


Niniejsze wydanie ukazuje siê jeszcze
przed �wiêtami Bo¿ego Narodzenia i Nowym
Rokiem 2008. Za nami kolejny czas najró¿-
niejszych wydarzeñ parafialnych: wspania-
³a uroczysto�æ z okazji wspomnienia �w.
Cecylii i koncert ponad 300-stu osobowego
chóru z wrêczeniem sztandaru naszemu
Chórowi "Fordonia" z okazji jego 15-lecia
istnienia i dzia³ania, za nami równie¿ kolej-
ne spotkania w ramach Synodu Parafialne-
go, akcje pomocowe Caritas w tym ogólno-
polskie "Wigilijne Dzie³o Pomocy" i parafial-
na akcja "Kilogram dla potrzebuj¹cych". By³o
te¿ spotkanie ze "�wiêtym Miko³ajem" i mi-
sjonarzami z Ukrainy w niedzielê modlitw za
Ko�ció³ na Wschodzie.

W wydaniu jest wiêc wiele tekstów o tych
wydarzeniach. Wydanie niniejsze zaowoco-
wa³o kilkoma rozmowami. Polecam wywiad
z ks. bpem Janem Tyraw¹ oraz rozmowê
miesi¹ca z ks. Jaros³awem G¹siorkiem i ka-
techetk¹ Teres¹ Andruszczyszyn, którzy opo-
wiadaj¹ o Ko�ciele na Ukrainie w Diecezji
Kamieniecko-Podolskiej. Jest tak¿e rozmo-
wa z Paw³em Del¹giem.

Koñczy siê Adwent i rok 2007. A przed
nami Nowy Rok 2008, rok szczególny. Dla
jednych bêdzie to czas Igrzysk Olimpijskich
w Chinach, mistrzostw Europy w pi³ce no¿-
nej, a dla innych czas I Synodu parafialnego
i jubileuszu 25-lecia parafii, a mo¿e jeszcze
innych wydarzeñ? A jaki bêdzie? Z pewno-
�ci¹ bêdzie kolejnym darem Bo¿ym, który
trzeba bêdzie przyj¹æ z wiar¹ i ufno�ci¹ i
niech tak siê nam wszystkim stanie. Amen!

Fred

Mo¿na nie czytaæ  ...

Str. 1 ok³adki - foto przedstawia zimowy widok
witra¿a, zdobi¹cego okno naszej parafialnej ka-
plicy, fot. M. Paw³owski
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Jednym z piêknych i prastarych zwy-

czajów chrze�cijan jest sk³adanie ¿yczeñ
z okazji  �wi¹t Bo¿ego Narodzenia. Cza-
sem ten zwyczaj jest dla nas k³opotliwy: co
powiedzieæ, jak  powiedzieæ, w jaki sposób
wyraziæ? Czêsto koñczymy na zdawkowych
s³owach, stereotypach, podsuwanych
zreszt¹ przez innych, czasem niewierz¹-
cych.

A przecie¿ to powinno byæ proste i zwy-
czajne: ¿yczê, by to co �wiêta Bo¿ego Na-
rodzenia  zwiastuj¹ sta³o siê w nas. By�my
ochoczym sercem przyjêli  Orêdzie Ewan-
gelii które daje nam przychodz¹cy na �wiat
Zbawiciel.

Ale jest jeszcze rzecz druga. Ze sk³a-
daniem ¿yczeñ jest podobnie jak z ca³ym
naszym ¿yciem. Do czego� to ¿ycie zmie-
rza, co� ma je wype³niaæ, co� siê w ¿yciu
ma urzeczywistniaæ.

Dlatego �wiêta przypominaj¹ nam z
wielk¹ moc¹: d¹¿ do prawdziwego celu, ¿yj
jak uczeñ Chrystusa, ¿yj coraz bardziej i
coraz pe³niej w jedno�ci z Nim.
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Niech mi bêdzie wolno w imieniu ka-
p³anów pracuj¹cych w naszej parafii i swo-
im ¿yczyæ wszystkim Zacnym Parafianom,
Sympatykom naszej parafii  aby "S³owo
Boga sta³o siê cia³em i zamieszka³o w�ród
nas" (J 1,14). Misterium Bo¿ego Narodze-
nia  niech siê w nas spe³nia. ¯yjmy S³o-
wem, przylgnijmy do S³owa,  którym jest
Chrystus, i wyra¿ajmy  to S³owo.  Tam,
gdzie jeste�my ojcem, matk¹, artyst¹, stu-
dentem, uczniem, naukowcem, robotni-
kiem, bezrobotnym.  Niech to S³owo bê-
dzie Twoj¹ prawd¹ wyra¿aj¹c¹ obraz Boga,
który przyszed³ do nas na ten �wiat i prze-
mienia ciemno�æ w �wiat³o�æ, a tak¿e prze-
mienia ludzi z id¹cych drogami grzechu -
w �wiêtych.

¯yczmy z ca³ego serca, aby�my trwa-
j¹c w Synodzie Parafialnym i przygotowu-
j¹c siê do XXV-lecia parafii �patrzyli na rze-
czy widzialne i zostali porwani do umi³o-
wania rzeczy niewidzialnych�; ¿eby�my w
Hostii, któr¹ w �wiêta przypomina nam
op³atek wigilijny - widzieli Obecnego w�ród
nas i dla nas  Jezusa Chrystusa.

 ks. proboszcz Jan

Kap³anom, Parafianom, Go�ciom, Sympatykom i PT Czytelnikom �Na o�cie¿�
sk³adamy najlepsze ¿yczenia �wi¹teczne i noworoczne.

Niech Bo¿e Narodzenie bêdzie dla Was chwil¹ refleksji nad ludzkim ¿yciem,
a Nowy Jublieuszowy Rok 2008 niech wype³ni chrze�cijañska Nadzieja,

która zawie�æ nie mo¿e
Kolegium Redakcyjne

Wigilia
K¹pie dusze w muzyce jod³y
W szeptach jesiennych li�ci
Które cisz¹ pokry³ �nie¿ny puch
I nie szeleszcz¹ ju¿ pod stopami

Daje ufno�æ i rado�æ
Oplata iluzj¹
Gdy na szronie okien
Osiadaj¹ kolêdowe nuty

S e r c a
£ami¹c siê op³atkiem
�odpuszczaj¹ winowajcom�
Z u�pienia budz¹c mi³o�æ

Autork¹ wiersza jest Jolanta Kowalska, mgr filologii polskiej, nasza parafianka
mieszkaj¹ca na �Przylesiu�, autorka piêknych wierszy.



Rozmowa miesi¹ca

PAN JEZUS POLSKI I RUSKI
z ks. Jaros³awem G¹siorkiem i katechetk¹  Teres¹ Andruszczyszyn rozmawiaj¹ Irena i Mieczys³aw Paw³owscy

Mieczys³aw: W³oc³awek to Mama, dom,
szko³a. Jak Ksi¹dz wspomina te czasy?
Jaros³aw G¹siorek [JG]: To by³y bardzo
piêkne czasy, chocia¿ moje dzieciñstwo za-
czê³o siê gdzie indziej, w O�wiêcimiu, bo
tam jestem urodzony. We W³oc³awku
mieszkam dopiero od pi¹tego roku ¿ycia, a
wiêc by³em ju¿ du¿y.

Z której parafii Ksi¹dz pochodzi?
[JG]: W O�wiêcimiu by³a to parafia Naj-
�wiêtszej Maryi Panny, a we W³oc³awku
najpierw by³a to parafia Wniebowziêcia
Naj�wiêtszej Maryi Panny, a w 1978 roku
zosta³a utworzona parafia �w. Józefa na
Zazamczu i ona sta³a siê moj¹ rodzinn¹
parafi¹, w której spêdzi³em najwa¿niejsze i
takie najbardziej owocne lata mojego pó�-
nego dzieciñstwa i m³odo�ci.

A te owocne lata z czym Ksi¹dz kojarzy?
[JG]: Szczególnie jest to czas mojego wej-
�cia do wspólnoty ruchu "�wiat³o-¯ycie",
dziêki któremu zacz¹³em dojrzewaæ do
�wiadomej wiary, do �wiadomego jej wyzna-
wania i do zaanga¿owania w ¿ycie Ko�cio-
³a. Tego nauczy³em siê w³a�nie u "�w. Jó-
zefa".

Jak to siê sta³o, ¿e trafi³ Ksi¹dz do semi-
narium? .
[JG]: Najpierw mia³em przekonanie, ¿e chcê
s³u¿yæ Panu Bogu, niezale¿nie od tego co
bêdê w ¿yciu robi³. Na tym gruncie, pod ko-
niec szko³y �redniej rozezna³em ostatecz-
nie, ¿e to ma byæ s³u¿ba Panu Bogu w ka-
p³añstwie. Do seminarium nie by³o daleko,
bo by³o na miejscu, bardzo blisko.

Czy ta blisko�æ domu nie przeszkadza-
³a?
[JG]: Mo¿e przeszkadza³a moim Rodzicom,
ale mnie nie, bo nie mia³em problemu w
oderwaniu siê od domu rodzinnego. Stara-
³em siê nie odwiedzaæ zbyt czêsto rodziny,
¿eby nie robiæ ró¿nicy miêdzy mn¹, a kole-
gami klerykami z innych miast.

Pó�niej by³y �wiêcenia kap³añskie, mo¿e
Ksi¹dz wspomni Ksiêdza ordynariusza,
który udziela³ Ksiêdzu �wiêceñ?
[JG]: By³ nim ks. bp Bronis³aw Dembowski
i to by³y jego pierwsze �wiêcenia kap³añ-
skie, bo w 1992 roku zosta³ ordynariuszem
Diecezji W³oc³awskiej.

Potem by³y ró¿ne "przystanki", miêdzy
innymi Konin. Jak Ksi¹dz wspomina to
miejsce?
[JG]: Widzê, ¿e du¿o wiecie. Dziêki Bisku-
powi odwiedzi³em a¿ sze�æ parafii w diece-
zji. Zacz¹³em od Lubrañca (23 km od W³o-
c³awka). Pó�niej trafi³em do Konina do pa-
rafii Królowej Polski, i jest to parafia, któr¹
najmilej wspominam. Tam równie¿ zaanga-
¿owa³em siê we wspólnotê ruchu "�wiat³o-
¯ycie". Tam by³a du¿a i mocna wspólnota. [ci¹g dalszy  na str. 4]

Potem by³ Turek, a potem studia w Insty-
tutcie Studiów nad Rodzin¹ w £omiankach
k/Warszawy. Po studiach na pó³ roku trafi-
³em do Sieradza, a na koniec do Ko³a - do
Parafii MB Czêstochowskiej.

Nie bêdê pyta³ czy by³ Ksi¹dz w Liche-
niu, ale jak ksi¹dz wspomina pierwszy
pobyt w Licheniu?

[JG]: Parafia Królowej Polski  w Koninie �s¹-
siadowa³a� z Licheniem, do którego przez
las by³o dziesiêæ kilometrów. Wiêc czasem
je�dzi³em rowerem, a pieszo chodzili�my z
pielgrzymkami. Kiedy by³em pierwszy raz
nie pamiêtam.

Dzi� jest Ukraina, Gwardijskie i Diece-
zja Kamieniecko-Podolska. Jak daleko
jest do Ksiêdza parafii z Bydgoszczy?
[JG]: Nieca³e dziewiêæset kilometrów.

Irena [I]: Jak nazywa siê Ksiêdza para-
fia?
[JG]: Jest to parafia �wiêtego Wojciecha, a
miejscowo�æ nazywa siê Gwardijskie, ale
taka prawdziwa nazwa to Felsztyn.

[I]: Gdzie le¿y?
[JG]: Gwardijskie le¿y od Lwowa na
wschód. Do Chmielnickiego - stolicy ob³a-
sti (województwa) jest 30 km, do Lwowa 250
km, a Kijowa 360 km.

A gdzie znajduje siê Kamieniec Podol-
ski, który jest siedzib¹ diecezji?
[JG]: Do Kamieñca Podolskiego, który le¿y
na po³udniu, mamy 90 km.

Jak wygl¹da dzi� ¿ycie na Ukrainie i jak
¿yj¹ przedstawiciele ró¿nych narodów i
religii?
Teresa [T]: Raczej w zgodzie i nie ma za-

mieszek z powodu pochodzenia. Ró¿nica
wyznania stwarza pewne konflikty i trudno-
�ci, np. miêdzy prawos³awnymi a katolika-
mi. Prawos³awnych jest wiêkszo�æ i mówi
siê, ¿e to jest narodowa religia Ukrainy, cho-
cia¿ grekokatolicy te¿ uto¿samiaj¹ siê z
Ukrain¹. Natomiast rzymskokatoliccy sta-
nowi¹ mniejszo�æ i czasem dochodzi do na-
piêæ miêdzy Ko�cio³em rzymskokatolickim,
a prawos³awnym Moskiewskiego Patriar-
chatu, bo Patriarchat Kijowski jest bardziej
otwarty i nie robi trudno�ci.

Niedawna historia Ukrainy, szczególnie
na p³aszczy�nie religijnej, to kilkadzie-
si¹t lat ateizacji.
[JG]: Do dzi� nieznane s¹ losy wielu Pola-
ków - katolików, z terenu dawnego Zwi¹z-
ku Radzieckiego, czy w ogóle ludzi niewy-
godnych dla komunistycznego systemu. Ty-
si¹ce osób by³y mordowane w czasach
prze�ladowañ. I do dzi� starsi ludzie wspo-
minaj¹ swoich zabitych rodziców, krewnych,
których groby s¹ nieznane i nie wiadomo
gdzie ich cia³a spoczywaj¹.

[I]: By³am w Kijowie w 1971 roku. Byli-
�my w Pieczierskoj £awrze i tam jesz-
cze w sze�ædziesi¹tych latach ginêli
ostatni mnisi, którzy chowali siê gdzie�
w pieczarach, po piêædziesiêciu latach
prze�ladowañ. Gdy byli�my w tych miej-
scach,  by³o widaæ �wie¿e kwiaty przy
krzy¿u na okolicznym wzgórzu, które
stale kto� niszczy³. Wiara tam by³a bar-
dzo prze�ladowana, ale nie by³a wytêpio-
na, mimo, ¿e ludzie bali siê siebie wza-
jemnie.
[JG]: Bo ona nigdy nie by³a wytêpiona,
mimo i¿ prze�ladowanie by³o bardzo du¿e.

[I]: Pojecha³am tam na praktykê stu-
denck¹ i mimo, i¿ patrzyli�my na Ukra-
inê z zewn¹trz, widzieli�my, ¿e wiara tam
¿yje, choæ by³a zakazana. Tam babcia
musia³a siê przed wnukiem chowaæ z
ksi¹¿eczk¹ do nabo¿eñstwa. Tereso,
opowiadali Twoi krewni jak to wygl¹da-
³o?
[T]: Tak, bo moja rodzina do�wiadczy³a wie-
lu prze�ladowañ. Dziadkowie, jeszcze ¿yj¹-
cy, nie wyrzekli siê nigdy ani wiary, ani pol-
sko�ci. Tak samo moi rodzice do�wiadczyli
na swojej skórze bardzo mocno tego uci-
sku. Dzieci mia³y problemy w szkole. Mama
wspomina i dziadkowie, ¿e ci¹gle byli wzy-
wani do urzêdu. Oskar¿ano ich, ¿e wioz¹
dzieci do ko�cio³a gdzie� tam do miasta,
bo ko�ció³ w parafii by³ zamkniêty. Z para-
fialnego ko�cio³a zrobiono dom kultury i
dzieci nie chcia³y i�æ do tego budynku. Kie-
dy ich zmuszali by szli na tañce, koncert
czy na film, oni uciekali i nie chcieli wej�æ
do ko�cio³a na co� takiego. Mama opowia-
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[ci¹g dalszy  ze str. 3]
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da³a, ¿e ucieka³a, a nastêpnego dnia, za to,
¿e nie by³a na filmie, ca³a szko³a zwo³ana
by³a na apel i na tym apelu by³o omawiane
to, ¿e mama nie przysz³a. Ten ko�ció³ teraz
ju¿ nam oddano. Do dzi� mama i babcia
wspominaj¹, ¿e tam gdzie by³ o³tarz by³
ekran i Lenin du¿y by³ wy�wietlany. Prze-
�ladowanie wygl¹da³o tak, ¿e w pracy wie-
rz¹cych szukano ci¹gle jakiej� wady, ¿eby
powiedzieæ, ¿e to jest dlatego, ¿e chodzisz
do ko�cio³a. Babcia jeszcze ostatnio opo-
wiada³a, jaki straszny by³ ten re¿im.

