


Niniejsze wydanie d³ugo powstawa³o. Za
nami wielka lawina wydarzeñ: doroczny od-
pust parafialny, rekolekcje z "Ca³unem Tu-
ryñskim", otwarcie Pierwszego Synodu Pa-
rafialnego, Drogi Krzy¿owe w Dolinê �mier-
ci, po�wiêcenie ostatnich "ma³ych" stacji Gol-
goty Bydgoskiej, powstanie nowej grupy
duszpasterskiej i inne wa¿ne wydarzenia
przygotowuj¹ce do jubileuszu XXV-lecia na-
szej Parafii i ustanowienia tu Sanktuarium
Golgoty Bydgoskiej. W wydaniu jest wiêc
wiele tekstów o tych wydarzeniach. Gor¹co
chcia³em poleciæ rozmowê miesi¹ca z ks.
Zbigniewem Dudkiem, który odpowiada o
swoim powo³aniu i o specyficznych rekolek-
cjach z Ca³unem Turyñskim. Jest pierwszy
komunikat Synodalny, a w nim zachêta o
czynne w³¹czenie siê w obrady Synodu, bo
zrobiæ to mo¿e ka¿dy.

Koñczy siê rok ko�cielny i zaczyna czas
oczekiwania - Adwent. Na Kogo, lub na co
czekamy?

Fred

Mo¿na nie czytaæ  ...

Str. 1 ok³adki - fragment Ca³unu Turyñskiego
- fotografia Twarzy - jaka ukazuje siê po jej ob-
róbce w ciemni fotograficznej (dzi� - komputero-
wej), fot. M. Paw³owski

W NUMERZE M.IN.:
Tyle o mêczeñstwie (str. 6)

Sens ¿ycia i umierania (str. 8)

Rozwa¿ania o Golgocie (str. 10)

Rozmowa z Ew¹ Bem (str. 14)

W NASTÊPNYCH NUMERACH:
O pracach Synodu

�wi¹teczne refleksje

List, listy ..

O Weselach bez alkoholu

Proboszczowskie zamyslenia
�wiadek Chrystusa i wiary

Pierwszy Synod parafii pw. Matki Boskiej
Królowej Mêczenników rozpocz¹³ swoje pra-
ce. Wszyscy mamy �wiadomo�æ, ¿e dzia³al-
no�æ Synodu  ma przyczyniæ siê do rozwoju
¿ycia duchowego i wzrostu �wiadomo�ci
chrze�cijañskiej i katolickiej parafian, ma
wytyczaæ kierunki nowej ewangelizacji
wspólnot dzia³aj¹cych w parafii i ma wska-
zaæ na konkretny program pracy duszpaster-
skiej na przysz³e lata.

Celem rocznych prac Synodu ma byæ te¿
uchwalenie i og³oszenie statutów synodal-
nych, by otworzy³y nowy etap bardziej inten-
sywnych starañ i pracy ca³ej wspólnoty pa-
rafialnej w rozwijaniu ¿ycia religijnego i po-
g³êbianiu bycia Ko�cio³em, którego "szczy-
tem i �ród³em mocy" jest Eucharystia,
zw³aszcza niedzielna.

Jest pragnieniem duszpasterzy pracuj¹-
cych w naszej parafii, by w prace Synodu
w³¹czyli siê wszyscy parafianie, pocz¹wszy
od najm³odszych, a skoñczywszy na na-
szych seniorach. Wsparciem naszych pra-
gnieñ jest nauczanie  papie¿a Jana Paw³a
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duszpasterstwie sakramentalnym, z Eucha-
rysti¹ na czele, oraz na dzia³alno�ci chary-
tatywnej".

S³owa dokumentów Ko�cio³a, s³owa Ojca
�wiêtego niech bêd¹ dla ka¿dego z nas
-  parafian serdeczn¹ zachêt¹ by i naszego
g³osu nie zabrak³o podczas prac Synodu pa-
rafialnego. Dzi� w �wiecie wiele mówi siê i
pisze o Ko�ciele. Warto by i Twój g³os, Two-
je przemy�lenia i Twoje refleksje wzbogaca-
³y prace synodalne. W³¹czenie siê w prace
Synodu niech bêdzie Twoim �wiadectwem
wiary i przypomnieniem, ¿e i Ty jeste� �wiad-
kiem Chrystusa tu i teraz i wszêdzie tam,
gdzie Chrystus pozwoli Tobie dzia³aæ. Opie-
ce naszej Patronki Matki Boskiej Królowej
Mêczenników polecam prace synodu i owoc-
ne wprowadzanie w ¿ycie wszystkich posta-
nowieñ i wskazañ synodalnych.

 ks. proboszcz Jan

W Imiê Bo¿e rozpoczynamy pierwszy
Synod Parafialny. Ka¿dy z parafian otrzymu-
je dzi� zaproszenie do udzia³u w jego dzie-
³ach i pracach.

Nad Statutami Synodalnymi, widocznym
owocem prac Synodu, pracowaæ bêd¹ po-
szczególne grupy apostolskie, wspólnoty i
instytucje dzia³aj¹ce w parafii, które z ka¿-
dego spotkania sporz¹dz¹ protokó³, a na-
stêpnie przeka¿¹ do Sekretariatu Synodu.

Co pierwszy wtorek miesi¹ca odbywaæ
siê bêd¹ panelowe spotkania synodalne z
udzia³em Prezydium i Sekretariatu Synodu,
w sk³ad których wchodz¹ kap³ani, liderzy
grup apostolskich, wspólnot i instytucji; aby
�ledziæ postêp prac i dokumentowaæ dotych-
czasowe osi¹gniêcia. Ka¿de spotkanie po-
przedzi Msza �w. o 18.30. Szczególne za-
proszenie na te spotkania panelowe kieru-
jemy do wszystkich zainteresowanych, bo-
wiem udzia³ w nich bêdzie wyrazem czyn-
nego uczestnictwa w pracach Synodu, a
pomoc¹ bêd¹ s³u¿y³y przygotowane w tym
celu materia³y synodalne. Oprócz comie-
siêcznych zebrañ osób szczególnie odpo-
wiedzialnych za Synod, niech ka¿dy z para-
fian, który otrzyma wydrukowane materia³y
synodalne, stanie siê w sumieniu wspó³od-
powiedzialnym za jego owoce.

Niech zatem nikogo nie braknie w jego
pracach. Liczymy na pomoc ludzi wszystkich
stanów i zawodów, doros³ych, m³odzie¿y i
dzieci.

Osoby nie nale¿¹ce, do ¿adnej ze wspól-
not dzia³aj¹cych w parafii, prosimy o kontakt
z Sekretariatem Synodu drog¹ poczty para-
fialnej lub parafialnej poczty elektronicznej.
Ka¿da my�l, postulat, uwaga bêdzie wa¿nym
przyczynkiem do jak najlepszego postawie-
nia diagnozy o stanie parafii, a tak¿e do
wskazañ najwa¿niejszych zadañ jakie cze-
kaj¹ nasz¹ wspólnotê w najbli¿szym czasie.

Osobn¹ pro�bê kierujemy do osób spo-
za parafii, a korzystaj¹cych z jej pos³ug, tj. w
szczególno�ci sympatyków, go�ci, a tak¿e
osób które kiedy� mieszka³y i pracowa³y dla
jej dobra. My�limy równie¿ o tych parafia-
nach, którzy opu�cili rodziny i przebywaj¹
poza krajem. Aby im u³atwiæ kontakt i czyn-
ne uczestnictwo w pracach Synodu nieba-
wem materia³y synodalne bêd¹ dostêpne na
stronie internetowej parafii: www.mbkm.pl.

O najbli¿szych zadaniach i postêpie prac
synodalnych bêdziemy na bie¿¹co informo-
waæ w specjalnych komunikatach.

Na trud duchowych i fizycznych zmagañ
w pracach Synodu z serca b³ogos³awiê

ks. proboszcz Jan Andrzejczak

II, dla którego parafia jest nie tylko geogra-
ficznym terytorium lub cz¹stk¹ podzia³u ad-
ministracyjnego, ale grup¹ osób, która po-
zwala stwierdziæ ¿e: "prawdziwa to¿samo�æ
parafii polega na �wiadomo�ci bycia wspól-
not¹ ko�cieln¹. Dlatego parafia powinna g³o-
siæ Ewangeliê, celebrowaæ kult i s³u¿yæ dru-
giemu cz³owiekowi, tak jak Chrystus".

Wiemy tak¿e z dokumentów Ko�cio³a, ¿e
parafia jest miejscem realizacji trzech wiel-
kich zadañ Ko�cio³a: jego misji prorockiej
(katecheza), kap³añskiej (¿ycie liturgiczno-
modlitewne) i królewskiej (s³u¿ba innym).
Wype³nianie tych obowi¹zków winno byæ
zadaniem ca³ej wspólnoty parafialnej.

W kontek�cie wype³niania tej potrójnej
misji parafii Ojciec �wiêty Jana Pawe³ II na-
ucza³ równie¿ o Synodach, które winny kon-
centrowaæ siê "na dynamicznej pracy ewan-
gelizacyjnej, zw³aszcza w�ród m³odzie¿y, na

Synod rozpoczêty
Po inauguracji Synodu, tj. od 17. pa�-

dziernika 2007 roku  odby³y siê pierwsze spo-
tkania Synodu (23. pa�dziernika i 6. listopa-
da). W ka¿dym ze spotkañ brali udzia³ cz³on-
kowie Prezydium i Sekretariatu Synodu oraz
przedstawiciele wspólnot i zainteresowani
parafianie. Ze spotkañ sporz¹dzane by³y pro-
toko³y, które bêd¹ podstaw¹ do przygotowa-
nia Statutów Synodu.

Podstaw¹ do pracy na spotkaniach by³o
opracowanie zespo³owe pt. �Synod parafii
MBKM przygotowuj¹cy na jubileusz 25-lecia

I Komunikat Synodalny

LICZY SIÊ KA¯DA MY�L ...

parafii�, które �podpowiada� kolejne tematy
spotkañ synodalnych, a dwa pierwsze po-
�wiêcono sakramentom: kap³añstwa oraz po-
kuty i pojednania.

Dyskusja wokó³ tych tematów pokaza³a,
¿e warto by zwo³aæ Synod Parafialny i zrobiæ
namys³ nad �kondycj¹� Parafii�. Nad temata-
mi Synodu pracuj¹  ju¿ grupy parafialne,
a je�li Ty - drogi PT Czytelniku - masz uwa-
gê, postulat, podziel siê nim i przyjd� na spo-
tkanie ju¿ we wtorek 4. grudnia 2007 r.

Redakcja



Rozmowa miesi¹ca

DUCHOWY BOKSER
z ks. Zbigniewem Dudkiem rozmawia Mieczys³aw Paw³owski

Mieczys³aw Paw³owski: Jest Ksi¹dz
cz³onkiem Towarzystwa �wiêtego Paw-
³a Aposto³a - paulistów. I nie wolno my-
liæ z paulinami, choæ to ta sama rodzi-
na?
Ks. Zbigniew Dudek: Nie, pauli�ci maj¹
patrona �wiêtego Paw³a Aposto³a i to jest
ich ksi¹dz duchowy. Natomiast paulini,
duszpasterze w bia³ych habitach na Jasnej
Górze maj¹ �wiêtego Paw³a Pustelnika.

Za³o¿ycielem Towarzystwa jest ks. Ja-
kub Alberione. Herb paulistów jest do-
�æ dziwny. W herbie jest ksiêga, miecz i
pióro. Jak to wszystko rozumieæ?
Przede wszystkim Pismo �wiête i nauka.
Pauli�ci maj¹ tzw. "cztery kó³ka", na któ-
rych opiera siê duchowo�æ wozu pauliñ-
skiego: pierwsze to jest czysto�æ, drugie -
pos³uszeñstwo, trzecie - ubóstwo i czwar-
te - nauka. Ksi¹¿ka w herbie, to Pismo
�wiête, które jest podstaw¹. My przekazu-
jemy ewangeliê przez �rodki spo³ecznego
przekazu: przez radio, prasê i telewizjê i
wszystkie innego rodzaju obrazy, muzykê,
pocztówki, obrazki, d�wiêk, ksi¹¿ki, a na-
wet filmy i piosenki. Mamy swoje wydaw-
nictwo. Pauli�ci w³oscy maj¹ wytwórniê
San Paulo - film, natomiast my mamy stu-
dio nagrañ kaset i p³yt kompaktowych.

A miecz i pióro?
Miecz, to jest symbol ostrego, ale praw-
dziwego jêzyka �wiêtego Paw³a. �wiêty
Pawe³ by³ bardzo odwa¿ny w g³oszeniu
Ewangelii. Na�laduj¹c �w. Paw³a mam
mówiæ - "uderzaæ" jak miecz obosieczny -
prawda i tylko prawda. A pióro oznacza
-  wszystko zapisywaæ, bo papier jest do-
syæ trwa³ym materia³em, na którym mo¿e
siê d³ugo piêkna my�l utrzymaæ.

Jeszcze jest Hostia z promieniami.
Tak - jest hostia. Jest ona dlatego, gdy¿
bardzo wa¿na w duchowym ¿yciu paulisty
jest Adoracja Naj�wiêtszego Sakramentu.
Jakub Alberione powiedzia³, ¿e wszystko
co paulista zrobi, rodzi siê z Tabernaku-
lum, rodzi siê z adoracji, z rozmowy z Je-
zusem Chrystusem. I dlatego dla paulisty
najwa¿niejsze jest has³o: "Jezus, Mistrz,
który jest Drog¹, Prawd¹ i ̄ yciem". Wokó³
tych s³ów ca³a duchowo�æ paulistów siê
rozwija.

Mo¿e jeszcze wymieñmy has³a: "Aby
jawna stawa³a siê przez Ko�ció³ m¹-
dro�æ Bo¿a" i drugie has³o: "Chwa³a
Bogu i pokój ludziom". Chwa³a Bogu
oddawana jest przez adoracjê. Jak po-
kój przekazywany jest ludziom?
Pokój ludziom, to spokojne przekazywa-
nie prawd Bo¿ych. Wiadomo, ¿e na Bogu
opiera siê pokój.

O powo³aniu Jan Pawe³ II mówi³: "Dar i [ci¹g dalszy  na str. 4]
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tajemnica". Jak Ksi¹dz trafi³ do pauli-
stów?
To bardzo ciekawa droga. Zreszt¹, tak jak
mój charakter, bardzo ¿ywy, takie te¿ by³o
moje powo³anie. Chcia³em i�æ do pauli-
stów, ale w roku 1970 nie by³o ani jedne-
go paulisty w Polsce. Ostatni paulista
umar³ w 1967 roku i by³ problem. Zg³osi-
³em siê do ksiêdza proboszcza, którym by³
ks. biskup Franciszek Musiel. Rzek³em
mu, ¿e chcia³bym byæ paulist¹ - pauli�ci
byli na terenie naszej parafii.

By³a to parafia ...
Parafia �w. Barbary w Czêstochowie, bo
ja pochodzê z Czêstochowy.

Parafia z tym s³ynnym �ród³em przy uli-

cy �w. Barbary?
Tak, z tym s³ynnym �ród³em. I ksi¹dz po-
prosi³ mnie na rozmowê, w czasie której
powiedzia³em, ¿e chcê byæ paulist¹ i chcê
i�æ do zakonu. - Dzisiaj rozmawiali�my na
temat zgromadzenia - przyjd� do mnie za
tydzieñ - powiedzia³. Za tydzieñ ju¿ mniej
rozmawiali�my o zgromadzeniu paulistów,
a za dwa tygodnie ju¿ rozmawiali�my o
Seminarium Duchownym w Czêstochowie.
I po czterech rozmowach zdecydowa³em
siê i�æ do Seminarium w Czêstochowie,
które wtedy jeszcze by³o w Krakowie. By³o
rok 1970, kiedy wst¹pi³em do seminarium
i z wielk¹ pomoc¹ Bo¿¹ seminarium skoñ-
czy³em. W 1976 roku otrzyma³em �wiêce-
nia kap³añskie z r¹k ks. biskupa Stefana
Bare³y.

Kiedy od¿y³a Ojca têsknota za paulista-
mi?
Po o�miu latach kap³añstwa zacz¹³em
znowu my�leæ  o zakonie. I kilka lat prosi-
³em biskupa czêstochowskiego, którym by³
obecny arcybiskup Stanis³aw Nowak i ów-

czesnego prze³o¿onego paulistów, którzy
w tym czasie odrodzili siê w Polsce. Za-
równo mój biskup nie pozwala³ mi, a prze-
³o¿ony paulistów nie chcia³ mnie przyj¹æ.
Obaj kazali mi zastanowiæ siê nad moim
powo³aniem. Zastanawia³em siê nad swo-
im powo³aniem. Wtedy, kiedy o�mieli³em
siê prosiæ biskupa tak dosyæ odwa¿nie o
pozwolenie do wst¹pienia do zgromadze-
nia paulistów, ksi¹dz biskup jako� w ci¹gu
kilku tygodni powierzy³ mi za³o¿enie nowej
parafii "Nawrócenia �wiêtego Paw³a" w
Czêstochowie - Sarbinowie i zbudowanie
ko�cio³a. Zgodzi³em siê na t¹ propozycjê i
dalej puka³em i do drzwi biskupa i do drzwi
prowincja³a paulistów ojca Dantego. Ojciec
Dante to w³oski kap³an, który by³ prze³o-
¿onym odrodzonego zgromadzenia pauli-
stów w Polsce.

Od 1999 roku, jak wczoraj s³ysza³em,
Ksi¹dz prowadzi rekolekcje z Ca³unem
Turyñskim.
Tak. W 1991 roku wst¹pi³em do Zgroma-
dzenia Ksiê¿y Paulistów i w tej chwili je-
stem ju¿ siedemnasty rok paulist¹. Obcu-
j¹c z moim charakterem koledzy - kap³ani
diecezjalni dawali mi osiem miesiêcy.

Jednak nie musia³o byæ tak �le.
To by³o powo³anie zakonne od samego
pocz¹tku, jak to do dzi� czujê.

Sk¹d przyszed³ impuls, ¿eby prowadziæ
takie szczególne rekolekcje z Ca³unem?
By³em duszpasterzem w diecezji czêsto-
chowskiej przez piêtna�cie lat i tej mojej
formacji kap³ana diecezjalnego na pewno
nie zniszczy³o nowe ¿ycie zakonne, cho-
cia¿ o innej duchowo�ci i o innej struktu-
rze. Duchowo�æ kap³ana zosta³a i to za-
uwa¿yli moi prze³o¿eni, ojcowie pauli�ci.
Przysz³a taka sposobno�æ. Ksi¹dz prowin-
cja³, bêd¹c na nadzwyczajnej kapitule To-
warzystwa �wiêtego Paw³a w 1998 roku,
s³ucha³ wyk³adów znanego syndonologa
(tak nazywa siê badaczy Ca³unu Turyñ-
skiego) profesora Aldo Guareschi. Jest to
znany syndonolog, który, jako czternasto-
letni ch³opiec, by³ �wiadkiem drugiego ofi-
cjalnego zdjêcia Ca³unu w 1931 roku, któ-
re zrobi³ Giuseppe Enrie. Pierwsze zdjê-
cie wykona³ 28 maja 1898 roku Secondo
Pia, prawnik i fotoamator. W 1931 roku
Giuseppe Enrique, znany w³oski fotograf
który wykonywa³ fotografiê Ca³unu, mia³ do
noszenia wielkich aparatów fotograficz-
nych czternastoletniego ch³opca Aldo Gu-
areschi. Ch³opiec ten, podczas wykonywa-
nia zdjêcia Ca³unu otrzyma³ "powo³anie
syndonologiczne" i ca³e swe dalsze ¿ycie
spêdzi³ przy Ca³unie. I w³a�nie w 1998 roku
ów ch³opie, ju¿ jako powa¿ny profesor,
prowadzi³ wyk³ady duchowe dla ojców spe-
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cjalnej kapitu³y Zgromadzenia Paulistów.
Wyk³adom towarzyszy³a kopia Ca³unu.
By³a to pierwsza kopia, zrobiona metod¹
komputerowo-fotograficzn¹ przez Aldo
Guareschi na podstawie negatywów z
1931 roku. By³a to te¿ pierwsza kopia we
W³oszech. Poniewa¿ kopia ta pozosta³a po
wyk³adach u paulistów, nasz prowincja³ z
Polski poprosi³ genera³a, ¿eby t¹ kopiê da³
polskiemu Towarzystwu �wiêtego Paw³a.

Czyli Polskiej Prowincji?
Tak. Ojciec Genera³ siê na to zgodzi³ i tak
ta kopia trafi³a do Polski.

