodach stoliki, krzes³a, fotele, a domy oto-
czone �p³otkami� z kwiatów i krzewów. W ka¿-
dym pokoju, w kuchni wielkie krzy¿e, czêsto
opasane ró¿añcem, "�wiête" obrazy, figurki
Matki Boskiej. Ludzie pozdrawiaj¹cy znajo-
mych i obcych u nas zanikaj¹cym "Szczê�æ
Bo¿e".

W niedzielê w ca³ej Austrii wszystkie skle-
py s¹ zamkniête, od ma³ych po supersamy.

Listy, listy, Listy Przez ca³y tydzieñ pracuj¹, a siódmego dnia
�wiêtuj¹.

W niedzielê  s¹ trzy Msze �w. Przy bocz-
nym wej�ciu do ko�cio³a tablica ze zmar³ymi i
ich zdjêcia, a przy g³ównym du¿e, ukszta³to-
wane z drewna �drzewo�, ze zdjêciami nowo
narodzonych parafian. Tu¿ obok tablica z fot-
kami dzieci pierwszokomunijnych.  W ko�ciele
na tablicy numery stron, na których znajdzie
siê pie�ni �piewane w danym dniu, a pod ³aw-
kami ksi¹¿eczki do nabo¿eñstwa.

Na cmentarzu pomniki s¹ bardzo ma³e i
skromne, pe³ne �wie¿ych kwiatów, zniczy.
�cie¿ki wygrabione, �mieci w koszach (nie
byle gdzie), ¿adnych oznak wandalizmu, a w
k¹cie cmentarza kran z wod¹ i na wieszaku
kilkana�cie konewek. Sielsko, anielsko ... ale

Gdy po przyje�dzie o�wiadczy³am moim go-
spodarzom, ¿e bêdê chodzi³a co niedzielê na
Mszê �w. ze zdziwieniem zapytali: - W ka¿d¹
niedzielê? Odpowiedzia³em - Tak! - a oni �mia-
li siê jak z dobrego ¿artu, twierdz¹c, ¿e do
ko�cio³a chodz¹ tylko "bauery" (gospodarze).
I odt¹d ka¿dy go�æ, który do �naszego� domu
przybywa³ by³ informowany o moim �dziwac-
twie�. �miech i zdziwienie by³o za ka¿dym
razem.  Co kraj to obyczaj.

MarS
Od redakcji:
Dziêkujemy MarS-owi za to �wiadectwo, jak te¿
za inne listy, a pana Bogus³awa z Wañkowicza,
z uwagi na wagê poruszanych przez Niego spraw
prosimy o kontakt z redakcj¹, bo nie zajmujemy
siê anonimami.



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.
W pa�dzierniku Ró¿aniec o 19.00

ks. Janusz Tomczak (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
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PROFILAKTYKA
KOMUNIKAT WOJEWÓDZKIEGO O�RODKA KOORDYNUJ¥CEGO

CENTRUM ONKOLOGII

Wczesne rozpoznanie nowotwo-
ru w chwili kiedy nie daje ¿adnych
objawów, zapewniæ mog¹ badania
profilaktyczne. Zmiany takie mo¿na
wyleczyæ w prawie 100%.

Celem badañ profilaktycznych jest zna-
lezienie zmian nowotworowych w jak naj-
wcze�niejszym stadium. Dziêki badaniom
profilaktycznym mo¿emy zyskaæ wewnêtrz-
ny spokój oraz przekonanie, i¿ dbamy o
swoje zdrowie. W naszym kraju prowadzo-
ne s¹ dwa rodzaje skryningów, czyli bada-
nia profilaktyczne wykonywane w pewnej
populacji, w okre�lonych odstêpach czasu.
Wojewódzki O�rodek Koordynuj¹cy ser-
decznie zaprasza na bezp³atne badania
profilaktyczne wykonywane w kierunku
raka piersi oraz raka szyjki macicy. Bada-
nie w kierunku raka piersi obejmuje panie
w wieka 50-69 lat, polega ono na wykona-
niu 2 zdjêæ ka¿dej piersi specjalnym apa-
ratem rtg - mammografem.

Badania wykonuje siê co 2 lata lub czê-
�ciej, je¿eli takie jest zalecenie lekarskie.
Badania profilaktyczne w kierunku raka

szyjki macicy obejmuj¹ panie w wieku 25-
59 lat. W ramach tego programu wykonuje
siê badanie cytologiczne co 3 lata lub czê-
�ciej, je¿eli takie jest zalecenie lekarza.
Wszelkie dodatkowe informacje mo¿na
uzyskaæ pod numerem telefonu: Woje-
wódzki O�rodek Koordynuj¹cy 052 374-
34-36.

Rejestracji mo¿na dokonaæ pod nume-
rem telefonu 052 374-31-20 lub osobi�cie
w Centrum Onkologii w budynku D, ul. Ro-
manowskiej 2 w Bydgoszczy.

Z powa¿aniem
 Aleksandra Kurzaj

Wojewódzki O�rodek Koordynuj¹cy

Centrum Onkologii im. prof.
F. £ukaszczyka w Bydgoszczy

ul. I. Romanowskiej 2,
85-796 Bydgoszcz

Od redakcji:
Ww. komunikat ukazuje siê na pro�bê
WOK CO za zgod¹ Kurii Diecezjalnej
w Bydgoszczy.

"Za³oga" to grupa osób, która jest odpo-
wiedzialna za sprawne dzia³anie Diecezjal-
nego O�rodka Duszpasterstwa Akademic-
kiego "Martyria". Aby tworzyæ za³ogê, trzeba
byæ studentem, mieæ du¿o dobrej woli i "odro-
binê" wolnego czasu.

W dniach 13-16 wrze�nia br. kandydaci
na za³ogowiczów oraz ich poprzednicy, wy-
brali siê do Zamku Bierzg³owskiego, by utwo-
rzyæ struktury, zaplanowaæ wydarzenia se-
mestru zimowego oraz �lubowaæ realizacjê
Studenckiej Drogi do �wiêto�ci.

W programie wyjazdu by³o miejsce na
modlitwê, spotkania - "burze mózgów", film,
ognisko. Jednym s³owem, co� dla cia³a
i co� dla ducha.

Tegoroczn¹ za³ogê, podzielon¹ na 4
maszty (kulturalny, liturgiczny, medialny, or-
ganizacyjny) tworzy 31 osób. Mo¿na ich roz-
poznaæ po charakterystycznych, czarnych
koszulkach, z logo Martyrii.

Rumiana

ZA£OGA

NIE BY£O
Z powodu braku chêtnych nie odby³ siê obóz
integracyjny w Ocyplu.

BÊDZIE
Od 8-31.10 - ró¿aniec w akademikach UTP i
Colegium Medicum

14.10. Dzieñ Papieski i koncert Ewy Bem

15.10 - czuwanie w duchu Taize i spotkanie
z bratem Markiem

16.10 - Ró¿aniec z Janem Paw³em II w 29.
rocznicê wyboru na Stolicê Piotrow¹

17.10 - 20.00 - �Dwudziestka� z Ca³unem, ka-
plica MBKM

19-21.10 - Ogólnopolskie Forum Akademic-
kie �Media i wolno�æ�. z udzia³em: Szymona
Ho³owni, Kabaretu OKO i Teatru RAMMA

Od 25.10 o 19.30 spotkania dla par i narze-
czonych w sali DA

27.10 - 17.00 spotkanie popielgrzymkowe
Grupy �Przezroczystej�

28.10 - 18.30 Ogólnobydgoska Inauguracja
Roku Akademickiego 2007/8 po³¹czona z 20-
leciem powstania i dzia³ania DA �Martyria�.