O czym wspomina³a?
[T]: Babcia mia³a o�mioro dzieci, a jeszcze
mia³a �nakaz�, ¿eby kilka hektarów buraków
w ko³chozie rêcznie obrobiæ. Jak mia³a w
domu krowê, to musia³a mleko oddaæ, jak
mia³a dziesiêæ gêsi, osiem musia³a oddaæ,
jak mia³a dziesiêæ kurek, wszystkie jajka
musia³a oddaæ do ko³chozu, mimo, ¿e mia-
³a tyle dzieci, które chcia³y je�æ. Jak urodzi-
³a najm³odsze dziecko i nie mog³a w tym
czasie obrobiæ tych buraków na czas i tyle,
ile jej nakazali - a mia³a obrobiæ tyle samo
co kobieta, która nie mia³a dzieci - to podali
j¹ do s¹du i s¹dzili j¹ za to, ¿e nie wyrobi³a
tej normy, tak jakby za przestêpstwo jakie
j¹ s¹dzili. Babcia na s¹d nie przysz³a, bo
ten s¹d odbywa³ siê w ko�ciele, tam gdzie
by³ dom kultury i tam gdzie siê wszyscy zbie-
rali.

To jak zakoñczy³a siê sprawa?
[T]: Jaka� pani w tym s¹dzie zlitowa³a siê i
powiedzia³a: - Miejcie lito�æ na t¹ kobiet¹,
przecie¿ ona ma o�mioro dzieci. I zas¹dzili
jej tylko karê pieniê¿n¹, któr¹ trzeba by³o
zap³aciæ. Jeszcze w latach osiemdziesi¹-
tych ko�ció³ by³ zamkniêty i by³a tylko ma³a
kapliczka w prywatnym domu, który jedna
pani odda³a na ten cel. Mama chodzi³a do
tej kapliczki. Rodzice mamy, a moi dziad-
kowie je�dzili do Moskwy w delegacji, aby
w³adza odda³a nam ko�ció³. Gdy mia³ byæ
decyduj¹cy wyjazd delegacji do Moskwy,
przed tym wyjazdem dyrektor wezwa³
mamê, ¿e jest w stanie daæ mamie miesz-
kanie z przydzia³u, bo widzi, ¿e nie maj¹
gdzie mieszkaæ z trójk¹ dzieci, ale powinna
wp³yn¹æ na rodziców, ¿eby nie pojechali do
Moskwy w sprawie zwrotu ko�cio³a. Mama
powiedzia³a, ¿e nigdy w ¿yciu siê nie zgo-
dzi, a jeszcze pomo¿e rodzicom, ¿eby dzieci
mia³y gdzie chodziæ do ko�cio³a i nie mu-
sia³y siê ukrywaæ. Nie dosta³a mieszkania,
ale ko�ció³ oddali.

[JG]: Ko�ció³ oddali i teraz mieszka obok
ko�cio³a.

[T]: Mieli�my gliniany dom w odleg³o�ci dwu-
nastu kilometrów od ko�cio³a, a bardzo
chcieli�my mieæ dom w tym Gwardijsku,
gdzie jest ko�ció³. Nast¹pi³ jednak czas, ¿e
nam dobrze obrodzi³y pola - bo mieli�my
swoje pole - i uda³o siê nam nazbieraæ pie-
niêdzy i kupiæ dom. Akurat sprzedawano
dom naprzeciwko ko�cio³a, i chocia¿ by³o

du¿o chêtnych, tak jako� Pan Bóg da³, ¿e
to my kupili�my ten dom. I teraz mieszka-
my naprzeciwko ko�cio³a w du¿ym domu.

Zmieñmy temat. Czy s¹ ju¿ powo³ania
rodzime na Ukrainie, czy jest semina-
rium? Jak to jest zorganizowane?
[JG]: Z naszej parafii, licz¹c od lat osiem-
dziesi¹tych, wysz³o ju¿ czterech kap³anów.
W tej chwili mamy jednego kleryka w se-
minarium. Na Ukrainie s¹ trzy seminaria:
pierwsze, które powsta³o i najwiêksze jest
w³a�nie w naszej diecezji. W Kamieñcu
gmach dawnego seminarium nie zosta³ od-
dany i tam do dzi� jest drukarnia. Dlatego
biskup Jan Olszañski, pierwszy ordynariusz

po czasach prze�ladowañ, kiedy organizo-
wa³ seminarium, poprosi³ ówczesnego pro-
boszcza w Gródku o budynek parafialny,
który by³ przy ko�ciele wybudowany i mia³
s³u¿yæ pomocy spo³ecznej, jako dom star-
ców. I tak zaczê³a siê historia seminarium
w Gródku, w którym jest piêædziesiêciu kil-
ku kleryków, podobnie jak w Bydgoszczy.

Zosta³o powiedziane, ¿e Wasza Wspól-
nota Domowego Ko�cio³a ma szesna-
�cie lat. Czy to twoi rodzice rozpoczy-
nali w parafii ten ruch?
[T]: Rodzice prze¿yli Oazê w Polsce i kie-
dy wrócili do parafii, to mieli takie pragnie-
nie, ¿eby co� takiego zrodzi³o siê u nas.
Ówczesny proboszcz z niedowierzaniem
na to patrzy³ i mówi³: - A gdzie wy widzicie
rodziny w naszym ko�ciele? By³o to rok po
oddaniu ko�cio³a i dopiero wszystko zaczy-
na³o siê odbudowywaæ. Ale mama siê do
tego zapali³a i zdecydowa³a, ¿e trzeba za-
wie�æ takich kandydatów na rekolekcje w
Polsce. Zosta³ zorganizowany autokar i
pojecha³y rodziny, z naszej parafii by³o kil-
ka. Ju¿ w drodze powrotnej zdecydowali,
¿e zaraz po przyje�dzie do domu utworz¹
pierwszy kr¹g. A pó�niej zaczêli je�dziæ po
innych parafiach i po ca³ej diecezji.

Macie o�rodki rekolekcyjne?
[JG]: Gdy robimy spotkania Oazy, to korzy-
stamy z domów rekolekcyjnych, ale to za-

zwyczaj poza nasz¹ diecezj¹: w diecezji
lwowskiej u sióstr niepokalanek w Jaz³ow-
cu i O�rodku Caritasu w Jab³onicy w Kar-
patach.

[T]: Ruch "�wiat³o-¯ycie" buduje o�rodek
w³a�nie w naszej parafii, w Gwardijsku.

Chcia³bym zapytaæ o budowê o�rodka re-
kolekcyjnego dla Ko�cio³a Domowego. Jak
to dzi� wygl¹da?
[JG]: S¹ dwie troski, jedna to organizacja
rekolekcji, a druga to budowa domu reko-
lekcyjnego, która trwa od piêciu lat �

Przy parafii?
[JG]: Przy parafii obok ko�cio³a powstaje
dom, który bêdzie s³u¿y³ parafii na ró¿ne
spotkania i "imprezy" parafialne, ale te¿ bê-
dzie s³u¿y³ jako dom rekolekcyjny. Bêdzie
tam oko³o piêædziesiêciu miejsc noclego-
wych i du¿a sala, która mo¿e s³u¿yæ jako
jadalnia lub sala spotkañ i bêdzie równie¿
kaplica.

Tereso, mówi³a�, ¿e rekolekcje to jest ta-
kie przygotowanie na przyjêcie Pana
Boga, wspieranie do odrodzenia siê
cz³owieka i pokazanie innego sposobu
¿ycia. To prawda?
[T]: Tak, chocia¿by przez Krucjatê Wyzwo-
lenia Cz³owieka (KWC). Wiele osób po
prze¿yciu takich rekolekcji, po us³yszeniu
�wiadectwa innych rodzin wstêpuje do Kru-
cjaty, a to jest wielki prze³om w rodzinie, bo
wiêkszo�æ rodzin ma problemy, niezale¿-
nie czy s¹ to rodziny katolickie czy nieka-
tolickie.

Czy mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e
wszystkie rodziny na Ukrainie maj¹ pro-
blem alkoholowy?
[JG]: Je�li braæ rodzinê w szerokim znacze-
niu krewnych, to praktycznie w ka¿dej ro-
dzinie jest kto� z problemem alkoholowym.

[T]: No mo¿e nie wszystkie, ale prawie. Je-
�li nie ojciec to syn, lub kto� z bliskiej czy
dalszej rodziny.

A co oni pij¹?
[T]: Wszystko, a najczê�ciej to wódkê, któr¹
sami robi¹ w domach.

To jest chyba wysokoprocentowy alko-
hol?
[T]: Ten alkohol jest bardzo prosty do zro-
bienia i tañszy ni¿ w sklepie. Prawie w ka¿-
dym domu jest aparat do robienia wódki i
sami go robi¹ dla swoich potrzeb, na uro-
dziny, chrzciny, choæ do handlu te¿. Kru-
cjata to nie tylko wyzwalanie alkoholików,
ale czêsto jest tak, ¿e ¿ony alkoholików naj-
pierw wstêpuj¹ do krucjaty, a pó�niej do-
piero ten m¹¿, który ma problem. A przede
wszystkim chodzi o zmianê my�lenia, ¿e
bez alkoholu mo¿na ¿yæ. Kilka wesel bez-
alkoholowych odby³o siê na Ukrainie. Nie-
którzy siedzieli w krzakach i podpatrywali
czy to jest mo¿liwe, ¿eby na weselu nie by³o
alkoholu.
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KS. LIC.
JAROS£AW G¥SIOREK

Urodzi³ siê w O�wiêcimiu jako najm³od-
szy z czworga rodzeñstwa. Gdy mia³ 5
lat jego rodzina zamieszka³a we W³o-
c³awku. Tu dojrzewa³o jego powo³anie.

Po ukoñczeniu studiów seminaryjnych
we W³oc³awku w 1992 otrzyma³ �wiêce-
nia kap³añskie z r¹k ks. bpa Bronis³awa
Dembowskiego.

Nastêpnie  by³ wikariuszem w sze�ciu
parafiach. W miêdzyczasie podj¹³ stu-
dia w Instytucie Studiów nad Rodzin¹ w
£omiankach/Warszawy.

Dzi� jest proboszczem parafi pw. �w.
Wojciecha w Gwardijske, w wojewódz-
twie chmielnickim na Ukranie. Jest tak-
¿e moderatorem diecezjalnym Ruchu
�wiat³o-¯ycie w Diecezji Kamieniecko-
Podolskiej.

W parafii Gwardijske, od 5 lat,  buduje
O�rodek rekolekcyjny.

Ale jak widaæ w Polsce takie wesela siê
odbywaj¹ i wcale nie musi byæ nudno.
[T]: Tak. U nas te¿ nie jest nudno, ale to
jest taki prze³om, ¿e co� takiego w ogóle
mo¿e byæ.

[I]: Wstydz¹ siê, gdy kto� powie: - Nie
staæ ciê na wódkê?
[T]: Nawet nie to, ¿e kogo� nie staæ, ale, ¿e
³amie siê pewn¹ tradycjê.

Jest to �tradycja�, bo nieumiarkowane
picie jest zniewalaniem, a Krucjata jest
wyzwoleniem cz³owieka.
[T]: Chodzi te¿ o takie g³êbsze poznanie co
jest z³em. Czêsto pojawia siê na rekolek-
cjach problem, gdy chodzi o rodziny i wy-
bór mniejszego lub wiêkszego z³a. Czy le-
piej jest u¿ywaæ �rodki antykoncepcyjne i
ci¹gle grzeszyæ, czy lepiej raz zgrzeszyæ i
zrobiæ aborcjê? Dopiero na takich rekolek-
cjach ludzie zaczynaj¹ siê dowiadywaæ, ¿e
to jest z³em, i ¿e nie mo¿na wybraæ mniej-
szego czy wiêkszego z³a. Inny przyk³ad -
³apówki. Dla wielu osób normaln¹ rzecz¹
jest dawanie czy branie ³apówek, nie widz¹
w tym ¿adnego problemu. Dopiero gdy prze-
chodz¹ tê formacjê, to w pewnym momen-
cie widz¹, ¿e to jest co� z³ego.

Widaæ, ¿e KWC obejmuje nie tylko pro-
blem alkoholizmu, ale w ogóle naprawy
ca³ego cz³owieka.
[JG]: Wyzwolenie cz³owieka od wszystkie-
go co poni¿a ludzk¹ godno�æ.

Jaki jest stan zorganizowania Krucjaty
w Diecezji Kamieniecko-Podolskiej?
[JG]: Nie wiemy ilu jest diecezjan katolików,
dlatego, ¿e rodziny s¹ mieszane, ¿e s¹ oso-
by ochrzczone w cerkwi, które  chodz¹ do
ko�cio³a katolickiego. Je�li kto� pyta mnie
ile mam parafian - nie umiem na takie py-
tanie odpowiedzieæ. Na kolêdzie odwie-
dzam oko³o dwa tysi¹ce parafian. W die-
cezjalnej ksiêdze krucjaty mamy zapisa-
nych oko³o czterysta osób. Nie liczymy tu
kandydatów, czyli takich, którzy na rok pod-
pisuj¹. To jest dobrowolna przynale¿no�æ,
wiêc ka¿dy ma prawo zrezygnowaæ. Nie
u¿ywamy tego okre�lenia "do koñca ¿ycia",
bo to brzmi jak wyrok, jak do¿ywocie, tylko
"na sta³e". Co roku, w diecezji organizuje-
my pielgrzymkê KWC, czyli taki zjazd
wszystkich cz³onków i kandydatów Krucja-
ty w której� z parafii. Na takie pielgrzymki
przyje¿d¿a dwie�cie, trzysta osób. Od kil-
ku lat przewodniczy tym pielgrzymkom ks.
bp Leon Dubrawski - ordynariusz diecezji,
który wraz biskupem pomocniczym te¿ na-
le¿y do Krucjaty. W kilku parafiach istniej¹
wspólnoty Krucjaty i podejmuj¹ dzia³alno�æ
tzn. spotykaj¹ siê raz w miesi¹cu na Mszy
�w., maj¹ modlitewne spotkania, rekolek-
cje na temat Krucjaty, prelekcje. Przede
wszystkim s¹ to jednak indywidualne spo-
tkania i docieranie do ludzi i rodzin.

Z tego co tu mówicie widaæ, ¿e odnowa
Ko�cio³a idzie poprzez Ruch Ko�cio³a
Domowego i poprzez KWC.
[JG]: W tych parafiach, gdzie s¹ mocne
wspólnoty Domowego Ko�cio³a i KWC, pro-

boszczowie mówi¹, ¿e dla nich te wspól-
noty s¹ wa¿nymi filarami ¿ycia parafialne-
go i ogromnym wsparciem ¿ycia parafial-
nego.

Jak wygl¹da u Was w domu, w parafii
Bo¿e Narodzenie ?
[T]: Jest to po³¹czone. Najpierw jest Adwent.
Zawsze robili�my w domu dekoracjê ad-
wentow¹, wieniec adwentowy, jakie� s³ów-
ka i co niedzielê przybywa³a �wieczka ad-
wentowa.

[I]: Jakie s³ówka?
[T]: Na przyk³ad: "Przyjd� Panie Jezu". By³y
te¿ postanowienia adwentowe. Na Wigiliê
by³a dekoracja ca³ego domu i wieczorem
szli�my do babci. A poniewa¿ mieszkali�my
obok rodziców i taty i mamy, to jednego roku
szli�my do jednych dziadków, a drugiego
do drugich. Ca³a rodzina zje¿d¿a³a siê do
dziadków. Wchodzili�my z kolêd¹ i mówili-
�my, ¿e niesiemy do dziadków �wiêt¹ wie-
czerzê. By³a modlitwa, zapalenie �wiecy,
czytanie z Ewangelii wg �wiêtego £ukasza
i dzielenie siê op³atkiem, czytanie listów z
¿yczeniami, które przysz³y od rodziny, któ-
rej nie ma z nami. Zawsze jest puste miej-
sce przy stole, dla tego kto ma przyj�æ, sia-
no na stole, op³atek. U babci, równie¿ pod
sto³em, by³o zawsze siano i w tym sianie
by³y schowane cukierki. By³ taki moment,
gdy babcia mówi³a: - Co� nie s³ychaæ na-
szych kurcz¹t, trzeba, ¿eby na przysz³y rok
du¿o kurcz¹t by³o, i kury, i jajka. Na taki
sygna³ dzieci rzuca³y siê w to siano i wszyst-
kie dzieci "koka³y": - "Ko, ko, ko", ¿eby "na-
kokaæ" babci na przysz³y rok du¿o kur, któ-
re by nios³y du¿o jajek. By³a to dla nas za-
wsze fajna zabawa.

Podarki by³y?
[T]: Tak, ale symboliczne.

A jakie potrawy s¹ na wigilijnym stole?