W 1998 roku, tak?
Tak. Jak ju¿ zacz¹³em je�dziæ z t¹ kopi¹
po Polsce i g³osiæ rekolekcje, Aldo Guare-
schi wykona³ jeszcze kilkadziesi¹t takich
kopii, które trafi³y równie¿ do Polski. W tej
chwili w Polsce jest przynajmniej dwadzie-
�cia kopii, które wisz¹ w ró¿nych ko�cio-
³ach. Wiem o ojcu Paszkiewiczu, domini-
kaninie, który te¿ prowadzi rekolekcje z
Ca³unem Turyñskim. Nie wiem jaki on ma
program. Rekolekcje na ten temat prowa-
dzi³ równie¿ ojciec jezuita, który ze wzglê-
du na wzrok, przesta³ prowadziæ rekolek-
cje z Ca³unem i ta kopia zosta³a podaro-
wana waszej parafii i przywióz³ j¹ wasz ks.
Proboszcz.

Jak piszemy Ca³un, wielk¹ czy ma³¹ li-
ter¹?
Ja piszê Ca³un Turyñski wielk¹ liter¹ jako
nazwê w³asn¹ i przez szacunek, co on
z sob¹ niesie.

W pierwszej nauce rekolekcyjnej powie-
dzia³ Ksi¹dz, ¿e Ca³un to obraz, który
jest darem i tajemnic¹.
Powiedzia³em s³owami Ojca �wiêtego, ¿e
Ca³un Turyñski jest niemym �wiadkiem
�mierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Jest to pi¹ta Ewangelia napisana krwi¹ i
potem Jezusa przez samego Jezusa.

I dalej, ¿e przyczyn¹ jego powstania jest
jakie� niezidentyfikowane promieniowa-
nie i energia cieplna�
Zmartwychwstaniu Pana Jezusa towarzy-
szy³o �wiat³o, o czym wspomina Pismo
�wiête. Jest wyra�nie napisane, ¿e ¿o³nie-
rze przestraszyli siê �wiat³a. Oni nie spali,
bo ¿o³nierz rzymski nie spa³ na posterun-
ku, ale przestraszyli siê �wiat³a. W tej chwili
ju¿ wiemy, ¿e zmartwychwstaniu towarzy-
szy³a eksplozja niezidentyfikowanych pro-
mieni �wiat³a, która wystraszy³a ¿o³nierzy,
a która te¿ na�wietli³a, jak na kliszy foto-
graficznej, obraz cz³owieka zawiniêtego w
p³ótno. Ów "negatyw", jak siê pó�niej po
badaniach Ca³unu okaza³o, powsta³ z krwi,
potu, mirry i aloesu. Pan Jezus nie by³ po
�mierci poddany rytualnym obmyciom, ale
by³ namaszczony mirr¹ i aloesem, zawi-
niêty w p³ótno i w³o¿ony do grobu.

Wymiary Ca³unu, o ile dobrze pamiê-
tam, to 4,36 metra na 1,10 m. Co to jest
za materia³?
To jest p³ótno lniane, tkane rêcznie, o splo-
cie jode³kowym. Takiego p³ótno u¿ywali lu-
dzie bogaci. To p³ótno przygotowa³ sobie
Józef z Arymatei, który by³ cz³owiekiem
bogatym. To on zorganizowa³ pogrzeb
Pana Jezusa. Poprosi³ Pi³ata o pozwole-
nie zdjêcia z krzy¿a cia³a przed nastaniem
Paschy i odda³ swój grób, który mia³ przy-
gotowany za murami miasta, a w którym
jeszcze nikt nie by³ pochowany.

Powiedzia³ Ksi¹dz, ¿e Ca³un to pi¹ta

Ewangelia, czyli Dobra Nowina. Powie-
dzia³ te¿ Ksi¹dz, i to mnie zastanowi³o,
ze pokazuje i dobro i z³o. ¯e z³o to wi-
daæ, ale dobro?
Ca³un Turyñski pokazuje jak wielk¹ mi³o-
�ci¹ Bóg obdarzy³ cz³owieka, i to do tego
stopnia, ¿e pozwoli³ cierpieæ Synowi Cz³o-
wieczemu za grzechy ludzkie. Ca³un Tu-
ryñski jest wiêc zarazem dowodem jak tra-
gicznym jest zjawisko grzechu, i jak wiel-
kiej trzeba by³o ofiary Syna Cz³owieczego
dla jego zg³adzenia i jego zwyciê¿enia.

Jak s³yszeli�my podczas nauk rekolek-
cyjnych Ca³un kryje nieprzeniknione ta-
jemnice, bo to co dot¹d szkie³kiem i
okiem uda³o siê poznaæ z tych tajem-
nic, to szokuje. A ile jeszcze tych tajem-
nic i zakrytych wiadomo�ci kryje?
Jan Pawe³ II wspomnia³, ¿e to prze�ciera-
d³o by³o dotkniête przez Boga, otar³o siê o
rzeczywisto�æ Bo¿¹ i konsekwencje tej
wielko�ci bêd¹ jeszcze d³ugo, d³ugo od-
krywane.

Mówi³ Ksi¹dz o tym, ¿e Jan Pawe³ II, s³u-
ga Bo¿y, a jeste�my �wie¿o po Dniu
papieskim, spotyka³ siê z Ca³unem wie-
lokrotnie�
Trzy razy, a szczególne by³y dwa ostatnie
spotkania, kiedy by³ ju¿ w starszym wieku.
Te dwie ostatnie adoracje, to by³a wielka
kontemplacja trzygodzinna z wielkim p³a-
czem, z wielk¹ modlitw¹ na klêcz¹co, cho-
cia¿ nie móg³ klêczeæ. Takie by³o spotka-
nie tego �wiêtego Cz³owieka z Ca³unem.

To jest niewyobra¿alne, cz³owiek w po-
desz³ym wieku trzy godziny. Zreszt¹ my
tak¹ namiastkê obserwowali�my jak
by³y Nieszpory - modlitwa brewiarzowa
w Kaplicy Wawelskiej, gdy Papie¿ siê
modli³ � bêd¹c na pielgrzymce w Pol-
sce
�a ca³y �wiat na niego patrzy³, a on robi³
to co powinien robiæ.

Powiedzia³ Ksi¹dz, ¿e Ca³unu nie da siê
wyt³umaczyæ bez �wiate³ zmartwych-
wstania.
Tak. Patrz¹c siê na prze�cierad³o ca³uno-
we, jest to przedmiot, który jest ju¿ nega-
tywem fotograficznym. A negatyw fotogra-
ficzny powstaje przez na�wietlenie. A wiêc
musia³o byæ jakie� na�wietlenie - �wiat³o
zmartwychwstania. Oczywi�cie ró¿ni lu-
dzie neguj¹cy zmartwychwstanie, a tych
osób w�ród naukowców jest du¿o, opra-
cowa³o oko³o trzystu ró¿nych hipotez o
tym, jak Ca³un móg³ powstaæ. Ale dot¹d
¿adna z nich nie potwierdzi³a siê i nikt ta-
kiego "ca³unu" nie zrobi³.

Zaskoczy³a mnie podana przez Ojca
liczba oko³o 85 tysiêcy ró¿nych opra-
cowañ naukowych na temat Ca³un.
Tak i to z czterdziestu dziewiêciu ga³êzi
wiedzy.

Nasza wspólnota parafialna jest 288
wspólnot¹ z rekolekcjami ca³unowymi.
Czy wszystkie rekolekcje z przywiezio-
nym do nas Ca³unem Ksi¹dz sam pro-
wadzi³?
Tak.

Powiedzia³ Ksi¹dz, ¿e nasza parafia zo-
stanie z Ca³unem na zawsze. Ile jest ta-
kich miejsc w Polsce?
W Polsce jest na pewno oko³o dwudzie-
stu. S¹ w�ród nich miêdzy innymi katedry,
ko�cio³y parafialne i klasztory.

Ma Ksi¹dz jaki� pomocników?
Tak mam asystenta. Sam nie umiem je�-
dziæ samochodem, wiêc on mnie przywo-
zi i odwozi.

Czy od �rody nasza parafia mo¿e siê
nazywaæ bydgoskim Turynem?
Tak, albo te¿ - Turyn w Bydgoszczy.

Jak Ksi¹dz widzi to wszystko co siê u
nas dzieje w parafii?
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KS. ZBIGNIEW DUDEK
Urodzi³ siê w rodzinie komunistycznej

w Czêstochowie. Jego ojciec nie mia³ nic
wspólnego z Ko�cio³em, a matka by³a pod
wp³ywem ojca, choæ pochodzi³a z rodzi-
ny bardzo wierz¹cej. Mimo takiego �ro-
dowiska rodzinnego dojrzewa³o w nim po-
wo³anie i w 1969 roku wst¹pi³ do Semi-
narium Diecezjalnego w Czêstochowie i
w 1976 roku otrzyma³ �wiêcenia kap³añ-
skie z r¹k ks. bpa Stefana Bare³y.

Jeszcze przed wst¹pieniem do semi-
narium my�la³ o zakonie. Te pragnienia
spe³ni³y siê w 1991 roku, kiedy za zgod¹
prze³o¿onych, wst¹pi³ do zakonu Towa-
rzystwa �wiêtego Paw³a Aposto³a - pau-
listów, gdzie pracuje do dzi�.

Od 1998 roku prowadzi specyficzne re-
kolekcje z Ca³unem Turyñskim. W naszej
parafii by³y to ju¿ 288 takie rekolekcje.

Ma te¿, jak sam mówi wadê, bo pro-
wadzi - jako trener - jedyny w Polsce Mi-
nistrancki Klub Bokserski "San Paulo
Mas³oñskie" i to z niema³ymi sukcesami
sportowymi.

Prawie dwadzie�cia lat temu te¿ by³em wi-
kariuszem du¿ych parafiach, takich jak
parafia �wiêtego Antoniego w Czêstocho-
wie, �wiêtej Barbary w Sosnowcu. By³y to
parafie licz¹ce oko³o piêtna�cie i osiem-
na�cie tysiêcy wiernych. Widzê, ¿e bardzo
piêknie zaanga¿owani s¹ wszyscy ksiê¿a,
którzy tu pracuj¹. Ka¿dy ma swoje obo-
wi¹zki, ¿yj¹ tymi obowi¹zkami, ¿yj¹ tym
swoim powo³aniem kap³añskim, swoj¹
prac¹, spotkaniami z m³odzie¿¹, z dzieæ-
mi, z ministrantami, z ró¿nymi grupami no
i z tym "Wiatrakiem".

By³ Ksi¹dz w Dolinie �mierci?
By³em i codziennie tam chodzê. Gdy przy-
jecha³em w sobotê i roz³o¿yli�my Ca³un, a
asystent odjecha³ do Czêstochowy, posze-
d³em na po�wiêcenie stacji Drogi Krzy¿o-
wej.

Jakie my�li dopad³y Ojca w Dolinie?
Ucieszy³em siê, ¿e historiê Niedzieli Byd-
goskiej z 1939 roku, któr¹ zna³em wcze-
�niej teraz zobaczy³em, i u�wiadomi³em
sobie jak potê¿ne by³o martyrologium
mieszkañców Bydgoszczy i okolicy, le¿¹-
cej blisko granicy z Niemcami. Za tê pol-
sko�æ trzeba by³o krwi¹ zap³aciæ.

I to widaæ na tych tablicach z nazwiska-
mi.
W³a�nie - nauczyciele, ksiê¿a, kupcy,
urzêdnicy ...

Jak Ksi¹dz wspomina swój dom rodzin-
ny?
A dlaczego Pan o to pyta?

Dlatego, ¿e jest wiele hase³ duszpaster-
skich, takich jak: "Rodzina Bogiem sil-
na", "Rodzina Ko�cio³em domowym".
Od jakiego� czasu poszukujê odpowie-
dzi na pytanie jak rodzina wp³ywa na
powo³anie kap³añskie i zakonne?
Moja rodzina akurat jest rodzin¹ komuni-
styczn¹ z powo³ania od warstw przedwo-
jennych. W okresie terroru komunistycz-
nego ca³e rodzeñstwo mojego ojca bra³o
niestety udzia³, w rz¹dach komunistycz-
nych, mój tata jako najmniej wykszta³cony
z rodziny Dudków pracowa³ jako pracow-
nik fizyczny, chocia¿ wcze�niej by³ nawet
w kontrwywiadzie. Drugi wujek Czes³aw,
tu w Bydgoszczy by³ pu³kownikiem lotnic-
twa, pracowa³ w Ministerstwie Obrony Na-
rodowej w Departamencie Lotnictwa. Ro-
dzina nie mia³a nic wspólnego z Ko�cio-
³em. Mój tata te¿ nie mia³ nic wspólnego z
Ko�cio³em. Mama by³a pod wp³ywem ojca,
choæ pochodzi³a z rodziny bardzo wierz¹-
cej. Jej rodzina by³a bardzo wierz¹ca.

Sk¹d wziê³o siê u Ojca powo³anie?
Ochrzczony zosta³em dopiero wtedy, kie-
dy musia³am, bo by mnie do seminarium
nie przyjêli, czyli maj¹c osiemna�cie lat.
Ojciec nasz mawia³ tak: - Chc¹ chodziæ,
niech chodz¹. Nie przeszkadza³ w niczym.
A kiedy� te¿ chodzi³o siê na religiê do szko-
³y, to i ja i moje rodzeñstwo chodzili�my z
dzieæmi na religiê, z ca³¹ klas¹ i - chc¹cy,

niechc¹cy - chodzili�my te¿ do komunii
�wiêtej. Ja by³em u komunii i u bierzmo-
wania nie ochrzczony i dopiero pó�niej mu-
sia³em to wszystko nadrabiaæ.

A jakim uczniem by³ ma³y Zbigniew?
Ja by³em uczniem kombinatorem. W szó-
stej klasie, jak mia³em byæ pytany z mate-
matyki, poszed³em do k¹cika czysto�ci,
wyla³em wodê i przez ca³¹ lekcjê wyciera-
³em to co wyla³em. By³em bardzo ¿ywym
"go�ciem", mia³em mnóstwo g³upich po-
mys³ów. Z czasem te g³upie pomys³y sta³y
siê powa¿nymi pomys³ami. I zdecydowa-
³em siê, ¿e wst¹piê do seminarium, a zro-
bi³em to 28 pa�dziernika 1969 roku w pa-
rafii �w. Barbary w Czêstochowie, na spo-
tkaniu z klerykiem, podczas misji, na któ-
rym by³ obecny - dzisiejszy arcybiskup
- ks. Józef ̄ yciñski. Od tej pory sta³em siê
powa¿ny. Zacz¹³em nadrabiaæ zaleg³o�ci,
czytaæ literaturê katolick¹, bo do tej pory
nie zna³em jej w ogóle, nie wiedzia³em, ¿e
takowa istnieje. I ostatni rok przed matur¹
to ju¿ by³o nadrabianie zaleg³ych wiado-
mo�ci religijnych. Wiara by³a.

Wróæmy do Ca³unu. G³osz¹c rekolekcje,
bardzo sugestywnie mówi³ Ksi¹dz o Ca-
³unie jako o niemym �wiadku �mierci i
zmartwychwstania Jezusa.
Kiedy mój prze³o¿ony ksi¹dz prowincja³
Tomasz Lubo� powiedzia³ mi, ¿e widzi
mnie jako kustosza kopii Ca³unu Turyñ-
skiego i prowadz¹cego rekolekcje z Ca³u-
nem po ca³ej Polsce - przerazi³em siê, bo
nie mia³em wiedzy "ca³unowej" i nie wie-
dzia³em o co chodzi. I dopiero, kiedy zde-
cydowa³em siê, ¿e bêdê rekolekcjonist¹,
zacz¹³em siê uczyæ, zacz¹³em prze¿ywaæ
to wszystko. Urzek³a mnie historia Ca³u-
nu, wizerunku Chrystusa nie rêk¹ ludzk¹

uczynionego,

Co czuje Ksi¹dz w obecno�ci Ca³unu?
Cz³owiek wie, ¿e ma do czynienia z cu-
dem tego �wiata i powinien go przyj¹æ. Ale
jak to siê mówi - "¿ycie jest ¿yciem" i cz³o-
wiek u�wiadamia sobie, ¿e grzech pierwo-
rodny w ka¿dym cz³owieku tak zniszczy³
naturê ludzk¹, ¿e nawet na rzeczy oczy-
wiste patrzymy siê z przymru¿eniem oka.
Grzech pierworodny tak zniszczy³ naturê
ludzk¹, ¿e nawet, gdy bêdziemy mieli Boga
przed oczyma, to powiemy - Nie. Ty nie
jeste� Bogiem. To jest jednocze�nie i co�
tragicznego, bo powinienem byæ w tej
chwili - w obecno�ci Ca³unu �wiêty, a ca³y
czas mam k³opoty ze swoimi wadami, a
nawet z zaletami.

A to ciekawe. Z wadami to oczywiste,
ale z zaletami?
Ca³y czas s¹ k³opoty, bo zalety s¹ przy-
czyn¹ pychy.

Dzi� jest Ksi¹dz osob¹ medialn¹, pro-
wadzi "wyk³ady" o ca³unie przed wiel-
kim audytorium, udziela wywiadów ...
W pierwszych miesi¹cach prowadzenia
rekolekcji ba³em siê tragicznie wywiadów.
Dzi�, kiedy mam za sob¹ dwie�cie, mo¿e
wiêcej wywiadów - ten strach mi min¹³.
Poniewa¿ jestem rekolekcjonist¹ i prowa-
dzê jedyny w Polsce Ministrancki Klub Bok-
serski "San Paulo Mas³oñskie" to tych wy-
wiadów jest rzeczywi�cie sporo.

Ksi¹dz, zakonnik, rekolekcjonista z Ca-
³unem i ... "lewy prosty"? £adne zesta-
wienie!
To jest takie moje drugie "zainteresowa-
nie". Od 2000 roku nasz Klub zarejestro-
wany jest w �l¹skim Zwi¹zku Bokserskim.
Nale¿ymy równie¿ do Polskiego Zwi¹zku
Bokserskiego. Poniewa¿ moi zawodnicy
s¹ dobrzy, bywaj¹ czêsto reprezentanta-
mi Polski na ró¿nych turniejach zagranicz-
nych.

Niesamowite?!
Ale prawdziwe. Jestem instruktorem bok-
serskim, a klub nazywa siê San Paulo Ma-
s³oñskie - od imienia �wiêtego Paw³a. Dzi�
w Klubie trenuje dwunastu ch³opców z ca-
³ego dekanatu. Moim - naszym, najwiêk-
szym sukcesem by³o wicemistrzostwo Pol-
ski Tomka Sobasa w wadze do siedem-
dziesiêciu kilogramów "Kadet Grudzi¹dz
2002". Mamy te¿ kilku mistrzów �l¹ska.

(ha, ha�) Widaæ, ¿e dzieciñstwo "odbi-
ja siê" tutaj dok³adnie.
Pozosta³o to do tej pory.

Ten boks to jest kap³añska wada czy
zaleta?
To jest wada.

Chyba tylko dla rozwoju duchowego?
Tak - dla rozwoju duchowego.

Bo bij¹ po g³owie i siê nie my�li, tak?
Bokserzy nie bij¹ siê - bokserzy punktuj¹.
Uderzaj¹ w okre�lone miejsca i nie ma w
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DUCHOWY BOKSER

prawdziwej walce bokserskiej ¿adnej bija-
tyki. Walka w ringu to jest wielka sztuka
boksu. Sztuka ta wymaga cierpliwo�ci, pra-
cy, wielu æwiczeñ fizycznych, dobrej kon-
dycji, w³a�ciwej postawy fizycznej. Dopie-
ro wtedy bokser zaczyna precyzyjne, pro-
fesjonalne æwiczenia, które te¿ wymagaj¹
cierpliwo�ci.

Znam siostrê zakonn¹, która z wypie-
kami na twarzy ogl¹da, kiedy tylko ma
sposobno�æ ka¿d¹ wa¿n¹ w sporcie
walkê boksersk¹. Nie wiem sk¹d bierze
siê to zainteresowanie boksem u osób
duchownych?
Ja te¿ nie wiem. Redaktorzy brukowców

W pa�dzierniku prze¿ywali�my nasz od-
pust parafialny. W kazaniu odpustowym
ks. Bronis³aw Kaczmarek próbowa³ przybli-
¿yæ nam postaæ mêczennika.

Powiedzia³, ¿e biskup che³miñski nada³,
przed dwudziestu cztery laty naszej para-
fii, tytu³ - bardzo trudny tytu³ - Matki Bo¿ej
Królowej Mêczenników . Rozwijaj¹c tê my�l
powiedzia³:

- Dlaczego tyle o mêczeñstwie? Mówi¹,
¿e w dwudziestym wieku zginê³o 45 milio-
nów ludzi wierz¹cych w Chrystusa. I mówi¹
historycy, ¿e to jest 66% tych, którzy zginê-
li od chwili, kiedy Jezus zjawi³ siê na ziemi.
Mêczennicy ci¹gle s¹ blisko nas, mêczen-
nicy nieustannie umieraj¹. Mówi siê, ¿e
dziewiêædziesi¹t tysiêcy wyznawców Chry-
stusa ka¿dego roku ponosi �mieræ. S¹ ta-
kie kraje jak Egipt czy Arabia Saudyjska,
gdzie wyznawcy Chrystusa nie maj¹ praw
publicznych, nie mog¹ ani jednym gestem
deklarowaæ swojej wiary. W dzisiejszych
czasach zabija siê wyznawców Chrystusa
w takich krajach jak: Chiny, Korea Pó³noc-
na, Indie, Nigeria, Afganistan, Sudan. Tyle
mówi siê o prawach cz³owieka, a ci¹gle
zabija siê tych, którzy wierz¹ w Jezusa
Chrystusa i chc¹ siaæ mi³o�æ na �wiecie.