1. 11. - 20.30 modlitwa za zmar³ych w Dolinie
�mierci

4.11. - 15.15 tradycyjna Droga Krzy¿owa
w Dolinie �mierci

14.11 - w ramach Tygodnia Kultury Chrze�ci-
jañskiej spotkanie z ks. Piotrem Pawlukiewi-
czem po Mszy �w. o 18.30.

BY£O
BÊDZIE

PONADTO

JAK RZEKA
Na egzaminie. Po kilku zadanych pyta-

niach profesor mówi do studenta:
- Leje pan wodê.
- Panie profesorze, có¿ zrobiæ, skoro te-

mat jak rzeka ...

DA MARTYRIA
ul. Bo³tucia 5, 85-796 Bydgoszcz

tel./fax. (0-52) 32-34-810,
www.martyria.lo.pl

pokolenie@martyria.lo.pl



Logogryf

Moi Drodzy!
Wakacje ju¿ siê skoñczy³y i we wrze-

�niu rozpoczê³a siê nie tylko szko³a. A szko-
³a to nie tylko miejsce, gdzie trzeba siê
uczyæ. Jest to miejsce, gdzie jest mo¿liwo�æ
poznania nowych kole¿anek i kolegów, a
tak¿e rozwijania swoich zainteresowañ - ta-
kich, które nas poci¹gaj¹, ucz¹ wiêcej ni¿
szkolne obowi¹zki.

Bêd¹c m³odymi - uczymy siê, ¿eby mieæ
wiedzê z ró¿nych przedmiotów. Ta wiedza
przyda nam siê mo¿e nie od razu, ale z
pewno�ci¹ kiedy�, byæ mo¿e wtedy gdy nie
bêdziemy siê ju¿ regularnie uczyæ. I wtedy
bêdziemy bardzo siê cieszyæ, ¿e w szkole
nie marnowali�my czasu. Jak to siê robi?
- sami wiecie! Czy nie damy siê misiom i
bêdziemy dobrze przyk³adaæ siê do nauki?

Mamy jesieñ. Ta piêkna pora roku za-
czê³a siê punktualnie, jak zwykle dwudzie-
stego trzeciego wrze�nia. W tych dniach
opadaj¹ li�cie z drzew, wieje silny i zimny
wiatr. Czêsto pada deszcz i jest ch³odno, a
nawet zimno. Rosn¹ ró¿ne grzyby w lesie.
Trzeba jednak uwa¿aæ na te przysmaki, bo
niektóre s¹ truj¹ce.

¯yczê Wam tak¿e prawid³owego roz-
wi¹zywania ³amig³ówek i do zobaczenia.

Joasia

Takie MISIE

Rebus wrze�niowy

wo³u. Zacz¹³ go szukaæ, biegaæ do s¹siadów,
pytaæ i lamentowaæ. Zapuka³ te¿ do drzwi
ojca i syna. Syn, gdy us³ysza³ pukanie, szyb-
ko schowa³ miêso do spi¿arni. S¹siad pyta³
czy nie widzieli jego wo³u, czy nie s³yszeli
czego� w nocy. Ojciec jednak odpowiedzia³
spokojnie, ¿e w nocy spali i nic nie wiedz¹.
Syn ba³ siê, ¿e s¹siad mo¿e co� zobaczyæ i
domy�li siê wszystkiego, martwi³ siê tym i nie
jad³, ojciec natomiast jad³ miêso ze smakiem,
jakby nic siê nie sta³o. Tato, nie jedz tak bli-
sko okna, bo s¹siad mo¿e zauwa¿yæ - mówi³
syn. A s¹siad przychodzi³ od czasu do cza-
su i pyta³ czy mo¿e jednak co� s³yszeli, ¿e
mo¿e gdzie� znalaz³ siê jego wó³. Tak min¹³
miesi¹c.

Gdy zjedli wo³u ojciec powiedzia³: zmierz-
my siê w pasie, by�my wiedzieli kto ile przy-
ty³. Ojciec poszuka³ swego naciêcia, by³ te-
raz grubszy i musia³ w pasku zrobiæ now¹
dziurkê. Syn przeciwnie, zmizernia³, pasek
lu�no wisia³ mu na biodrach, te¿ musia³ w
pasku zrobiæ now¹ dziurkê, bo schud³. Nie
s³u¿y³o ci to miêso - powiedzia³ tata. Tato,
wiesz jak by³o - powiedzia³ syn - s¹siad ci¹-
gle przychodzi³, dopytywa³ siê o wo³u, jak
mog³em je�æ? Ba³em siê, ¿e zobaczy u nas
miêso i domy�li siê, ¿e to my skradli�my wo³u.

Synu, powiedzia³ tata, gdy ty chcia³e�
ukra�æ wo³u ja poszed³em do s¹siada i kupi-
³em go od niego. Umówi³em siê z nim jed-
nak, ¿e gdy noc zapadnie, zakradniemy siê
po niego. A on rano ma go szukaæ tak, jakby
mu zgin¹³. Ja wiêc jad³em go ze smakiem, a
ty�, wiedz¹c, ¿e kradziony ci¹gle jad³e� go
zmartwiony.

Widzisz synku - rzek³ mu tata - niechaj
ciê to uczy, ¿e nie warto w ¿yciu kra�æ - kra-
dzione nie tuczy.

Irena Paw³owska

Wujek przyjecha³ na wakacje. Zobaczy³,
¿e za szop¹ le¿y sterta drewna. Postawi³
obok drewna pi³ê tarczow¹ i zacz¹³ je ci¹æ
na kawa³ki. Drewno nie by³o grube, pocho-
dzi³o z przecinki lasu.

Marek - syn gospodarza - przyjecha³
swoim wózkiem, który wygl¹da³ jak prawdzi-
wy, du¿y wóz i zacz¹³ wk³adaæ do niego po-
ciête drewno. Drewna nie mo¿na woziæ do
szopy, bo jest mokre - powiedzia³ wujek. Wbi³
w ziemiê dwa paliki i po³o¿y³ miêdzy nimi dwa
dr¹gi. Na nich Marek uk³ada³ pociête drew-
no, równo, jeden kawa³ek obok drugiego, a
na nich nastêpne. Wujek ci¹³ drewno, a
Marek wozi³ je swoim wózkiem i uk³ada³.

Reszta rodziny pracowa³a przy ¿niwach.
Tata je�dzi³ kombajnem po polu i wysypywa³
zbo¿e na przyczepê. Gdy przyczepa by³a
pe³na zbo¿a, przywozi³ j¹ do domu, a siostry
Marka sk³ada³y ziarno na strop budynku go-
spodarczego. Ciocia z babci¹ gotowa³y
obiad, a mama Marka by³a w pracy.

Po pewnym czasie ciocia zajrza³a na
podwórko i zaczê³a uk³adaæ drewno razem
z Markiem. "Ciociu, opowiedz mi co�" - po-
prosi³ ch³opiec. Opowiem ci co�, co opowia-
da³a mi moja mama, gdy by³am ma³a - po-
wiedzia³a ciocia.

Opowie�æ nazywa siê "Kradzione nie tu-
czy" - moja mama mówi³a j¹ wierszem, ja
jednak pamiêtam tylko o czym by³a.

By³ ojciec i syn. Syn widzia³ piêkne byd³o
pas¹ce siê na polu s¹siada. Poszed³ do ojca
i mówi: - Tato, skradnijmy s¹siadowi jedne-
go wo³u, bêdziemy mieli du¿o smacznego
miêsa. No, dobrze - powiedzia³ tata. Tak zro-
bili. Gdy nasta³a noc, zakradli siê na pole s¹-
siada i ukradli wo³u. Przyprowadzili go do
swojej stodo³y i zar¿nêli. Jeszcze nad ranem
przyrz¹dzili sobie smakowit¹ pieczeñ. Zanim
zabrali siê do jedzenia, ojciec powiedzia³:
N a j p i e r w
zmierzmy siê w
pasie i za-
znaczmy swe
miary na pa-
sku, ¿eby�my
wiedzieli kto ile
przytyje. Tak
zrobili, na pa-
skach ponaci-
nali swoje mia-
ry.