[T]: Tak¹ potraw¹, która musi koniecznie
byæ jest kutia - to jest pszenica gotowana i
odpowiednio zaprawiana makiem, orzecha-
mi i miodem. Czasem s¹ rodzynki, cha³wa,
ale to ju¿ zale¿y od gospodyni, jak przyrz¹-
dzi. W naszej rodzinie zawsze zaczyna³o
siê od kutii. Trzeba by³o zje�æ chocia¿ parê
³y¿ek, a dopiero potem inne dania. Zawsze
starali�my siê, ¿eby by³o dwana�cie dañ -
to nawi¹zywa³o do dwunastu aposto³ów -
tak mi mama opowiada³a. Ryba by³a�

A jakie ryby?
[T]: Nie zawsze karp, bo karp by³ drogi.
Ryby by³y takie tañsze, przyrz¹dzone z mar-
chewk¹, czy sma¿one, pierogi z wi�niami -
bo to postna wieczerza, �ledzie, go³¹bki,
te¿ siê podaje z kasz¹ gryczan¹, czy z ry-
¿em. No i jakie� ciasto, tort lub ko³acz, pla-
cek lub p¹czki i kwas domowej roboty. Dzi�
jedna babcia ju¿ nie ¿yje, a dziadek miesz-
ka u nas, wiêc tylko do jednej babci cho-
dzimy. Najpierw jednak robimy u siebie wie-
czerzê i tato przewodniczy, przynosi bukiet
pszenicy i siano. Zawsze te¿ w domu robi-
my szopkê, tak¹ du¿¹ na pó³ �ciany.

[I]: Z czego?
[T]: Ka¿dego roku wymy�lamy co� innego.
Z materia³u jest niebo, a ziemia to uzbiera-
ny wcze�niej mech. Ustawiamy kartony i
robimy góry. Mamy ró¿ne zabawki, wiêc s¹
zwierzêta takie z dzieciñstwa, bo od ma-
leñko�ci robili�my tê szopkê. Mamy tak¹
lalkê, któr¹ "po�wiêcili�my" na Dzieci¹tko.

Choinka te¿ jest?
[T]: Tak, ale nie zajmuje g³ównego miejsca.
G³ówne miejsce zajmuje szopka, choæ w
wielu domach to choinka jest najwa¿niej-
sza i mo¿e nie maj¹ nawet Dzieci¹tka?

Jakie s¹ zwyczaje bo¿onarodzeniowe?
[T]: Jak byli�my dzieæmi to ca³¹ wioskê
przechodzili�my z kolêd¹. Chodzimy po ko-
lêdach do s¹siadów, do wszystkich obo-
wi¹zkowo trzeba pój�æ, pokolêdowaæ, po-
winszowaæ jeszcze trzy dni przed �wiêta-
mi. �piewamy kolêdy w domu, ale te¿ od-
wiedzamy babciê, znajomych, jako kolêd-
nicy. Chodzimy, �piewamy, winszujemy,
mamy takie wierszyki �

I: Na przyk³ad?
[T]: W dzieñ weso³y, weso³a nowina, jako
siê Bogu �wiat zaczyna. Zaczyna siê nie w
pa³acach, nie w partaczach. W betlejem-
skiej szopce narodzi³ siê Pan Jezus malu�-
ki. Wyj¹³ r¹czki z pieluszek i pob³ogos³awi³
�wiat ca³y. Oby�cie byli weseli jak w niebie
anieli tego Wam ¿yczê i winszujê.

Kolêdê te¿ macie i ksi¹dz przychodzi do
domu z b³ogos³awieñstwem?
[T]: To te¿ jest u nas. Czêsto jest tak, ¿e z
ksiêdzem id¹ kolêdnicy. Wtedy dziewczy-
ny ubieraj¹ siê w kolorowe chusty, takie
du¿e - z frêdzlami, maj¹ gwiazdy, dzieci
przygotowuj¹ takie ma³e jase³ka i chodz¹
do ka¿dego domu i winszuj¹. W tym czasie
ksi¹dz jest jeszcze w poprzednim domu i
ma rozmowê. Pó�niej przychodzi, a kolêd-
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nicy id¹ dalej przed nim.

W jaki sposób objawia siê ró¿nica miê-
dzy Ko�cio³em Prawos³awnym, a Ko-
�cio³em Katolickim, gdzie jeden ¿yje w
rytmie kalendarza juliañskiego, a drugi
w rytmie kalendarza gregoriañskiego. I
te dwuwyznaniowe podzia³y w rodzi-
nach, ¿e jeden nale¿y do tego Ko�cio³a,
a drugi do tego Ko�cio³a. Czy oni maj¹
Bo¿e Narodzenia dwa razy?
[T]: Bardzo czêsto tak jest. Do tych rodzi-
ców id¹ na polskie Bo¿e Narodzenie, a do
drugich na ruskie - tak siê czêsto mówi.

[JG]: Bo jest polski i ruski Pan Jezus.

[T]: Prawos³awni na swoje �wiêta maj¹
dzieñ wolny, a my nie mamy, wiêc w nocy
idziemy na Pasterkê, a rano ju¿ normalnie
do pracy. Je¿eli w rodzinie dwie osoby s¹
aktywne religijnie, kto aktywniejszy przeci¹-
ga rodzinê na swoj¹ stronê, i je�li to jest
osoba prawos³awna, to przeci¹ga rodzinê
do cerkwi, a je�li katolicka to do ko�cio³a
katolickiego. Je¿eli dwie osoby s¹ aktywne
i nie chce siê poddaæ jedna drugiej, to do-
chodzi do konfliktów. Czasem dzieci na re-
ligii mówi¹: - Ja przychodzê do ko�cio³a, a
mój brat idzie do cerkwi, ja z mam¹, a brat
z tat¹. Czêsto na tym tle s¹ nieporozumie-
nia. Podchodzimy ze zrozumieniem do tych
ludzi.

W cerkwi celebracje trwaj¹ zwykle d³u-
¿ej, czasami dwie i wiêcej godzin, a na-
sze - katolickie s¹ krótsze. Czy to nie
sprzyja wyborowi, bo tu krócej?
[T]: Nie tylko dla Mszy, chocia¿ mówi siê o
tym, ¿e w cerkwi jest niezrozumia³y jêzyk
cerkiewny, staros³owiañski. Wiêc jak do ka-
tolickiego ko�cio³a przychodz¹, to rozu-
miej¹ czytania w jêzyku ukraiñskim i du¿o
ludzi zwraca na to uwagê. U nas - w Ko-
�ciele katolickim - do �lubu trzy miesi¹ce
trzeba siê przygotowywaæ, a tam dzisiaj
przychodzisz, a jutro "daj¹" ci �lub. S¹ tacy
katolicy, którzy tam �bior¹ �lub�, bo nie chc¹
przychodziæ przez trzy miesi¹ce na nauki.

Niedaleko Kamieñca Podolskiego jest
piêkny kanion. By³a� tam kiedy�?
[T]: Tak, nad rzek¹ Smotrycz¹. Jest piêkny,
trzeba go zobaczyæ. Ca³y Kamieniec oto-
czony jest wod¹ i ta rzeczka wy¿³obi³a ta-
kie piêkne koryto, do�æ g³êbokie i szero-
kie.

Jaka jest Twoja rodzina?
[T]: Du¿a. Mam cztery siostry i jednego bra-
ta.

Jak to siê sta³o, ¿e zosta³a� katechetk¹?
[T]: Ja nie jestem z zawodu katechetk¹ lecz
pedagogiem, choæ zawsze mia³am pragnie-
nie ¿eby dzieliæ siê tym co wiedzia³am o
Panu Jezusie, bo w tym �rodowisku gdzie
ja mieszka³am by³o bardzo ma³o ludzi wie-
rz¹cych. Z siostr¹ by³y�my jedyne wierz¹-

ce katoliczki w klasie i zawsze szuka³y�my
okazji, by co� powiedzieæ o Panu Jezusie.
Odziedziczyli�my to po rodzicach, a Pan
Bóg da³ nam odwagê, ¿e nie ba³y�my siê
mówiæ. Gdy chodzi³y�my do przedszkola to
lubi³y�my siê bawiæ w "msze �wiête", po-
grzeby odprawiaæ. Mamê nieraz z pracy
wyzywali i mówili: - Wiesz, co twoje dzieci
w przedszkolu robi¹? - Ucz¹ dzieci w przed-
szkolu "Ojcze nasz". Kiedy� nawet Policja
przyjecha³a, gdy akurat "msza �wiêta" by³a.
Przyjecha³ jaki� urzêdnik z mam¹ i powie-
dzia³: - No zobacz co twoje dzieci robi¹?!
Rozpêdzili nas powiadaj¹c, ¿e w takie "za-
bawy" nie wolno siê bawiæ, a akurat by³o
przed "komuni¹". Wiêc kiedy panowie tam
co� pogadali i jeszcze do bramy dobrze nie
doszli, my�my stoliczek znów przysunê³y i
"komuniê" zaczêli.

A "komuni¹" co by³o?
[T]: Groszki, dra¿etki.

A co z zabaw¹ w "pogrzeb"?
[T]: Gdy �bawili�my siê� w pogrzeb, robili-
�my trumnê z desek. Muszê powiedzieæ, ¿e
mama nas zawsze bra³a na pogrzeby i dla-
tego my�my bardzo lubi³y chodziæ po po-
grzebach.

Fajnie by³o na pogrzebie?
[T]: Nie. My�my sz³y siê modliæ za zmar³¹
osobê. Du¿o w domu rozmawia³o siê o
zmar³ych. Babcia nam opowiada³a, ¿e du¿o
trzeba za nich modliæ siê, ¿e nie trzeba siê
ich baæ, ¿e dusze zmar³ych nic z³ego nie
mog¹ nam zrobiæ, ¿e oni potrzebuj¹ naszej
pomocy. I my�my nigdy nie ba³y siê zmar-
³ych, a odwrotnie takie jakie� pragnienie
by³o, ¿eby pomóc tym duszom. I wiedzia³y-
�my, ¿e gdy idziemy na pogrzeb to poma-
gamy tym duszom zmar³ym.

Czy obserwujcie takie zjawisko, ¿eby
�mieræ chce siê "zneutralizowaæ", o niej
nie mówiæ i udawaæ, ¿e jej nie ma?
[T]: Nie, bo u nas pogrzeb mamy w tradycji
zakorzeniony - bez wzglêdu na wyznanie.

Jak obchodzicie uroczysto�æ Wszyst-
kich �wiêtych?
[T]: S¹ tacy którzy przychodz¹ do ko�cio³a
na Paschê, bo u nas siê mówi na Wielka-

noc - Pascha, i na cmentarz. Jest wtedy
Msza �w. na cmentarzu i trzeba pój�æ za-
paliæ �wieczkê, i to jest w tradycji. I jeszcze
trzeba i�æ na Bo¿e Narodzenie.

[I]: Ilu ksi¹dz ma katechetów?
[JG]: Dok³adnie to nie wiem. Jest ksi¹dz
wikariusz, dwie katechetki, które na sta³e
pracuj¹ w parafii i jest jeszcze kilku para-
fian, którzy spo³ecznie pomagaj¹ - szcze-
gólnie w katechezie doros³ych, to znaczy
maj¹ tygodniowo jedn¹ czy dwie godziny
katechezy dla doros³ych.

[I]: Jak to robicie?
[JG]: W kilku wioskach jest katecheza dla
doros³ych. Og³aszamy kiedy bêdzie i chêt-
ni na ni¹ przychodz¹.

Jaka jest tematyka? Og³aszacie wcze-
�niej temat?
[JG]: Nie. Tak samo jak jest katecheza dla
dzieci, tak samo jest dla doros³ych, którzy
ucz¹ siê od podstaw: "W imiê Ojca i Syna
�, dziesiêæ przykazañ, o sakramentach. Ci
ludzie nie mieli katechezy w dzieciñstwie,
wiêc dla nich to wszystko jest nowe. Wierz¹,
¿e jest Pan Bóg, ale wiedzy religijnej maj¹
niewiele. Ludziom doros³ym potrzebna jest
podstawowa katecheza .

[I]: My mówimy to samo tu w parafii, ¿e
powinna byæ katecheza doros³ych.
Tereso, powiedzia³a� w swoim wyst¹pie-
niu, ¿e modlitwa to moc. Jak to objawia
siê w twoim ¿yciu? Jak to rozumiesz, ¿e
modlitwa to moc?
[T]: Osobi�cie do�wiadczy³am mocy modli-
twy, przez to, ¿e sama siê modli³am, ale te¿
odczuwam Bo¿e b³ogos³awieñstwo, obec-
no�æ Bo¿¹. Nie mam lêku przed czym�, nie
martwiê siê. Pan Bóg przez modlitwê daje
mi wewnêtrzny spokój, wewnêtrzn¹ rado�æ.
Szczególnie w akcjach ewangelizacyjnych,
gdy idê do ludzi i wiem, ¿e kto� siê za mnie
modli, to jest dla mnie pomoc wewnêtrzna,
¿e nie mam lêku gdy mówiê do ludzi. Mo¿e
nie raz nie mam czasu by solidnie siê przy-
gotowaæ. Ale kiedy zaczynam mówiæ to
sk¹d� mi siê dobre my�li rodz¹, takie które
okazuj¹ siê potrzebne i ja wierzê, ¿e to jest
w³a�nie moc modlitwy. Wiem, ¿e tam kto�
za mnie siê modli i uprasza u Boga tê ³askê,
¿e ja mogê dzia³aæ.

Dziêkujemy Wam za rozmowê i to �wia-
dectwo.
[JG]: Ja te¿ dziêkujê.

[T]: I ja dziêkujê. Zapraszam na Ukrainê do
nas.

Pewnie skorzystamy ...

Od redakcji:
Rozmowê przeprowadzono 9. grudnia  2007
roku w Bydgoszczy.
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PAN JEZUS POLSKI I RUSKI

MGR TERESA
ANDRUSZCZYSZYN

Urodzi³a siê na Ukrainie w rodzinie
wielodzietnej z polskimi tradycjami. Ju¿
w latach m³odzieñczych przejawia³a du-
cha apostolskiego, próbuj¹c przekazy-
waæ szczególnie m³odym ludziom,
dobr¹ nowinê o Chrystusie.

Po ukoñczeniu szko³y �redniej przy-
jecha³a do Polski i podjê³a studia peda-
gogiczne na UMK w Toruniu. Dzi� jest
katechetk¹ w parafii pw. �w. Wojciecha
w Gwardijskie na Ukranie.



TOWARZYSTWO  �WIÊTEGO  WOJCIECHA
nowa wspólnota parafialna zaprasza

Jak ju¿ informowali�my w poprzednim
numerze, oraz jak wielu z nas widzia³o, w
parafii powsta³a nowa wspólnota �wiecka.
Jest ni¹ Towarzystwo �wiêtego Wojciecha.
Wspólnota liczy jak na razie 10 cz³onków,
z czego 8 osób to nowi bracia, a 2 osoby to
bracia nale¿¹cy do Towarzystwa �wiêtego
Wojciecha ju¿ wcze�niej. Wst¹pili do nie-
go w innych parafiach zanim zamieszkali
w naszej.

Dzisiaj pragnê przybli¿yæ nieco wiedzê
PT Czytelników o tej wspólnocie. Sk³oni³y
mnie do tego pytania, które do mnie ostat-
nio dociera³y typu: co to za elitarna grupa?,
co bêdzie robi³a?, komu i do czego potrzeb-
na?

Otó¿ Towarzystwo �wiêtego Wojciecha
to nic innego jak  mêskie stowarzyszenie
publiczne katolików w Ko�ciele. Posiada
osobowo�æ prawn¹ zarówno ko�cieln¹
zgodnie z kanonem 313 Kodeksu Prawa
Kanonicznego, jak i �wieck¹, na podstawie
ustawy "O stosunku Pañstwa do Ko�cio³a
Katolickiego" Dz. U. Nr 20 poz. 154.. Jest
bowiem zarejestrowane w S¹dzie Woje-
wódzkim w Poznaniu.  Mog¹ do niego na-
le¿eæ mê¿czy�ni �wieccy, jak i kap³ani.
Cz³onek Towarzystwa winien wykazywaæ
siê aktywnym ¿yciem religijnym, zaanga¿o-
waniem w ¿yciu spo³ecznym i ko�cielnym
zgodnie z spo³eczn¹ nauk¹ Ko�cio³a. Cz³o-
nek wspólnoty a te¿ prawo nosiæ odznakê
Towarzystwa, oraz podczas uroczysto�ci
ko�cielnych p³aszcz z emblematem.
P³aszcz ten jednak nie jest znakiem przy-

nale¿no�ci do jakiej� grupy elitarnej, a ra-
czej ma znaczenie historyczne. Towarzy-
stwo �wiêtego Wojciecha jest bowiem kon-
tynuatorem powsta³ej w 1882 roku w Gnie�-
nie Stra¿y �wiêtego Wojciecha. Stra¿ ta
podczas okupacji i w latach Polski Ludo-
wej nie mog³a istnieæ, a Towarzystwo prze-
jê³o jej tradycje dopiero od 1990 roku.