Trzeba zatem pytaæ co nam chce po-
wiedzieæ ks. biskup, nadaj¹c ten tytu³? O
jakie mêczeñstwo tutaj chodzi? Jakie �wia-
dectwo ¿ycia mamy nieustannie dawaæ?

Po pierwsze, kiedy czcimy Matkê Naj-
�wiêtsz¹, a zwiemy J¹ królow¹ Mêczenni-
ków, musimy sobie u�wiadamiaæ, ¿e mê-
czeñstwo to jest dar. Gdy cz³owiek obda-
rzony ³ask¹ i moc¹ Bo¿¹ oddaje ¿ycie za
Chrystusa, odznacza siê mêstwem, to zna-
czy, ¿e nie ugina siê przed prze�ladowca-
mi, ale trwa wiernie, a¿ do oddania ¿ycia
za swoj¹ wiarê. I do takiej wiary wzywa nas
Patronka waszej parafii, która zosta³a wam
dana jako przewodniczka na drodze do
Chrystusa. I wszyscy, którzy tutaj przycho-
dzimy, musimy nieustannie zastanawiaæ siê
ile potrafimy dla Chrystusa �cierpieæ, ile po-
trafimy dla Chrystusa ofiarowaæ tego, co siê
nazywa bólem, co siê nazywa krzy¿em, co
siê nazywa wierno�ci¹ tym warto�ciom, któ-
re sam Bóg pragnie wszczepiæ w nasze
serca. Ale wszyscy wiemy, ¿e nie ka¿dego
z nas zabij¹, nie ka¿dego z nas bêd¹ pró-
bowali wprowadzaæ w taki �wiat, który jest

�wiatem mêczeñstwa, Trzeba pamiêtaæ, ¿e
ka¿dy z nas musi dochowywaæ wierno�ci
Panu Bogu w tym co siê nazywa nasz¹ co-
dzienno�ci¹, w tym co siê nazywa wierno-
�ci¹ na co dzieñ. To te¿ kosztuje ogromnie
du¿o wysi³ku, trudu i zmagañ, które ka¿dy
z nas musi podj¹æ.

Czêsto mówi¹ tak: - Nie przejmuj siê,

nie nara¿aj siê, najwa¿niejsze, ¿eby� by³
zdrowy, ¿eby� siê nie przeziêbi³, ¿eby� siê
za mocno nie po�wiêca³, uwa¿aj na siebie,
nie denerwuj siê, bo serce ci wysi¹dzie, a
ty masz ¿yæ, ty masz siê cieszyæ, dla ciebie
jest �wiat.

A Chrystus domaga siê od nas, ¿eby-
�my troszeczkê inaczej spojrzeli na swoje
¿ycie, aby�my potrafili to co jest trudne pod-
j¹æ. Dopiero wtedy, kiedy potrafimy byæ
wierni Panu Bogu na co dzieñ, tworzyæ ta-
kie warto�ci w naszym ¿yciu, które bêd¹
�wiadczy³y, ¿e Bóg jest dla nas najwa¿niej-
szy. Bo to co wydaje siê m¹dro�ci¹ tego

�wiata, wcale m¹dro�ci¹ byæ nie musi i to
co wydaje siê g³upstwem w oczach wielu,
wcale g³upstwem nie jest. Trzeba zatem,
aby�my pamiêtali, ¿e wierno�æ Panu Bogu
na co dzieñ nazywa siê mêczeñstwem bez
up³ywu krwi. Mêczennicy dnia powszednie-
go to jest matka niszczona trosk¹ o swój
dom, to s¹ ojcowie zaharowani o chleb dla
swoich dzieci. To s¹ ludzie zwyczajni, któ-
rzy czyni¹ dobro, choæ ¿ycie z nich ucieka,
o takich mêczenników wo³a i takich mê-
czenników chce wychowaæ ta parafia, bo
do tego wzywa nas Ta, któr¹ dzisiaj czci-
my. Ka¿dy z nas ucieka od trudu i ka¿dy
chcia³by, ¿eby ten trud nie dotyka³ nas, a
tak naprawdê dotyka ka¿dego.

Warto zatem wróciæ do Ojca �wiêtego,
który na naszej ziemi, w perspektywie my-
�lenia o tych co zginêli na Starym Rynku,
ale tak¿e tu w Fordonie, w tej Golgocie,
mówi³:

Cz³owiek wierz¹cy �cierpi dla spra-
wiedliwo�ci�, gdy w zamian za swoj¹
wierno�æ Bogu do�wiadcza upokorzeñ,
obrzucany jest obelgami, wy�miewany
w swoim �rodowisku, doznaje niezrozu-
mienia nieraz nawet od najbli¿szych.
Gdy nara¿a siê na sprzeciw, niepopular-
no�æ i przykre konsekwencje. Zawsze
jednak gotowy do z³o¿enia ka¿dej ofia-
ry, bo trzeba bardziej Boga s³uchaæ, ni¿
ludzi. Obok mêczeñstwa publicznego,
które dokonuje siê zewnêtrznie, na
oczach wielu, jak¿e czêsto ma miejsce
mêczeñstwo ukryte w tajnikach ludzkie-
go wnêtrza, mêczeñstwo cia³a i mêczeñ-
stwo ducha. Mêczeñstwo naszego po-
wo³ania i pos³annictwa. Mêczeñstwo
walki z sob¹ i przezwyciê¿anie samego
siebie.

I ja, czytaj¹c te s³owa próbujê spojrzeæ,
jak to jest w moim ¿yciu.

spisa³a i wybra³a IJP

XXIV Odpust Parafialny

TYLE O MÊCZEÑSTWIE ...

pytaj¹ mnie: - Jak Ksi¹dz godzi boks z
mêk¹ Pana Jezusa? A ja mówiê  - Nie wiem
jak godzê, ale godzê, bo jestem misjona-
rzem i jestem równie¿ trenerem boksu dla
m³odzie¿y mêskiej.

Serdecznie dziêkujê za rozmowê, a tytu³
rozmowy "Duchowy bokser" pewnie
dobrze odda naturê Ojca - zakonnika i
boksera.
Ja te¿ dziêkujê. Ciekawie siê rozmawia-
³o.
Od redakcji: Rozmowa przeprowadzono
15. pa�dziernika 2007 roku na plebanii pa-
rafii MBKM w Bydgoszczy.
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SEN O NIEPODLEG£O�CI
w �piewaczej wspólnocie

TAKI SEN(*)

I pomnij, jakimkolwiek chodzi
los twego ¿ycia szlakiem,
¿e ka¿dy wraz siê tutaj rodzi
cz³owiekiem i Polakiem
i ¿e to dwie s¹ �wiête rzeczy
o sile apostolskiej;
piêkny i dobry duch cz³owieczy
w gor¹cej piersi polskiej!

11 listopada 2007 roku, Chór "Fordo-
nia" wybra³ siê w podró¿ do Brus. Zostali-
�my tam zaproszeni przez braæ kaszubsk¹,
by wzi¹æ udzia³ we wspólnym �wiêtowaniu
�wiêta Niepodleg³o�ci. Chcieli�my wspól-
nie wspomnieæ bohaterów, dziêki którym
nasza Ojczyzna uzyska³a wolno�æ, dzisiaj
dla nas tak oczywist¹ jak polski pacierz i
chleb powszedni.

Ranek, tego pe³nego nostalgii dnia, by³
otulony w szary szynel mg³y szarpanej wia-
trem i niós³ dokuczliwy drobny deszcz ze
�niegiem. Chórzy�ci wtuleni w siedzenia
autokaru, jechali, z modlitewnym wes-
tchnieniem do �w. Krzysztofa, obserwuj¹c
rozwijaj¹c¹ siê w krajobrazie wstêgê drogi.
Jechali�my do Brus� by wspomnieæ, by
pamiêæ nie zgas³a� o nich.

A oni � 6 sierpnia 1914 roku oddzia³
strzelców przewróci³ s³upy graniczne miê-
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dzy Austri¹ a Rosj¹ i pod Micha³owicami
wkroczy³ na teren Królestwa Polskiego - 164
strzelców pod dowództwem Tadeusza Ka-
sprzyckiego.

Wspomnienia te zapisane s¹ w poezji i
pie�ni: "Da Bóg nam kiedy� zasi¹�æ w Pol-
sce wolnej, od ¿yta z³otej, od lasów szu-
mi¹cej�" (Jan Lechoñ)

Uczestniczyli�my w uroczysto�ciach ob-
chodów �wiêta Niepodleg³o�ci w Domu Kul-
tury w Brusach, w obecno�ci miejscowych
w³adz, znamienitych go�ci i obywateli mia-
sta. Po uroczystej czê�ci oficjalnej, w at-
mosferze dostojnej powagi, nast¹pi³a czê�æ
artystyczna.

W tej czê�ci wyst¹pi³y dzieci ze Szko³y
Podstawowej im. Jana Paw³a II w Brusach
w inscenizacji takiej, ¿e oczy wilgotnia³y, a
serca topnia³y. I wype³nia³a nas duma, ¿e
takie s¹ nasze dzieci i tacy nauczyciele, ze
potrafili tak siê przygotowaæ. A w tre�ci by³y
s³owa o Bogu i Ojczy�nie, i nie by³o tam
nadêtego patosu i zgie³ku pustos³owia.

Gdy zamilk³y g³osy dzieci, zobaczyli�my
na scenie, która sta³a siê le�n¹ polan¹ do-
gasaj¹ce ognisko, karabiny ustawione w
trojaki, a pod pa³atkami drzemi¹cych ¿o³-
nierzy. Powoli, powoli rozja�ni³o siê �wia-
t³o. Patrzyli�my na patriotyczne widowisko
pod tytu³em "Sen o Polsce zgodnej" - po-
mys³u i opracowania dyrygenta "Fordonii"
Mariana Wi�niewskiego.

W sennych marzeniach widowiska o¿y-
wa³a nasza historia i budzi³a ¿ywe uczucia
nasza Ojczyzna. W widowisku uczestniczy-
li: "Krebane", "Fresca Voce", Chór parafii
pw. Wszystkich �wiêtych w Brusach, Chór
"Fordonia" parafii Matki Boskiej Królowej
Mêczenników, muzycy i arty�ci. By³ te¿ cho-
cho³, nasz przeklêty bo¿ek, s³omiane po-
mys³y i plewy - niemy, w tle, raz tylko trzy-
krotnie na rogu zad¹³. Nic to, ¿e Bóg, ¿e
Ojczyzna, on, chocho³, stale gdzie� siê snu-
je.

Wiersze i piosenki przeplata³y siê wza-
jemnie: "Pierwsza kadrowa" (Tadeusz
Oster-Ostrowski), "Matczyne rêce" (Adam
Kowalski), "Wojenko, wojenko", "Rozma-
ryn".

W koñcu rozebrany, znienawidzony i ko-
chany upiór� powraca. Sen �ni siê dalej o
Polsce zgodnej: "Jeszcze Polska nie zgi-
nê³a kiedy my ¿yjemy". Sen koñczy siê
zwrotem do Józefa Pi³sudskiego: "Wodzu,
Józefie Pi³sudski, pamiêæ o twych czynach
i twe dzie³o nie zginê³o. Jak napis w kamie-
niu ryty, przysypany prochem i �mieciami
dziejów, na nowo odkryty, przemówi jesz-
cze mocniej i g³o�niej". Tak- w ogromnym
skrócie - udziela³a siê cz¹stka parafii, sku-
piona we wspólnocie chóralnej.

Marek
(*) Kazimierz Przerwa-Tetmajer,

fragment  wiersza �Dla mego synka�

P£ASZCZE �WIÊTEGO WOJCIECHA
nowa wspólnota parafialna

Tegorocznej niedzieli, 11 listopada, to-
warzyszy³ podwójny nastrój �wiêta. Oprócz
Dnia Pañskiego przypada³o narodowe �wiê-
to Niepodleg³o�ci Polski.

Zapowiedziana by³a uroczysta Suma
parafialna w intencji Ojczyzny o 8.30. Do
o³tarza wysz³o oprócz normalnej s³u¿by li-

turgicznej i celebransa kilku mê¿czyzn.
Dwaj ubrani w p³aszcze, inni z z³o¿onymi
pakunkami w rêkach stanêli w prezbiterium.

Przed rozpoczêciem Mszy �w. ks. Pro-
boszcz wyja�ni³ nam tajemnicê: - To Bra-
cia Towarzystwa �wiêtego Wojciecha, któ-
rym zostan¹ po�wiêcone p³aszcze. Nad-

szed³ moment po�wiêcenia, po czym p³asz-
cze zosta³y za³o¿one.

W ten sposób, oficjalnie, rozpoczê³o
dzia³anie w parafii, powo³ane ju¿ w czerw-
cu 2007 roku Ko³o Towarzystwa �wiêtego
Wojciecha. Powsta³a kolejna �wiecka
wspólnota sk³adaj¹ca siê z 10 mê¿czyzn i
mam nadziejê, ¿e bêdzie ich wiêcej.

To s¹ pierwsi, którzy przetarli trudny
szlak za³o¿ycielski. Towarzystwo �wiêtego
Wojciecha ma w naszym kraju stare trady-
cje, choæ przez pewien czas wspólnota nie
dzia³a³a. Skupia ono mê¿czyzn, którzy
swym ¿yciem i wiar¹ godnie chc¹ reprezen-
towaæ Ko�ció³ i nie�æ wszêdzie gdzie siê
znajd¹, zarówno w�ród ludzi jak i w rodzi-
nach, warto�ci religijne i kult tego wielkie-
go polskiego �wiêtego.

Braciom z nowej wspólnoty ¿yczê
Szczê�æ Bo¿e w ich misyjno-religijnej pra-
cy.

Wiêcej na temat nowej wspólnoty pisa-
li�my w jednym z poprzednich wydañ �Na
o�cie¿�.

ADALBERT

Od redakcji: I my przy³¹czamy siê do sa-
mych dobrych ¿yczeñ - Szczê�æ Bo¿e.
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Droga Redakcjo!
Szanowny Czytelniku!

Szanowna Czytelniczko!
Chcia³abym podzieliæ siê z Tob¹ w³asn¹

refleksj¹ na temat sensu ¿ycia  i istoty sa-
mego umierania. Bêdzie to refleksja dojrza-
³ej kobiety, bo tak mogê dzisiaj siebie okre-
�liæ, zawodowo zwi¹zanej z zagadnieniem
choroby i walki o przetrwanie. Dojrza³o�æ
oznacza dla mnie spokój ducha i ¿yciow¹
m¹dro�æ, w sensie fundamentalnej prawdy
o �wiecie, ludziach, Bogu; odkrytej w toku
codziennego  ¿ycia i opartej na w³asnych
przemy�leniach skonfrontowanych z rzeczy-
wisto�ci¹. To tak¿e �wiadomo�æ siebie, w³a-
snych mo¿liwo�ci i ograniczeñ, wewnêtrz-
nych  pragnieñ i zasad, które wytyczaj¹ dro-
gê do ich realizacji. To szacunek do same-
go siebie i prawo do samostanowienia o
sobie.

Pisz¹c ten artyku³ skromnie marzy³am o
tym, aby sta³ siê on form¹ apelu do wszyst-
kich tych ludzi, którzy choruj¹c na raka, bo-
rykaj¹ siê  z egzystencjalnym cierpieniem,
zwi¹zanym z rodz¹cym siê pytaniem cz³o-
wieka o dalszy los i sens swojego ¿ycia w
obliczu pojawiaj¹cej siê perspektywy �mier-
ci.

Nie jestem �wiadoma dnia koñca moje-
go ¿ycia ,chyba jak wiêkszo�æ ludzi. Cho-
cia¿ wiem, ¿e kiedy� taki nieuchronnie na-
st¹pi, bo wszyscy przecie¿  zd¹¿amy w tê
sam¹ stronê� Kiedy budz¹c siê po nocy jest
mi dane do�wiadczaæ �witu i tego wszyst-
kiego, co ze sob¹ niesie, chcê dziêkowaæ,
daj¹c z siebie ,, co� '' dla innych, a mo¿e
tylko maleñk¹ cz¹stkê siebie w obliczu ogro-
mu wszystkich mo¿liwo�ci jakie we mnie
drzemi¹ ukryte.

My�l o tym, ¿e mogê to �co�� ofiarowaæ
ca³kowicie bezinteresownie, �wiadomie i z
rado�ci¹, napawa mnie optymizmem i na-
dziej¹ na lepszy �wiat, na lepszego cz³owie-
ka. Skoro ja mogê, to i Ty mo¿esz - czy¿ nie
brzmi to zbyt obiecuj¹co? Chyba nie, bo
mo¿no�ci¹ ka¿dego z nas jest dobro. Ten
aksjomat to wiara w drugiego cz³owieka -
on jest,  przecie¿  ¿yje obok, ma serce tak ,
jak ja, i czuje  chyba te¿ podobnie?

Dar - to wielkie s³owo budz¹ce ludzk¹
wyobra�niê. Ale co tak naprawdê stanowi
kwintesencjê daru? Powiedzia³abym, ¿e nie
sam akt obdarowania, ale obecno�æ. Bycie
na co dzieñ, w swojej pracy zawodowej, bli-
sko ludzi ¿yj¹cych ze �wiadomo�ci¹ choro-
by nowotworowej - pacjentów Oddzia³u
Dziennego Paliatywnego Domu Sue Ryder
w bydgoskim Fordonie u�wiadomi³o mi, i¿ w
¿yciu tak naprawdê liczy siê tera�niejszo�æ,
chwila bie¿¹ca - to co tu i teraz!

Ka¿da chwila ¿ycia ofiarowana cz³owie-
kowi przez Stwórcê, to dar, który grzechem
by³oby zmarnowaæ, np. na cierpienie w sa-
motno�ci, popadanie w gniew - zadaj¹c so-
bie pytanie: ,,Dlaczego w³a�nie ja?", obwi-
nianie Boga i ca³ego �wiata za stan choro-
by, który, mamy wra¿enie, ¿e nas zniewoli³,
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SENS ¯YCIA I UMIERANIA
wszyscy zd¹¿amy w tê sam¹ stronê�

oderwa³ od dotychczasowej codzienno�ci,
od mo¿e zbyt szarej i prozaicznej, od pseu-
dowa¿nych spraw, i mo¿e zbyt wygórowa-
nych ambicji - tej ci¹g³ej gonitwy za lepszym
jutrem, które mia³o niebawem nast¹piæ. Tyle
przyziemnych, cz³owieczych spraw, snutych
planów zawis³o w pró¿ni. Tyle egoistycznych
marzeñ - byæ  i mieæ - powalonych w �gru-
zach�.

We ³zach rozgoryczenia  utopiona  zwy-
czajnie ludzka nadzieja.