A rano, sko-
ro s³oñce wsta-
³o, wsta³ i s¹-
siad. Zobaczy³,
¿e na polu bra-
kuje jednego

Dla dzieci starszych

Kradzione nie tuczy
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Znaczenie wyrazów:
[1] Posypka  na paluszki [2] Ro�nie na so-
�nie [3] Mo¿e byæ typu �widerki [4] Miasto
Kopernika [5] Zwierzê z rogami w lesie [6]
Australijski torbacz z wielkimi stopami

W logogryfie nale¿y wpisaæ wyrazy, któ-
rych znaczenie ponumerowano od 1 do 6, a
po ich wypisaniu w oznaczonych polach po-
jawi siê rozwi¹zanie. Rozwi¹¿cie tak¿e re-
bus - nagroda niespodzianka czeka na Was.
Termin nadsy³ania rozwi¹zañ do 21. pa�-
dziernika 2007r.

Nadsy³aj¹c rozwi¹zanie, podajcie swój
adres i koniecznie napiszcie ile macie lat.

Rozwi¹zanie rebusu z poprzedniego wyda-
nia brzmia³o: �POGODA�, wykre�lanki �Wa-
kacje to czas peilgrzymek do Matki Bo-
skiej�, poziomki �Wakacje�, a ukoski �Mama
i tata� Nagrodê, otrzymuj¹ Noemi i Emilka
Balinowskie zam. w Bydgoszczy przy
ul. Altanowej. Nagroda czeka w zakrystii.



TRZMIELINA ZWYCZAJNA
DRZEWA I KRZEWY PARAFII

Trzmielina zwyczajna (³ac. Enonymus
europaeus L.) to krzewina, ledwie widocz-
na, ro�nie zwykle przy drodze, zdobi jej oto-
czenie li�æmi i owocami, a tak¿e karmi pta-
ki. Wystêpuje czêsto w towarzystwie tarni-
ny, dzikiej ró¿y, ligustru czy derenia.

Jest to krzew zrzucaj¹cy li�cie na zimê,
bardzo sk³onny do tworzenia odro�li, raz
tworz¹cy ro�linê 1 m wysoko�ci, to znów
osi¹ga wysoko�æ 7 m lub ro�nie jak ma³e
drzewko z szeroko sklepion¹ koron¹. Ga-
³êzie s¹ bardzo gêste, promieni�cie odra-
staj¹ce, z szar¹ lub czerwonobrunatn¹
kor¹. Li�cie ma pojedyncze pod³ugowato
lancetowate niebiesko-zielone, jesieni¹
¿ó³kn¹ce i staj¹ce siê l�ni¹co-czerwone.
Kwitnie od maja do koñca czerwca bia³o-
zielonkawymi wonnymi kwiatkami.

Owocem jest czterodzielna torebka z
okr¹g³awymi segmentami, ró¿owa lub kar-
minowo czerwona, 2-4 nasienna. Nasion-
ka jajowate, 6-7 mm d³ugo�ci, otoczone
miêsist¹ pomarañczow¹ osnówk¹, po pêk-
niêciu torebki zwisaj¹ce z owocu na nitce;
TRUJ¥CE. Liczne wykopaliska �wiadcz¹,
¿e krzew ten wystêpowa³ w Europie ju¿
przed wielu milionami lat. Trzmielina zwy-
czajna wystêpuje na pó³noc od Irlandii,
Szkocji, po³udniowej Szwecji i Danii, na
wschód od Syberii, na po³udniu Hiszpanii
przez Pó³wysep Ba³kañski a¿ do Kaukazu.
Wiele ptaków takich jak drozdy, sroki bar-
dzo lubi pêkaj¹ce pó�nym latem owoce,
przyczyniaj¹c siê do rozprzestrzeniania tej
ro�linki. Nasiona kie³kuj¹ dopiero po do�æ
d³ugim czasie, tj. po oko³o 4÷5 letniej prze-
rwie, musz¹ te¿ w tym okresie byæ wielo-

krotnie zmro¿one. Zapewne w ten sposób
trzemielina wyros³a przy drodze nieopodal
naszego ko�cio³a.

Siedliskiem naturalnym krzewu s¹ lasy
³êgowe i li�ciaste, zaro�la przy ska³ach, na
pastwiskach, nad brzegami, w zakrzewie-
niach �ródpolnych i przy murach. Lubi gle-
by ¿yzne, dobrze nawodnione i zawieraj¹-
ce wapieñ, g³êbokie gleby gliniaste.

Jej urok, jak wynika z opisów, ogrodni-
cy dostrzegli w 1830 r., bo od tego roku
sta³a siê ulubionym krzewem ozdobnym dla
reprezentatywnych wiêkszych ogrodów i
kompozycji parkowych. Dla gospodarki le-
�nej krzew nie stanowi znaczenia, choæ
przygodnie jest sadzona dla umacniania
wydm i zboczy. Jasne drewno, pozbawio-
ne rdzenia, o bardzo delikatnych porach
jest cennym surowcem do prac tokarskich,
snycerskich oraz do budowy instrumentów.
Dawniej sporz¹dzano z drewna trzmieliny
wrzeciona. Z palonego drewna uzyskuje siê
wêgiel drzewny bardzo miêkki o równomier-
nym stopniu twardo�ci stosowany jako
wêgiel rysunkowy.

Owoce trzmieliny kiedy� stosowano
jako �rodek przeciwrobaczycowy. Niedoj-
rza³e nasiona gotowane z ³ugiem farbuj¹
w³osy na blond.

MAREK

�ród³o:
Mowszowicz J.: Przewodnik do oznaczania
krajowych ro�lin zielarskich. PWRiL, War-
szawa 1985.

Znaczenie wyrazów:
[1] Walczy na tatami [2] Mêcz¹ca i wynisz-
czaj¹ca praca [3] Wa¿ny znak na dokumen-
cie [4] Ogólny szkic dzia³ania urz¹dzenia [5]
Herbaciany napar [6] Kto� nominowany na
wa¿ne stanowisko [7] Despotyczne rz¹dy [8]
Uk³adanie kart [9] Nawiew �wie¿ego powie-
trza [10] Strofa utworu [11] Umundurowany
cz³onek Zastêpu [12] Kawa³ miodu prosto z
ula [13] Twórca nowej mody [14] Pobranie
tkanek do badañ [15] P³acz¹ce drzewo [16]
Publiczna pochwa³a [17] Bachleda - pierw-
szy polski ratownik górski [18] Prowadzi od
gard³a do ¿o³¹dka [19] Kawaleria [20] Eskor-
ta VIP-a [21] Prowiant zabrany na delega-
cjê [22] Fachowiec od ³¹czenie metali

Wpisz brakuj¹ce litery do diagramu. Te
z wyró¿nionych pól dadz¹ rozwi¹zanie, któ-
re nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub w³o-
¿yæ do skrzynki �Poczty parafialnej� do
21. PA�DZIERNIKA 2007 r. Losujemy na-
grodê niespodziankê. PT Autorów rozwi¹zañ
prosimy o podawanie wieku.

Has³o uzupe³nianki z poprzedniego wyda-
nia brzmia³o: �MA£¯ONKOWIE UFAJCIE
PANU�. Nagrodê otrzymuje Teresa Mro-
zowska, zam. w Bydgoszczy, przy ul. Konf.
Barskich 3.  Gratulujemy. Nagroda czeka
w zakrystii.