Co bêdzie  robi³a ta grupa? Bêdzie wy-
pe³nia³a swe obowi¹zki statutowe, czyli sze-
rzy³a kult �w. Wojciecha i dba³a o dziedzic-
two duchowe i materialne tego �wiêtego.
Bêdzie bra³a udzia³ w uroczysto�ciach ku
czci �w. Wojciecha, nawiedzaniu Jego Gro-
bu i przybli¿aniu spo³eczeñstwu Jego po-
staci. Innym zadaniem Towarzystwa jest
przybli¿anie duchowieñstwu problemów
ludzi �wieckich, kszta³towanie i integrowa-
nie spo³eczno�ci katolickiej poprzez pu-
bliczne wyra¿anie pogl¹dów katolickich i
poprzez wspó³pracê z miejscowymi dusz-
pasterzami w zakresie spraw i problemów
parafii.

Komu i do czego potrzebna jest taka
grupa? Po pierwsze samym cz³onkom do
wzajemnego o¿ywienia wewnêtrznego du-
cha chrze�cijañskiego, do u�wiêcania siê i
swym przyk³adem u�wiêcania swych ro-
dzin, znajomych itp. Równie¿ potrzebna jest
nam wszystkim, którzy mo¿emy poprzez
wzajemn¹ modlitwê jedni za drugich, umac-
niaæ siê i odkrywaæ na nowo swe w³asne
powo³anie w Ko�ciele. Zapewne Bracia z
tego Towarzystwa nie zapomn¹ o nas
wszystkich w swych modlitwach.

Warto mo¿e jeszcze wspomnieæ, ¿e
dniem spotkañ Towarzystwa jest ka¿dy 23
dzieñ miesi¹ca. Wtedy Towarzystwo wraz
z parafi¹ zbiera siê na wspólnej Mszy �w. o
18.30.

Towarzystwo �wiêtego Wojciecha po-
siada te¿ swój hymn - pie�ñ pochodz¹c¹ z
XVII wieku o tre�ci:

S³awny w mêczenników gronie,
o Wojciechu, nasz patronie!
Za Twe prace i cierpienia przyjmij
od nas dziêkczynienia.
O Wojciechu, nasz patronie,
zawsze stawaj nam w obronie,
a swoimi modlitwami
Boga prosiæ racz za nami.
Upro� i Bogarodzicê, Maryjê,
czyst¹ Dziewicê
by za nami siê wstawia³a,
Syna swego ub³aga³a.
Bo¿e, w �wiêtych swych chwalebny
co ich zsy³asz w czas potrzebny.
Daj, niech dojdziem przez Wojciecha
gdzie przeczysta wieczysta
jest pociecha!

Tyle s³ów o nowej wspólnocie. Jak wi-
daæ nie jest to nic nadzwyczajnego. Nie
obawiajmy siê, ¿e dla nas nie starczy miej-
sca w Ko�ciele i ko�ciele. ¯niwo jest wiel-
kie, a robotników ma³o, wiêc dla wszystkich
miejsca wystarczy

ADALBERT

W ostatnich dniach mieli�my dwie ak-
cje charytatywne przeprowadzone przez
nasz parafialny "Caritas". W pocz¹tkach
grudnia by³a rozdawana  odzie¿ osobom po-
trzebuj¹cym. Z tej formy pomocy skorzy-
sta³o ponad 60 osób. By³a spora ilo�æ odzie-
¿y, zw³aszcza zimowej. Najwiêkszym �po-
wodzeniem� cieszy³y siê tym razem swe-
try. W sumie wydano ich blisko 80 sztuk.
By³y to swetry mêskie, damskie i dzieciê-
ce. Wydano te¿ do�æ du¿o p³aszczy, kur-
tek, ciep³ych bluz, podkoszulek. Szkoda tyl-
ko, ¿e by³o tak niewiele odzie¿y dla dzieci i
niemowl¹t.

Wiele osób pyta³o równie¿ o wózki dla
dzieci, a tych nie by³o w ogóle. Mo¿e w tym
miejscu apel do PT Czytelników. Gdyby kto�
mia³ zbyteczny, ale jeszcze dobry wózek,
to pro�ba, aby ich nie wyrzucaæ. Mo¿na
zawsze przyprowadziæ taki sprzêt do para-
fii. Oddaæ go w salce na parterze, lub w
Biurze Parafialnym, mo¿na nawet w zakry-
stii. Na pewno on dotrze tam gdzie trzeba i
na pewno kto� z naszych parafian bardzo
bêdzie wdziêczny za tego rodzaju pomoc.
Naprawdê mamy wiele rodzin, które spo-
dziewaj¹c siê dziecka nie mog¹ sobie po-
zwoliæ na wydatek zakupu wózka. Oprócz
wózków mog¹ te¿ byæ tak zwane noside³-
ka. One te¿ s¹ innym potrzebne, a nam
czasem tylko zawadzaj¹. Pomagajmy so-
bie wzajemnie, bo przecie¿ to jedno z na-
szych chrze�cijañskich zadañ Wszak Pan
Jezus powiedzia³ "biednych zawsze mieæ
bêdziecie" Mamy ich naprawdê.

W niedzielê, 9 grudnia, zbierali�my ar-
tyku³y ¿ywno�ciowe dla parafian na �wi¹-
teczne paczki. Zebrano do�æ poka�n¹ ilo�æ,
a paczki ju¿ wydano. Z tej formy pomocy
skorzysta³o ponad 120 rodzin. Paczki wca-

le nie by³y takie bylejakie, bo znajdowa³o
siê w nich minimum po 3 kg m¹ki, tyle¿
samo cukru, olej, ry¿ czy kasza, pewna ilo�æ
s³odyczy, czekolady i wiele innych artyku-
³ów. Oczywi�cie nie by³y one jednakowe,
bo nie zawsze wystarcza dla wszystkich
tego samego produktu. To pochodzi ze
zbiórki, a nie z szablonowego zakupu. Jed-
nak proszê mi wierzyæ, znaczna wiêkszo�æ
obdarowanych przyjmowa³a je z wdziêcz-
no�ci¹, nierzadko ze ³zami w oczach. Ta
rado�æ innych to najlepsza nagroda za trud
w³o¿ony w organizacjê takich akcji.

W tym miejscu muszê serdecznie po-
dziêkowaæ wszystkim, którzy w³¹czyli siê w
to dzie³o poprzez podzielenie siê i dostar-
czenie tego, co mogli. Dziêkujê te¿ wszyst-
kim, którzy pomagali przy tym dziele,
zw³aszcza dy¿uruj¹cym wolontariuszom z
naszych wspólnot parafialnych, którzy po-
�wiêcili swój czas przy dostarczaniu wszyst-
kich zebranych produktów do punktu zbior-
czego i pomogli w pakowaniu. Do zobacze-
nia w czasie nastêpnej pomocy na �wiêta
Wielkanocne

ADALBERT
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POTRZEBNE SWETRY I KILOGRAMY
POMOC DLA PARAFIAN
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CZ£OWIEK NIE ZNAJ¥CY PRAWDY
NIE JEST WOLNY

ks. bp Jan Tyrawa

Nadchodz¹ce �wiêta Bo¿ego Naro-
dzenia s¹ okresem szczególnym w
¿yciu Ko�cio³a i ka¿dej polskiej ro-
dziny. To tak¿e dobry okres, aby sk³o-
niæ siê ku  refleksji na temat prawdy
i d¹¿enia do prawdziwej m¹dro�ci.
Nie tylko z tej okazji, o rozmowê po-
prosili�my ks. bp Jana Tyrawê Ordy-
nariusza Diecezji Bydgoskiej.

Ksiê¿e Biskupie, diecezja bydgoska jest
najm³odsz¹ w Polsce. Czy ³atwo by³o po-
rzuciæ malownicze okolice Dolnego �l¹-
ska i przyj¹æ obowi¹zki ordynariusza Gro-
du nad Brd¹?
Taka by³a wola papie¿a Jana Paw³a II, z ni¹
siê nie dyskutuje. Urodzi³em siê w Boguszo-
wie-Gorcach k.Wa³brzycha, a s³u¿enie Bogu
jest misj¹, ona nie wybiera miejsc atrakcyj-
niejszych, czy bogatszych kulturowo. Wszê-
dzie trzeba pracowaæ i podejmowaæ trudne
wyzwania.

No w³a�nie, chcia³em nawi¹zaæ do Zjed-
noczonej Europy. Czy grozi nam kryzys
kultury europejskiej?
Wszystko na to wskazuje. Europa odchodzi
dzi� od tych warto�ci i tej wizji filozoficznej,
na której zosta³a zbudowana. Chodzi o po-
jêcie osoby ludzkiej, jej godno�ci, filozofiê ro-
dziny, pracy, pañstwa, prawa, wychowania i
wiele innych rzeczy. To wszystko jest dzi�
przewracane. Odpowied� zajê³aby pewnie
kilka wyk³adów w Wy¿szym Seminarium Du-
chownym, dlatego przejdziemy krótsz¹
drog¹. Z pracy swojej cz³owiek ma po¿ywaæ
chleb codzienny i poprzez ni¹ ma siê przy-
czyniaæ do ci¹g³ego rozwoju nauki i techni-
ki, a zw³aszcza do nieustannego podnosze-
nia poziomu kulturalnego i moralnego spo-
³eczeñstwa, w którym ¿yje jako cz³onek bra-
terskiej wspólnoty. Cz³owiek jest powo³any
do pracy, ta zale¿no�æ wyró¿nia go przecie¿
w�ród reszty stworzeñ.

A jaka w tym przypadku jest rola elit poli-
tycznych, je�li w ogóle s¹. Jak dotrzeæ do
prawdy?
Ka¿dy powinien sobie sam odpowiedzieæ na
takie pytanie. Dlatego warto w tym miejscu
przypomnieæ najwa¿niejsze tre�ci z encykli-
ki JP II "Fides et ratio" i ponownie spytaæ �Kim
jest cz³owiek, jaki jest cel i sens ¿ycia�. Nie-
którym zajmuje to ca³e ¿ycie, inni przyjmuj¹
gotow¹ �papkê medialn¹�. Sens ¿ycia to
umiejêtno�æ "zobaczenia" swojego ¿ycia �od
pocz¹tku do koñca�. Sam Bóg zaszczepi³ w
ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy,
którego ostatecznym celem jest poznanie
Jego samego, aby cz³owiek - poznaj¹c Go i

mi³uj¹c - móg³ dotrzeæ tak¿e do pe³nej praw-
dy o sobie. Zarówno w dziejach Wschodu,
jak i Zachodu mo¿na dostrzec, ¿e cz³owiek
w ci¹gu stuleci przeby³ pewn¹ drogê, która
prowadzi³a go stopniowo do spotkania z
prawd¹ i do zmierzenia siê z ni¹. Im bardziej
cz³owiek poznaje rzeczywisto�æ i �wiat, tym
lepiej zna siebie jako istotê jedyn¹ w swoim
rodzaju. Zarazem coraz bardziej nagl¹ce sta-
je siê dla niego pytanie o sens rzeczy i jego
w³asnego istnienia. Wszystko, co jawi siê
jako przedmiot naszego poznania, staje siê
tym samym czê�ci¹ naszego ¿ycia. Wiêk-
szo�æ ludzi przyzwyczai³a siê do gotowych
rozwi¹zañ i odpowiedzi jak w systemie dwój-
kowym �tak/nie�. Ale to zbyt proste w naszym,
jak¿e skomplikowanym i ciekawym pod

wzglêdem warto�ci, �wiecie. Cz³owiek nie
znaj¹cy prawdy nie jest wolny. Cz³owiek, któ-
ry nie zna prawdy staje siê niewolnikiem w³a-
snej pró¿no�ci, egoizmu, niewiedzy, zmienia-
j¹cej siê mody. Dlatego do prawdy warto
dochodziæ samemu, nawet ca³e ¿ycie.

Goethe powiedzia³, ¿e je�li kto� nie wie-
rzy we w³asny rozwój, na zawsze pozo-
stanie tylko szarym przechodniem. Czy w
Polsce jest mo¿liwe kreowanie w³asne-
go wizerunku?
Oczywi�cie, zawsze trzeba my�leæ pozytyw-
nie. W tym kontek�cie ciekawie wygl¹da teo-
ria pozytywnego kryzysu opisana przez wy-
bitnego psychologa Kazimierza D¹browskie-
go. To on dok³adnie scharakteryzowa³ pozio-
my rozwoju. W swoich pracach rozwija³ tezê
o �dezintegracji pozytywnej� i wskazywa³ na
trzy poziomy: integracja pierwotna, dezinte-
gracja i integracja wtórna.  Niestety w Pol-
sce o nim zapomniano. A ju¿ Norwid pisa³, i¿
aby Polak móg³ byæ doceniony w naszym
kraju, musi najpierw zostaæ zauwa¿ony na
Zachodzie.

Ekscelencjo, zmieñmy nieco temat i po-
rozmawiajmy o fundamentach chrze�ci-
jañstwa w kontek�cie trudnych dylema-
tów ¿yciowych. Jakie jest stanowisko
Ko�cio³a w kwestii przeszczepu narz¹-

dów i eksperymentów klonowania?
Niezmienne. Transplantacja jest czym� do-
brym, dawca ratuje przecie¿ ¿ycie drugiego
cz³owieka, o ile dokonuje siê pod pewnymi
warunkami, gdzie najwa¿niejsz¹ spraw¹ jest
stwierdzenie �mierci mózgu. Ko�ció³ katolicki
jest jednak przeciwny klonowaniu cz³owie-
ka, zarówno reprodukcyjnemu jak i terapeu-
tycznemu (komórki od klonowanych embrio-
nów ludzkich). O ile w pierwszym wypadku
sprawa jest oczywista i stanowisko Ko�cio³a
podziela wiêkszo�æ krajów oraz instytucji
miêdzynarodowych, o tyle kwestia klonowa-
nia terapeutycznego jest bardziej kontrower-
syjna.

W�ród przemian demograficznych jakie
dokonuj¹ siê w najbardziej rozwiniêtych
krajach �wiata coraz czê�ciej odnotowy-
wany jest fakt swoistej rewolucji prokre-
acyjnej. Z jednej strony w wielu pañ-
stwach obserwuje siê spadek przyrostu
naturalnego, poprzez rozpowszechnienie
aborcji i antykoncepcji. Z drugiej jednak
strony, mo¿na us³yszeæ g³osy rodziców,
którzy pomimo chêci posiadania dzieci,
mieæ ich nie mog¹. Wspó³czesna biome-
dycyna zaproponowa³a sztuczne zap³od-
nienie �in vitro�. Jakie jest zdanie Ko�cio-
³a?
Nie do przyjêcia z etycznego punktu widze-
nia. Poniewa¿ cz³owiek jest obrazem Boga,
to równie¿ mi³o�æ ludzka musi stanowiæ od-
zwierciedlenie Bo¿ej mi³o�ci.  Prokreacja
ludzka bêd¹c odzwierciedleniem stwórczej
mocy i mi³o�ci Boga nie mo¿e byæ sprowa-
dzana jedynie do poziomu medycznego eks-
perymentu. Dziecko poczête jest osob¹ i dla-
tego domaga siê naturalnego sposobu pro-
kreacji, czyli w pe³nym wymiarze osobowym,
w mi³o�ci.

Laboratoria medyczne i prywatne kliniki wy-
konuj¹ce zabiegi sztucznego zap³odnienia
nie mog¹ zast¹piæ ca³ego bogactwa ducho-
wego naturalnej prokreacji. Nie jest to jed-
nak najwa¿niejsze. Najwa¿niejsze jest to, ¿e
przy tej okazji niszczy siê ile� zap³odnionych
embrionów ludzkich, jak w metodzie FIVET
- (Fertilization In Vitro and Embryo Transfer).

I tu rodzi siê pytanie, kim jest cz³owiek i jego
godno�æ, ¿e mo¿na go traktowaæ jak przed-
miot, rzecz, �rodek do celu. S¹ to problemy,
które wi¹¿¹ siê z problemami aborcji, euta-
nazji: m.in. z uprzedmiotowieniem cz³owie-
ka. S¹ przecie¿ jeszcze inne rozwi¹zania np.
adopcja. (wiêcej: Artur J. Katolo, www.ko-
sciol.pl). Powiem wprost: nie lubiê poruszaæ
tych problemów w czasie wywiadów, bowiem
wywiad jest zawsze du¿ym skrótem my�li i
wiêcej rodzi dalszych pytañ ni¿ daje odpo-
wiedzi.

Wiem, i¿ jedn¹ z pasji Ksiêdza Biskupa
jest technika, szczególnie motoryzacja i
informatyka. Korci mnie, aby zadaæ do�æ

Rozmowa �wi¹teczna

KIM JEST CZ£OWIEK?
z ks. bpem Janem Tyraw¹ rozmawia Krzysztof Golec
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Droga Redakcjo
Jakie znaczenie i si³ê sprawcz¹ maj¹ o�wiad-
czyny i zarêczyny?