Cz³owiek nie potrafi przyj¹æ choroby jako
daru, to zbyt trudne, zbyt bajkowe, zbyt he-
roiczne, jak na dzisiejsze czasy. Diagnoza -
okrutna w skutkach, spada na cz³owieka, jak
grom z jasnego nieba, burz¹c mu dotych-
czasowy �wiat. My nie potrafimy cierpieæ, co
wiêcej - nie chcemy tego wcale - to normal-
ne, ludzkie. Cz³owiek jest, jak li�æ na wie-
trze - kruchy i s³aby. Ból fizyczny mo¿emy

u�piæ farmakologicznie lecz bólu egzysten-
cjalnego nie jeste�my w stanie tym sposo-
bem wyeliminowaæ z naszego ¿ycia. Nie
pokonamy go nigdy, je¿eli nie u�wiadomi-
my sobie, ¿e �mieræ - to, co� zupe³nie natu-
ralnego, co�, przez co przyjdzie przej�æ ka¿-
demu, nawet najmniejszemu stworzeniu na
tej ziemi. To brama do innego �wiata, �wia-
ta bez bólu, gniewu i chaosu, �wiata dusz -
tego, co tak naprawdê w ka¿dym ¿yj¹cym
cz³owieku nadaje sens jego cz³owieczeñ-
stwu. Dlatego tak wa¿na jest nasza akcep-
tacja nieuchronno�ci �mierci, czego�, co
musi nast¹piæ, niezale¿nie czy tego chce-
my, czy nie - wówczas stajemy siê napraw-
dê wolnymi lud�mi. �wiadomo�æ tego, ¿e
ka¿dy dzieñ mo¿e byæ tym ostatnim, pomo-
¿e nam w czerpaniu rado�ci z danej nam
chwili i tego wszystkiego, co mo¿emy jesz-
cze w tym czasie uczyniæ, by nasze ¿ycie
by³o naprawdê warto�ciowe. ¯ycie to chwi-
la! Nie marnujmy  czasu na b³ahe sprawy,
mo¿e lenistwo czy narzekanie, które nic nie
zmieni oprócz pogorszenia naszych relacji
ze �wiatem, drugim cz³owiekiem, ze sob¹
samym. Wówczas zauwa¿ysz drogi Czytel-
niku, droga Czytelniczko, ¿e cudem jest
s³oñce, co ogrzewa ³¹ki  i kwiaty pomagaj¹c
im zakwitaæ kolorami têczy, a sama têcza,

jak kolorowa  ³¹ka na niebie- pomostem,
mo¿e do raju, w cz³owieczej wyobra�ni. Po-
czujesz  dotyk wiatru na Twojej, mo¿e ju¿
zmêczonej   do�wiadczeniami ¿ycia twarzy,
us³yszysz  szum li�ci, które wprawia w ta-
neczny ruch, kiedy nagle z drzew l¹duj¹ tu¿
pod Twymi stopami. Dostrze¿esz ca³¹ gamê
kolorów jesieni, od po¿ó³k³ej zieleni po z³o-
ty, jasny br¹z. Zachwycisz siê, mo¿e po raz
pierwszy, jak prawdziwy artysta, samym
cudem ¿ycia - piêknym i delikatnym, jak cien-
ka  pajêcza niæ, któr¹ tak ³atwo przecie¿
przerwaæ nieodpowiedzialnym ruchem.
Mo¿e zechcesz to, co zobaczysz opisaæ, wy-
raziæ, zostawiæ jako swój �lad, swoj¹ reflek-
sjê dla przysz³ych pokoleñ tego �wiata. Mo¿e
masz na to jeszcze czas!

Oddychasz - jeste� - ¿yjesz - nie ma w
tej chwili nic cenniejszego od niej samej.
¯ycie - jedyne i niepowtarzalne. Tak wiele
mo¿liwo�ci. Na wyci¹gniêcie rêki drugi cz³o-
wiek. �Sakramentem� staje siê spotkanie.

Czasami my�lê, ¿e Bóg tak to sobie ob-
my�li³ (bo nic nie dzieje siê przecie¿ bez przy-
czyny), i¿ zes³a³ cz³owiekowi chorobê, jako
przys³owiow¹ �k³odê pod nóg�, by ten zwol-
ni³ tempo codziennej gonitwy za czym�, co
tak naprawdê nie ma dla niego prawdziwej
warto�ci, a o czym sam cz³owiek nie jest w
stanie siê przekonaæ bez traumatycznego
do�wiadczenia choroby. Rozpatruj¹c w tym
kontek�cie jej sens, nabiera on pozytywne-
go wymiaru dla cz³owieka, staje siê szans¹
nawrócenia, czasem na kwintesencjê ca³e-
go swojego jestestwa, czasem na czynie-
nie dobra. Nie staniemy przecie¿ z pustymi
rêkoma w godzinie swej �mierci przed ma-
jestatem Stwórcy - nikt z nas by tego dla
siebie nie chcia³ i sam Bóg nie chce, widocz-
nie, tego dla nas. Dlatego daje nam czas,
który jeszcze p³ynie, wybijaj¹ go g³o�no
wskazówki zegara, odliczaj¹c ka¿d¹ godzi-
nê. Ta  godzina, choæby na pozór wydawa³a
siê chwil¹ smutn¹ i beznadziejn¹ - ma sens,
bo  sama w sobie jest darem. Mo¿e to moje
i Twoje przys³owiowe,, piêæ minut'', wiêc
walczmy o nie - ka¿dy na miarê swoich w³a-
snych mo¿liwo�ci tak, jak najlepiej potrafi -
nie �pod siebie� lecz z siebie, daj¹c wszyst-
ko to, czym Bóg przy samym akcie tworze-
nia nas obdarzy³. Podziel siê tym ze mn¹, z
ni¹, z nim, poka¿ to ca³emu �wiatu. Wy-
krzycz z siebie to, kim naprawdê jeste� i to,
o czym tak naprawdê marzysz. Mo¿esz krzy-
czeæ, to Twój czas - nie przegap go! Wyjd�
z domu, je�li mo¿esz jeszcze chodziæ. Po-
wiedz, ¿e kochasz, je�li mo¿esz jeszcze
mówiæ. U�miechnij siê, je�li Twoje miê�nie
s³uchaj¹ wci¹¿ jeszcze Twoich rozkazów.
Czyñ dobro, je�li masz na to jeszcze czas.
B¹d� odwa¿ny! ,, Nie lêkajcie siê, ja bêdê z
Wami" (Jan Pawe³ II)

Z zaproszeniem do szczê�cia

Agnieszka Kamiñska
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- To nie wypali�
- Ale dlaczego nie mo¿emy spróbowaæ?
- No co� Ty, przecie¿ wszyscy musieliby

siê zaanga¿owaæ!
- To dajmy im na to szansê.
- Niech bêdzie.
Od takich rozmów zaczê³y siê nasze przy-

gotowania do �wiatowego Dnia Ró¿añca - 7
pa�dziernika 2007 roku. Pad³ pomys³, aby na
elewacjach akademików UTP w Fordonie, ze
�wiate³ w pokojach u³o¿yæ dwa symbole: ser-
ce i inicja³y JPII. Wydawa³ siê bardzo ekstre-

malny, ale, jak to w Martyrii bywa, te najbar-
dziej dziwne pomys³y okazuj¹ siê tymi naj-
bardziej trafnymi. Poszli�my wiêc za cio-
sem�

Trzeba by³o zawitaæ do ka¿dego pokoju,
w obu akademikach, ka¿demu studentowi
wyt³umaczyæ, na czym polega akcja i spytaæ,
czy siê przy³¹czy. W�ród cz³onków za³ogi
znale�li siê ludzie, którzy podjêli siê tego za-
dania. Wiêkszo�æ mieszkañców akademika

W niedzielê 4. listopada o 15.15  wyru-
szy³a z naszego ko�cio³a Droga Krzy¿owa do
Doliny �mierci. To ju¿ tradycja, bo dwudzie-
sty pi¹ty raz wyruszyli�my legalnie. Legalnie,
bo by³y czasy, kiedy w wolnej Polsce (tej po
II wojnie �wiatowej) nie mogli�my swobodnie
modliæ siê za tych, którzy tu zginêli dlatego,
¿e byli Polakami. Dziwne, ale prawdziwe.

Szli�my z modlitw¹ i tak, jak od wielu lat,
z rozwa¿aniami przygotowanymi przez DA
�Martyria�. Powrócili�my do ko�cio³a o zmro-
ku, by modlitwê zakoñczyæ podczas Mszy �w.
o 17.00. Zebra³o siê nas oko³o tysi¹ca osób.
Ilu z nas pamiêta I Parafialn¹ Drogê Krzy-
¿ow¹? Pomimo, ¿e parafian by³o niewielu, to
na tym nabo¿eñstwie by³o nas o wiele wiê-
cej.

KRÓTKA SONDA
Kilku z uczestnikom Drogi Krzy¿owej za-

da³em nastêpuj¹ce pytanie:
Czym dla Ciebie jest uczestnictwo w

tym nabo¿eñstwie i dlaczego tu jeste�?
-   Tu zgin¹³ mój dziadek i pomimo, ¿e go nie

zna³am, to by³am tu wiele razy jako dziec-
ko z rodzicami. By³am wtedy, kiedy milicja
nas goni³a i legitymowa³a. To nam nie prze-
szkadza³o, choæ modliæ siê by³o trudno. Do-
póki mogê, to bêdê tu przychodzi³a, by mo-
dliæ siê za tych którzy zginêli i prosiæ Boga
o mi³osierdzie, by wiêcej nie by³o takich tra-
gedii ludzkich.

Barbara z ul. £êczyckiej

-  Nikt z moich bliskich tu nie zgin¹³, ale od
kiedy tu mieszkam, tj. od 1989 roku przy-
chodzê co roku. To specyficzne miejsce,
które daje du¿o do my�lenia. Dobrze, ¿e
tworzy siê tê Golgotê, ¿e ma byæ sanktu-
arium. O takich miejscach powinni�my pa-
miêtaæ i otaczaæ je czci¹. Szkoda tylko, ¿e
nie jest to takie miejsce ciszy, jakie powin-
no byæ na cmentarzach.

Zenon - nasz parafianin

-  Jestem tu w listopadzie od wielu lat. To miej-
sce spoczynku mojego ojca, oraz wielu in-
nych, których zna³em. Pamiêtam dzieñ,
chyba w 1953 roku, kiedy z tego miejsca
zabrano nas do Bydgoszczy na przes³ucha-
nie do UB. Pytali nas w kó³ko co tu robili-
�my, a pó�no wieczorem wywie�li nas w
okolice Strzelec Dolnych i tam nas wypusz-
czono. Gdy we trójkê wracali�my pieszo w
lesie, miêdzy Fordonem a Bydgoszcz¹, za-
trzyma³a nas Milicja i zawioz³a na posteru-
nek do Fordonu. Po pó³godzinie nas wy-
pu�cili. Mieli�my do przebycia pieszo spo-
ry odcinek, bo mieszka³em wtedy na Na-
kielskiej. W domu by³em o 2.00. Dzi� ju¿
nie mogê przej�æ ca³ej trasy, tote¿ dosze-
d³em z ziêciem i córk¹ do pierwszego krzy-
¿a i wracam. Pomodlê siê w ko�ciele i za-
czekam na nich. Mam ju¿ 86 lat i trudno
i�æ po tym bruku. Poproszê ziêcia, by przy-
jecha³ tu ze mn¹, bo chcê zobaczyæ tê now¹
Drogê Krzy¿ow¹. Cieszê siê, ¿e takie co�
tu powstaje.

Klemens z ul. Poznañskiej
Pyta³ i notowa³ KfAD

TO NIE WYPALI
o �wiatowym Dniu Ró¿añca

by³a przychylna naszej akcji, ale nie mog³o
byæ tak kolorowo� Znów zaczêli�my siê za-
stanawiaæ - a co bêdzie, jak studenci siê nie
zaanga¿uj¹? Przecie¿ to bêdzie kompletna
klapa. Ale zaufali�my�

Ustawili�my pochodnie w kszta³t krzy¿a i
jeszcze 5 na kszta³t ko³a. Zaczêli�my ró¿a-
niec, na boisku przed akademikami, s³owa-
mi Ojca �wiêtego. W ramach rozwa¿añ s³u-
chali�my kolejnych fragmentów nauczania
Jana Paw³a II. Wszyscy zebrani ustawili siê
w ko³o, podczas ka¿dej kolejnej dziesi¹tki,
grupa osób zapala³a �wieczki, tak, ¿e pod-
czas ostatniej pali³y siê ju¿ wszystkie �wie-
ce, a z góry wygl¹dali�my, jak �wiec¹cy ró-
¿aniec. Podobno niesamowity widok, ale ja
widzia³am to tylko na zdjêciach.

Oko³o 21 od�piewali�my Apel Jasnogór-
ski, wpatruj¹c siê w elewacje akademików.
Na F1, od pocz¹tku naszej modlitwy by³o wi-
daæ zarys serca, ale o 21, zgodnie z nasz¹
umow¹ ze studentami zap³onê³o wyra�ne
serce. Po chwili do³¹czy³ siê tak¿e napis JPII.
S³uchaj¹c s³ów Jana Paw³a II, stali�my wpa-
truj¹c siê w te symbole. UDA£O SIÊ!!! Stu-
denci nas nie zawiedli. Razem zrobili�my co�
na chwa³ê Pana.

Na modlitwie ró¿añcowej zebra³o siê oko-
³o 200 osób, a o 21 by³o nas ponad 500.

Jak siê okazuje warto czasem postaraæ siê
o zrealizowanie jakiego� szalonego pomys³u,
bo jego efekt mo¿e byæ zaskakuj¹cy - tak jak
w przypadku �wiatowego Dnia Ró¿añca.

Zosia

XXV DROGA
przez Dolinê �mierci

Droga Redakcjo
Za kogo modlimy siê w Dzieñ Zaduszny?

Artur

Chc¹c w pe³ni odpowiedzieæ na to pytanie
warto odwo³aæ siê do tre�ci prze¿ywanych w
Uroczysto�æ Wszystkich �wiêtych. W tym
dniu Ko�ció³ czci tych wszystkich, których nie
wymienia w kalendarzu liturgicznym w ci¹gu
roku, a którzy przeszed³szy tutaj na ziemi pró-
bê wierno�ci Chrystusowi, po �mierci raduj¹
siê pe³ni¹ ¿ycia w wieczno�ci. Niejako w jed-
nej uroczysto�ci Ko�ció³ pragnie oddaæ cze�æ
tym wszystkim bezimiennym �wiêtym, którzy
wykazali siê heroizmem wiary, o czym bar-
dzo czêsto wie tylko Bóg.

Dlatego w tym dniu modlimy siê do nich,
gdy¿ oni, jako osoby ju¿ zbawione nie potrze-
buj¹ naszej pomocy. Natomiast my, bêd¹c

ksi¹dz  MELCHISEDEC      odpowiada

jeszcze tutaj na ziemi, potrzebujemy ich wsta-
wiennictwa i orêdownictwa przed Bogiem w
naszej wêdrówce wiary.

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar-
³ych (bo tak liturgicznie jest nazywany Dzieñ
Zaduszny) jest dla nas przypomnieniem praw-
dy o czy�æcu. Te dusze, które s¹ naznaczo-
ne jak¹� niedoskona³o�ci¹, do�wiadczaj¹
oczyszczaj¹cego ognia (oddalenia od Boga),
by uzyskaæ �wiêto�æ konieczn¹ do wej�cia
do rado�ci nieba (KKK 1030). W tym dniu
modlimy siê za nich, bowiem oni potrzebuj¹
naszej pomocy, szczególnie ofiary Mszy �w.,
ja³mu¿ny, modlitwy, odpustów i dzie³ pokut-
nych za zmar³ych (por. KKK1032).

Od redakcji: Tajemniczy skrót KKK ozna-
cza Katechizm Ko�cio³a Katolickiego i odpo-
wiednio cytowany jego punkt.

Ruszy³y ju¿ przygotowania do XII Ogól-
nopolskiego Spotkania M³odzie¿y Lednica
2000! Przysz³oroczne Spotkanie odbêdzie
siê 7. czerwca. Has³em Spotkania bêd¹ s³o-

wa zaczerpniête z Ewangelii wg �w. Jana -
�Nazwa³em Was Przyjació³mi� (J,15,15).

(wiêcej w najbli¿szym wydaniu)
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ODCZYTUJ¥C PRZES£ANIE
ROZWA¯ANIE O BYDGOSKIEJ GOLGOCIE

W sobotnie popo³udnie, 13 pa�dziernika
2007 roku, przy d�wiêkach Orkiestry Dêtej
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z Pruszcza
Pomorskiego dotarli�my do miejsca po�wiê-
cenia ostatnich, tzw. ma³ych stacji �Golgoty
Bydgoskiej�. Us³yszeli�my przy tej okazji zna-
mienne s³owa odczytane przez ks. Krzysz-
tofa Buchholza, które warto przypomnieæ:

- Kolejny raz spotykamy siê dzisiaj w uro-
czym wprawdzie, ale jak¿e makabrycznym
miejscu, w Fordoñskiej Dolinie �mierci. Spo-
tykamy siê, by po�wiêciæ kolejne stacje Dro-
gi Krzy¿owej, ostatnie stawiane tu stacje -
krzy¿e. Koñczymy w tren sposób pierwszy
etap wielkiego religijnego i historycznego
dzie³a, które rozpoczêli�my 3 lata temu. Wte-
dy bowiem tak jak dzi�, w wigiliê IV. wów-
czas Dnia Papieskiego, 9. pa�dziernika 2004
roku po�wiêcili�my pierwszy ustawiony tu
krzy¿, pierwsz¹ stacjê.

Dzi� równie¿ sobota, dzi� równie¿ przed-
dzieñ kolejnego, ju¿ VII Dnia Papieskiego.
Dzi� jednak jest to szczególny dzieñ dla tego
miejsca. Dok³adnie 68 lat temu, bo w dniu
13 pa�dziernika 1939 roku w godzinach po-
po³udniowych, tak jak teraz, w pobliskiej do-
linie rozleg³y siê pierwsze strza³y do ludzi. Z
r¹k fordoñskiego plutonu egzekucyjnego
Selbstschutzu dowodzonego przez by³ego
ogrodnika z Suczyna, wsi le¿¹cej na dzisiej-
szym terenie naszej parafii, Waltera Gas-
smanna, zginê³a pierwsza ponad 40-osobo-
wa grupa bydgoszczan. Zginêli Polacy przy-
wiezieni tu z obozu internowania. Od tego
dnia przez ca³y miesi¹c rozlega³y siê tu strza-
³y do ludzi. Rozpoczê³o siê masowe ludobój-
stwo. Strza³y rozlega³y siê nie raz, ale kilka
razy dziennie, bowiem w ci¹gu miesi¹ca
¿ycie straci³o tu oko³o 1200 osób. Najliczniej-
sze egzekucje odby³y siê, o zgrozo, jak na
szyderstwo, w dniach 1 i 2 listopada 1939
roku. Nie trzeba przypominaæ czym dla nas
s¹ te dni. Podobno tylko w tych dwóch dniach
zginê³o tu oko³o 500 osób.

Nasuwa siê pytanie: Kim byli ci ludzie i co
takiego zrobili, ¿e ponie�li tak¹ karê? Odpo-
wied� jest prosta. Byli w wiêkszo�ci Polaka-
mi, mieszkañcami Bydgoszczy. Ponie�li karê
za to, ¿e kochali swoje miasto, swoj¹ Ojczy-
znê - Polskê, kochali innych ludzi i umi³owali
prawdê i Boga. Byli te¿ w wiêkszo�ci elit¹
ówczesnej inteligencji polskiej. Zginêli tu
nauczyciele i prawnicy, profesorzy i kap³ani,
urzêdnicy i dzia³acze samorz¹dowi miasta,
ale te¿ inni, którzy byli szanowani przez pol-
skie spo³eczeñstwo. Jak wspomnia³em w
wiêkszo�ci z Bydgoszczy, ale te¿ i z innych
miejscowo�ci, bo z Fordonu, z Golubia Do-
brzynia i kilku pobliskich miejscowo�ci. Gi-
nêli w rowach miêdzy pobliskimi skarpami
w¹wozu nazywanego wówczas "w¹wozem
jaru¿yñskim" od kul karabinów bêd¹cych w
rêkach oprawców spod znaku SS.

Ginêli bez s¹du, bez udowodnienia jakiej-
kolwiek winy, mo¿liwo�ci obrony, bo tak za-
decydowali ci, którzy mienili siê "w³adcami
bytu ludzkiego". Dzi� wiemy o tych zbioro-

wych mogi³ach, dzi� wiemy te¿, ¿e s¹ tu po-
jedyncze mogi³y, jak choæby miejsce spo-
czynku 4 osobowej rodziny Kulpiñskich z
Fordonu odleg³e od miejsca na którym sto-
imy o kilkadziesi¹t metrów. Zginêli w nocy z
1 na 2 listopada 1939 roku tylko za to, ¿e
byli Polakami i mieli swoj¹ kamienicê przy
fordoñskim Rynku, któr¹ upodobali sobie
sami oprawcy. Nie przeszkadza³o im wcale,
¿e w�ród rzekomych wrogów by³ niespe³na
5 letni ch³opiec.

Oddaj¹c ho³d i cze�æ tym wszystkim mê-
czennikom, po�wiêcamy dzi� te kolejne sta-
cje, koñcz¹c pierwszy etap budowy Drogi
Krzy¿owej. To stacje wspominaj¹ce nam o
przybiciu Jezusa do krzy¿a, zdjêcie z krzy¿a
i z³o¿enie Pana do grobu. Stacje tej Drogi
Krzy¿owej najbardziej odzwierciedlaj¹ to, co
tu siê dzia³o. Ta ca³a rzesza niewinnych mê-
czenników przesz³a tu sw¹ ostatni¹ drogê
¿ycia - ka¿dy z nich swoj¹ w³asn¹ drogê krzy-
¿ow¹. Oni w pe³ni zrozumieli i zrealizowali,
przekuli w czyn s³owa Jezusa: Kto chce i�æ
za Mn¹, niech we�mie swój krzy¿ i niech
Mnie na�laduje. Oni wziêli swoje krzy¿e, oni
poszli wed³ug Jego woli, szli, tak jak On na
Jerozolimsk¹ Golgotê, a¿ do koñca, do ostat-
niego tchnienia. Tu zostali "przybici", tu w
chwili strza³u zostali zdjêci z obowi¹zku krzy-
¿a i brutalnie wrzuceni do grobu. Przelewa-
j¹c swoj¹ krew wype³nili zlecone im przez
Stwórcê zadanie do koñca.