Dla (nie tylko starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
9/2007

(opracowa³ KfAD)

DORABIANIE KLUCZY
patentowe * podklamkowe * samochodowe *

Gerda * przerabianie wk³adek
(przy dorobieniu 20 kluczy - 1 wk³adka GRATIS)

NAPRAWA OBUWIA
OSTRZENIE NARZÊDZI

DOMOWYCH
no¿yczki  * no¿e  * sekatory

SPRZEDA¯
zamków * k³ódek * akcesoriów elektrycznych

*  baterii * wymiana baterii
w zegarkach i inne

ZAPRASZAMY
od poniedzia³ku do pi¹tku

9.00 - 17.00;

w soboty 9.00 do 13.30

85-796 Bydgoszcz
ul. £ochowskiego 4

(klatka druga przy Agencji PKO BP)

tel. kom. 0 501 404 302
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11111 DDDDD ¯̄̄̄̄ KKKKK AAAAA

22222 KKKKK AAAAA GGGGG AAAAA

33333 PPPPP IIIII ÊÊÊÊÊ ÆÆÆÆÆ

44444 SSSSS CCCCC AAAAA TTTTT

55555 EEEEE SSSSS JJJJJ AAAAA

66666 NNNNN OOOOO AAAAA TTTTT

77777 TTTTT YYYYY IIIII AAAAA

88888 PPPPP AAAAA NNNNN SSSSS

99999 NNNNN AAAAA CCCCC HHHHH

0101010101 ZZZZZ WWWWW KKKKK AAAAA

1111111111 HHHHH AAAAA RRRRR ZZZZZ

2121212121 PPPPP LLLLL EEEEE RRRRR

3131313131 KKKKK RRRRR OOOOO RRRRR

4141414141 PPPPP UUUUU JJJJJ AAAAA

5151515151 WWWWW IIIII BBBBB AAAAA

6161616161 UUUUU ZZZZZ IIIII EEEEE

7171717171 KKKKK LLLLL NNNNN SSSSS

8181818181 PPPPP RRRRR YYYYY KKKKK

9191919191 KKKKK OOOOO CCCCC AAAAA

0202020202 OOOOO BBBBB WWWWW AAAAA

1212121212 WWWWW AAAAA KKKKK AAAAA

2222222222 SSSSS PPPPP CCCCC ZZZZZ

Ka¿dy cz³owiek ze skarbca swego serca
wydobywa to, czym ¿yje ...

ks. Jakub Alberione



Ludzie z pomnika (110)

Urodzi³ siê w dniu 22 wrze�nia 1877
roku w Aleksandrowie powiat Bydgoszcz,
jako syn miejscowych rolników Jakuba i
Marianny. Ojciec jego prowadzi³ gospodar-
stwo rolne odziedziczone po przodkach,
które w 1920 roku przepisa³ Ignacemu.
Ten bowiem w 1919 roku o¿eni³ siê z Zofi¹
z Witkowskich i razem gospodarzyli na oj-
cowi�nie. Od pocz¹tku Ignacy zacz¹³ prze-
stawiaæ gospodarstwo na ogrodnictwo, a
przede wszystkim na sadownictwo. W
1922 roku ukoñczy³ w bydgoskim Instytu-
cie Rolnictwa kurs wykwalifikowanego
sadownika i powiêksza³ area³ swego sadu.
Utrzymywa³ rozleg³e kontakty z wieloma
sadownikami i ogrodnikami w okolicy, wy-
mienia³ siê do�wiadczeniami i osi¹gniê-
ciami w tej bran¿y. Pod koniec okresu miê-
dzywojennego posiada³ du¿y sad jab³onio-
wy i �liwowy (wêgierki), chocia¿ by³y i inne
drzewa, na obszarze ponad 5 hektarów,
oraz prowadzi³ w³asn¹ szkó³kê drzew owo-
cowych.

Rodzina siê rozwija³a. W roku 1923 uro-
dzi³ im siê syn Benedykt, w 1924 córka
Teresa, a w 1930 kolejna córeczka Jadwi-
ga, która jednak zmar³a po 8 miesi¹cach.

W drugiej po³owie pa�dziernika 1939
roku Ignacy Gilewski dosta³ list od ogrod-
nika z Suczyna Waltera Gussmanna, który
prosi³ go o przybycie do niego, by dora-
dziæ mu w zakupie drzewek owocowych
od kogo� w Strzelcach. W li�cie przys³a³
mu te¿ Gussmann wystawion¹ na jego na-
zwisko przez w³adze niemieckie Bydgosz-

IGNACY
GILEWSKI

czy przepustkê na przejazd. Wszystko wy-
gl¹da³o na prawdziwe, bo Gilewski zna³
Waltera Gussmanna na d³ugo przed
wojn¹. ¯adnego niebezpieczeñstwa siê
nie spodziewa³, tote¿ swym motocyklem
uda³ siê do Suczyna.

W dniu 23 pa�dziernika 1923 roku przy-
byli do nas ¿andarmi niemieccy i zabrali
¿onê Gilewskiego wraz z dzieæmi do Ko-
ronowa, jak mówili ze wzglêdu na ich bez-
pieczeñstwo. W Koronowie w siedzibie
Gestapo Gilewska dowiedzia³a siê, ¿e
m¹¿ zosta³ w Bydgoszczy zatrzymany pod
zarzutem zniewa¿enia funkcjonariusza
niemieckiego i doprowadzony do Internie-
rungslager (obóz internowania dla Pola-
ków w by³ych koszarach 15 PAL-u przy
ulicy Gdañskiej). Nas w Koronowie prze-
s³uchiwano na okoliczno�æ wyjazdu ojca
pytaj¹c w kó³ko po co jecha³, z kim mia³
siê spotykaæ, od kogo mia³y byæ kupione
drzewka, sk¹d mia³ przepustkê itp. Na
wiele pytañ nie byli�my w stanie odpowia-
daæ, choæ wiedzieli�my, ¿e zniewa¿enie
kogokolwiek przez ojca by³o nieprawdo-
podobne, bo to nie w jego charakterze.

Znacznie pó�niej dowiedzieli�my siê,
¿e do naszego domu wraz z dobytkiem
ju¿ 25 pa�dziernika wprowadzi³a siê cór-
ka Gussmanna - Emma wraz z mê¿em.

Nas jednak póki co 4 listopada 1939
roku przetransportowano z Koronowa do
obozu przej�ciowego do Jab³onowa Po-
morskiego. Tam czekali�my na przydzia³
do pracy przymusowej u Niemców. W cza-
sie naszego pobytu, obóz w Jab³onowie
wizytowa³ osobi�cie Heinrich Himmler,
rozmawiaj¹c z tymi, którzy umieli po nie-
miecku. Gilewska zapyta³a o losy mê¿a.
Wys³ucha³ z zainteresowaniem i obieca³
jej, ¿e wyja�ni sprawê. Oczywi�cie ¿ad-
nego wyja�nienia nie otrzymali�my. Do-
stali�my przydzia³ do pracy w gospo-
darstwie rolnym i przewieziono nas, czyli
matkê z dwójk¹ dzieci w okolice Wejhe-
rowa. Tam pracowali�my u Niemki Helgi
Lutschke, której m¹¿ by³ na froncie, a ona
mia³a 15 hektarowe gospodarstwo. Po-
cz¹tkowo prac¹ roln¹ zajmowa³ siê syn
Benedykt, matka zajmowa³a siê gospodar-
stwem domowym (byd³o, �winie i drób) a
córka jej w tym pomaga³a. Mieszkali w
pokoiku w domu w³a�cicielki, jednak nie
mieli pe³nej wolno�ci. Matka i Benedykt
mogli za pozwoleniem Helgi chodziæ swo-
bodnie po wsi, natomiast Teresa jako m³o-
dociana mog³a poruszaæ siê tylko z matk¹.
Poza wie� nie wolno by³o siê udawaæ.
Nadzór nad nimi mia³o Komando S.A. z
Wejherowa i to by³o najgorsze. Za byle
przewinienie, czy nawet chwilow¹ prze-
rwê w pracy, w trakcie ich przybycia byli
bici, chocia¿ nieraz Helga siê za nimi wsta-
wia³a, jednak, jak sama powiedzia³a, za-
kazali jej tego. W 1943 roku dostali do po-
mocy jeszcze dwóch mê¿czyzn, niewol-
ników Rosjan. Tam przepracowali do wy-
zwolenia tych ziem. O ojcu nic nie wie-