Antoni

W dzisiejszej dobie o�wiadczyny i zarê-
czyny pojmuje siê jako co�, co jest staromod-
ne i niepotrzebne i niezbyt czêsto wykorzy-
stuje siê te formy, jako bardzo wa¿ne etapy
przygotowuj¹ce mê¿czyznê i kobietê do za-
warcia sakramentalnego ma³¿eñstwa. A s¹
to wydarzenia, zwyczaje i �celebracje� bar-
dzo wa¿ne i istotne, bo oznaczaj¹ one wpro-
wadzenie nowych jako�ci do wzajemnych re-
lacji osób, które planuj¹ byæ ze sob¹ "�a¿
do �mierci".

Jest to przede wszystkim formalne i pu-
bliczne wyra¿enie swego pragnienia, ¿e chce
siê wej�æ w zwi¹zek ma³¿eñski z dan¹ osob¹
w jakiej� okre�lonej przysz³o�ci. Wyra¿enie
tego pragnienia mo¿e mieæ ró¿ne formy,
ukszta³towane przez historie i tradycjê da-
nego regionu i wi¹¿¹ siê z regu³y z tym, ¿e

ksi¹dz  MELCHISEDEC      odpowiada

mê¿czyzna o�wiadcza siê kobiecie, która te
o�wiadczyny przyjmuje, albo i nie! I wtedy
jest przewidziany ceremonia³ zarêczyn - od
tej chwili staj¹ siê oni oficjalnie narzeczony-
mi.

Takie nowe relacje pozwalaj¹ na zwery-
fikowanie swoich decyzji i wyborów, postaw,
postanowieñ, planów, zamierzeñ, oczekiwañ
zwi¹zanych ze wspólnym ¿yciem w ma³¿eñ-
stwie. Pozwalaj¹ na poznanie siê od strony
charakterów, zalet, wad i s¹ równie¿ prób¹
czysto�ci i wzajemnej wierno�ci, której do-
bre prze¿ycie procentuje czysto�ci¹ i wier-
no�ci¹ w zwi¹zku ma³¿eñskim.

A wiec ten czas narzeczeñski, je¿eli bê-
dzie dobrze wykorzystany, mo¿e byæ piêk-
nym i warto�ciowym okresem, który  we-
wnêtrznie i duchowo przygotowuje nie tylko
do owocnego przyjêcia sakramentu ma³¿eñ-
stwa, ale przede wszystkim do zgodnego
bycia ��dwoje jednym cia³em�, jednym ser-
cem i jedn¹ dusz¹.

Drodzy M³odzi Przyjaciele!
Tegoroczne Spotkanie M³odych nad Led-

nic¹ odbêdzie siê w sobotê 7 czerwca 2008
o 17.00, czyli w pierwsz¹ sobotê czerwca.
Tematem spotkania bêdzie przyja�ñ.

"Nazwa³em was przyjació³mi", tak zwra-
ca³ siê do swoich uczniów sam Pan Jezus,
tak zwraca³ siê do nas, gromadz¹cych siê
nad Lednic¹ Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II,
nazywaj¹c nas swoimi przyjació³mi.

Temat przyja�ni zdaje siê byæ tematem
niezwykle potrzebnym, kiedy s³abn¹ wiêzi
pomiêdzy lud�mi, kiedy ludzie zdaj¹ siê od-
dalaæ od siebie a nie zbli¿aæ. M³odzi ludzie
panicznie boj¹ siê samotno�ci i odrzucenia.
Próbujemy temu zaradziæ zwracaj¹c siê w
pierwszym rzêdzie do Tego, który nas pierw-
szy umi³owa³ nazywaj¹c przyjació³mi.

Nad Lednicê zapraszamy jak zawsze
wszystkich, ale szczególnietych, którzy
pragn¹ znale�æ przyjaciela lub za swojego
przyjaciela szczególnie siê pomodliæ. Zapra-
szamy tych, którzy bêd¹c w narzeczeñstwie
powa¿nie traktuj¹ swoje ¿ycie i swoj¹ przy-
sz³o�æ i pragnêliby w przyja�ni przez nie
przej�æ. Wreszcie tych, którzy pragnêliby
wymodliæ sobie przyjaciela, przysz³¹ ¿onê
lub przysz³ego mê¿a.

Zapraszamy te¿ ma³¿eñstwa, dla których
mi³o�æ ma³¿eñska rozumiana jest w³a�nie w
kategorii przyja�ni. Wezwanie do przyja�ni,
to wezwanie do doskona³ej mi³o�ci. Nie je-
ste� sam. Kto� idzie obok ciebie, komu� na
tobie zale¿y, kto� pragnie ci pomóc. Przy-
jed� nad Lednicê. Tam wspólnie wybierze-
my Chrystusa jako przyjaciela, bêdziemy siê
modliæ o przyja�ñ miedzy lud�mi, bêdziemy
siê modliæ o wybór ¿yciowego partnera:
mê¿a lub ¿onê, podamy sobie rêce w du-
chu przyja�ni Chrystusowej.

Otrzymasz dwie ryby na znak przyja�ni z
Chrystusem; jedn¹ zatrzymasz dla siebie,
drug¹ oddasz twojemu przyjacielowi, aby
zawsze o Tobie pamiêta³. Ty natomiast bê-
dziesz zawsze pamiêta³ o Chrystusie, Two-
im najwiêkszym Przyjacielu.

Czekamy na Ciebie na Polach Lednickich
w sobotê, 7 czerwca od samego rana.

Jan W. Góra OP z m³odzie¿¹ lednick¹

Adrs do koresponedncji,
Bartlomiej Dobrzynski

Rzecznik Prasowy LEDNICA 2000
Koordynator medialny LEDNICA 2000

+48 0661-294-646
b.dobrzynski@lednica2000.pl
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Milczenia od gadu³ siê nauczy³em,
tolerancji od nietolerancyjnych,
a ¿yczliwo�ci od nie¿yczliwych

Gibran Khalil

banalne pytanie. Jakim samochodem  je�-
dzi Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej?
Istotnie, moja s³abo�æ do techniki i motory-
zacji sprawia czêsto k³opoty medialne. Dla-
tego wyja�niam przy okazji, je¿d¿ê kilkulet-
nim Audi A6 3.0 TDI. To bardzo dobry mo-
del, ju¿ nie na pompowtryskiwaczach  tylko
zasilany  wtryskiem common rail. Je�li do-
dam, i¿ spala zalewie 8,5 litra oleju napêdo-
wego, przy niewygórowanej cenie zakupu,
to wybór jest oczywisty.

Czy Audi jest jedyn¹ akceptowan¹ mark¹
przez Ksiêdza Biskupa?
Nie. Wcze�niej je�dzi³em niemal 7-letni¹
Toyot¹ Coroll¹. Nakrêci³a bezawaryjnie po-
nad 210 tys. km. Jednak teraz przyby³o obo-
wi¹zków, bardzo du¿o podró¿ujê, nawet  30-
35 tys. km rocznie i A6 jest  bardzo odpo-
wiednie. Poza tym, to takie zgrabne auto.
Oczywi�cie wchodz¹ nowe technologie sa-
mochodów hybrydowych, które zapewne s¹
bardziej oszczêdne, ale ile kosztuj¹?

Kto kieruje limuzyn¹ Ordynariusza Diece-
zji Bydgoskiej. Jak reaguj¹ policjanci w
przypadku przekroczenia prêdko�ci?
Spodziewa³em siê tego pytania. Muszê przy-
znaæ, i¿ sam uwielbiam zasi¹�æ na lewym
fotelu, w sprawach s³u¿bowych wyrêcza
mnie etatowy kierowca. On te¿ obs³uguje,
naprawia i konserwuje s³u¿bow¹ limuzynê.
Je�li chodzi o drug¹ czê�æ, to nie przyznajê
siê, kim jestem. Ostatecznie chyba wiem,
gdzie mo¿na jechaæ szybciej, a tak¿e od cze-
go jest solidarno�æ w�ród kierowców.

Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³: Krzysztof Golec, zdjêcie autor

Od autora: Ks. Biskup przekaza³ Czytelnikom
nastêpuj¹ce ¿yczenia (uwaga: skrót �Ss� to nowa
encyklika papie¿a Benedykta XVI �Spe salvi�)

Z okazji �wi¹t Narodzenia Pañskiego

sk³adam najserdeczniejsze ¿yczenia,
aby jak Jezus Chrystus narodzi³ siê

w Betlejem, tak w nas na nowo

narodzi³a siê nadzieja i tchnê³a

 moc¹, która nauczy "sztuki bycia
prawym cz³owiekiem" (Ss 6).

x. Jan Tyrawa

KS. BP JAN TYRAWA - dr teologii, cz³onek
Episkopatu Polski ds. �rodków spo³eczne-
go przekazu, od marca 2004 roku biskup
Diecezji Bydgoskiej, wyk³adowca w Wy-
¿szym Seminarium Duchownym w Bydgosz-
czy, pasjonuje siê komputerami i motory-
zacj¹. Jako pierwszy w Episkopacie Polski
pos³uguje siê podpisem elektronicznym.



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�
Bank Pocztowy
49 1320 1113 2045 5859 2000 0003
Fundusz Budowy
Domu Jubileuszowego
06 13201117 2045585920000001

BY£O
9 grudnia br. w sali widowiskowej obiektów
sportowych przy ul. Piwnika Ponurego w
Bydgoszczy odby³a siê premiera spektaklu
O Bo¿ym Narodzeniu i godno�ci cz³owie-
ka.

Wyró¿nienie dla �ZIARENEK� - z rado�ci¹
informujemy, ¿e Zespó³ Wokalny �ZIAREN-
KA, prowadzony przez Macieja Ró¿yckiego,
zdoby³ wyró¿nienie w kategorii klas I-III Mu-
zyka w II Wojewódzkim Konkursie Artystycz-
nym FRAJDA.

BÊDZIE
W dniach od 28 do 30 grudnia 2007 roku
zapraszamy do udzia³u w III Fordoñskim Tur-
nieju Weekendowym, a w dniach w dniach
od 29 do 30 grudnia 2007 roku w Turnieju
Klasyfikacyjnym. Wiêcej na stronie interne-
towej.

4 stycznia 2008 (pi¹tek) o 19.15 Fundacja
�Wiatrak� zaprasza na coroczny Koncert Ko-
lêd do ko�cio³a Matki Boskiej Królowej Mê-
czenników. Wspólne �piewanie pastora³ek
rozpocznie Koncert dedykowany �p. Ks. Zyg-
muntowi Trybowskiemu- za³o¿ycielowi i
pierwszemu proboszczowi naszej parafii.
Kolêdowanie poprowadzi zespó³ pop-gospe-
lowy QUADRANS - od ponad roku dzia³aj¹-
cy w  �Wiatraku�, wystêp wzbogaci obecno�æ
¯ywego ¯³óbka - �wiêtej rodziny, zwierz¹t i
pasterzy. Wstêp wolny.

Od 28 stycznia do 1 lutego na Pó³kolonie
zimowe z nauk¹ jêzyków obcych. Koszt 20
z³. Uczestnicy od 7 do 12 lat (50 uczestni-
ków). Zapisy do 18 stycznia 2008.
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Hanna Górecka: Czy by³ Pan ju¿ kiedy� w
Bydgoszczy?
Pawe³ Del¹g: W Bydgoszczy bywa³em wie-
lokrotnie. Nie potrafiê podaæ dok³adnej licz-
by, gdy¿ przyje¿d¿a³em tutaj z ró¿nymi �wy-
darzeniami kulturalnymi�. Niektórzy czytelni-
cy mog¹ tego nie pamiêtaæ, gdy¿ po raz
pierwszy przyjecha³em do Bydgoszczy po-
nad 10 lat temu.

W jakiego typu wydarzeniach bra³ Pan
udzia³?
To by³y ró¿nego rodzaju koncerty i spekta-
kle

W tym roku Dzieñ Papieski odbywa³ siê
po raz siódmy. Co Pan s¹dzi o organiza-
cji tego typu imprez? Czy s¹ one potrzeb-
ne spo³eczeñstwu?
Na pewno Pani wie, ¿e ka¿da rzecz maj¹ca
charakter symboliczny utrwala tradycje. My-
�lê, ¿e Dzieñ Papieski jest bardzo potrzeb-
ny spo³eczeñstwu - choæ ten jeden dzieñ w
roku. Spu�cizna intelektualna i duchowa po
Ojcu �wiêtym - Janie Pawle II jest olbrzy-
mia, nawet w wymiarze symbolicznym. Uwa-
¿am, ¿e tego typu koncert dedykowany Ja-
nowi Paw³owi II, a tak w³a�nie jest z Golgot¹
�wiêtokrzysk¹ jest pielêgnowaniem tradycji.

Tegoroczny koncert galowy odbywa³ siê
pod has³em �Jan Pawe³ II - obroñca god-
no�ci cz³owieka�. Podczas pielgrzymki
do Bydgoszczy w  czerwcu 1999 roku po-
wiedzia³: - �Za szczególn¹ powinno�æ na-
szego pokolenia w Ko�ciele uwa¿am ze-
branie wszystkich �wiadectw o tych, któ-
rzy dali ¿ycie dla Chrystusa. Nasz wiek
XX, nasze stulecie ma swoje szczególne
martyrologium w wielu krajach, w wielu
rejonach ziemi, jeszcze nie w pe³ni spi-
sane�. Jednym z tych miejsc jest Fordoñ-
ska Dolina �mierci? Czy mo¿e siê Pan
ustosunkowaæ do tych s³ów?
Niestety do tej pory mi siê to nie uda³o. Wi-
dzi Pani, nie wiem czy mi czas na to pozwo-
li. Mo¿e to przykre, co mówiê, ale prawdzi-
we. Jutro rano bêdê musia³ wróciæ do War-
szawy, a dzisiaj mamy koncert. Móg³bym siê
ustosunkowaæ do ka¿dych s³ów Ojca �wiê-
tego, ale my�lê, ¿e komentarze nie s¹ po-
trzebne. Nie jestem od tego, ¿eby rozwa¿aæ,

Rozmowa po koncercie

O PAMIÊCI I TRADYCJACH
z Paw³em Del¹giem rozmawia³a Hanna Górecka

to co powiedzia³ Jan Pawe³ II. Moim zdaniem
od tego typu spraw s¹ teolodzy jak i ksi¹¿ki.
Osobi�cie idê w³asn¹ �cie¿k¹ duchow¹ i po
prostu nie czujê siê do koñca upowa¿niony,
¿eby w tym momencie komentowaæ to co
powiedzia³ Jan Pawe³ II. Nie czujê siê - krót-
ko mówi¹c - na si³ach.

A czy jest Pan za udokumentowaniem
tego o czym mówi³ Ojciec �wiêty?
Mam dla Pani smutn¹ wiadomo�æ. My�lê, ¿e
tak naprawdê wiek XX niczym nie ró¿ni siê
od poprzednich stuleci. Jedyn¹ zmian¹ mo¿e
byæ skala cierpienia albo kwestia morderstw
jak i ludobójstwa. Niestety nie s¹dzê, ¿eby
obecna sytuacja by³a lepsza w przysz³o�ci.
Nale¿y sobie zadaæ pytanie: - Dlaczego w
ogóle istnieje z³o? My�lê, ¿e tak naprawdê
nigdy nie znajdziemy odpowiedzi na to pyta-
nie. Po prostu sami stoimy w obliczu pew-
nych faktów i nie wiemy co z nimi powinni-
�my zrobiæ. W jaki sposób mamy poj¹æ lu-
dobójstwo Ormian czy ¯ydów, czy to co siê
sta³o na przyk³ad w Powstaniu Warszaw-
skim? To nie jest kwestia rozumienia, gdy¿
to ju¿ jest historia. Tak na dobr¹ sprawê cier-
pienia pojedynczych jak i milionów ludzi, w
obliczu pewnych wydarzeñ historycznych,
okazuj¹ siê marginalne. Najlepszym tego
przyk³adem jest rze� na Woli. Mia³o to miej-
sce w czasie Powstania Warszawskiego,
zginê³o wtedy oko³o 40 tysiêcy osób. Dla
cz³owieka ¿yj¹cego dzisiaj jest to wydarze-
nie wstrz¹saj¹ce, a w tamtych czasach by³o
to marginalne. Jak ju¿ o tym rozmawiamy to
trzeba wspomnieæ,  ¿e prawie 2 tysi¹ce dni
od rozpoczêcia II wojny �wiatowej, ka¿dego
dnia umiera³y dziesi¹tki tysiêcy ludzi. Jest
jedna pozytywna rzecz. Mianowicie dobre
jest to, ¿e od ponad 60 lat mamy pokój w
Europie. Zosta³a utworzona Unia Europej-
ska. My�lê, ¿e ten pokój jest w tej chwili trwa-
³y i  cieszymy siê w miarê du¿ym bezpieczeñ-
stwa.