Tak samo odczytali to przes³anie ci, którzy
zaraz po wojnie, od 1946 roku przybywali tu,
by oddaæ ho³d w wiêkszo�ci swym bliskim.
Przychodz¹c tu w listopadzie modlili siê roz-
wa¿aj¹c stacje drogi krzy¿owej. Te¿ byli prze-
ganiani, wyszydzani i szykanowani przez
wrogów Chrystusa, tylko nie tych spod po-
przedniego znaku, a spod znaku UB. Z ra-
do�ci¹ przyjêli wiadomo�æ, ¿e w 1983 roku
ówczesny Ordynariusz ks. bp Marian Przy-

kucki powo³a³ tu parafiê i odda³ pod opiekê
to miejsce Matce Bo¿ej Królowej Mêczenni-
ków.

Prawid³owo potrafi³ odczytaæ swe zadanie
pierwszy proboszcz tej parafii �p. ks. Zyg-
munt Trybowski przemierzaj¹cy wielokroæ te
�cie¿ki w ró¿añcem w rêku, kiedy w drugiej
po³owie lat osiemdziesi¹tych wyjawi³ : "Mnie
siê tak marzy, aby tu, w tej Dolinie �mierci
powsta³a kiedy� taka prawdziwa Droga Krzy-
¿owa". Byæ mo¿e niewielu wtedy zrozumia³o
sens Jego s³ów. Znalaz³a siê jednak grupa
osób dr¹¿¹cych ska³ê po kropelkach. Gru-
pa ta dosz³a do wniosku, ¿e przecie¿ ca³y
XX wiek by³ okresem wielkich prze�ladowañ
za wiarê i polsko�æ. ¯e ca³a Bydgoszcz zo-
sta³a naznaczona tym piêtnem. Powsta³ wiêc
przy parafii Spo³eczny Komitet Budowy Gol-
goty Bydgoskiej XX wieku. Pomimo, ¿e swoje
plany og³osili ju¿ w wolnej Polsce, inicjaty-
wa mia³a wielu zwolenników, ale i tyle¿ samo
przeciwników. Kolejny raz okaza³o siê na
naszych oczach, ¿e Bo¿e plany nieraz trze-
ba realizowaæ poprzez trudy i cierpienia.

Si³ do dalszej realizacji projektu doda³ nam
przebywaj¹cy w naszym mie�cie Ojciec
�wiêty Jan Pawe³ II w pamiêtnym 1999 roku.
To On nada³ nam to zadanie wspominaj¹c w
Swej homilii o Dolinie �mierci, o hekatom-
bie cierpieñ ludno�ci tego miasta, a oprócz
tego o upamiêtnianiu tych miejsc mêczeñ-
stwa. Prace ruszy³y i w 2004 roku mieli�my
mo¿no�æ po�wiêcenia I stacji.

Dzi�, jako spadkobiercy Ich testamentu,
koñczymy I etap zleconego zadania. Mamy
pewno�æ, ¿e wywi¹zali�my siê dobrze z na-
³o¿onego zadania, a Ci, którzy nam je zleci-
li, zarówno �p. ks. Zygmunt, jak i S³uga Bo¿y
Jan Pawe³ II, bêd¹ nam pomagali, aby�my
je w pe³ni dokoñczyli poprzez ustawienie
ostatniej stacji monumentu - �mierci Jezusa
na krzy¿u - zwanego "Drog¹ do Nieba".

Dzi� te¿ pragniemy ponownie, ju¿ jako re-
alizatorzy tego dzie³a, oddaæ na w³asno�æ ten
teren, jak i t¹ Drogê Krzy¿ow¹ Tej, do której
to wszystko nale¿y. Oddajemy Tobie Opie-
kunko Doliny �mierci, Królowo Mêczenników
to miejsce, aby� st¹d opiekowa³a siê wszyst-
kimi mêczennikami XX wieku z naszego mia-
sta, aby� opiekowa³a siê nami i przysz³ymi
pokoleniami, które tu bêd¹ na wieki. Dlate-
go dzi� apelujemy z tego miejsca do wszyst-
kich, zarówno parafian i kap³anów tu pracu-
j¹cych, jak i mieszkañców Fordonu i Byd-
goszczy, do w³adz administracyjnych i samo-
rz¹dowych miasta o do³o¿enie wszelkich sta-
rañ, by miejsce to by³o na zawsze godne
miana Bydgoskiej Golgoty XX wieku, które
w Swej opiece ma Maryja - Królowa Mêczen-
ników. To nasze zadanie, to nasz obowi¹-
zek wobec Boga i Ojczyzny.

Królowo Mêczenników - Opiekunko i
W³adczyni Golgoty - wspomagaj nas.

Warto, wybieraj¹c siê do �Doliny �mierci�,
te s³owa dobrze pamiêtaæ.
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FUNDACJA �WIATRAK�
ul. gen. M. Bo³tucia 5,

85-791 Bydgoszcz,
tel. sekretariat: 323-48-10 fax 323-48-11 *
www.wiatrak.org.pl * ckk@wiatrak.org.pl
* Biuro czynne od pn do pt (10.00-18.00) *
Poradnia WIATRAK (pn-pt 18.00-21.00)
Pomoc¹ s³u¿¹: psycholog, pedagog, psy-
chiatra, prawnik, logopeda, teolog (tak¿e in-
formacja 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
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.

BÊDZIE
23. listopada o 18.00 XII urodziny �Wia-
traka�. Koncertuje Stanis³aw  Soyka.

W PKS �WIATRAK�
13.10 2007 PKS Wiatrak zorganizowa³ je-
sienny rajd rowerowy szlakiem orlich gniazd.

 20.10.2007 R. odby³ siê rajd rowerowy Byd-
goszcz - Toruñ - Bydgoszcz, którego trasa
liczy³a ok. 80 km.

FUNDACJA �WIATRAK�
(w internecie)

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

Dom Jubileuszowy jest w stanie zamkniê-
tym, czê�ciowo ocieplonym i uzbrojonym.
Obecnie realizujemy III etap budowy Domu
Jubileuszowego wspó³finansowanego ze
�rodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. W ramach tego projektu za-
koñczono rozbiórkê starej plebanii i miejsca
gdzie mieszka³y siostry zakonne. W tym miej-
scu bêdzie wznoszone skrzyd³o po³udniowo-
zachodnie, gdzie na 4 kondygnacjach bêd¹
mie�ci³y siê pomieszczenia na zajêcia i po-
mieszczenia gospodarcze. Budynek bêdzie
mia³ ³¹cznie ponad 3 000 m2. Do koñca grud-

11 Na o�cie¿ (10/2007)

nia powstanie projekt wykoñczeniowo-wypo-
sa¿eniowy wnêtrz wspó³finansowany ze
�rodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, a zrealizowany przez firmê
ekobiznes.pl. W najbli¿szym czasie przepro-
wadzona zostanie ankietyzacja mieszkañ-
ców Fordonu, która pozwoli doprecyzowaæ
program Domu Jubileuszowego oraz bêdzie
stanowi³a podstawê ubiegania siê o �rodki
unijne przyznawane w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego województwa
kujawsko-pomorskiego przez Marsza³ka Wo-
jewództwa.

NA BUDOWIE DOMU

VII DZIEÑ PAPIESKI
14 pa�dziernika br. w Hali Sportowo-Wi-

dowiskowej £uczniczka odby³ siê  Koncert
Galowy VII Dnia Papieskiego przygotowany
przez Fundacjê "Wiatrak". Go�ciem specjal-
nym koncertu by³a doskonale wszystkim zna-
na polska piosenkarka, nazywana królow¹
polskiego jazzu - Ewa Bem. W tym dniu
mo¿na by³o równie¿ obejrzeæ wystawy i sto-
iska przygotowane przez organizacje, sta-
raj¹ce siê na co dzieñ wcielaæ has³o tego-
rocznych obchodów Dnia Papieskiego - �Jan
Pawe³ II obroñca godno�ci cz³owieka�.

By³a wiêc prezentacja Powiatowego Urzê-
du Pracy w Bydgoszczy, prace Warsztatów
Terapii Zajêciowej, stoiska Bractwa Wiêzien-
nego i Klubu Integracji Spo³ecznej. To tylko
wybrane propozycje, które mogli obejrzeæ
przechadzaj¹cy siê po korytarzach hali. Nie
zabrak³o równie¿ kremówek, które Ojciec
�wiêty zawsze sobie chwali³.

Na scenie mo¿na by³o us³yszeæ równie¿
koncert zespo³u pop-gospelowego Qu-
adrans, dzia³aj¹cego przy Fundacji "Wia-

trak". Wielkim bogactwem dla programu oka-
za³o siê �wiadectwo ¿ycia dziewczyny z Dia-
koni ¯ycia przy DA �Arka� oraz wiê�nia, od-
siaduj¹cego 20-letni wyrok. Na zakoñczenie
tej czê�ci dziesi¹tkê ró¿añca wspólnie od-
mówili osadzeni - wiê�niowie, stypendy�ci z
Fundacji Dzie³o Nowego Tysi¹clecia, wolon-
tariusze z Grupy GPS (Giovani Paolo Secon-
do) oraz ca³e rodziny przyby³e na Koncert
Galowy.Modlitwa ta wywo³a³a wzruszenie na
wielu twarzach.

Dwa dni pó�niej, 16. pa�dziernika 2007
roku, dok³adnie w rocznicê wyboru Karola
Wojty³ê na Stolicê Piotrow¹, w Bydgoszczy
go�ci³ Piotr Rubik z Oratorium "�wiêtokrzy-
ska Golgota". Dwa  chóry, orkiestra, 4 soli-
stów pod batut¹ utalentowanego dyrygenta
u�wietni³y wieczór, który koñczy³ Obchody
Dnia Papieskiego w naszym mie�cie. Monu-
mentalno�æ "�wiêtokrzyskiej Golgoty" oraz
najwiêksze utwory z poprzednich czê�ci
"Tryptyku �wiêtokrzyskiego", które mo¿na
by³o us³yszeæ na zakoñczenie koncertu, do-
skonale oddawa³y naukê s³ów i czynów Jana
Paw³a II.

Dziêki tak bogatemu programowi tegorocz-
nych obchodów wiele osób mia³o szansê
przypomnieæ sobie o ¿yciu i mi³o�ci Papie¿a
- Polaka do drugiego cz³owieka.

Katarzyna Ko³owrocka

W tym roku CKK �Wiatrak� ponownie zor-
ganizowa³o Zaduszki w Dolinie �mierci. Kil-
kadziesi¹t osób wyruszy³o do tego miejsca
straceñ w niedzielê, 4 listopada, po Mszy �w.
o 11.30. By³y to przewa¿nie tak zwane "wia-
trakowe rodziny", oraz cz³onkowie GPS-ów.

Id¹c do Doliny �mierci dowiedzieli�my siê
o powstaniu tego miejsca, pracach przygo-
towawczych do ludobójstwa, oraz o tych, któ-
rzy mieli nad nim "pieczê", jako ci, którzy tu
zabijali. Dowiedzieli�my siê te¿ o ich meto-

dach, o zwyczajach i o tym, kim wielu z nich
by³o, a byli to normalni ludzie ¿yj¹cy jak wie-
lu z nas. Wielu z tych, którzy wykonywali eg-
zekucje by³a znana mieszkañcom. Tu ¿yli,
tu pracowali i w tajemnicy przed Polakami
przygotowywali takie jak to miejsca straceñ
kierowani wytycznymi "nowej w³adzy nadlu-
dzi". Dlaczego to robili?

To pytanie wskazuje do czego zdolna jest
ideologia wpajaj¹ca ludziom, ¿e to oni s¹ naj-
wa¿niejsi, ¿e dla innych nie potrzeba mieæ
szacunku, ¿e nie istniej¹ Przykazania Bo¿e,
¿e nie ma mi³o�ci bli�niego.

Wielu z nas dowiedzia³o siê, zapewne po
raz pierwszy, ¿e w tym miejscu - w dalszym
ci¹gu - spoczywa do dzi� wielu zamordowa-
nych. Dolina �mierci to nie tylko historyczne
miejsce mêczeñstwa, ale równie¿ wielki
cmentarz spoczynku ludzi, którzy ukochali

swoje miasto, ukochali innych i za najwa¿-
niejsz¹ dewizê ¿ycia uznawali Prawdê i Boga.

Po modlitwie za straconych w Dolinie za-
palili�my na symbolicznych grobach znicze.
Mówiono te¿ o koñcz¹cej siê w tym miejscu
budowie Drogi Krzy¿owej. Mieli�my okazjê
dowiedzieæ siê dlaczego zosta³a nazwana
Golgot¹ Bydgosk¹ XX wieku.

Spotkanie zakoñczyli�my przy grobie ks.
Pra³ata Zygmunta Trybowskiego dziêkuj¹c
mu w modlitwie za Jego opiekê nad Dolin¹
�mierci.

Szkoda, ¿e nie by³o na zaduszkach naszej,
fordoñskiej m³odzie¿y szkolnej. m³odzie¿y z
innych szkó³. Tak¿e szkoda, ¿e te Zaduszki
nie by³y �nag³o�nione� w ca³ej Bydgoszczy.

Wasz OBSerwator

WIATRAKOWE ZADUSZKI



BY£O
29.09. Wystêp Kabaretu OKO na £osiêwi-
sku (szerzej: patrz tekst)

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

21.10. Szko³a Animatorów; o.o. Jezuici

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

3.11. Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Litur-
gicznej; o.o. Jezuici

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

5.11. Msza �w. w intencji osób uzale¿nio-
nych, wspó³uzale¿nionych, zniewolonych
oraz wszystkich, którym bliskie jest dzie³o
Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka w naszej
kaplicy parafialnej, 18:30

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

17.11. Dzieñ Wspólnoty Diakonii Diecezjal-
nych, filia pelpliñska

18.11. Szko³a Animatorów; o.o. Jezuici

TRWA
Rok formacyjny 2007/08: "Id�cie i g³o�cie"
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
8.12. Dzieñ Wspólnoty Ruchu �wiat³o-¯ycie
w parafii �w. Andrzeja Boboli

Odwied� nasz¹ stronê: www.byd-
goszcz.oaza.pl/mbkrm

W Oazie
M³odzie¿y Po³o¿ona malowniczo nad brzegiem Za-

lewu Szczeciñskiego Stêpnica w dniach od
24 do 29 wrze�nia by³a chyba najbardziej
rozbawion¹ gmin¹ w Polsce.

Sta³o siê tak za spraw¹ warsztatów kaba-
retowo-teatralnych, które rozpoczê³y tego-
roczn¹, II edycjê Spotkañ Kabaretowych
£OSIÊWISKO 2007.

Impreza przygotowana przez kabaret
POD£Osiê oraz miejscowy O�rodek Kultury
mia³a na celu zintegrowaæ �rodowisko ka-
baretowe oraz prze³amaæ wzajemne uprze-

OKO, UCHO I CA£A RESZTA �
o II Przegl¹dzie Kabaretów - £OSIÊWISKO 2007

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 tylko
przekazywanie wie�ci ci¹gle

nowym pokoleniom ludzko�ci,
ale tak¿e w³¹czenie ich w g³o-
szon¹ rzeczywisto�æ Osoby

Jezusa Chrystusa i Jego zbaw-
czego dzie³a, aby wszyscy

mogli staæ siê jego uczestnika-
mi i korzystaæ z jego owoców.

ks. Franciszek Blachnicki

dzenia i dystans. Warsztaty zakoñczone zo-
sta³y wspólnym pokazem autorskiego pro-
gramu oraz dwudniowym koncertem galo-
wym w czasie którego na scenie zaprezen-
towa³y siê popularne kabarety z ca³ej Pol-
ski: Kabaret z Konopii z Kielc, SAKREBLE
ze Zduñskiej Woli, Ucho z Piotrkowa Trybu-
nalskiego, Grzechu warty z Poznania, Bez
reszty z Zielonej Góry oraz finalista Przegl¹-
du Kabaretów PAKA Babeczki z Rodzyn-
kiem. Bydgoszcz reprezentowa³ utworzony
przez sze�ciu naszych parafian Kabaret
OKO.

Spotkania Kabaretowe dla wystêpuj¹cych
na scenie artystów by³y jednak nie tylko cza-
sem zabawy ale i równie¿ wytê¿onej pracy. -
Codziennie jeste�my zabiegani, zaabsorbo-
wani swoimi sprawami, a podczas przegl¹-
du mogli�my siê wreszcie skupiæ g³ownie na
kabaretowym warsztacie - wspomina Karol
Myszko z Kabaretu OKO. - Przegl¹d nie tyl-
ko pozwala na wzajemn¹ integracjê �rodo-
wiska, ale tak¿e na wymianê do�wiadczeñ.
Mo¿na trochê poeksperymentowaæ, swobod-
nie porozmawiaæ o s³abych i dobrych punk-
tach w³asnego programu.

Poza kabaretowymi i sportowymi atrakcja-
mi organizatorzy zadbali równie¿ o stronê
muzyczn¹ imprezy. Chêtni mogli siê bawiæ
na koncertach rockowych oraz "disco" w sty-
lu lat 70. i 80. Niestety� Na kolejny prze-
gl¹d przyjdzie poczekaæ ca³y d³ugi rok�

(dam), fot. Archiwum
www.kabaret-oko.pl

Szokuj¹ce obrazki
Od kilku tygodni mieszkam w malutkim nie-

mieckim miasteczku pod Stuttgartem u ro-
dziny ewangelickiej, w której panuje praw-
dziwy ekumenizm. Gdy przychodzi niedzie-
la, po �niadaniu, moja gospodyni mi mówi: -
Szykuj siê do ko�cio³a, ju¿ czas. Wiêc idê.
Msza �wiêta rozpoczyna siê o 9:30 i jest to
jedyna Msza �w. w tygodniu w miejscowym
ko�ciele. Wchodz¹c do ko�cio³a, wszyscy siê
pozdrawiaj¹ - �Szczê�æ Bo¿e�.

Przy wej�ciu do �wi¹tyni stoi du¿a skrzyn-
ka z ksi¹¿eczkami i co niedzielê je liczê - ci¹-
gle 68, ani mniej, ani wiêcej. Na �cianie, za
pomoc¹ rzutnika wy�wietlany numer pie�ni
znajduj¹cy siê w ksi¹¿eczce, która akurat ma
byæ �piewana, a �piewaj¹ wszyscy - gromko
i równo.

W momencie wezwania �Przeka¿cie so-
bie znak pokoju� równie¿ wszyscy - bez wy-
j¹tku - podaj¹ sobie rêce i u�miechaj¹ siê
do siebie.

Kiedy by³em w tym ko�ciele pierwszy raz,
w czasie przeznaczonym na Komuniê �wiêt¹
prze¿y³em szok widz¹c taki obraz. Kobieta
podchodzi do tabernakulum i wyjmuje z nie-
go kielichy i razem z ksiêdzem - celebran-
sem rozdzielaj¹ Komuniê �wiêt¹. Wszyscy
podchodz¹ ³awkami - jak u nas dzieci, przy-
stêpuj¹ce do I Komunii �wiêtej - prawdziwy
"Deutsche Ordnung" (niemiecki porz¹dek).

Listy, listy, Listy   Listy, listy, Listy

Obok ko�cio³a znajduje siê �Katolicki ogród
dla dzieci� (my�lê, ¿e dla wszystkich dzieci).
Znajduj¹ siê w nim hu�tawki, zje¿d¿alnie i
inne urz¹dzenia do zabawy i wypoczynku.
Kiedy piszê te s³owa s¹ wakacje i plac jest
pusty. Widzê, ¿e na placu le¿y pi³ka, któr¹
kto� pewnie przez nieuwagê zostawi³. Le¿y
sobie ju¿ drugi tydzieñ i czy¿bym tylko ja j¹
widzia³a?

W miasteczku s¹ dwa cmentarze - stary i
nowy. Nie ma podzia³u na ewangelicki i ka-
tolicki. Zmar³ych  chowa siê �jak leci�. Oba
jednakowo zadbane. Groby bardzo skrom-
ne, tylko tablica z imieniem i nazwiskiem,
dat¹ urodzin i zgonu. Za to na grobach praw-
dziwe ogrody. Obejrza³am dok³adnie oba
cmentarze i nie znalaz³am ani jednego bez
kwiatów lub zaniedbanego. W czê�ci gospo-
darczej na stojaku wisi 8 du¿ych taczek i
obok kilka konewek. Dziwni s¹ ci ludzie. Mnie
z Polski ci�nie siê do g³owy takie pytanie -
czy¿by nikomu nie przyda³aby siê w domu
taka �maszyna�?

A mo¿e by tak, podpatruj¹c innych, zmie-
niæ co� u nas?