dzieli. Po wyzwoleniu Gilewska przyjecha-
³a do Bydgoszczy i Aleksandrowa.
Wszystkie zabudowania by³y spalone, a
gospodarstwo zaniedbane. Podobno
Emma w 1944 roku, po tym jak powo³ano
mê¿a do wojska, opu�ci³a gospodarstwo
i wyjecha³a do Rzeszy. W Bydgoszczy
Giloewska pyta³a o mê¿a i dosta³a odpo-
wied�, ¿e gdy sprawdz¹, to j¹ powiado-
mi¹. W takiej sytuacji Gilowska rozpoczê³a
starania w miejscowej Radzie Narodowej
o przydzia³ igospodarstwa, na którym ca³¹
okupacjê pracowali. Jako poniemieckie
gospodarstwo przydzielono je Benedyk-
towi Gilewskiemu i osiedlili siê w Piêæmor-
gach ko³o Wejherowa na sta³e.

W 1946 roku Gilewska otrzyma³a z
Bydgoszczy, z Komitetu do spraw Zbrod-
ni Wojennych informacjê, ¿e Ignacy Gi-
lewski zosta³ w dniu 5 listopada 1939 roku
rozstrzelany w Dolinie �mierci ko³o For-
donu.

Dzi� nie ¿yje ju¿ Zofia Gilewska. Zmar³a
w 1954 roku Córka Teresa zmar³a w Gdy-
ni w 1991 roku, a syn Benedykt zmar³ w
Piêæmorgach w 1995 roku.

Mieszka tam i gospodaruje nastêpca
Benedykta, syn Jerzy wraz z ¿on¹ Kata-
rzyn¹, który to co s³ysza³ od babki i ojca
opowiedzia³, za co mu gor¹co dziêkujê.

Dzisiaj ju¿ nie dowiemy siê kto doko-
na³ zatrzymania Ignacego Gilewskiego i
za czyj¹ przyczyn¹ znalaz³ siê w obozie
internowania. Na pewno wszystko by³o
ukartowane przez Waltera Gussmanna,
który by³ ju¿ wtedy fordoñskim szefem
Selbstschutzu. O tym na pewno nie wie-
dzia³ Gilewski. Jednak czy to on osobi-
�cie go aresztowa³, czy kto� z jego for-
macji, nie wiemy. Nie wiadomo te¿, gdzie
zosta³ aresztowany, bo rzekoma Byd-
goszcz wydaje siê nieprawdopodobna.
Ignacy bowiem zamierza³ dotrzeæ do For-
donu bocznymi drogami, by Bydgoszcz
omin¹æ. Do Aleksandrowa dochodzi³y wie-
�ci jakie okrucieñstwa dziej¹ siê w Byd-
goszczy, tote¿ pomimo przepustki nie
chcia³ tam jechaæ. Prawdopodobnie tra-
gedia wydarzy³a siê na naszych terenach.

opracowa³ KfAD

Materia³ �ród³owy:
Dzieje Fordonu i okolic - KPTK 1997; In-
formatorzy z Grupy i �wiecia nad Os¹
Pañstwo Jerzy i Katarzyna Gilewscy

16 Na o�cie¿ (9/2007)



28 lipca 2007
Weronika Wanda Ko�miñska

ur. 10.02.2007
4 sierpnia 2007

Martyna Borowska
ur. 28.10.2006

10 sierpnia 2007
Oskar Szymek
ur. 4.04.2007

11 sierpnia 2007
Jakub Dominiak
ur. 16.05.2007

12 sierpnia 2007
Fabian Krzysztof Pawlicki

ur. 26.06.2007
Leo Thomas Sobczak

ur. 8.07.2007
Remigiusz Pawe³ Buliñski

ur. 21.08.2006
Fabian Jan Weso³owski

ur. 21.05.2007
15 sierpnia 2007

Maria Stefania Sobczak
ur. 8.06.2007

Zuzanna Maria Lewandowska
ur. 21.06.2007

19 sierpnia 2007
Jakub Wojciech Muchalski

ur. 12.04.2007
24 sierpnia 2007
Zofia Hanna Lorek

25 sierpnia 2007
Julia Piekarska
ur. 21.04.2007

26 sierpnia 2007
Mateusz Kowalkowski

ur. 16.05.2007
Natalia Pokora
ur. 30.05.2007

Wiktor Przyby³kowski
ur. 23.06.2007

Jakub Szymon Lossy
ur. 22.06.2007
Micha³ Rerek
ur. 5.07.2007

Marta Antonina Jordan - Mrugalska
ur. 10.05.2007

Kacper Dawid Kapela
ur. 12.06.2007

Nikola Paulina Ony�ko
ur. 19.07.2007

Julia Maria Kolasa
ur. 26.06.2007

Julian Jan Bebel
ur. 22.06.2007

1 wrze�nia 2007
Weronika Niedbalska

ur. 5.07.2007
7 wrze�nia 2007
Klaudia Lebioda

ur. 5.06.2007
Julia Marczyñska

ur. 27.07.2007
8 wrze�nia 2007

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

�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,

wierno�æ
i uczciwo�æ
ma³¿eñsk¹

25 sierpnia 2007
Maciej Edward Tryt

Ma³gorzata Ewa Maciuba
Marcin Pawe³ Jab³oñski

Monika Marianna Poczekajska
Marcin Eckardt

Anna Eliza Juziak
Arkadiusz Piekarski

Joanna Maria Jelonkiewicz
Dariusz Jan Kowalski
Daria Urszula Klasa

Piotr Wicher
Karolina Maria Smu¿ewska

26 sierpnia 2007
Mateusz Zbigniew Król
Maria Urszula Skibicka

31 sierpnia 2007
Tomasz Jab³oñski

Agata Karolina Piciñska
Marcin Bruliñski

Joanna Kinga Padzikowska
Karol Jakub Szymañski

Michalina Banach
Micha³ Tomasz Tomaszewski

Ma³gorzata Szymczak
1 wrze�nia 2007
Maciej Grudzka

Agata Dura
Maciej Tomasz Pawe³czak
Kamila Teresa Ogrodnik

Bartosz Domin
Paulina Maria Pilecka

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu

Lidia Maria Wawrzyniak
ur. 7.08.1944  zm. 22.07.2007

Helena Kazimiera Korpal
ur. 21.02.1925  zm. 1.08.2007

Edmund Kaszyñski
ur. 11.04.1930  zm. 2.08.2007

Teresa �wiercz
ur. 9.08.1942  zm. 24.08.2007

Halina Korzyñska
ur. 21.10.1938  zm. 1.09.2007

Czes³aw Srokowski
ur. 15.09.1933  zm. 4.09.2007

 Z ksi¹g parafialnych wg stanu
w dniu 11.09.2007 spisa³ Krzysztof D.

Miko³aj Przeworek
ur. 30.04.2007

9 wrze�nia 2007
Aleksandra Maria Buko

ur. 18.06.2007
Mateusz Kubiak

ur. 6.07.2007
Krystian £ukasz Bia³kowski

ur. 28.07.2007
Adam Marek Narloch

ur. 8.06.2007
Marcel Lewandowski

ur. 18.06.2007
Kinga Pinkowska

ur. 6.06.2007
Maksymilian Bo¿ydar Sikora

ur. 3.07.2007

Z KANCELARII PARAFIALNEJ

Kompendium (21)

PYTANIA I ODPOWIEDZI
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 (14)

NIEBO I ZIEMIA
62. Co mówi Pismo �wiête o stworzeniu �wiata widzialnego?