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 Pan Byd-
goszcz?
Zadaje mi Pani bardzo trudne pytania, bo ja
czuje siê teraz winny, ¿e nie bêdê móg³ tego
zrobiæ. Dowiaduje siê teraz pierwszy raz o
tego typu sprawach w dzisiejszej rozmowie.
Naprawdê dzisiaj przyjecha³em, ¿eby zagraæ
Golgotê �wiêtokrzysk¹ razem z zespo³em.
Natomiast jutro po prostu wracam do War-
szawy. Byæ mo¿e to niezbyt dobrze o mnie
�wiadczy, ale nie zawsze jest miejsce jak i
czas, by odbywaæ tak¹ duchow¹ wêdrówkê.
Po prostu nie zawsze mo¿na robiæ to, na co
siê ma tak naprawdê ochotê.

Dziêkuje bardzo za rozmowê
Ja równie¿ dziêkuje.

Od redakcji: Rozmawiano 14 pa�dziernika 2007 r.

FUNDACJA �WIATRAK�
(w internecie)

www.wiatrak.org.pl;
ckk@wiatrak.org.pl
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BY£O
8.12. Uroczysto�æ patronalna Ruchu �wiat³o-
¯ycie, Dzieñ Wspólnoty Ruchu �wiat³o-¯ycie
w parafii �w. Andrzeja Boboli

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

16.12. Szko³a Animatorów; o.o. Jezuici

16-19.12. Adwentowe Rekolekcje Parafialne

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 18:00, a o 19:30 Msza �w. Ruchu �wiat³o-
¯ycie: Oazy M³odzie¿y i Domowego Ko�cio-
³a. ZAPRASZAMY!

BÊDZIE
5.01.2008 Spotkanie Diecezjalnej Diakonii
Liturgicznej; o.o. Jezuici

9.01.2008 Msza �w. w intencji osób uzale¿-
nionych, wspó³uzale¿nionych, zniewolonych
oraz wszystkich, którym bliskie jest dzie³o
Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka i spotkanie
Diakonii Moderacji �wieckiej; o.o. Jezuici

20.01.2008 Szko³a Animatorów; o.o. Jezuici

W Oazie
M³odzie¿yOwacjami na stoj¹co i tradycyjnymi bisa-

mi zakoñczy³ siê w dniu 8 grudnia wystêp
utworzonego przez sze�ciu naszych para-
fian Kabaretu OKO. Arty�ci w ramach pra-

premierowych "Przymiarek" zaprezentowali
mieszkañcom Bydgoszczy swój najnowszy
program zatytu³owany: "�mieræ w oczach".

Licznie zgromadzeni w auli Domu Para-
fialnego widzowie przez blisko dwie godziny
nie mogli narzekaæ na nudê, �ledz¹c losy

O NARODZINACH I GODNO�CI
spektakl tetralno-muzyczny

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

www.oazabydgoska.xt.pl
Kabaret OKO

www.kabaret-oko.pl

Chrystus nie jest dla wybranych, dla
jakiej� arystokracji duchowej. On

przyszed³ zbawiæ wszystkich ludzi, a
najwiêcej kocha tych, którzy najbar-

dziej potrzebuj¹ Jego pomocy.

ks. Franciszek Blachnicki

prze�ladowanych przez ¿ony mê¿ów, zapo-
znaj¹c siê z alternatywnymi dziejami polskiej
historii czy te¿ obserwuj¹c prowadzone przez
Sherlocka Holmesa �ledztwo. Nie zabrak³o
równie¿ bêd¹cych znakiem rozpoznawczym
kabaretu rewelacyjnych, porywaj¹cych pu-
bliczno�æ piosenek. Nieliczni spo�ród wi-
dzów sami zreszt¹ na chwilê zamienili siê w
artystów wcielaj¹c siê w rolê stolika czy wie-
szaka. Ich trud nie pozosta³ niezauwa¿ony.
Wrócili do domu obdarowani kabaretowymi
koszulkami�

Zgodnie z zapowiedziami, aktorzy zamie-
rzaj¹ "Przymiarki" uczyniæ imprez¹ cykliczn¹
i ka¿dego roku w grudniu prezentowaæ swój
nowy program, zachêcaj¹c jednocze�nie
publiczno�æ do dyskusji nad jego tre�ci¹.
Owocem "Przymiarek" ma byæ styczniowa
premiera, uwzglêdniaj¹ca zas³yszane uwa-
gi. Jak twierdz¹ arty�ci jest to uk³on w stro-
nê widzów, których �miech i zadowolenie jest
zawsze najbardziej uczciw¹ ocen¹ tego, co
dzieje siê na scenie�

Wiêcej informacji o kabarecie jak równie¿
zdjêcia z prapremierowego wystêpu znale�æ
mo¿na na stronie www.kabaret-oko.pl

(dam), fot. Archiwum
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9 grudnia br. w sali widowiskowej obiek-
tów sportowych przy ul. Piwnika Ponurego
w Bydgoszczy odby³a siê premiera spekta-
klu O Bo¿ym Narodzeniu i godno�ci cz³owie-
ka. Jak do niego dosz³o?

Jan Pawe³ II broni³ godno�ci cz³owieka,
jako warto�ci najistotniejszej, do niej siê od-
wo³ywa³ w swym nauczaniu. W³a�nie Jego
postawa i s³owa sta³y siê inspiracj¹ dla Wo-
lontariuszy �Wiatraka� (GPS) do przygotowa-
nia spektaklu. Patrz¹c na swego Patrona
ujêli temat Bo¿ego Narodzenia i godno�ci
cz³owieka w teatralno-mozyczne ramy.

W spektaklu obecni byli bohaterowie, uwi-
k³ani w ró¿nego rodzaju sytuacje, ukazuj¹-
ce ich zagubienie, biedê duchow¹ i mate-
rialn¹. Okaza³o siê, ¿e widowisko sta³o siê
darem nie tylko dla publiczno�ci, ale tak¿e
dla tych, którzy je przygotowali. Dwa miesi¹-
ce prób pozwoli³y na poznanie siebie nawza-
jem i zbli¿y³y nas wszystkich do tajemnicy
Narodzin Boga.

Chruchel
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KABARETOWE �PRZYMIARKI�
o prapremierze na parafialnym gruncie



�w. Cecylia, przedstawiana raz jako
orantka, lub w tunice z palm¹ mêczeñstwa
w d³oni, czasem za pulpitem organów. Atry-
butami �wiêtej s¹ anio³ i instrumenty muzycz-
ne - cytra, lutnia, harfa, organy, p³on¹ca
lampka oliwna, miecz, wieniec z ró¿ symbo-
lizuj¹cy niewinno�æ i przera¿aj¹c¹ mê-
czeñsk¹ �mieræ, jako ¿e jest to wieniec z ró¿
bia³o czerwonych. Ta �wiêta jest patronk¹
chórzystów, muzyków, organistów, lutników,
zespo³ów wokalno muzycznych.

Dzieje ¿ycia �w. Cecylii siêgaj¹ II - III w.,
obchody jej imienin 24 listopada zaznacza
siê uroczystym �piewem i godn¹ muzyk¹.
Jest te¿ przyjête, ¿e obchody tego �wiêta
przebiegaj¹ kameralnie. "... Jednak¿e dyry-
genci wielu bydgoskich chórów nie tylko ko-
�cielnych widz¹c potrzebê integracji, a tak-
¿e wpisania w kalendarz imprez miasta Byd-
goszczy wa¿nego dla kultury katolickiej wy-
darzenia, pragn¹ po raz czwarty w tym dniu
stworzyæ i przekazaæ wspólnotê muzyki chó-
ralnej..."(tekst z ulotki informacyjnej).

 Sta³o siê, ¿e pod patronatem Prezyden-
ta Miasta Bydgoszczy Konstantego Dombro-
wicza i Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej JE
biskupa Jana Tyrawy, przyjecha³o ponad 300
(trzystu) chórzystów z Bydgoszczy, Che³m-
na, Grudzi¹dza, ̄ nina wraz z orkiestr¹ sym-
foniczn¹ Zespo³u Szkó³ Muzycznych im.
Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgosz-
czy pod batut¹ Henryka Wierzchonia by kon-
certowaæ w murach ko�cio³a Matki Boskiej
Królowej Mêczenników.

Mszê �wiêt¹ odprawi³ proboszcz Parafii
ks. pra³at Jan Andrzejczak w asy�cie konce-
lebransów, któr¹ u�wietniono wystêpami. *
chór "Collegium Cantorum" z Che³mna, dy-
rygowany przez Micha³a Rajewskiego * chór
"Exultate Deo" - parafii �w. Polskich Braci
Mêczenników dyrygowany przez dr. Romu-
alda Rajsa * chór "Cantus Cordis" parafii �w.
Jadwigi Królowej w Bydgoszczy dyrygowa-
ny przez Janusza Sierszulskiego * chór "For-
donia" parafii Matki Boskiej Królowej Mê-
czenników w Bydgoszczy dyrygowany przez
Mariana Wi�niewskiego i Michalinê Spy-
chalsk¹ * Zespó³ Pie�ni Dawnej Uniwersy-
tetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dyrygowany przez Jana Lacha * Zespó³ Pie-
�ni Dawnej "Fresca Voce" MDK nr 5 w Byd-
goszczy dyrygowany przez Michalinê Spy-
chalsk¹. Soli�ci: Agnieszka Sadowska - so-
pran, Michalina Spychalska - sopran, Andrzej
Kozie³ek - fortepian. Muzyka organowa: Be-
ata Gaj, Romuald Rajs, Ryszard Superczyñ-
ski * Chór Mêski "Echo" im. Paw³a Osiñskie-
go w Grudzi¹dzu dyrygowany przez Jerze-
go Cie�laka * Chór Mêski im. Stanis³awa
Moniuszki w ¯ninie dyrygowany przez Be-
atê Ró¿añsk¹. Te dwa chóry wyró¿ni³y siê
wykonaniem utworów specjalnie przygoto-
wanych na nasz koncert, nie³atwych, a wy-
konanych bardzo udanie.

W czasie koncertu wykonane utwory:
"Hymn do �w. Cecylii" - ks. Antoniego Chlon-
dowskiego, "Ave Werum Corpus" - W A.
Mozarta, "Locus iste" - Antoniego Bruckne-
ra, "Miserere" - Antoniego Lottiego, "Modli-

Jubileusz Chóru �Fordonia�

CECYLIA, KONCERT, SZTANDAR
twa o Pokój" - Norberta Blachy "Alleluja z
oratorium "Mesjasza" - Fryderyka Haendla,
"Hymn III Tysi¹clecia" - Miros³awa Ga³¹bskie-
go. Zwiêczeniem uroczysto�ci, którymi by³
udzia³ w modlitewnej oprawie Mszy �w. i
wykonaniu muzyczno-wokalnym; "Cor Jesu"
wybranych czê�ci "Missa Dominicalis" - ks.
Antoniego Chlondowskiego, "Panis Angeli-
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cus" - Cesara Francka, "Hymn do �w. Cecy-
lii" - ks. Antoniego Chlondowskiego zakoñ-
czy³ koncert.

W czasie Mszy �w. zosta³ po�wiêcony
sztandar Chórowi �Fordonia�, ten wy�niony
dar jubileuszowy XV-lecia naszego �piewa-
nia. Powstali�my 12 lutego 1992 roku z po-
mys³u i inicjatywy ks. Tomasza Cyla i Maria-
na Wi�niewskiego. Marian Wi�niewski i Mi-
chalina Spychalska to nasi dyrygenci, któ-
rzy przez te wszystkie lata zara¿ali nas swoj¹
pasj¹ pracy i piêknem �piewu. Wspiera³ i
wspiera ich w tym szczytnym dziele nasz
Prezes Józef Szczêsny.

Zaznaczy³ siê ten nasz Jubileusz XV-le-
cia niezwyk³ym piêknem brzmienia utworów
sakralnych w oprawie muzycznej i nieprze-
mijaj¹c¹, materialnie wyra¿on¹ warto�ci¹
sztandaru. Bo wszystko na nim to symbol, w
wyszytym hafcie tre�æ ogromna, o Bogu,
Ojczy�nie, muzyce, pasji. Zwieñczeniem
drzewca lira, a w drzewcu gwo�dzie, dar
serca. Sztandar chóru dla Parafii, dla nas.
W parê dni pó�niej, bo czas tak pêdzi szyb-
ko, w �rodê 12 grudnia 2007 roku o 19.00
brali�my udzia³ w akcji spo³ecznej Towarzy-
stwa Mi³o�ników Miasta Bydgoszczy "Ratu-
jemy organy". Koordynatorami tej akcji byli
Micha³ Ko³odziej i £ukasz Kubiak. Akcja "Ra-
tujmy organy" zosta³a wyra¿ona koncertem
w wykonaniu chóru "Fordonia" i dzie³ami or-
ganowymi mistrza Jana Sebastiana Bacha.
W czasie koncertu by³y zbierane datki na ra-
towanie najcenniejszych organów piszcza³-
kowych w naszym mie�cie wymagaj¹cych
niezw³ocznej pomocy.

W czasie koncertu zaprezentowano: *
"Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659"
- Jan Sebastian Bach, "Ave Maria" - Jacob
Arcadelt, "Locus iste", "Tantum ergo" - An-
ton Bruckner, "Alleluja chwalcie Pana
Boga..." - Wac³aw z Szamotu³ * Erleam dich
mein, o Her Gott BWV 721, psalm 29 "Nie-
�cie chwa³ê mocarze" - Miko³aj Gomó³ka,
"Adoremus in acternum" - anonim, "Parce
Domine" - Feliks Nowowiejski, "Exultate Ju-
sti" Lodovico Grossi da Viadona, "Czego
chcesz od nas, Panie" - Józef �wider, * "Pas-
sacaglia" d-moll Bux WV 161 - Dietrich Bu-
xtehude.

Te chwile uniesieñ i wzruszeñ minê³y,
choæ w pamiêci pozosta³y. �piewajmy Panu.
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Logogryf gwiazdkowy

Takie MISIE

Rebus �wi¹teczny

Znaczenie wyrazów:
[1] Mama mamy [2] Bije w nas codziennie
[3] Np. schabowy [4] Chytry jak... [5] Drzew-
ko na choinkê [6] D³ugi pies [7] Ostatni mie-
si¹c roku [8] Rozpoczyna siê zawsze
22. grudnia.

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 13. stycz-
nia 2008 r.

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

Rozwi¹zanie rebusu z poprzedniego wyda-
nia brzmia³o: �PODUSZKA�, a logogryfu �ZA-
DUSZKI� Nagrodê otrzymuje Teresa Mro-
zowska, zam. w Bydgoszczy przy  ul. Kon-
federatów Barskich 3. Nagroda czeka w za-
krystii.

Pierwsze litery wyrazów czytane kolej-
no utworz¹ rozwi¹zanie.

Kochani!
Ju¿ prawie �wiêta. Dzi� napiszê wam tro-

chê wiêcej ni¿ zwykle, bo i te¿ jest ku temu
okazja. Drugiego grudnia zacz¹³ siê  Adwent
i od tego dnia mamy nowy rok ko�cielny,
zwany inaczej liturgicznym. Adwent obejmu-
je cztery kolejne niedziele i oznacza �ocze-
kiwanie�, �nadej�cie�. Oczekujemy, jako
chrze�cijanie na przyj�cie Jezusa Chrystu-
sa. W Adwencie odprawiana jest Msza �w.
roratnia ku czci Matki Pana Jezusa. Pod-
czas niej na o³tarzu stoi zapalona i piêknie
przystrojona �wieca, która J¹ symbolizuje.
Na roraty chodzimy z lampionami, które s¹
znakiem naszego oczekiwania na przyj�cie
Zbawiciela. Oprócz tych widocznych znaków
s¹ tak¿e osobiste postanowienia np. po-
wstrzymanie siê od jedzenia s³odyczy czy
ogl¹dania telewizji.

W Adwencie mieli�my równie¿ wa¿ne dni.
I tak 6. grudnia wspominali�my �w. Miko³a-
ja. �wiêty ten kojarzy siê g³ównie z upomin-
kami. Nale¿y jednak pamiêtaæ ¿e jego ¿ycie
zwi¹zane by³o z obdarzaniem ludzi dobro-
ci¹, ofiar¹ materialn¹ i mi³ym gestem. Na-
sza choæ drobna pomoc mo¿e równie¿ staæ
siê podarunkiem dla kogo�.