Pozdrawiam, pozostaj¹cy w nieustannym
szoku

D¿ony £oker
(imiê i nazwisko znane redakcji)



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 miesi¹ca
w kaplicy. * NABO¯EÑSTWA: Koronka do
Mi³osierdzia Bo¿ego o 14.50; Nowenna 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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OSIEROCENIE
Kilka s³ów o ¿a³obie (1)

Opad³e li�cie szeleszcz¹ce pod butami,
ch³odniejsze i krótsze wieczory uzmys³owi³y
nadej�cie kolejnych listopadowych dni. Dla
chrze�cijan to czas wyj¹tkowy, czas zadu-
my i refleksji nad przemijaniem i krucho�ci¹
ludzkiego ¿ycia. W wyznaniu wiary - credo,
recytowanym ka¿dej niedzieli, wyznajemy
prawdy religii chrze�cijañskiej mówi¹ce o
rzeczywisto�ci dotycz¹cej tego, co dzieje siê
z cz³owiekiem po �mierci.

Prawda o �wiêtych Obcowaniu ukazywa-
na jest nam w pe³nym wymiarze. Chrystus
zapewnia nas, ¿e ... w domu Ojca mego jest
mieszkañ wiele. Z tych rzeczywisto�ci pro-
mieniuje dla ¿ycia cz³owieka blask nadziei
chrze�cijañskiej.

Uroczysto�æ Wszystkich �wiêtych,
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar-
³ych to momenty refleksji, zadumy. Nawie-
dzamy w tych dniach groby naszych bliskich.
Zapalamy na nich znicze, sk³adamy kwiaty
jako wyrazy pamiêci. Czêsto wracamy  my-
�lami do ostatnich chwil ¿ycia ukochanej
osoby, która odesz³a na drugi brzeg. Wra-
caj¹ te¿ my�li, które towarzyszy³y nam w
dniach ¿a³oby.

¯a³oba ma kilka etapów, które powinien
przej�æ ka¿dy ¿a³obnik. Z drugiej jednak stro-
ny ka¿de uczucie straty jest wyj¹tkowe.  Nie
ma dwóch ludzi, którzy bêd¹ odczuwaæ stratê
bliskiej osoby dok³adnie w ten sam sposób.
Osobiste prze¿ycia, relacja, wiek, w którym
do�wiadcza siê straty, oraz warunki ¿ycia -

to wszystko sprawia, ¿e uczucie straty jest
dla ka¿dego inne, a przez to wyj¹tkowe. Jest
wiele elementów utrudniaj¹cych b¹d� u³a-
twiaj¹cych przebieg osierocenia.

¯a³oba to nie tylko smutek, ale ca³a gama
uczuæ wype³niaj¹cych wnêtrze cz³owieka,
które potrzebuj¹ uzewnêtrznienia. Istnieje
wiele stereotypów na temat prze¿ywania
¿a³oby. Utrudniaj¹ one pomoc osobom osie-
roconym. Nie wiemy jak siê wówczas zacho-
waæ, nie rozumiemy, co czuje ¿a³obnik, nie
wiemy czym jest ¿a³oba, dlatego nie odwie-
dzamy, przechodzimy na drug¹ stronê ulicy.

Osoba osierocona potrzebuje za� po-
mocnej d³oni, aby mog³a realizowaæ "pracê"
z ¿a³ob¹. Mo¿e ni¹ byæ kto� bliski - zaufany
powiernik lub odpowiednio przygotowani
pomocnicy.

Od maja 2004 roku przy Domu Sue Ry-
der w Bydgoszczy dzia³a Poradnia dla Osób
Osieroconych. Spotkania maj¹ charakter
otwarty. Mo¿e na nie przyj�æ ka¿da osoba,
która straci³a kogo� bliskiego, jest w sytuacji
¿a³oby niezale¿nie od wieku, p³ci, rasy i reli-
gii. Serdecznie zapraszamy.

Spotkania prowadz¹ specjali�ci z ró¿nych
dziedzin. Koordynatorem Poradni jest
ks. Wojciech Retman. Wspieraj¹ go: psycho-
log mgr Karolina Æwikliñska oraz terapeutki
zajêciowe Dominika Wyrzykowska i Magda-
lena Golec. (cdn)

ks. Wojciech Retman
i mgr Karolina Æwikliñska

Naszym celem jest poprawa jako�ci
¿ycia poprzez konstruktywne wykorzysty-
wanie czasu wolnego i sprawowanie ho-
listycznej opieki nad pacjentem z chorob¹
nowotworow¹.

 Naszym pacjentom gwarantujemy:
dobre prze¿ywanie i ,, smakowanie'' chwi-
li bie¿¹cej; ca³kowity zwrot ku tera�niej-
szo�ci;  mo¿liwo�æ przekazania innym
w³asnych do�wiadczeñ i osi¹gniêæ; udzia³
w realizacji warto�ci etycznych i religij-
nych (udzia³ we Mszy �wiêtej); nawi¹zy-
wanie przyja�ni; ³agodzenie stresów;
wsparcie psychiczne i duchowe; wspar-
cie medyczne i aktywizacjê.

Dodatkowo zapewniamy: dobr¹ zaba-
wê; ciep³¹ domow¹ atmosferê; wzajem-
ne zrozumienie; rozmowê, wys³uchanie;
u�miech; akceptacjê; przeró¿ne atrakcje
(kino, wycieczki, spacer, udzia³ w koncer-
tach itp.); kawê i herbatê i talerz ciep³ej
zupy.

Rozk³ad dnia uwzglêdnia czas aktyw-
no�ci, jak równie¿ czas odpoczynku. Ser-
decznie zapraszamy!

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
Bydgoszcz ul. £ochowskiego 4

(klatka druga przy Agencji PKO BP)

tel. kom. 0 501 404 302

Nikt nie mo¿e byæ szczê�liwy w oderwaniu od innych

ODDZIA£ DZIENNY PALIATYWNY
DOMU SUE RYDER W BYDGOSZCZY

Kontakt: Dom Sue Ryder, ul.Roentgena 3
Oddzia³ Dzienny Paliatywny czynny od po-
niedzia³ku do pi¹tku, od 8.00 do 15.00; tel.
(052) 329 00 95 wew. 230;



Logogryf

Moi Drodzy!
Spotykamy siê w listopadzie. Miesi¹c

ten rozpoczyna siê szczególnym dniem, a
jest nim Uroczysto�æ Wszystkich �wiêtych.
Nazajutrz przypada Dzieñ Zaduszny. Ci,
którzy ¿yj¹ pomagaj¹ zmar³ym, którzy s¹ w
czy�æcu, gdzie pokutuj¹ za swoje grzechy,
czekaj¹c na przej�cie do nieba. Ci, którzy
s¹ w niebie, modl¹ siê do Boga za wszyst-
kich, i tych, którzy s¹ na ziemi i tych, którzy
s¹ w czy�æcu. I to siê nazywa obcowanie
�wiêtych. Koñczy siê rok ko�cielny Uroczy-
sto�ci¹ Chrystusa Króla Wszech�wiata, a
potem ju¿ Adwent.

Czy nie damy siê misiom i w³¹czymy siê
modlitw¹ i uczynkami w te tajemnice ¿ycia,
�mierci i przemijania?

Do zobaczenia w nastêpnym numerze.
Joasia

Takie MISIE

Rebus jesienny
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Znaczenie wyrazów:
[1] Jest nim milczenie [2] Babcia Pana Je-
zusa [3] Leczy zêby [4] Kajzerka [5] Owoc
sosny [6] Np. k¹pielowy [7] Ma³a rama [8] Z
nitk¹

W logogryfie nale¿y wpisaæ wyrazy, któ-
rych znaczenie ponumerowano od 1 do 8, 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 9. grudnia
2007r.

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

Rozwi¹zanie rebusu z poprzedniego wyda-
nia brzmia³o: �PIÓRNIK�, a logogryfu �SZKO-
£A� Nagrodê, otrzymuj¹ Noemi i Emilka
Balinowskie, zam. w Bydgoszczy przy  ul.
Altanowej 34. Nagroda czeka w zakrystii.

Pierwsze litery wyrazów czytane kolej-
no utworz¹ rozwi¹zanie.

11111

22222

33333

44444

55555

66666

77777

88888

Hanna Górecka: Czy by³a Pani ju¿ kiedy�
w Bydgoszczy? Jak Pani siê tutaj podo-
ba?
Ewa Bem: (�miech) W Bydgoszczy go�ci-
³am bardzo czêsto. Kiedy� przyje¿d¿a³am
tutaj przynajmniej dwa razy w miesi¹cu. Bo-
wiem Bydgoszcz mia³a bardzo prê¿nie dzia-
³aj¹cy Oddzia³ Stowarzyszenia Jazzowego.
Organizowa³ on mnóstwo koncertów, które
w wiêkszo�ci odbywa³y siê w Filharmonii Po-
morskiej. Jeszcze raz podkre�lam, ¿e by³am
tu wielokrotnie i nie liczê ile razy. Po prostu
znam to miasto i czuje siê tutaj jak w domu.

Wnioskujê z tego, ¿e bardzo siê Pani po-
doba nasze miasto�
Oczywi�cie. Po prostu zawsze mia³am tu
�wietne koncerty i mi³e spotkania z lud�mi.
Poza tym jak siê prezentuje dzisiaj Byd-
goszcz, to Pani wie. Natomiast my od razu,
po przyje�dzie do miasta, wchodzili�my do
garderoby. Hala ("£uczniczka", przyp. red.)
jest prze�liczna i nowa, wiêc my�lê, ¿e mia-
sto te¿ ca³y czas rozwija siê.

W tym roku Dzieñ Papieski odbywa siê
po raz siódmy. Co Pani s¹dzi o organiza-
cji tego typu imprez? Czy s¹ one potrzeb-
ne spo³eczeñstwu?
Wszystkie koncerty s¹ potrzebne spo³eczeñ-
stwu. Poza tym ka¿da okazja jest dobra, ¿eby
wspomnieæ naszego kochanego Papê i prze-
¿yæ co� wiêcej. Z tego powodu jest niezmier-
nie wa¿na i potrzebna. Uwa¿am równie¿, ¿e
ka¿dy cz³owiek prze¿ywa Dzieñ Papieski na
swój indywidualny sposób. W ogóle mi oso-
bi�cie wydaje siê, ¿e trwa on nieprzerwanie
przez ca³y czas. Przynajmniej ja to tak od-
bieram.

A w jakim sensie?
Papa by³ nam wszystkim bardzo bliski. My-
�lê, ¿e jest On ca³y czas obecny w naszym
¿yciu. Poza tym nie trzeba tego specjalnie
dokumentowaæ, gdy¿ ka¿dy z nas nosi Go
w swoim sercu.

Tegoroczny koncert galowy odbywa siê
pod has³em "Jan Pawe³ II - obroñca god-
no�ci cz³owieka". Podczas pielgrzymki do
Bydgoszczy w  czerwcu 1999 roku powie-
dzia³ "Za szczególn¹ powinno�æ nasze-
go pokolenia w Ko�ciele uwa¿am zebra-
nie wszystkich �wiadectw o tych, którzy
dali ¿ycie dla Chrystusa. Nasz wiek XX,
nasze stulecie ma swoje szczególne mar-
tyrologium w wielu krajach, w wielu rejo-
nach ziemi, jeszcze nie w pe³ni spisane".
Jednym z przyk³adowych miejsc jest For-
doñska Dolina �mierci inaczej Golgota XX
wieku. Czy mo¿e siê Pani ustosunkowaæ
do tych s³ów?

Rozmowa miesi¹ca nie tylko dla dzieci starszych

SFERA DUCHA I GARDEROBIANY PRZYMUS
o Papie, koncertach, ideach i ludziach z Ew¹ Bem rozmawia Hanna Górecka

Zdaje sobie Pani doskonale sprawê z tego,
¿e s³owa, które wypowiedzia³ Jan Pawe³ II
maj¹ ogromn¹ warto�æ. To s¹ zawsze bar-
dzo trafne przemy�lenia. Nie s¹ one tylko
natury teologicznej, ale maj¹ równie¿ wagê
moraln¹, odnosz¹c¹ siê do ducha cz³owie-
ka i jego postêpowania. Osobi�cie uwa¿am,
¿e jestem za "malutkim" cz³owiekiem, aby
móc odnosiæ siê do tych s³ów. Natomiast ich
przes³anie jest dla mnie oczywiste. Chodzi o
to, ¿e w szczególno�ci wiek dwudziesty od-
biera³ cz³owiekowi to co jest dla niego naj-
cenniejsze, czyli jego godno�æ i to w³a�ci-
wie na ka¿dym etapie i w ka¿dej sferze jego
¿ycia. Powinni�my wiêc o ni¹ walczyæ, gdy¿
jest ona dla nas niewyobra¿alnie wa¿na i
cenna.

Czy bêd¹c w Bydgoszczy odwiedzi³a ju¿
Pani fordoñsk¹ Dolinê �mierci?
Z zwi¹zku z tym, ¿e uprawiam taki zawód
nie mog³am dotychczas odwiedziæ fordoñ-
skiej Doliny �mierci. W czasie trasy koncer-
towej zmuszeni jeste�my do drastycznych
rozwi¹zañ. Przewa¿nie jest tak, ¿e przy-
je¿d¿aj¹c do jakiego� miasta, zamykamy siê
w garderobie. Natomiast po koncercie wra-
camy do niej, a nastêpnie wsiadamy do sa-
mochodu i wyruszamy w dalsz¹ drogê. Wra-
caj¹c do pytania. Nie znam tego miejsca.
My�lê, ¿e fordoñska Dolina �mierci jest przy-
k³adem idei. Moim zdaniem jest to na przy-
k³ad nieudany zwi¹zek, tragedia, inwalidz-
two, które odnajdujemy w ka¿dym punkcie
naszego globu. Wydaje mi siê, ¿e powinno
to byæ równie¿ rozumiane w ten w³a�nie spo-
sób.
Trwa ju¿ ostatni etap prac nad Golgot¹
Bydgosk¹. W przysz³ym roku odbêdzie
siê po�wiêcenie gotowej Golgoty Bydgo-
skiej - Golgoty XX wieku w fordoñskiej
Dolinie �mierci. Czy odwiedzi Pani Byd-
goszcz?
Na pewno.

A czy z tej okazji za�piewa³aby Pani dla
wszystkich bydgoszczan?
(¿yczliwy u�miech) Je�li zostanê o to popro-
szona, to na pewno siê zgodzê. Osobi�cie
zawsze bardzo blisko trzymam siê spraw sfe-
ry duchowej cz³owieka. Z wielk¹ chêci¹ an-
ga¿ujê siê we wszystkie tego typu dzia³ania,
które s³u¿¹ cz³owiekowi w trochê inny spo-
sób, czyli niekomercyjny. Z zwi¹zku z tym,
mo¿na na mnie liczyæ.

Trzymam za s³owo i dziêkujê Pani bardzo
za rozmowê.
To ja bardzo dziêkujê.

Rozmawiano 14 pa�dziernika 2007 r.



BLUSZCZ POSPOLITY
DRZEWA I KRZEWY PARAFII

Bluszcz pospolity (³ac. Hedera helix l.)
opisany zosta³ przez ¿yj¹cego w latach
1309 - 1374 uczonego i duchownego z
Frankonii Konrada z Megenburgu, Uczony
ten studiowa³ i pracowa³ w Pary¿u, piasto-
wa³ funkcjê rektora wiedeñskiej szko³y ka-
tedralnej, a od 1448 roku by³ kanonikiem w
Ratyzbonie. W roku 1350 napisa³ w jêzyku
niemieckim najwa¿niejsze dzie³o swego
¿ycia pod tytu³em "Buch der Natur" (Ksiê-
ga natury). By³o to tak wa¿ne dzie³o nauko-
we, ¿e na tej podstawie znacznie pó�niej
dominikanin Tomasz z Cantimpre' stworzy³
bardzo rozpowszechniony podrêcznik me-
dycyny "Liber de natura rerum", opracowa-
ny w taki sposób, ¿e sta³ siê zrozumia³y dla
laików. Wspomniany ju¿ Konrad z Megen-
burgu nie omin¹³ interesuj¹cego nas blusz-
czu pisz¹c o nim: "Bluszcz raczej wij¹cym
siê drzewem zwaæ by trzeba, bo pnie siê
wszêdy wij¹c na mury lub �ciany, pod któ-
rymi ro�nie i mnogimi siê w nie korzeniami
wplata. Rzadko kwiat albo owoc rodzi, al-
bowiem natura jego bardzo zimn¹ jest.
Owoce bluszczu postaæ czarnych gron
maj¹, winnym gronom podobnych..."

Ro�linka ta bardzo mocno wpisa³a siê
w europejsk¹ historiê sztuki i kultury. Sta-
ro¿ytni Egipcjanie czcili bluszcz jako �wiêt¹
ro�linê boga Ozyrysa, a Grecy jako ziele
boga winobrania - Dionizosa.

Dioskurides po�wiêci³ mu ca³y rozdzia³
w swoim piêciotomowym dziele "Peri hyles
iatrikes" uchodz¹cym wieki cale za najwa¿-
niejszy podrêcznik medycyny antycznej.

Pisa³ tam, ¿e sok z li�ci bluszczu mo¿e spo-
wodowaæ zaburzenia umys³owe, natomiast
stosowany zewnêtrznie, na przyk³ad do
k¹pieli, uprzednio zagotowany i dolany do
wody czyni skórê woln¹ od wszelkiej skazy
i g³adk¹. Przez wieki temu wiecznie zielo-
nemu pn¹czu wiele uwagi po�wiêci³o wiele
umys³ów. Do�æ wcze�nie zauwa¿ono, ¿e
jest to ro�lina dosyæ niebezpieczna, wrêcz
truj¹ca dla cz³owieka, jednak owiana mro-
kiem tajemnicy.

Dzisiejsza medycyna, po odpowiednim
przygotowaniu farmaceutycznym, z zasto-
sowaniem nowoczesnej technologii stosu-
je syrop z bluszczu na kaszel i zapalenie
oskrzeli. Nie zdo³ano jednak naukowo udo-
kumentowaæ mechanizmów leczniczego
dzia³ania bluszczu.

Co dzi� wiemy na pewno o bluszczu
pospolitym? Wiemy z ca³¹ pewno�ci¹ to,
¿e ro�nie w naszym otoczeniu, pnie siê po
pniach drzew okrywaj¹c je zielonym p³asz-
czem, ¿e jest to krzew zimozielony, pe³za-
j¹cy, lub pn¹cy nawet do 30 metrów. Ma
korzenie przybyszowe krótkie i czepne. Li-
�cie skórzaste nagie, po³yskuj¹ce, na pê-
dach p³onnych sercowate. Kwitnie ¿ó³tawo-
zielonymi kwiatkami (u nas bardzo rzadko)
od wrze�nia do pa�dziernika, a owoc - czar-
ne jagody dojrzewaj¹ zim¹. Oto kolejna z
ogromnego zbioru ro�lina darowana nam z
Edenu przez Stwórcê. Jest z nami od daw-
na, a wiemy o niej tyle, ¿e jest ³adna i ozdob-
na, a przy bli¿szym poznaniu tajemnicza a
nawet niebezpieczna. Jest równie¿ na te-
renie naszej parafii.

Nadchodz¹ ogromnie wa¿ne dni dla
parafii, dla ka¿dego z nas. Dni poprzedza-
j¹ce Jubileusz 25-lecia istnienia, dni I Sy-
nodu w parafii. Bêdzie to czas nawa³u pra-
cy, rozwa¿añ, podsumowañ i decyzji. W
tych dniach w modlitewnym skupieniu po-
patrzymy na siebie, za siebie i w przysz³o�æ,
byæ mo¿e ocenimy siebie i najbli¿szych. Byæ
mo¿e bêdziemy wiêcej wymagali od siebie
i innych. Warto, aby�my w�ród tych co-
dziennych prac znale�li chwilê czasu i re-
fleksji i dostrzegli otaczaj¹c¹ nas przyro-
dê. Ile w niej dobra i piêkna, bo piêkna jest
nasza parafia. Piêkna nie tylko nami, wier-
nymi, ale i po³o¿eniem i szat¹ ro�linn¹.
Piêkna, by by³a godna Królowej Mêczenni-
ków.

MAREK

�ród³o:
Mayer J. G., Uchleke B., Kilianbaum O.: Zio-
³a Ojców Benedyktynów, �wiat Ksi¹¿ki,
Warszawa 2004

Znaczenie wyrazów:
[1] Du¿a kucharska ³y¿ka [2] Tartinka. [3]
Rozstanie [4] Europejskie pañstwo z Buka-
resztem [5] Gatunek sera owczego [6] Wy-
stêpuje w parze ze sztuk¹ [7] S³ynne naczy-
nie z Tu³y [8] Pasta do butów dla naszego
pradziadka [9] Otwór do wyp³ywu ropy naf-
towej [10] Kapa na ³ó¿ko [11] Trójporozu-
mienie z czasów I wojny �wiatowej [12]
Wzrost, rozkwit firmy [13] W¹tpliwo�æ natu-
ry moralnej [14] Przebieg³y w dzia³aniu [15]
Dzier¿awca [16] Rodzaj wodospadów [17]
Nieregularna praca motoru [18] Ko³yska bar-
dziej staropolsko [19] Nieme kino [20] Ku-
zynka ¿aby [21] Po³o¿nik [22] Graniczy z
Etiopi¹.