Przez opowiadanie o "sze�ciu dniach" stwarzania Pismo �wiête po-
zwala poznaæ warto�æ stworzenia i jego przeznaczenie dla chwa³y
Bo¿ej i dla dobra ludzi. Ka¿da rzecz zawdziêcza swoje istnienie Bogu,
od którego otrzymuje w³asn¹ dobroæ i doskona³o�æ, w³asne prawa i
w³asne miejsce we wszech�wiecie.

63. Jakie miejsce zajmuje cz³owiek w dziele stworzenia?

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. Kate-
cheza odbywa siê zawsze przed

INFORMACJE
Chrztem �w. w sobotê po Mszy �w. o
18.30. Najbli¿sze terminy Chrztu �w.:
14 i 28 pa�dziernika oraz
11. i 25. listopada br.

SAKRAMENT MA£¯EÑSTWA
Osoby pragn¹ce zawrzeæ zwi¹zek
ma³¿eñski powinny zg³osiæ siê do Biu-
ra Parafialnego celem ustalenia ter-
minu �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]

27 lipca 2007
Allan Keith Brailsford

Katarzyna Maria Ofczyñska
28 lipca 2007

Marcin Wies³aw Fac
Karolina Barbara Jakubczak

Mariusz Piotr Makowski
Magdalena Anna Chudyba

3 sierpnia 2007
Damian Bogumi³ Czajkowski

Ma³gorzata Bajor
4 sierpnia 2007

Sebastian Piotr Borowski
Katarzyna Kwiatkowska

Piotr Micha³ Jarosz
Beata Maria Skrzypiñska

Marcin Maciej Furtak
Magdalena Guziñska

11 sierpnia 2007
Jaros³aw Kowalski

Kamila Miros³awa Chudzik
Daniel Wybranowski
Hanna Maria Onasz
16 sierpnia 2007

Rafa³ Tomasz Kowalski
Ma³gorzata Zygowska

Sebastian Szymek
Karolina G³owacka
18 sierpnia 2007

Tadeusz Leon Turzyñski
El¿bieta Helena Leppert

Leszek Buknicki
Liliana El¿bieta Leppert

Bartosz W³odzimierz Marciniak
Aleksandra Sabiniarz

Hubert Franciszek Klamrowski
Justyna Fiedler

£ukasz Jackowiak
Katarzyna Ko³odziej

Robert Andrzej Niespodziany
Iwona Anna Adamska

Leszek Jaginiak
Irena Maria Górska Cichewicz

24 sierpnia 2007
Damian Trojanowski

Lucyna Barbara Siódmiak
Norbert Mariusz S³omiany

Katarzyna Michalak

Marcin Okonek
Joanna Magdalena Polley

7 wrze�nia 2007
Tomasz Krzysztof Lebioda

Magdalena Gawiñska
8 wrze�nia 2007
Edward Krzowski

Genowefa Szczêsna Zabielska
Mariusz Bogus³aw Ligman

Agnieszka Bereta
Micha³ Jacek Ogorza³ek

Kamila Katarzyna Graban
Tomasz Dembiñski

Katarzyna Malinowska
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3. sierpnia odby³a siê Droga Krzy¿owa w Dolinie �mierci, podczas któ-
rej modlili siê uczestnicy �Wesela wesel�.

5. sierpnia podczas parafialnej Mszy �w. o 10.00 odby³o siê uroczyste
zakoñczenie XIII Ogólnopolskiego spotkania �Wesele wesel�. Mszy �w.
przewodniczy³ kapelan Zwi¹zku Podhalan  ks. W³adys³aw Z¹zel. Wiêcej
na str. * Zbierano do puszek przed ko�cio³em ofiary dla Caritas Polska z
przeznaczeniem na pomoc dla pielgrzymów ze Szczecina poszkodowa-
nych w wypadku pod Grenoble.

13. sierpnia o 20.15 by³o kolejne Nabo¿eñstwo Fatimskie z procesj¹.

25. sierpnia Parafialny Klub Sportowy WIATRAK zorganizowa³ rowe-
row¹ wycieczkê na trasie Bydgoszcz-Czar¿e-Rafa-Bydgoszcz.

26. sierpnia o 21.00 uczestnicy pielgrzymek na Jasn¹ Górê, oraz osoby
ich wspomagaj¹ce brali udzia³ w Nabo¿eñstwie �wiat³a.

1. wrze�nia decyzj¹ Ordynariusza diecezji rozpocz¹³ w naszej parafii
ks. mgr Janusz Tomczak, który bêdzie pe³ni³ obowi¹zki kapelana szpita-
la onkologicznego i mieszka³ w naszej plebanii. Dotychczasowy kapelan
szpitala Ks. Marcin Puziak otrzyma³ nominacje na ojca duchownego Byd-
goskiego Wy¿szego Seminarium. Dziêkujemy ks. Marcinowi za jego
roczn¹ pos³ugê w naszej parafii i szpitalu, a ks. Januszowi ¿yczymy b³o-
gos³awieñstwa Bo¿ego na trudy pos³ugi kapelana. Na praktykê duszpa-
stersk¹ przyby³ do naszej parafii ks. diakon Krzysztof Klóska.

2. wrze�nia podczas Mszy �w. o 11.30 nast¹pi³o po�wiêcenie  torni-
strów i przyborów szkolnych dzieci z  klas pierwszych.

11. wrze�nia odby³o siê spotkanie Sejmiku Parafialnego.

13. wrze�nia o 20.30, odby³o siê pi¹te w tym roku Nabo¿eñstwo Fatim-
skie. * Ostatnie w tym roku odbêdzie siê 13. pa�dziernika.

16. wrze�nia to niedziela w Ko�ciele polskim po�wiêcona �rodkom spo-
³ecznego przekazu. Tegoroczne Orêdzie papie¿a Benedykta XVI na ten
dzieñ mówi³o o wp³ywie mediów na dzieci i ich wychowanie. * Podczas
Mszy �w. o 10.00 m³odzie¿ klas trzecich Gimnazjum, przygotowuj¹ca
siê do Sakramentu Bierzmowania z³o¿y³a na o³tarzu podpisane przez
siebie i rodziców formularze zg³oszeniowe. * Po Mszy �w. o 17.00 odby-
³o siê na plebanii spotkanie pedagogów, nauczycieli i wychowawców pra-
gn¹cych dzia³aæ w  Stowarzyszeniu Wychowawców Katolickich, a po
Mszy �w. o 18.30 spotkanie kandydatów i cz³onków Towarzystwa �w.
Wojciecha. * Przez ca³¹ niedzielê trwa³a zbiórka ofiar na remont instala-
cji steruj¹cej dzwonami naszego ko�cio³a.

Od 17 do 26 wrze�nia odby³a siê pielgrzymka do Sanktuariow Maryj-
nych Europy. P¹tnicy pe³ni wra¿eñ wrócili szczê�liwie do domu.

21. wrze�nia do s¹siedniej parafii �w. Marka przyby³y relikwie �w. Do-
minika Savio, gdzie o 17.30 odprawiona zosta³a Msza �w. dla ministran-
tów i ich opiekunów z ca³ej Bydgoszczy.

30 wrze�nia obchodzono w parafii IV Dzieñ Hospicyjny. Okoliczno�cio-
we kazanie nawi¹zywa³o do g³ównego tematu po�wiêconego wolonta-
riatowi. Po Mszach �wiêtych zbierano ofiary do puszek na pomoc dla
wolontariuszy w Hospicjum - Domu Sue Ryder.