8. grudnia  prze¿ywali�my Uroczysto�æ
Niepokalanego Poczêcia Naj�wiêtszej Ma-
ryi Panny. Jest to bardzo wa¿ny dzieñ w roku.
Tego dnia 1947 roku Matka Boska podczas
objawieñ w Montichiari we W³oszech powie-
dzia³a: �¯yczê sobie, aby mnie czczono jako
Maryjê Ró¿ê Mistyczn¹, Matkê Ko�cio³a.
¯yczê sobie, aby ka¿dego roku 8. grudnia
w po³udnie mia³a miejsce Godzina £aski dla
ca³ego �wiata. Dziêki modlitwom w tej go-
dzinie ze�lê niezliczone ³aski dla duszy i cia-
³a. Bêd¹ liczne nawrócenia. Boski Syn mój,
oka¿e wielkie mi³osierdzie, je¿eli dobrzy lu-
dzie bêd¹ siê modliæ za swych grzesznych
braci. Ci, którzy nie mog¹ przyj�æ do ko�cio-
³a, niech modl¹ siê w domu�.

A teraz przypomnê o wa¿nych zwycza-
jach i symbolach zwi¹zanych z Wigili¹ i ze
�wiêtami Bo¿ego Narodzenia.

24. GRUDNIA - WIECZERZA WIGILIJNA
W  Polsce wieczerzê wigilijn¹ rozpoczy-

nano wówczas, gdy na niebie ukazywa³a siê
pierwsza gwiazda. Czyniono tak na pami¹t-
kê gwiazdy betlejemskiej, któr¹ wed³ug
Ewangelii �w. Mateusza, ujrzeli Mêdrcy ze
Wschodu, zwani trzema królami.

£AMANIE SIÊ OP£ATKIEM
Kolejnym, aczkolwiek najistotniejszym

momentem wieczerzy wigilijnej jest zwyczaj
³amania siê op³atkiem, którego podstawo-
wymi sk³adnikami s¹ m¹ka pszenna i woda.
Gest ten nastêpuje po modlitwie i z³o¿eniu
sobie ¿yczeñ. Dzielenie siê op³atkiem ozna-
cza wzajemne po�wiêcenie siê jednych dla
drugich i uczy, ¿e ostatni nawet kawa³ek
chleba nale¿y podzieliæ z bli�nimi, zbli¿a od-
dalonych, ³¹czy umar³ych z ¿ywymi i jedna
sk³óconych.

WOLNE MIEJSCE PRZY STOLE
Znanym i powszechnym zwyczajem jest

w Polsce pozostawienie wolnego miejsca

przy stole wigilijnym. Miejsce to przeznaczo-
ne jest przede wszystkim dla przygodnego
go�cia. Pozostawiaj¹c wolne miejsce przy
stole, wyra¿amy pamiêæ o naszych bliskich
i drogich, którzy nie mog¹ �wi¹t spêdziæ z
nami. Wolne miejsce przy stole mo¿e ozna-
czaæ cz³onka rodziny, który zmar³ lub te¿ o
wszystkich zmar³ych z rodziny.

CHOINKA
Niemal ka¿da polska rodzina umieszcza

w swoim mieszkaniu i dekoruje choinkê.
Zwyczaj ten pochodzi z Niemiec. W Polsce
przyj¹³ siê w XVIII wieku. Choinka przypo-
mina nam naukê Ko�cio³a o grzechu pier-
worodnym pierwszych ludzi, Adama i Ewy
oraz odkupieniu, które wys³u¿y³ nam Jezus
Chrystus przez swoje narodzenie w Betle-
jem, �mieræ na krzy¿u i zmartwychwstanie
w poranek wielkanocny. Pod choink¹ usta-
wia siê czêsto szopkê bo¿onarodzeniow¹.

BO¯E NARODZENIE
W naszej parafii tradycyjnie jest ¯ywy

¯³óbek. Jest ��wiêta Rodzina�, anio³owie i

pasterze ze zwierzêtami. Zwyczaj ten po-
maga nam lepiej prze¿yæ i zrozumieæ Bo¿e
Narodzenie.

A teraz proponujê Wam ma³y sprawdzian
tego, co zapamiêta³y�cie z tego mojego po-
wiadania. Zgadnijcie co oznacza:
1. Adwent: a). pobo¿ne i radosne oczeki-

wanie �wi¹t Bo¿ego Narodzenia; b). przy-
gotowania do �wi¹t Wielkanocnych;
c). oczekiwanie na Zes³anie Ducha �wiê-
tego.

2. Pocz¹tek roku liturgicznego: a). Bo¿e
Narodzenie; b). Adwent; c). Uroczysto�æ
Wszystkich �wiêtych.

3. Roraty: a). nabo¿eñstwo wielkopostne;
b). nowenna do Ducha �wiêtego; c). Msza
�w. Ku czci NMP odprawiana w Adwen-
cie.

4. Zwyczaj choinki wywodzi siê z: a). Por-
tugalii; b). Niemiec; c). W³och.

5. Wigiliê obchodzimy: a). 6. grudnia; b).
12. grudnia; c). 24. grudnia.

Koñcz¹c pragnê Wam z³o¿yæ najcieplej-
sze ¿yczenia z okazji tak bardzo wa¿nych
�wi¹t. B¹d�cie zawsze grzeczne i przyno-
�cie rado�æ swoim rodzicom. ¯yczê Wam
wiele zdrówka, szczê�cia, samych pi¹tek i
szóstek. A w Nowym Roku 2008 cieszcie siê
z ka¿dego dnia i szukajcie w ka¿dym z nich
szukajcie odrobiny rado�ci.

I jeszcze jedno. Napiszcie, jakie zwycza-
je bo¿onarodzeniowe maj¹ miejsce w Wa-
szych domach. Co lubicie, a czego nie?
Czego Wam brakowa³o, a czego mieli�cie
za du¿o?

Czekam na listy z opisami, rysunkami i
zdjêciami.

Joasia

Szopka z makaronu (nades³ana na konkurs og³oszony
kiedy� przez CKK �Wiatrak� na naj³adniejsz¹ szopkê)
to jeden przyk³adów jak mo¿na osobi�cie przygotowaæ
siê do Bo¿ego Narodzenia, fot. M. Paw³owski
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ZIMOWIT JESIENNY
DRZEWA I KRZEWY PARAFII

Zimowit jesienny (Col-
chicum autumnale L.)
nie drzewo to i nie
krzew, a ro�lina, która
upodoba³a sobie t¹
pó�n¹ porê jesienn¹ by
kwitn¹æ. Gdy reszta
kwiatów tych polnych i
tych w przyblokowych i
dzia³kowych ogródkach
dawno przekwit³a, a na
rabatach, gdzie piêknia-
³y kolorami i syci³y prze-
strzeñ woniami rozma-
itymi, nasta³ czas zimo-
wego spoczynku, co�
nagle zwraca uwagê. To
co�, co bardzo przypo-
mina wiosennego kro-
kusa ogólnym wygl¹-
dem i barw¹ li l iow¹
kwiata, to zimowit je-
sienny. Ro�linka ta,
do�æ rzadko wystêpuj¹ca, jest bylin¹ z ro-
dziny liliowatych. Czê�æ podziemn¹ stanowi
bulwa, z której wyrasta pêczek bia³ych ko-
rzeni przybyszowych. Z zewn¹trz okryta jest
dwiema pochwami li�ciowymi, pod którymi
znajduj¹ siê 3-4 zacz¹tki li�ci, rozwijaj¹ce siê
wiosn¹ roku nastêpnego.

Bulwa ukryta do�æ g³êboko w glebie jest
dwuletnia. Pochwy li�ciowe czarno brunat-
ne przechodz¹ w d³ug¹ rurkê. Jesieni¹ na
podstawie starej bulwy pojawia siê pod³u¿-
na �rodkowa bruzda, w której powstaje m³o-
da bulwa potomna. Kwitnie od wrze�nia do
pa�dziernika, owocuje w czerwcu, lipcu na-
stêpnego roku. W lipcu czê�æ naziemna ca³-
kowicie obumiera. Owoc, to pod³u¿nie jajo-
wa trójkomorowa torebka pêkaj¹ca wzd³u¿
przegród.

Mo¿na by t¹ ro�linkê prezentuj¹c¹ siê
w�ród ro�lin naszej parafii pomin¹æ, tak jej
ma³o, gdyby nie to, ¿e pielêgnowana przez
ogrodników, wystêpuj¹ca w naszym s¹siedz-
twie jest ro�lin¹ silnie truj¹c¹. Tak j¹ opisujê
i przestrzegam. Jest takich piêknych i z³o-
wrogich piêkno�ci przed naszymi oknami
znacznie wiêcej, np: cis, czy bluszcz. Jest
te¿ zimowit jesienny spostrzegany jako ro-
�lina lecznicza. Bóg tak stworzy³ piêkn¹ sza-

tê go³ej ziemi, ¿e to co mo¿e zdobiæ, leczy i
uzdrawia.

Znaczenie tej bardzo tajemniczej ro�lin-
ki o dziwnych zwyczajach, dla lecznictwa
ukryte jest w nasionach, �wie¿ych bulwach
zebranych wiosn¹ i kwiatach. G³ównym �rod-
kiem czynnym jest kolchicyna, silny �rodek
przeciwbólowy stosowany np: w podagrze.
Gdy w ogródku szaro, czarno, gleba czeka
na mróz i �nieg, gdy w tym czasie oczekiwa-
nia pojawi¹ siê fioletowe listki tej ro�linki po-
dziwiajmy j¹ z rozwag¹. Hildegarda z Bin-
gen - nadzwyczaj uczona teolog, pisarz,
znawczyni przyrody i medycyny, ksieni klasz-
toru benedyktynek z 1110 - 1179 roku tak
pisze o ziemowicie jesiennym "W nim ani
lekarstwa, ani zdrowia nie znajdziesz, i cz³o-
wiekowi ¿adnemu nie zda siê na jad³o, bo
gdyby go spo¿y³, mia³oby to za skutek brak
dzie³ dobrych i sucho�æ. A kiedy cz³owiek go
zje (...), to czêsto umrze, bo wiêcej w nim
trucizny ni�li zdrowia".

MAREK

�ród³o: Czikow P., £aptiew J.:  �Ro�liny
lecznicze i bogate w witaminy�, PWRiL War-
szawa 1982.

Znaczenie wyrazów:
[1] Miêso w piekarniku [2] Broñ dla zbója.
[3] Namalowa³ Bitwê pod Grunwaldem [4]
Pracownik banku [5] Kto je zjada jest po-
dobno piêkny i g³adki [6] Wielko�æ ubrania
[7] Taca dla kelnera, lub maska dla aktora
[8] Spryciarz, kombinator [9] Niszczycielski
wiatr [10] Odmiana fortepianu [11] Wieczor-
ny posi³ek przy �wiecach [12] Zarodek [13]
Wylew krwi [14] Kolonizator na nowym tere-
nie [15] Impuls sk³aniaj¹cy do dzia³ania [16]
Cz³owiek pracuj¹cy kos¹ [17] Filia instytucji
us³ugowej [18] Wiekowa budowla [19] Na-
wóz z odpadków [20] Zuzia pisana urzêdo-
wo [21] Rodzaj miêsa z dziczyzny [22] Nie-
udany produkt piekarza.

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
13. STYCZNIA 2008 r. Losujemy nagrodê
niespodziankê. PT Autorów rozwi¹zañ pro-
simy o podawanie wieku.

Has³o uzupe³nianki z poprzedniego wyda-
nia brzmia³o: �CA£UN TO WIZERUNEK
JEZUSA�. Nagrodê otrzymuje £ucja Spy-
cha³a, zam. w Bydgoszczy, przy ul. £aben-
dziñskiego 4. Gratulujemy. Nagroda czeka
w zakrystii.

Dla (nie tylko starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
�WI¥TECZNA

(opracowa³ KfAD)

DORABIANIE KLUCZY
patentowe * podklamkowe * samochodowe *

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

NAPRAWA OBUWIA
OSTRZENIE NARZÊDZI

DOMOWYCH
no¿yczki  * no¿e  * sekatory

SPRZEDA¯
zamków * k³ódek * akcesoriów elektrycznych

*  baterii * wymiana baterii
w zegarkach i inne

ZAPRASZAMY
od poniedzia³ku do pi¹tku

9.00 - 17.00;

w soboty 9.00 do 13.30
Bydgoszcz ul. £ochowskiego 4

(klatka druga przy Agencji PKO BP)

tel. kom. 0 501 404 302

11111 PPPPP IIIII EEEEE ÑÑÑÑÑ

22222 MMMMM AAAAA GGGGG AAAAA

33333 MMMMM AAAAA KKKKK OOOOO

44444 BBBBB AAAAA EEEEE RRRRR

55555 OOOOO SSSSS KKKKK IIIII

66666 RRRRR OOOOO AAAAA RRRRR

77777 AAAAA TTTTT UUUUU TTTTT

88888 CCCCC WWWWW AAAAA KKKKK

99999 HHHHH UUUUU AAAAA NNNNN

0101010101 PPPPP IIIII NNNNN OOOOO

1111111111 KKKKK OOOOO JJJJJ AAAAA

2121212121 EEEEE MMMMM OOOOO NNNNN

3131313131 KKKKK RRRRR OOOOO KKKKK

4141414141 OOOOO SSSSS IIIII KKKKK

5151515151 BBBBB OOOOO EEEEE CCCCC

6161616161 KKKKK OOOOO RRRRR ZZZZZ

7171717171 AAAAA JJJJJ JJJJJ AAAAA

8181818181 ZZZZZ AAAAA EEEEE KKKKK

9191919191 KKKKK OOOOO SSSSS TTTTT

0202020202 ZZZZZ UUUUU NNNNN AAAAA

1212121212 SSSSS AAAAA NNNNN AAAAA

2222222222 ZZZZZ AAAAA EEEEE CCCCC
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Ludzie z pomnika (112)

 Rodzina Kronelów przyby³a do Fordonu
w roku 1909 lub 1910 z okolic Radomia. By³a
to wtedy rodzina trzy osobowa: m¹¿ Paul z
¿on¹ Rachel¹ i synem Tobiaszem. Kronelo-
wie mieli wprawdzie jeszcze dwójkê dzieci,
ale te ju¿ siê usamodzielni³y i mieszkali w
innych stronach.  Nie znam ich dat urodze-
nia ani miejscowo�ci, jednak wiadomo, ¿e
Rachela w chwili �mierci mia³a  lat, z czego
wynika ¿e musia³a siê urodziæ w 1873 roku.

Paul po przybyciu do Fordonu nawi¹za³
kontakty z okolicznymi przetwórcami rolny-
mi i sprowadza³ z Galicji zbo¿e sprzedaj¹c
go tu m³ynom, kaszarniom i olejarniom. W
pó�niejszym czasie naby³ obszerne miesz-
kanie ze sklepem przy dzisiejszej ulicy Wy-
zwolenia i tam handlowa³ ubraniami i
odzie¿¹. Nie zaniecha³ jednak handlu zbo-
¿em. Zaopatrywa³ te¿ w koszerne jedzenie i

RACHELA
KRONEL

napoje sklepik przy synagodze. On sam nie
by³ ¯ydem ortodoksyjnym, a raczej jak mó-
wiono "�wi¹tecznym ewangelikiem". Chodzi³
do ko�cio³a ewangelickiego, ale tylko w du¿e
�wiêta.

W roku 1932 Tobiasz o¿eni³ siê i wypro-
wadzi³ od rodziców, a w roku 1933 zmar³
Paul.  Rachela po �mierci mê¿a sprzeda³a
du¿y sklep oraz mieszkanie i zakoñczy³a
handel zbo¿em, a kupila sobie maleñki skle-
pik z pokoikiem obok przy ulicy Bydgoskiej i
tam handlowa³a towarem b³awatnym. Nie
nawi¹zywa³a ¿adnych kontaktów ze znajo-
mymi, sta³a siê osob¹ samotn¹, nawet jak
mówiono zdziwacza³¹. Nigdzie siê nie poka-
zywa³a publicznie, tylko ogranicza³a siê do
pobytu w swym sklepiku i mieszkanku. Jak
mówili miejscowi utrzymywa³a siê pewnie z
oszczêdno�ci po mê¿u, bo sklepik nie móg³
jej przynosiæ dochodu. Ostatnie lata nie dba-
³a o towar, tote¿ prawie nikt tam nie przy-
chodzi³. Od 1 wrze�nia 1939 roku, czyli wy-
buchu wojny nie otwiera³a go.

W dniu 4 listopada 1939 roku w godzi-
nach popo³udniowych, czyli w dniu kiedy
komendant obwodu Selbschutz Walter Gas-
smann urz¹dzi³ wywózkê ¯ydów z Fordonu
przyby³ do niej ¿andarm miejscowego Selb-
stschutzu Ernst Hõhn i wyprowadzi³ z  poko-
iku tak jak sta³a. Nie pozwoli³ jej nawet ubraæ
p³aszcza i butów, a tylko w kapciach biegiem
gna³ j¹ �rodkiem ulicy Bydgoskiej na rynek
sam jad¹c rowerem. Tam by³ ju¿ samochód
z innymi ¯ydami fordoñskimi i wszystkich
zabrano do siedziby Gestapo w Bydgoszczy.
Zginê³a rozstrzelana w masowej egzekucji
kilkudziesiêciu ¯ydów bydgoskich i fordoñ-
skich w Dolinie �mierci w dniu 9 listopada
1939 roku.