Wpisz brakuj¹ce litery do diagramu. Te z
wyró¿nionych pól dadz¹ rozwi¹zanie, które
nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub w³o-
¿yæ do skrzynki �Poczty parafialnej� do 9.
GRUDNIA 2007 r. Losujemy nagrodê niespo-
dziankê. PT Autorów rozwi¹zañ prosimy o
podawanie wieku.

Has³o uzupe³nianki z poprzedniego wyda-
nia brzmia³o: �DOCENIAJ MOC SAKRA-
MENTÓW�. Nagrodê otrzymuje Benedykt
Szmyt, zam. w Bydgoszczy, przy ul. K. Bar-
skich 4.  Gratulujemy. Nagroda czeka
w zakrystii.

Dla (nie tylko starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
10/2007

(opracowa³ KfAD)
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11111 CCCCC HHHHH LLLLL AAAAA

22222 KKKKK AAAAA KKKKK AAAAA

33333 RRRRR OOOOO KKKKK AAAAA

44444 RRRRR UUUUU IIIII AAAAA

55555 BBBBB RRRRR ZZZZZ AAAAA

66666 KKKKK UUUUU RRRRR AAAAA

77777 SSSSS AAAAA AAAAA RRRRR

88888 SSSSS ZZZZZ KKKKK SSSSS

99999 OOOOO DDDDD RRRRR TTTTT

0101010101 NNNNN AAAAA TTTTT AAAAA

1111111111 EEEEE NNNNN TTTTT AAAAA

2121212121 RRRRR OOOOO SSSSS TTTTT

3131313131 SSSSS KKKKK UUUUU £££££

4141414141 CCCCC WWWWW AAAAA KKKKK

5151515151 NNNNN AAAAA CCCCC AAAAA

6161616161 KKKKK AAAAA DDDDD YYYYY

7171717171 TTTTT RRRRR OOOOO TTTTT

8181818181 KKKKK OOOOO KKKKK AAAAA

9191919191 IIIII LLLLL OOOOO NNNNN

0202020202 RRRRR OOOOO HHHHH AAAAA

1212121212 AAAAA KKKKK EEEEE RRRRR

2222222222 SSSSS OOOOO IIIII AAAAA

Demokracja nie powinna i�æ tak daleko,
¿eby w rodzinie wiêkszo�ci¹ g³osów decydowaæ, kto

jest ojcem
Willy Brandt



Ludzie z pomnika (111)

Urodzi³ siê w dniu 12 marca 1888 roku
w Poznaniu. By³ synem Feliksa (urzêdnika
pocztowego) i Walentyny z domu D¹brow-
ska. W Poznaniu ukoñczy³ Szko³ê Po-
wszechn¹ oraz zdoby³ maturê. Studia tech-
niczne ukoñczy³ na Uniwersytecie w Heidel-
bergu w Niemczech uzyskuj¹c stopieñ in-
¿yniera architekta.

Tu¿ przed wybuchem I wojny �wiatowej
Raczkowski wygra³ konkurs na projekt bu-
dowlany w Charkowie w Rosji i zosta³ za-
anga¿owany do prowadzenia tej budowy
jako jej naczelny kierownik.

Tam pozna³ swoj¹ przysz³¹ ¿onê, Mariê
z Zawadzkich, córkê urzêdnika kolejowe-
go w Charkowie, którego rodzina wywodzi-
³a siê z by³ych zes³añców jednego z po-
wstañ polskich. W dniu 24 sierpnia 1917
roku odby³ siê ich �lub.

Po Rewolucji Pa�dziernikowej Raczkow-
scy nie widz¹c szans dalszego pobytu w
Rosji wrócili do Polski. Ich trasa powrotu
by³a bardzo okrê¿na. Najpierw p³ynêli stat-
kiem przez Morze Czarne, nastêpnie poru-
szali siê l¹dem przez Rumuniê, Wêgry, Cze-
chos³owacjê a¿ dotarli do Polski. Przybyli
do Poznania, gdzie 23 maja 1923 roku uro-
dzi³a siê im córka Danuta Walentyna.

Raczkowski pracowa³ dorywczo na ró¿-
nych drobnych budowach, jednak nie móg³
znale�æ konkretnej pracy. W 1921 roku
mieszkaj¹cy w Bydgoszczy jego brat Tade-
usz zaproponowa³ mu przyjazd do nasze-
go miasta, gdzie by³a lepsza mo¿liwo�æ
podjêcia pracy. Bogdan z rodzin¹ przyby³
do Bydgoszczy, zamieszka³ w domu przy

BOGDAN
RACZKOWSKI

ul. Moniuszki 3 i zosta³ zatrudniony jako
urzêdnik w Magistracie.

Z dniem 21 grudnia 1921 roku obj¹³ eks-
ponowan¹ funkcjê miejskiego radcy budow-
lanego. Powierzono mu nadzór nad budow-
nictwem w mie�cie. Dopiero po opinii rad-
cy budowlanego Zarz¹d  decydowa³ o wy-
dawaniu zezwoleñ na budowanie, zarów-
no pañstwowe jak i prywatne. Raczkowski
decydowa³ te¿ o podejmowanych przez
miasto inwestycjach, zlecaniu remontów
obiektów, sprzeda¿y dzia³ek pod budownic-
two, czy wygl¹dzie i zmianach w wystroju
architektonicznym budynków. Od stycznia
1923 roku powsta³ w Bydgoszczy Komitet
Rozbudowy Miasta. Na jego czele sta³ pre-
zydent miasta, a jego zastêpc¹ na tym od-
cinku by³ radca budowlany. Raczkowski w
tym czasie projektowa³ przestrzenny rozwój
miasta, planowa³ kolejno�æ inwestycji i roz-
dziela³ przyznawane przez rz¹d kredyty
budowlane.

Za czasów jego pracy na tym stanowi-
sku zrobiono wiele w sferze rozbudowy
miasta, zgodnie z jego projektami. Wybu-
dowano miniosiedla na Babiej Wsi, Bie-
daszkowie, Jachcicach i przy ulicach ¯wir-
ki i Wigury, oraz Piotrkowskiej. Za jego
aprobat¹ powsta³y te¿ du¿e obiekty w mie-
�cie, jak Szpital Miejski, elektrownia na
Jachcicach, Dworzec Autobusowy, stadion
miejski, dwie szko³y i przytu³ek dla bezdom-
nych przy Jagielloñskiej. W dniu 8 listopa-
da 1928 roku Rada Miejska zatwierdzi³a
przygotowany przez niego perspektywicz-
ny plan dalszego rozwoju budowlanego
miasta.

W dniu 27 sierpnia 1923 roku Raczkow-
skim urodzi³o siê drugie dziecko - syn Zdzi-
s³aw Rajmund.

Bogdan pracuj¹c w Magistracie zauwa-
¿y³, ¿e jego osoba na stanowisku radcy
miejskiego jest niemile widziana. Po Prze-
wrocie Majowym w 1926 roku Rada Miasta
opanowywana by³a stopniowo przez sana-
cjê, która niezbyt dobrze patrzy³a na ende-
cjê, a takie pogl¹dy polityczne mia³ Racz-
kowski. Wobec takiego stanu rzeczy w
kwietniu 1934 roku Bogdan Raczkowski
zosta³ zdymisjonowany z zajmowanego sta-
nowiska i odes³any na emeryturê.

Kupi³ wtedy dzia³kê budowlan¹ przy uli-
cy Asnyka 1 i tam wystawi³ swój dom w któ-
rym zamieszka³. Podj¹³ te¿ pracê rzeczo-
znawcy w bydgoskim oddziale Banku Go-
spodarstwa Krajowego. Spo³ecznie ju¿ od
1931 roku pracowa³ w Towarzystwie Przy-
jació³ Sztuk Piêknych, a ¿ona udziela³a siê
w pracach Polskiego Bia³ego Krzy¿a maj¹-
cego siedzibê w �pa³acyku Blumwego� (dzi�
Radio PiK).

W dniu 2 wrze�nia 1939 roku Raczkow-
scy jak wielu bydgoszczan wziêli udzia³ w
ucieczce przed Niemcami. Dotarli do rodzi-
ny Raczkowskiej do Kutna i tam "dogoni³y"
ich wojska hitlerowskie. W koñcu wrze�nia
powrócili do Bydgoszczy, ale swój dom przy
Asnyka zastali zajêty przez wysokiego dy-
gnitarza z SS. Czasowo zamieszkali u swe-
go kuzyna Stefana Je¿owskiego przy Pla-

cu Weyssenhoffa. Namawiani jednak przez
miejscowych Niemców zaczêli upominaæ
siê o zwrot, jak nie domu, to choæby najpo-
trzebniejszych przedmiotów codziennego
u¿ytku. Zajmuj¹cy ich dom funkcjonariusz
umówi³ siê z nimi w tej sprawie w dniu 2
pa�dziernika po po³udniu, obiecuj¹c, ¿e
odda im czê�æ ich w³asno�ci. Gdy Bogdan
przyby³ na miejsce z córk¹ Danut¹  dom
by³ otoczony przez Gestapo. Oboje zostali
aresztowani, a do nich przyprowadzono
równie¿ ¿onê. 4 pa�dziernika 1939 roku
wszelki �lad po nich zagin¹³. Kr¹¿y³a wie�æ,
¿e zginêli w egzekucji w Lasku Gdañskim.
Aresztowania unikn¹³ syn Zdzis³aw, który
w tym czasie by³ u znajomych i nie wróci³
ju¿ do domu. Wyjecha³ z Bydgoszczy i przez
ca³y czas wojny ukrywa³ siê pod zmienio-
nym nazwiskiem Zbigniewa Ko�miana.

Po wojnie syn Zbigniew by³ w ró¿nych
miejscach ekshumacji szukaj¹c mogi³
swych bliskich. W 1947 roku podczas eks-
humacji w naszej Dolinie �mierci rozpozna³
zegarek swego ojca. By³ to kieszonkowy
zegarek z wygrawerowanym napisem na
odwrocie koperty �B. Raczkowskiemu
Rada Miejska Bydgoszczy - 24 XII 1927"
By³ to niezbity dowód miejsca �mierci ojca.
Nie znana jest tylko data jego �mierci. O
miejscu �mierci matki i siostry nic nie wia-
domo. Oprócz rodziców i siostry straci³ te¿
w Dolinie �mierci wuja, czyli brata Bogda-
na - Tadeusza.

Nasuwa siê pytanie, dlaczego w tak be-
stialski sposób zosta³a potraktowana ca³a
rodzina. Historyk prof. Z. Jastrzêbski twier-
dzi, ¿e zginêli dlatego, ¿e by³a to rodzina
wysoce inteligencka, któr¹ nale¿a³o usun¹æ
przed maj¹c¹ nast¹piæ fal¹ germanizacji,
by nie podburza³a innych Polaków. Jednak
w�ród rodziny i znajomych istnieje przeko-
nanie, ¿e powodem by³a wykonywana przez
Bogdana praca. Na pewno musia³ jako rad-
ca budowlany podejmowaæ decyzje, który-
mi narazi³ siê miejscowym Niemcom.
Oprócz tego Raczkowski podpisa³ decyzjê
o wyburzeniu Wie¿y Bismarcka stoj¹cej na
Wzgórzu Wolno�ci. By³ to przecie¿ symbol
niemiecko�ci miasta.

Inn¹ przyczyn¹ mog³a byæ duma miej-
scowych Niemców, nawet tych, którzy sta-
rali siê mu pomóc w odzyskaniu mienia po
powrocie z ucieczki. Raczkowski nadzoro-
wa³ bowiem budowê gimnazjum niemiec-
kiego w Bydgoszczy. Ca³e honorarium przy-
znane przecie¿ przez Niemców przekaza³
na Fundusz Obrony Narodowej. Wielu
Niemców powiedzia³o mu wtedy, ¿e za to
bêdzie ukarany on sam i rodzina. Byæ
mo¿e?

opracowa³ KfAD
Materia³ �ród³owy:
Olszewicz B.:  Radca budowlany i jego losy,
Kalendarz Bydgoski 1982,
Jastrzêbski W.: Tragedia rodziny Raczkow-
skich, Kalendarz Bydgoski 1987
Uzupe³nienie ustne Walerii Wendel córki
Zdzis³awa Raczkowskiego vel Zbigniewa
Ko�miana z Kartuz, Dolina �mierci, 4 listo-
pada 2007 r.
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15 wrze�nia 2007
Nikodem Klawikowski

ur. 6.05.2007
17 wrze�nia 2007
Alex Eryk Zieliñski

ur. 31.08.2007
22 wrze�nia 2007

Jakub Jacek Andrysiak
ur. 31.07.2007

23 wrze�nia 2007
Martyna Wiktoria Ko³odziej

ur.  5.07.2007
Miko³aj  Zawi³kowski

ur. 29.04.2007
Mateusz Smeja
ur. 23.09.2007
Anna Bucholc
ur. 20.06.2007

Krzysztof Bucholc
ur. 20.06.2007
Sara Nowak

ur. 17.04.2007
Oliwer Pawe³ Smokowski

ur. 26.05.2007
Wiktoria Zofia Ja�wiñska

ur. 23.07.2007
6 pa�dziernika 2007
Julia  Agata Sikorska

ur. 23.08.2007
13 pa�dziernika 2007
Paulina Anna Malich

ur. 9.10.2006
14 pa�dziernika 2007

Ewelina Bia³a
ur. 18.08.2007

Kacper Nataniel Szczepkowski
ur. 27.06.2007

Nicole Klaudia Krzysztoforska
ur. 27.06.2007

Oliwier Tomasz Po³a
ur. 18.02.2007

Emilia Mariola Kujawa
ur. 30.05.2007

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

�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,

wierno�æ
i uczciwo�æ
ma³¿eñsk¹

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu

Johanes Adrianus Zegers
ur. 3.01.1945  zm. 6.09.2007
Janina Janus  ur. 23.06.1951

zm. 12.09.2007
Eufemia Stanis³awa Krzy¿anowska

9.03.1931  zm. 16.09.2007
Roman Zagrabski

ur. 17.07.1948  zm. 17.09.2007
Teresa Krystyna

Czes³awa Galikowska
ur. 3.05.1936  zm. 29.09.2007

El¿bieta Gertruda Dubicka
ur. 5.12 1919  zm. 3.10.2007

Z ksi¹g parafialnych wg stanu
w dniu 15.10.2007 spisa³ Krzysztof D.

Z KANCELARII PARAFIALNEJ Kompendium (22)

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Redakcja �Na o�cie¿� postanowi³a przybli¿yæ Czytelnikowi wszystkie

podstawowe prawdy wiary zawarte w Kompendium Katechizmu Ko�cio³a
Katolickiego. Oto kolejna czê�æ

DZIA£ DRUGI

WYZNANIE WIARY CHRZE�CIJAÑSKIEJ (15)

NIEBO I ZIEMIA

66. W jakim sensie cz³owiek zosta³ stworzony na "obraz Bo¿y"?

Cz³owiek zosta³ stworzony na obraz Bo¿y w tym sensie, ¿e jest zdolny do
poznania i pokochania, w sposób wolny, swego Stworzyciela. Jest on na
ziemi jedynym stworzeniem, którego Bóg chcia³ ze wzglêdu na niego sa-
mego i tylko on jest wezwany do uczestniczenia w ¿yciu Bo¿ym przez po-
znanie i mi³o�æ. Poniewa¿ zosta³ stworzony na obraz Bo¿y, posiada god-
no�æ osoby: nie jest czym�, ale kim�, zdolny poznawaæ siebie, w sposób
dobrowolny dawaæ siebie oraz tworzyæ wspólnotê z Bogiem i z innymi oso-
bami.

67. Dla jakiego celu Bóg stworzy³ cz³owieka?

Bóg wszystko stworzy³ dla cz³owieka, ale on zosta³ stworzony, aby s³u¿yæ
Bogu, poznaæ i kochaæ Go oraz, by ofiarowaæ Mu ca³e stworzenie jako wy-
raz wdziêczno�ci na tym �wiecie, i by byæ podniesionym do ¿ycia z Bogiem
w niebie. Tajemnica cz³owieka wyja�nia siê prawdziwie jedynie w tajemnicy
S³owa Wcielonego. Jest on przeznaczony do odtwarzania obrazu Syna Bo-
¿ego, który sta³ siê cz³owiekiem - obrazem "Boga niewidzialnego" (Ko11,15).

68. Dlaczego rodzaj ludzki stanowi jedno�æ?

Dziêki wspólnemu pocz¹tkowi w Bogu wszyscy ludzie tworz¹ jedno�æ ro-
dzaju ludzkiego. Bóg bowiem "z jednego cz³owieka wywiód³ ca³y rodzaj
ludzki" (Dz 17,26). Wszyscy te¿ ludzie maj¹ jedynego Zbawiciela i wszyscy
s¹ wezwani do udzia³u w wiecznej szczê�liwo�ci z Bogiem. (cdn.)

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

(Komentarz na str. 19)

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

INFORMACJE

15 wrze�nia 2007
Micha³ Klawikowski

Agnieszka Monika Poraszka
Piotr Brzeziñski
Anna Kaszuba

Piotr Waldemar Jurczyk
Anna Maria Weso³owska

21 wrze�nia 2007
Krzysztof Robert Wilk
Magdalena Mas³owska

22 wrze�nia 2007
Jacek Krzysztof Andrysiak

Hanna Minkiewicz
Maciej Krzysztof Gurtowski

Agnieszka Kuchta
Jaros³aw Ka�mierczak

Agnieszka Konefa³
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Micha³ Tadeusz Szczególski
\Magdalena Urszula Guzek

Pawe³ Szarkiewicz
Magdalena Monika Ciotuszyñska

29 wrze�nia 2007
Adam Soleniec

Agnieszka Pipowska
Robert Kolasa

Ilona Pomastowska
Krzysztof Bonin

¯aneta Maria Zygad³o
5 pa�dziernika 2007
£ukasz Zbys³aw Zajda
Monika Anna Zalewska
6 pa�dziernika 2007
Krzysztof Rafa³ Leis

Agnieszka Ewa Filipiak
Micha³ Kap³oñski

Agnieszka Kowalska
13 pa�dziernika 2007

£ukasz Zawada
Katarzyna Aneta Morzyk

Marcin Idzikowski
Karolina Gabriela Kwiatkowska

24 listopada o 17.30 odbêdzie siê w naszym ko�ciele Koncert Cecy-
liañski w wykonaniu po³¹czonych chórów bydgoskich oraz orkiestry sym-
fonicznej Zespo³u Szkó³ Muzycznych. Po koncercie, w czasie uroczy-
stej Mszy �w., w 15-lecie powstania naszego Chóru Parafialnego For-
donia, zostanie po�wiêcony i wrêczony chórowi sztandar. Dzielnym
Chórzystom gratulujemy i ¿yczymy wytrwa³o�ci.

2. grudnia rozpoczyna siê Adwent. Jak¹ praktyk¹ ascetyczn¹ nazna-
czamy tegoroczny Adwent? Jakie dobre postanowienia powziêli�my?
Wielu ludzi czekaj¹c na Boga czeka wpierw na cz³owieka. * Msza �w.
roratnia dla doros³ych bêdzie sprawowana codziennie oprócz sobót i
niedziel o 7.00, a dla dzieci i m³odzie¿y w te same dni o 17.00. Dzieci
przynosz¹ ze sob¹ na roraty lampiony. Dla najm³odszych przygotowali-
�my  konkursy z pami¹tkami, a wszystkich parafian zachêcamy do tej
adwentowej modlitwy.

6 grudnia przypada wspomnienie �w. Miko³aja Biskupa. Serdecznie
zapraszamy wszystkie dzieci na spotkanie z ¿ywym �w. Miko³ajem pod-
czas Mszy �w. roratniej w �rodê o 17.00.

9 grudnia przeprowadzamy tradycyjn¹ ju¿ zbiórkê artyku³ów spo¿yw-
czych w ramach Kilogram dla potrzebuj¹cych. Prosimy artyku³y o d³u¿-
szym czasie przechowywania, takich jak: m¹kê, cukier, kaszê, ry¿, s³o-
dycze itp; nie przyjmujemy pieniêdzy. W ubieg³ym roku z naszych da-
rów przygotowano i rozdano 140 paczek. Oby w tym roku by³o podob-
nie. Jedn¹ z innych form pomocy adwentowej dla bli�nich mo¿e byæ
wsparcie inicjatywy Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski polegaj¹-
cej na wykupieniu wigilijnej �wiecy.

22 grudnia odbêdzie siê Spowied� Adwentowa dla parafian.

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.

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

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY



7. pa�dziernika przypada³ doroczny Odpust Parafialny i XXIV rocznica
istnienia parafii. Suma odpustow¹ o 18.30 odprawi³ ks. Bronis³aw Kacz-
marek - Wikariusz Generalny Diecezji Bydgoskiej i po�wiêci³ ró¿añce
dzieciom przygotowuj¹cym siê do I Komunii �w.