7. pa�dziernika doroczny Odpust Parafialny i XXIV rocznica istnienia
parafii. Suma odpustowa o 18.30 (wiêcej str. 2).

13. pa�dziernika o 11.00 w kaplicy rozpoczn¹ siê obchody Jubileuszu
XX-lecia Promyczków. * o 16.00 po�wiêcenie Stacji Golgoty XX wieku.

Od 14 do 17 pa�dziernika rozpoczynaj¹ siê rekolekcje (patrz str. 2).

NABO¯EÑSTWA RÓ¯AÑCOWE: dla doros³ych o 18.00,  w niedziele
o 16.30, dla dzieci od poniedzia³ku do pi¹tku po Mszy �w. o 17.00.

Codziennie o 15.00 w kaplicy jest Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego.
W ka¿d¹ �rodê po Mszach �w. o 8.30 i 18.30 odmawiana jest Nowenna
do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy. W ka¿dy czwartek o 8.00 s¹
Godzinki do Mi³osierdzia Bo¿ego, a w ka¿dy pi¹tek w kaplicy od 9.00-
18.30 Adoracja Naj�wiêtszego Sakramentu.

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

Biuro Parafialne czynne w dni robocze (pn-pt) 9.00-10.00 i 16.00-17.00.

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

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

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY

POZIOMO:
[1E] Atramentowa plama w zeszycie [2A] Du¿a wyspa w Indonezji
[2H] Ochrania filar mostu [3E] Przeciwieñstwo mety [4A] Du¿a gro-
mada zwierz¹t [4J] Makowy narkotyk [5D] Jeden z dzia³ów medycyny
[6A] Papie¿ i �wiêty nazywany Wielkim [6K] Wykaz, katalog [7D]
Kamieñ szlachetny [8A] Ca³y �wiat ro�lin [8J] Rezerwa na pó�niej
[9E] Brana jest u krawca [10A] Wiatr tropikalny [10H] Od podporucz-
nika wzwy¿ [11E] Narzêdzie do rozdrabniania warzyw
PIONOWO:
[A1] Ptak czczony jako bóstwo w Egipcie [A8] Rozg³aszana nowinka,
mo¿e plotka [B4] Kolor w kartach [C1] Statek zbudowany przez No-
ego [C8] Rama ze szk³em osadzona w murze [D4] Jednostka mone-
tarna Algierii [E1] Urz¹dzenie do prac podwodnych [E7] Protoplasta
naszego s³onia [F1] Polskie Linie Lotnicze [F9] P³ynie przez Stargard
Szczeciñski [G3] Pracownica obcego wywiadu  [H1] Znak i kolor ¿a³oby
[H9] Obecny ma 365 dni [J1] ̄ eton [J7] Mebel na nasze ubrania [K4]
Mazid³o do obuwia [L1] Owoc jak nielot [L8] Delikatniejszy od piórka
[M4] Miejska droga [N1] Miêkki metal o symbolu "Cd" [N8] Zagrywka
w siatkówce

Odgadnij wyrazy i odczytaj has³o wg podanego szyfru. Poszczególne
wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasami.  W rozwi¹zaniu wystarczy
podaæ samo has³o.
Oto szyfr: [E3, F11, L1, H5, K8, A10, E2, D6, E11, H7) (J3, B2) (J8,
E5, D7, N4, A1, H10, G6, N2) (L10, L11, C2, H7, J1, G7, M4, D10,
A9,) (N11) (C10, E8, A4)].
Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki
�Poczty parafialnej� do 21. pa�dziernika 2007 roku.
Rozwi¹zanie �Krzy¿ówki  majowej� brzmia³o: �SAKRAMENTY TO
ZNAMIONA CHRYSTUSA W NAS�. Nagrodê otrzymuje Wies³aw
Najdul, zam. w Bydgoszczy przy ul. Witeckiego 1.Gratulujemy. Na-
groda czeka w zakrystii.

ZNACZENIE WYRAZÓW

KRZY¯ÓWKA WRZE�NIOWA
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  13.30(**) 17.00  18.30

(*) - odprawia siê od poniedzia³ku do pi¹tku
(**) - odprawia siê w niedziele w kaplicy parafialnej dla g³uchych

Dziêkujemy  autorom tekstów i Czytelnikom za listy. Sk³ad ukoñczono i oddano do druku  5. pa�dzier-
nika 2007 r.  Nastêpne wydanie �Na o�cie¿� planowane jest  28. pa�dziernika 2007r.

TELEFONY
323-48-33 ks. proboszcz Jan Andrzejczak
323-48-45 ks. Krzysztof Buchholz; 323-48-42 ks. Ryszard Szymkowiak
323-48-41 ks. Janusz Tomczak; 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
Jeste�my narzeczonymi i nied³ugo zamierza-
my zawrzeæ zwi¹zek ma³¿eñski. Szukali�my
w KKK przepisu zabraniaj¹cego mieszkania
przed �lubem. Nie znale�li�my jednak nic na
ten temat. Dlaczego wiec jest to uznawane
za co� niedobrego? Dlaczego tak wa¿ny
dzieñ, jak �lub ma byæ jeszcze obarczony
przeprowadzk¹ i formalno�ciami z tym zwi¹-
zanymi. Prosimy o wyja�nienia!

Ania i Karol

Bardzo dobrze, ¿e chcecie zawrzeæ sakra-
mentalne ma³¿eñstwo i budowaæ wspólne
¿ycie na fundamencie, jakim jest dla nas
Chrystus! Bardzo wa¿ne jest te¿ to, i¿ szu-
kacie i pytacie siê o to, co jest dobre, a co
nie. To �wiadczy o waszej wra¿liwo�ci na do-
bro i prawdê, bez której trudno budowaæ
swoje ¿ycie w oparciu o Jezusa, który prze-
cie¿ powiedzia³ o sobie, ¿e jest Drog¹,
Prawd¹ i ¯yciem (zob. J 14,6).  Tak wiêc
bycie chrze�cijaninem nie polega na wype³-
nianiu jakiego� kodeksu nakazów czy te¿
zakazów, ale na ¿ywej wiêzi z Chrystusem.
Dlatego te¿ KKK nie bêdzie zawiera³ tego
typu przepisów, ale bêdzie pokazywa³ w jaki
sposób mo¿emy d¹¿yæ do Chrystusa.

ksi¹dz  MELCHISEDEC      odpowiada

[dokoñczenie ze str. 17]

Co oznacza dla mnie
tre�æ przytoczonych tu punktów Kom-
pendium Katechizmu Ko�cio³a Katolic-
kiego (KKKK)?

W punkcie 62 KKKK czytamy, ¿e "ka¿da
rzecz zawdziêcza swoje istnienie Bogu, od
którego otrzymuje w³asn¹ dobroæ i dosko-
na³o�æ�. Tak wiêc dzieñ sw¹ jasno�ci¹ s³u¿y
nam przy pracy, a noc sw¹ ciemno�ci¹ sk³a-
nia nas do wypoczynku. �ledz¹c w Pi�mie
�wiêtym sze�æ dni stwarzania �wiata czyta-
my o stworzeniu ziemi, bogatej w ró¿norod-
ne minera³y, paliwa, wody podziemne, �ró-
d³a termalne. Wszyscy wiemy, ¿e wszystko
to s³u¿y ludziom. Bóg stworzy³ równie¿ ro�li-
ny zielone, bogate w kwiaty i owoce. Ca³a
nasza dieta cieszy siê ich ró¿norodno�ci¹,
s¹ zdrowe i s³u¿¹ nie tylko cz³owiekowi, ale i
zwierzêtom. S³oñce i ksiê¿yc te¿ s³u¿¹ nam
wspaniale, bo gdy braknie s³oñca popada-
my w depresjê. Ten wspania³y �wiat nape³-
ni³ Bóg zwierzêtami, rybami, ptakami �pie-
waj¹cymi. Czy zwierzêta nam s³u¿¹? Szko-
lone psy s³u¿¹ ludziom w ratownictwie, pro-
wadz¹ niewidomych, towarzysz¹ cz³owieko-
wi i s¹ mu wierne, krowy daj¹ mleko, konie
dzisiaj s¹ terapi¹ dla chorych dzieci. W tak
piêknym �wiecie Bóg umie�ci³ cz³owieka, aby
cieszy³ siê tym wszystkim i panowa³ nad
stworzeniami. Stworzy³ Bóg cz³owieka na
obraz i podobieñstwo swoje, jako istotê ro-
zumn¹, aby to wszystko zauwa¿y³a i cieszy-
³a siê tym piêknem ze swym Stwórc¹..