13. pa�dziernika o 10.00 w zwi¹zku z 63. Tygodniem Mi³osierdzia -
odprawiona zosta³a Msza �w. dla osób chorych i w podesz³ym wieku,
po³¹czona z udzieleniem Sakramentu chorych. * Od 11.00 w parafial-
nej kaplicy obchodzono Jubileusz XX-lecia Promyczków. * Po po³udniu
o 16.00 nast¹pi³o po�wiêcenie kolejnych Stacji Golgoty XX wieku. Uro-
czysto�ci przewodniczy³ ks. bp Jan Tyrawa, a modlitwê przygotowa³o
DA �Martyria�. * Po Mszy �w. o 18.30 wyruszyli�my z VI Fatimsk¹ pro-
cesj¹ ró¿añcow¹ w Dolinê �mierci i modlitw¹ o rych³¹ beatyfikacjê Jana
Paw³a II.

Od 14 do 17 pa�dziernika trwa³y rekolekcje z towarzyszeniem Ca³unu
Turyñskiego, które prowadzi³ paulista ks. Zbigniew Dudek. W Hali
£uczniczka koncertowa³a Ewa Bem. Koncert galowy z okazji Dnia Pa-
pieskiego zorganizowa³o CKK �Wiatrak�. * Zbierano ofiary dla Fundacji
�Dzie³o Nowego Tysi¹clecia�, tj. fundusz stypendialny dla uzdolnionej,
a biednej m³odzie¿y.

17 pa�dziernika, w dniu zakoñczenia rekolekcji, po wieczornej Mszy
�w. nast¹pi³o po�wiêcenie kopii Ca³unu Turyñskiego, która pozosta³a w
naszej parafii i umieszczona jest na sta³e w kaplicy. Rozpocz¹³ siê pierw-
szy Synod Parafialny.

18. pa�dziernika to wspomnienie �w. £ukasza, a tak¿e odpust w  for-
doñskiej parafii �w. £ukasza i dzieñ S³u¿by Zdrowia. Objêli�my modlitw¹
personel znajduj¹cych siê na terenie parafii przychodni, Centrum On-
kologii i Hospicjum, gdzie pracuj¹ nasi kap³ani: ks. Janusz Tomczak i
ks. Wojciech Retman.

21. pa�dziernika kolportowano materia³y zawieraj¹ce tematy, którymi
bêdzie zajmowa³ siê Synod. Ukaza³ siê I Komunikat Synodalny. Mate-
ria³y i Komunikat umieszczono tak¿e na internetowej stronie parafii. Za-
chêcamy Parafian do czynnego w³¹czenia siê w prace Synodu.

23. pa�dziernika w Domu Duszpasterskim odby³o siê I Spotkanie Sy-
nodu Parafialnego z udzia³em liderów grup apostolskich i wszystkich
osób, które chcia³y w³¹czyæ siê w prace Synodu. Spotkanie po�wiêco-
ne by³o sakramentowi kap³añstwa i duszpasterstwu powo³añ.

24. pa�dziernika odby³o siê kolejne spotkanie Sejmiku Parafialnego.

28. pa�dziernika odby³a siê uroczysta inauguracja roku akademickie-
go 2007/8. Mszy �w., której przewodniczy³ ks. bp Jan Tyrawa.  �wiêto-
wano te¿ XX-lecie DA �Martyria�.

4. listopada o 15.15 odprawiono tradycyjn¹ Drogê Krzy¿ow¹ w Dolinie
�mierci, któr¹ przygotowa³y bydgoskie duszpasterstwa akademickie.
Wziê³o w niej udzia³ kilkaset osób. Modlitwê rozpoczê³a inscenizacja.

6. listopada po Mszy �w. o 18.30 odby³o siê II Spotkanie Synodu Para-
fialnego. Omawiano sprawy zwi¹zane z Sakramentem Pokuty.

7 listopada w Domu Sue Ryder w Bydgoszczy odby³ siê �Dzieñ Otwar-
ty w Hospicjum�.  Msz¹ �w. o 13.00 sprawowana by³a w intencji zmar³ej
2 listopada 2000 r. Margaret Susan Cheshire (znanej jako Sue Ryder) -
fundatorki naszego Domu oraz jej mê¿a Leonarda.

11 listopada to �wiêto Niepodleg³o�ci Polski. Minê³o 89 lat  od chwili,
kiedy po d³ugiej niewoli Polska odrodzi³a siê na nowo. Mszê �w. w in-
tencji Ojczyzny odprawiono o 8.30. Podczas tej Mszy �w. dokonano
uroczystego w³¹czenia do grona Towarzystwa �w. Wojciecha nowych
braci. * W dzieñ patrona Bydgoszczy - �w. Marcina dzieci i uczestnicy
Eucharystii o 11.30 otrzymali �rogale �wiêtomarciñskie�. * O 15.00
w ko�ciele odby³ siê koncert charytatywny po�wiêcony dzieciom i m³o-
dzie¿y nies³ysz¹cej i s³abos³ysz¹cej pod has³em �WIDZIEÆ, CZUÆ �
S£YSZEÆ�.

13 listopada obchodzili�my kolejn¹ rocznicê ostatniej masowej egze-
kucji z 1939 roku w Dolinie �mierci. Nie zapomnijmy o tych wydarze-
niach, szczególnie w modlitwie za zmar³ych. (cd. informacji na str. 17)

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY

POZIOMO: [1A] Rodzaj opakowania towaru. [2G] Statek powietrzny na
powietrze. [3A] Sêdzia rozjemca. [4G] Ulice obsadzone drzewami. [5A]
Postaæ w sztuce. [6F] Zarz¹dza wy¿sz¹ uczelni¹. [7D]  Edukacja. [8A]
Bydgoska rzeka. [8H] Rasa psów bojowych. [9D] Rekrutacja do wojska.
[10A] Gor¹cy kontynent. [11G] Chlupot wody. [12A] T³uszcz z mleka [13E]
Ochrona przed deszczem i s³oñcem. [14A] Rybie gody. [15E] Podró¿owa-
nie samolotem.

PIONOWO: [A1] Dziedzina zajmuj¹ca siê przepisami. [A10] Broñ na la-
wecie. [B5] Policjant z westernu. [C1] Przeciwieñstwo z³a. [C10] Amorty-
zatory pojazdu. [D5] ¯ó³te I smaczne owoce tropikalne. [E1] Czapka na
g³owie psa. [E9] Wzgórze w centrum Aten. [F6] Taniec z Kuby.
[G1] Ilustracja. [G11] Morski rozbójnik. [H6] Francuski taniec towarzyski.
[J1] Petent w punkcie handlowym. [J11] Drugie imiê Niemcewicza. [K6]
Niewyra�ne d�wiêki. [L1] Rzeka na Bia³orusi i Ukrainie. [L11] Sportowe
pantofle.

Odgadnij wyrazy i odczytaj has³o wg podanego szyfru. Poszczególne wy-
razy has³a oddzielone s¹ nawiasami.  W rozwi¹zaniu wystarczy podaæ
samo has³o. Oto szyfr: [(L3) (B5, D10, L2, G1, K7) (E13, H2, F6, A3, B10,
K15, F10, J2, D7, C15) (E3, A5) (A4, J3, L15, H4, F1, G12, D1) (L1, G5,
D3, F3, E1, K13) (.) (L14, G5, C11, E10, H15, A12, B9) (J15, H7) (L14,
G12, C11, G2, L8, J4)].
Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki
�Poczty parafialnej� do 9. grudnia 2007 roku. Rozwi¹zanie krzy¿ówki, które
brzmia³o: �SAKRAMENTY TO ZNAMIONA CHRYSTUSA W NAS� podali-
�my ju¿ przypadkowo w poprzednim numerze. Przepraszamy. Nagrodê za
prawid³owe rozwi¹zanie otrzymuje Bernadeta Kruczkowska,  zam. w Byd-
goszczy przy ul. Sucharskiego 4. Gratulujemy. Nagroda czeka w zakry-
stii.

ZNACZENIE WYRAZÓW

KRZY¯ÓWKA JESIENNA
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 (w tym pani Sylwi). Sk³ad
ukoñczono i oddano do druku  23. listopada 2007 r.  Nastêpne wydanie �Na
o�cie¿� planowane jest  23. grudnia 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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Miesiêcznik parafialny �Na o�cie¿� Redaguje kolegium, ks. Krzysztof
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13. pa�dziernika 1917 r. - cud s³oñca i
wizje trzech tajemnic Ró¿añca. Ju¿ w maju
1917 roku Hiacynta i £ucja mówi³y ludziom,
¿e Pani, któr¹ widzia³y przyrzek³a uczyniæ cud
trzynastego pa�dziernika w po³udnie, jako
widomy znak ich prawdomówno�ci. Najwa¿-
niejszym �wiadkiem od pocz¹tku by³a jed-
nak ma³a £ucja. Przewodzi³a zabawom, w
naturalny sposób przejê³a te¿ inicjatywê w
spotkaniach z Go�æmi z nieba; wpierw z
Anio³em, potem z Maryj¹. Najm³odsza Hia-
cynta, widzia³a Maryjê i s³ysza³a, co mówi
Matka Naj�wiêtsza, ale nie rozumia³a do koñ-
ca znaczenia s³ów. Franciszek tylko widzia³
Matkê Bo¿¹, ale Jej nie s³ysza³; potem wy-
pytywa³ kuzynkê i siostrê o to, co powiedzia-
³a Piêkna Pani. Jedynie £ucja widzia³a, s³y-
sza³a i rozumia³a, wiêcej - rozmawia³a z Ma-
ryj¹; zadawa³a pytania, odpowiada³a w imie-
niu wszystkich, kierowa³a pro�by. £ucja de
Jesus Maria dos Santos przysz³a na �wiat
22 marca 1907 r. w maleñkiej, licz¹cej trzy-
dzie�ci trzy domy wiosce Aljustrel po³o¿onych
w�ród niewielkich wzgórz i dolin. Jedn¹ z
tych dolin nazwano "Cova da Iria" - Dolina
Pokoju.

13 pa�dziernika 1917 roku z nieba sp³y-
wa³ obfity deszcz, by³o zimno i wia³ silny wiatr.
Niebo by³o ciemne, pokryte chmurami zapo-
wiadaj¹cymi dalsze opady. Po co i�æ? A po-
sz³y tysi¹ce g³odnych Boga i trochê ¿¹dnych
sensacji. Poszli wbrew propagandzie, mimo
kpin stoj¹cych przy drodze "wyzwolonych",
poszli choæ rozesz³a siê pog³oska, ¿e w mo-
mencie objawienia w³adze chc¹ zdetonowaæ
bombê. Dzieci kroczy³y w deszczu drog¹
zat³oczon¹ na ca³ym odcinku od Fatimy do
Cova da Iria przez ludzi klêcz¹cych w g³ê-
bokim mule po obu stronach drogi. Dotyka³y
ich wyci¹gniête rêce kobiet, mê¿czyzn i ze-
wsz¹d dociera³y do ich uszu b³agania o mo-
dlitwê, dlatego droga by³a d³uga i powolna.
Kiedy wreszcie dotarli na miejsce objawieñ,
siedemdziesi¹t tysiêcy mê¿czyzn, kobiet i
dzieci, ka¿dego wieku i stanu, sta³o cierpli-
wie w deszczu. T³um ko³ysa³ i falowa³ w tê i
ow¹ stronê, schyla³ siê pod parasolami, zbi-
ja³, ¿eby by³o cieplej. Prawie wszyscy odma-
wiali Ró¿aniec. Minê³o ju¿ po³udnie. Ludzie
stali cierpliwie na deszczu bez parasoli, któ-
re £ucja kaza³a im schowaæ. Nagle spojrza-
³a ku wschodowi i zawo³a³a: - Hiacynta, klêk-
nij, bo widzê Matkê Bosk¹! Widzê b³ysk! Ju¿
za chwilê ca³a trójka patrzy³a w ol�nieniu na
Pani¹, która sta³a w powodzi bia³ego �wia-
t³a, na kwiatach, jakimi Maria Carreira przy-
stroi³a pieniek dêbu. - Czego Pani sobie ode
mnie ¿yczy?- zapyta³a £ucja. - Chcê ci po-
wiedzieæ, ¿eby zbudowano tu na moj¹ cze�æ
kaplicê. Jestem Matk¹ Ró¿añcow¹. Trzeba
w dalszym ci¹gu odmawiaæ Ró¿aniec. Woj-
na siê skoñczy i ¿o³nierze powróc¹ wkrótce
do domu- odpowiedzia³a Maryja. - Mam wiele
pró�b do Pani- rzek³a £ucja- o uzdrowienie...,
o nawrócenie...  Trzeba, ¿eby naprawili swoje
¿ycie i prosili o przebaczenie grzechów. Nie-
chaj ju¿ wiêcej naszego Pana Boga nie ob-
ra¿aj¹, bo ju¿ do�æ jest obra¿any. To mówi¹c
Pani Ró¿añcowa otwar³a rêce. Wielu us³y-
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sza³o jak £ucja zawo³a³a - Patrzcie na s³oñ-
ce! S³oñce odbija³o siê w jasnym zenicie, jak
wielki, srebrny kr¹¿ek. Mogli nañ patrzeæ
wprost, bez przymru¿ania oczu. Ten bezruch
trwa³ chwilê, bo nagle ogromna kula zaczê-
³a obracaæ siê i "pl¹saæ". Szkar³atna obwód-
ka, która pojawi³a siê na jej krawêdzi cisnê³a
krwawoczerwone promienie, po czym poja-
wi³y siê na twarzach i ubraniach jaskrawe
kolory têczy. Ognisty kr¹¿ek zdawa³ siê
drgaæ, a nastêpnie olbrzymim zygzakiem
spadaæ z zawrotn¹ szybko�ci¹ na t³um.
Okrzyk przera¿enia wyrwa³ siê z ust tysiêcy
ludzi, kiedy padali na kolana, my�l¹c, ¿e nad-
chodzi koniec �wiata. Trwa³o to mo¿e dzie-
siêæ minut. Potem na oczach wszystkich
s³oñce zaczê³o siê wznosiæ tak¿e zygzakiem,
do miejsca, gdzie przedtem siê ukaza³o. Sta-
³o siê spokojne, a potem o�lepiaj¹ce. Nie-
którzy siê �miali, inni p³akali ze szczê�cia.
Wielu odkrywa³o, ¿e ich przemok³e ubranie
wysch³o zupe³nie w jaki� niewyt³umaczalny
sposób.

13 pa�dziernika 1917 r. ca³a trójka widzia-
³a Matkê Bosk¹. Hiacynta i £ucja s³ysza³y,
co mówi³a do nich Maryja. Ca³a trójka wraz
z t³umem widzia³a obracaj¹ce siê s³oñce, a
przy nim wizjê �wiêtej Rodziny : Matka Bo-
ska by³a w tradycyjnej bia³ej szacie i w nie-
bieskim p³aszczu, a �w. Józef obok Niej w
bieli, Dzieci¹tko w jasnej czerwieni. �w. Jó-
zef zrobi³ znak krzy¿a trzy razy nad t³umem.
Dzieci¹tko uczyni³o to samo. Nastêpne dwie
wizje widziane by³y ju¿ tylko przez £ucjê.
Matka Bolesna by³a w smêtnym odzieniu, a
obok Niej sta³ Jej Boski Syn, smuc¹c siê jak

ongi�, kiedy spotka³ J¹ w drodze na Kalwa-
riê. £ucja widzia³a tylko górn¹ czê�æ Jego
postaci. Patrzy³ z lito�ci¹ na t³umy, za które
umar³, i podniós³ rêkê, aby nad nimi zrobiæ
znak krzy¿a. Wtedy Matka Boska ukaza³a siê
w trzeciej wizji, chwalebnej, jako Matka Bo-
ska z Karmelu, ukoronowana na Królow¹
Nieba i Ziemi, z Dzieci¹tkiem na kolanach.
Cud s³oñca, �wiat w kolorach têczy dany by³
tak¿e mieszkañcom okolicznych miejscowo-
�ci oddalonych o kilka i kilkadziesi¹t kilome-
trów od Cova da Iria. Dopiero oko³o trzeciej
po po³udniu t³um zacz¹³ siê ze spokojem roz-
chodziæ.

W naszej parafii obchody 90 rocznicy ob-
jawieñ mia³y te¿ inny przebieg ni¿ dot¹d. Z
figur¹ Pani Fatimskiej i z dwoma kap³anami
- ks. Dariuszem i ks. Wojciechem wyruszyli-
�my w ciemn¹ Dolinê �mierci, do której s³a-
bo dociera³o �wiat³o gwiazd i chyba za ma³o
by³o �wiat³a niesionego przez wiern¹, ale
zbyt ma³¹ grupkê ludzi, kiedy pomy�la³o siê
o tych dziesi¹tkach tysiêcy zgromadzonych
13 pa�dziernika 1917 r. Zziêbniête palce
przesuwa³y paciorki ró¿añca. Co pewien
czas kolejna zmiana z rado�ci¹ chwyta³a
drewniane dr¹¿ki postumentu z figurk¹ Ma-
ryi otoczon¹ bia³ymi kwiatami. Ave Maryja
dziesi¹tki razy wypowiedziane, dziesi¹tki
razy wy�piewane, a wszystko z my�l¹, aby
Maryja wyprasza³a nam u Boga przeb³aga-
nie za grzechy, wytrwanie w dobrym, aby
nasza rodzina parafialna do�wiadczy³a ³aski
Bo¿ej tak szczególnie potrzebnej w Roku
Synodu.

Maria

FATIMSKI PA�DZIERNIK
o wydarzeniach sprzed lat - dokonczenie

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

�Cz³owiek zosta³ stworzony na obraz
Bo¿y, posiada godno�æ osoby, nie jest
czym�, ale kim���

Jest to piêkne zdanie. Mówi ono o tajem-
nicy cz³owieka, o jego g³êbi. Cz³owiek jest
kim�, mogê siê z nim spotkaæ, oczywi�cie
je�li i on wyjdzie mi na spotkanie. Czasem
nawet jedno spojrzenie daje porozumienie
w g³êbi istnieñ.

Dzisiejszy �wiat chce z nas zrobiæ kuk³y,
którymi rz¹dz¹ reklamy. Specjali�ci od re-
klam zajmuj¹ siê dzia³aniem na pod�wiado-
mo�æ cz³owieka, ¿eby chcia³ kupiæ reklamo-
wany produkt, aby koniecznie go potrzebo-
wa³. Znamy te reklamy np. samochodów z
sk¹po ubranymi dziewczêtami, co siê t³uma-
czy: bêdziesz mia³ piêkny wóz, piêkna
dziewczyna sama ci do niego wsi¹dzie. I lu-
dzie goni¹ za tym wszystkim, s¹ sfrustro-
wani, ¿e ich na to nie staæ.

Jaki jest na to sposób? Odsun¹æ siê od
�wiata reklam i chaosu, nie daæ sobie za-
�miecaæ umys³u i serca. Aby cz³owiek by³
zdolny do poznania i pokochania Boga i dru-
giego cz³owieka w sposób wolny, musi wy-
zwoliæ siê od namiêtno�ci, które nim mio-
taj¹.

W "Gaudium et spes" (14) zapisano, ¿e
przerasta cz³owiek ca³y �wiat rzeczy tym, co
zawiera jego wnêtrze, a wraca do tych g³êbi,
gdy zwraca siê do swego serca, gdzie ocze-
kuje go Bóg i gdzie on sam pod okiem Boga
decyduje o w³asnym losie.

We wnêtrzu mego serca decydujê co
bêdê czyni³a i kto jest moim oparciem i
twierdz¹. Tajemnica cz³owieka, a wiêc i moja,
wyja�nia siê w tajemnicy Jezusa Chrystusa.
Cz³owiek jest przeznaczony do odtwarzania
obrazu Syna Bo¿ego, a wiêc i ja jestem tym
cz³owiekiem, który ma ¿yæ jak Chrystus.
"Wszyscy jeste�my Chrystusami" - jest na-
wet film o tym tytule.

Co to oznacza dla mnie? Oznacza to, ¿e
gdy bêdê z pomoc¹ Bo¿¹ usuwa³a mój
grzech i wszystko to co grzech we mnie i w
moich kontaktach z bli�nimi zaciemni³, bê-
dzie siê wy³ania³a osobowo�æ o moim imie-
niu, ale taka, któr¹ zaplanowa³ Bóg.

Matka Teresa z Kalkuty mówi³a, ¿e wszyst-
ko robi dla Jezusa ukrytego w ka¿dym cz³o-
wieku. Ona widzia³a ten zal¹¿ek dobra w
ka¿dym i umia³a go znale�æ. Umia³a zoba-
czyæ cz³owieka w cz³owieku, ujrzeæ w nim
sponiewieran¹ i umêczon¹ twarz Jezusa.

IJP