W pkcie 64 KKKK zapisano, ¿e "miêdzy
stworzeniami istnieje chciana przez Boga
wspó³zale¿no�æ i hierarchia�. Rozpoznawa-
nie praw istniej¹cych w przyrodzie i posza-
nowanie ich, jest zasad¹ m¹dro�ci i ³adu w
�wiecie. Powszechne jest dzisiaj wykorzy-
stywanie dóbr bez umiaru i bez poszanowa-
nia praw przyrody. Czy cz³owiek umie jesz-
cze s³u¿yæ jak wszystkie inne stworzenia?

(IJP)
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Cz³owiek jest szczytem stworzenia, ponie-
wa¿ zosta³ stworzony na obraz i podobieñ-
stwo Bo¿e.

64. Jaki rodzaj wiêzi istnieje miêdzy rze-
czami stworzonymi?

Miêdzy stworzeniami istnieje, chciana przez
Boga, wspó³zale¿no�æ i hierarchia. Jedno-
cze�nie istnieje miêdzy nimi jedno�æ i soli-
darno�æ, poniewa¿ wszystkie stworzenia
maj¹ tego samego Stwórcê, s¹ przez Niego
kochane i skierowane ku Jego chwale. Po-
szanowanie praw wpisanych w stworzenie i
zwi¹zków wynikaj¹cych z natury rzeczy jest
zasad¹ m¹dro�ci i podstaw¹ moralno�ci.

65. Jaki jest zwi¹zek miêdzy dzie³em
stworzenia i dzie³em Odkupienia?

Dzie³o stworzenia osi¹ga swój szczyt w jesz-
cze wiêkszym dziele Odkupienia. Daje ono
pocz¹tek nowemu stworzeniu w Chrystusie,
w którym wszystko odnajduje swój najpe³-
niejszy sens i wype³nienie. (cdn.)

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

Katechizm podaje, ¿e narzeczeni s¹ po-
wo³ani do ¿ycia w czysto�ci, by w ten spo-
sób uczyæ siê wzajemnego szacunku, wier-
no�ci i wzrastaj¹c w czysto�ci  przygotowy-
waæ siê do podjêcia przysz³ych praw i obo-
wi¹zków ma³¿eñskich (KKK 2350). Na pew-
no o wiele ³atwiej to realizowaæ, kiedy jesz-
cze nie mieszka siê razem, bo to daje oka-
zjê do wewnêtrznego dojrzewania, uboga-
cania i rozwijania wzajemnych relacji.

Zamieszkanie "pod wspólnym dachem"
dwojga m³odych ludzi, je¿eli ¿yj¹ w czysto-
�ci, nie jest niczym z³ym, ale ¿yjemy we
wspólnocie i kto� wiedz¹c, ¿e nie jeste�cie
sakramentalnym ma³¿eñstwem mo¿e doj�æ
do wniosku, ¿e teraz takie zwi¹zki s¹ "mod-
ne" i ¿e te¿ mo¿e podj¹æ takie ¿ycie nie prze-
strzegaj¹c jednak zasad czysto�ci. Ma³¿on-
kowie bowiem maj¹ byæ dla tego �wiata wy-
razistymi �wiadkami zawartego przymierza
ma³¿eñskiego. Ten znak zawiera siê w tak-
¿e w tym wspólnym zamieszkaniu i to wspól-
ne zamieszkanie nie musi siê dokonywaæ
automatycznie od razu w dniu za�lubin. Mo¿-
na o tym pomy�leæ wcze�niej, albo te¿ po-
czekaæ a¿ zakoñcz¹ siê uroczysto�ci zwi¹-
zane ze �lubem i weselem i wtedy kiedy ju¿
emocje opadn¹ (i "odp³yn¹" go�cie) dope³-
niæ to, do czego wezwa³ Was Chrystus w
sakramencie ma³¿eñstwa.

O mojej parafii (36)

RADO�CI I NOWO�CI

25 maja 1989 rok, zaledwie kilkana�cie
dni po wmurowaniu kamienia wêgielnego w
mury naszego ko�cio³a, prze¿ywali�my ko-
lejne ju¿ Bo¿e Cia³o i Procesjê Euchary-
styczn¹. Nie mo¿na jeszcze by³o zmieniæ tra-
sy, wiêc wyruszyli�my do czterech o³tarzy
ustawionych w ci¹gu ulicy Pop³awskiego
(dzi� gen. M. Bo³tucia).

W czerwcu prze¿yli�my rado�æ, ¿e w
parafii sakrament Chrztu otrzyma³ nasz m³o-
dy tysiêczny parafianin. Tym szczê�liwcem
by³ Dawid Piotr Jêdrzejewski. Ciekawe, czy
dzi� doros³y ju¿ mê¿czyzna, pan Dawid jest
w dalszym ci¹gu naszym parafianinem?

Doczekali�my siê te¿ chwili, która musia-
³a kiedy� nadej�æ, chwili po¿egnania pracu-
j¹cego tu od d³u¿szego ju¿ czasu pierwsze-
go naszego wikariusza, tak lubianego przez
wszystkich, ks. W³adys³awa Erdmañskiego.
Ksi¹dz biskup skierowa³ go 26. czerwca
1989 roku do pracy w parafii NMP w Gru-
dzi¹dzu. Od od 1 lipca przybyli do nas dwaj
nowi kap³ani: ks. Andrzej Gierszyñski i ks.
Miros³aw Bu¿an. Dzisiaj wszyscy trzej wy-

mienieni kap³ani s¹ proboszczami w swoich
parafiach, z tym, ¿e ka¿dy z nich pracuje w
innej diecezji. Rzadki to przypadek, który by³
efektem zmian administracyjnych Ko�cio³a
katolickiego w Polsce.

Podczas odpustu parafialnego sumê
odpustow¹ celebrowa³ ks. pra³at Henryk Pi-
lacki z Koronowa, a okoliczno�ciowe - bar-
dzo poruszaj¹ce sumienia kazanie - wyg³o-
si³ ks. pra³at Stanis³aw Grunt w Pelplina. To
jest ten sam kap³an, który przyj¹³ pod dach
w Fordonie, w pierwszym okresie istnienia
parafii, naszego budowniczego ks. Zygmun-
ta Trybowskiego.

Tu¿ po uroczysto�ci Wszystkich �wiê-
tych odprawiona zosta³a VII. Droga Krzy¿o-
wa w Dolinie �mierci. Prowadzi³ j¹, mimo
przenikliwego ch³odu i Mszê �w. przy pomni-
ku odprawi³, nie¿yj¹cy ju¿ dzi� ks. kanonik
Henryk Mross z Osielska. Na tym nabo¿eñ-
stwie by³ ogromny t³um ludzi, w�ród których
uczestniczy³o oko³o stu osób, których najbli¿-
si zginêli w Dolinie �mierci.

Zakoñczy³ siê kolejny rok liturgiczny, a
pó�niej kalendarzowy. Nastêpny rok niós³ dla
wspólnoty parafialnej nowe wydarzenia, ale
o tym w kolejnym odcinku. (cdn)

KfAD

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