Zginê³a starsza ju¿ i cicha, nikomu nie
zagra¿aj¹ca kobieta tylko dlatego, ¿e by³a
¯ydówk¹, a Gassmann w swej "nadgorliwo-
�ci" wymy�li³ sobie, ¿e jako piewrszy w oko-
licy oczy�ci swój teren z "wrogiego elemen-
tu", jaki dla nich byli ¯ydzi.

opracowa³ KfAD

Materia³ �ród³owy:
Dzieje Fordonu i okolic,  KPTK 1997
Informatorzy ze Zbrachlina, Rodzina Herber-
ta Cohn z Piêæmorgów k/Warlubia. Pani Re-
gina, by³a mieszkanka Fordonu ze �wiecia
nad Os¹.

Doczekali�my siê, jak i ca³a Polska no-
wej, rzeczywisto�ci. Rozpoczêli�my ¿ycie w
naprawdê wolnej Polsce i Europie. Podczas
¿yczeñ noworocznych 1990 roku to wyda-
rzenie wybija³o siê na pierwszy plan. Nikt z
nas nie wiedzia³ co i jak bêdzie, ale mieli-
�my wielkie nadzieje. Te nadzieje wi¹zali�my
te¿ z nasz¹ buduj¹c¹ siê parafi¹.

O mojej parafii (37)

NOWE CZASY W PARAFII
19 marca 1990 roku rozpoczêli�my ko-

lejny rok budowy ko�cio³a. Postawione zo-
sta³y mury nawy i kruchty z wie¿¹. Ostatnie-
go sierpnia zakoñczyli�my betonowanie
wieñca, a nieco pó�niej geodeci wyprofilo-
wali podstawy pod konstrukcjê dachow¹. W
tym samym czasie trwa³o tynkowanie zada-
szonego ju¿ prezbiterium, oraz utwardzanie
gruntu pod posadzkê. 9 pa�dziernika 1990
rozpoczêto prace zwi¹zane z monta¿em kon-
strukcji dachowej, które do koñca roku w sta-
nie surowym ukoñczono.

W marcu po raz pierwszy wyruszy³a do
Doliny �mierci zorganizowana i przygotowa-
na przez Diecezjalny O�rodek Ko�cio³a Do-
mowego - Oazy Rodzin - Droga Krzy¿owa.

W Wielkim Po�cie uczestniczyli�my w
Gorzkich ¯alach (kazania pasyjne g³osi³ ks.
Andrzej Gierszyñski), oraz w nabo¿eñstwach
Drogi Krzy¿owej. By³y te¿ rekolekcje wielko-
postne dla studentów, które prowadzi³ ks.
Stanis³aw Pozorski, a dla parafian ks. Ja-
nusz Sawicki - salezjanin z Warszawy.

Poniewa¿ zabudowana i wyposa¿ona
by³a ju¿ znaczna czê�æ Osiedla �Przylesie�,
wiêc procesja Bo¿ego Cia³a przesz³a tras¹:
Pop³awskiego (dzi� Bo³tucia), Fiedlera, Ber-
linga, Kleina, Albrychta i Wañkowicza do
kaplicy. Wydarzeniem by³a pierwsza, samo-
dzielna piesza pielgrzymka na Jasn¹ Górê
z Fordonu.

12 maja przyby³y do parafii w ramach
obchodów Tygodnia Modlitw o Powo³ania
Kap³añskie i Zakonne z dwudniow¹ wizyt¹
siostry S³u¿ebnice Ducha �wiêtego. Ich go-
�cinny pobyt zaowocowa³ powstaniem no-
wej wspólnoty, Stowarzyszenia Powo³añ
Kap³añskich i Zakonnych, które prê¿nie dzia-
³a do dzisiaj (choæ pod inn¹ nazw¹). Pierw-
sze spotkanie tej grupy odby³o siê w czwar-
tek (te¿ tradycja), 14 maja 1990, a liderem
wspólnoty zosta³a Aleksandra Nalewalska.

W trzeci¹ niedzielê czerwca studenci z
Duszpasterstwa  Akademickiego "Martyria"
pokazali nam w ko�ciele przedstawienie te-
atralne pod tytu³em "Ka¿dy" oparte na �re-
dniowiecznym moralitecie. By³ to pierwszy
publiczny wystêp tej m³odzie¿y w ko�ciele,
który sta³ siê w nastêpnych latach tradycj¹
wielkopostn¹ parafii przekszta³con¹ w pan-
tomimê, czyli tzw. �sacronowelê�.

W dzieñ Odpustu, 7 pa�dziernika 1990
r.,  Mszy �w. przewodniczy³ i kazanie wyg³o-
si³ salezjanin - proboszcz s¹siedniej parafii
�w. Marka ks. Wojciech Blichacz.

11. listopada, Drogê Krzy¿ow¹ w Doli-
nie �mierci prowadzi³ i Mszê �w. na zakoñ-
czenie odprawi³ ks. Franciszek Kamecki,
dziekan z Gruczna.

W roku 1990 skierowano do pracy w
parafii kolejnego wikariusza, ks. Grzegorza
Bileckiego. Od tego czasu mieli�my ju¿ 5
kap³anów. W �wiêto Matki Boskiej Czêsto-
chowskiej przyby³y te¿ do nas 3 siostry mi-
sjonarki - S³u¿ebnice Ducha �wiêtego
(SSpS) z Raciborza, które zamieszka³y w
dawniejszych mieszkaniach ksiê¿y przy sta-
rej kaplicy (dzi� ju¿ nie istniej¹cych).

Koñczyli�my rok zadowoleni i przekona-
ni o wykonaniu �dobrej roboty� wspólnego
budowania fizycznego i duchowego parafii.
Z utêsknieniem czekali�my na wybudowa-
nie nowej �wi¹tyni, bo w kaplicy stawa³o siê
ju¿ t³oczno, zw³aszcza w niedziele i �wiêta.
Do tego jednak trzeba by³o jeszcze trochê
czasu. (cdn.)

KfAD
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27 pa�dziernika 2007
Aleksander Rogoziñski

ur. 20.08.2007
Kinga Maria Karlikowska

ur. 20.09.2007
28 pa�dziernika 2007
Kacper Olaf Rybacki

ur. 21.04.2007
Ja�mina Wiktoria Szymczak

ur. 27.07.2007
Julia Zofia Krumraj

ur. 15.09.2007
Tristan Szyde³ko

ur. 9.06.2007
Natalia Szafrañska

ur. 2.07.2007
Ewelina Koczorowska

ur. 20.09.2007
Igor Piotr Markwitan

ur. 27.07.2007
3 listopada 2007

£ukasz Leszek Dahlman
ur. 28.07.2007

4 listopada 2007
Hanna Piotrowska

ur. 25.09.2007
11 listopada 2007

Emilia Kania
ur. 27.08.2007

Miko³aj Czeszewski
ur. 26.07.2007

Kacper Karwasz
ur. 1.08.2007

18 listopada 2007
Marianna £êgocka

ur. 20.10.2007
Maksym Knitter
ur. 19.08.2007

25 listopada 2007
Przemys³aw G¹siorek

ur. 23.08.2007
Szymon Witkowski

ur. 30.08.2007
Maja Jêdrzejewska

ur. 29.06.2007
Marek Jan Krûger

ur. 20.10.2007
Maciej Mazurkiewicz

ur. 29.04.2007
Matylda Bernadeta Pilarska

ur. 14.09.2007
9 grudnia 2007

Natalia Wilgorska
ur. 22.09.2007

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

Urszula Helga Jagodziñska
ur. 2.08.1943 zm. 13.10.2007

Alicja Kulwicka
ur. 2.06.1961 zm. 14.10.2007

Edward Che³moñski
ur. 25.08.1924 zm. 27.10.2007

Alicja Kowalska
ur. 12.07.2004 zm. 28.10.2007

Jadwiga Le�niewska
ur. 6.03.1921 zm. 28.10.2007

Urszula Boczek
ur. 23.05.1948 zm. 31.10.2007

Teresa Walczak
ur. 22.02.1947 zm. 3.11.2007
Edward Jerzy Andrzejewski

ur. 21.02.1931 zm. 4.11.2007
Tadeusz Gotówka

ur. 29.07.1951 zm. 10.11.2007
Kazimierz Jan Gackowski

ur. 2.04.1954 zm. 11.11.2007
Leonarda Jankowska

ur. 1.12.1931 zm. 13.11.2007
Jan Lasko ur. 21.01.1913

zm. 17.11.2007
Teresa Maria Igielska

ur. 14.02.1939 zm. 20.11.2007
Zdzis³aw £awski

ur. 28.06.1951 zm. 21.11.2007
Maria Jadwiga Bro¿yñska

ur. 2.07 1942 zm. 28.11.2007
Józef Edmund Galikowski

ur. 21.01.1922 zm. 30.11.2007
Józef Marian B¹chowski

ur. 2.02.1942 zm 1.12.2007
Z ksi¹g parafialnych wg stanu

w dniu 10.12.2007 spisa³ Krzysztof D.

Kompendium (23)

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

wszystkie podstawowe prawdy wiary zawarte w Kompendium Ka-
techizmu Ko�cio³a Katolickiego. Oto kolejna czê�æ

DZIA£ DRUGI
WYZNANIE WIARY CHRZE�CIJAÑSKIEJ (16)

NIEBO I ZIEMIA
69. Jak dusza i cia³o tworz¹ w cz³owieku jedno�æ?

Osoba ludzka jest równocze�nie istot¹ cielesn¹ i duchow¹. Duch
i materia tworz¹ w cz³owieku jedn¹ naturê. Jedno�æ cia³a i duszy
jest tak g³êboka, ¿e dziêki duszy duchowej cia³o utworzone z mate-
rii jest cia³em ¿ywym i ludzkim, i uczestniczy w godno�ci "obrazu
Bo¿ego".

70. Kto daje duszê cz³owiekowi?

Ka¿da dusza duchowa jest bezpo�rednio stworzona przez Boga -
nie jest ona dzie³em rodziców - i jest nie�miertelna. Nie zginie po
jej oddzieleniu siê od cia³a w chwili �mierci i po³¹czy siê na nowo z
cia³em w chwili ostatecznego zmartwychwstania.  (cdn.)

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

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

INFORMACJE
19 pa�dziernika 2007
Krzysztof Józef Buchelt
Wies³awa Rzadkowska
20 pa�dziernika 2007
Marek Mariusz Klunder

Aleksandra Karolina Jurasik
Bartosz Piotr Regu³a

Magdalena Patrycja Brämer

Jaros³aw Rudnicki
Karolina Justyna Patyk
27 pa�dziernika 2007
Rafa³ Tomasz Urbañski

Marlena Stankiewicz
Mariusz Jerzy Osiñski

Monika Nieznalska
Aleksander Rogoziñski
Karolina Anna Boczek

Rafa³ Matuszewski
Agata Czapska

Karol Wo�ny
Agnieszka Janik
3 listopada 2007

Maciej Benedykt Dahlman
Karolina Magdalena Zolich

24 listopada 2007
Piotr Wilda

Ma³gorzata Jaworska
1 grudnia 2007

£ukasz Lang
Paulina Anna Paw³owska

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.: 25. grudnia 2007 oraz 13.
i 27. stycznia 2008 r.

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.

Z KANCELARII PARAFIALNEJ

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

W punkcie 69 zapisano, ¿e jedno�æ cia³a i duszy jest tak g³êbo-
ka, ¿e dziêki duszy duchowej cia³o uczestniczy w godno�ci "obra-
zu Bo¿ego". Duch podtrzymuje cz³owieka przy ¿yciu, a czyny cz³o-
wieka �wiadcz¹ o stanie jego ducha. O cz³owieku w depresji mówi
siê, ¿e nie ma ducha, o uleg³ym, ¿e ma s³abego ducha, gdy duch w
cz³owieku jest silny, ¿e jest cz³owiekiem niez³omnego ducha. God-
no�æ cz³owieka wymaga, by wys³awia³ Boga w swym ciele, i nie
przyzwala³, by cia³o s³u¿y³o z³ym sk³onno�ciom jego serca. (Gau-
dium et spes 14) Obserwuj¹c ludzkie dzia³ania, widzimy równie¿
stan ludzkiego  ducha, czy jest szlachetny, czy zepsuty.

W punkcie 70 KKK czytam, ¿e �ka¿da dusza duchowa jest bez-
po�rednio stworzona przez Boga - nie jest ona dzie³em rodziców�.
Przypomina mi siê wiersz Kahila Gibrana:

"Twoje dzieci nie s¹ Twoj¹ w³asno�ci¹
S¹ synami i córkami têsknoty za swym ¿yciem.
Przychodz¹ przez ciebie, ale nie od ciebie.
I mimo, ¿e przy tobie s¹, nie do ciebie nale¿¹�."

Cz³owiek w swoim sercu ma wpisan¹ têsknotê za ¿yciem na
obraz i podobieñstwo Bo¿e. Pragnie realizowaæ tê têsknotê w przy-
ja�ni i mi³o�ci, jednak grzech mu to uniemo¿liwia, a czasem wrêcz
zabija. Bóg, widz¹c niedolê cz³owieka, sam przyszed³ na �wiat,
rodz¹c siê z Maryi. To Dziecko nie by³o Jej w³asno�ci¹, to Bóg sam
przyszed³ do swoich, aby Go przyjêli. A tym, którzy Go przyjêli da³
moc, �aby stali siê dzieæmi Bo¿ymi, tym, którzy wierz¹ w imiê Jego
- którzy ani z krwi, ani z ¿¹dzy cia³a, ani z woli mê¿a, ale z Boga siê
narodzili� (J 13). Da³ im moc ducha po to, by w g³êbi swego serca
pod okiem Boga decydowali o w³asnym losie. (Gaudium et spes
14)

IJP
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24 listopada o 17.30 odby³ siê w naszym ko�ciele Koncert Cecy-
liañski w wykonaniu po³¹czonych chórów bydgoskich oraz orkiestry
symfonicznej Zespo³u Szkó³ Muzycznych. Po koncercie, w czasie
uroczystej Mszy �w., w 15-lecie powstania naszego Chóru Parafial-
nego �Fordonia�, celebrowanej przez ks. Proboszcza zosta³ po�wiê-
cony sztandar, a nastêpnie wrêczony Chórowi. W koncercie bra³o
udzia³ ok. 300 �piewaków i muzyków (wiêcej na str. 12)

2. grudnia rozpoczêli�my Adwent. Msza �w. roratnia dla doros³ych
odprawiana jest codziennie (oprócz sobót i niedziel o 7.00), a dla
dzieci i m³odzie¿y w te same dni o 17.00. Dzieci przynosi³y ze sob¹
na roraty piêkne lampiony.

6 grudnia przypada³o wspomnienie �w. Miko³aja Biskupa. Wszyst-
kie dzieci mia³y okazjê spotkaæ siê z ¿ywym �w. Miko³ajem podczas
Mszy �w. roratniej w �rodê o 17.00, który wrêcza³ im osobi�cie s³o-
dycze. Warto zauwa¿yæ, ¿e �w. Miko³aj przyby³ w piêknym stroju
biskupa trzymaj¹c w rêce laskê pastersk¹, tzw. pastora³.

9 grudnia by³ dniem modlitw za katolików na Wschodzie. W naszej
parafii kazania g³osi³ ks. Jaros³aw G¹siorek - proboszcz w parafii
Gwardijske w Diecezji Kamieniecko-Podolskiej, któremu pomaga³a
katechetka Teresa Andruszczyszyn. * Przeprowadzono tradycyjn¹
zbiórkê artyku³ów spo¿ywczych w ramach Kilogram dla potrzebu-
j¹cych. Parafianie nie zawiedli i przynie�li wiele kilogramów ¿ywno-
�ci i s³odyczy, z czego mo¿na by³o przygotowaæ ponad 120 paczek
�wi¹tecznych (wiêcej na str. 7).

12.  grudnia odby³ siê koncert charytatywny w wykonaniu Chóru
�Fordonia� i solistów. By³a to okazja by wesprzeæ prace ratuj¹ce
zabytkowe organy w ko�ciele pw. �w. Aposto³ów Piotra i Paw³a w
Bydgoszczy.

Od 17-19. grudnia trwa³y rekolekcje adwentowe, które prowadzi³
ks. dr Pawe³ Kubacki z Kro�cienka.

18. grudnia odby³o siê spotkanie op³atkowe Sejmiku Parafialnego.
By³a to okazja do z³o¿enia sobie ¿yczeñ, ale równie¿ do podsumo-
wañ i planów na przysz³o�æ.

24. grudnia Msza �w. �Pasterki� o 22.00 i 24.00 z udzia³em ̄ ywego
¯³óbka.

25. grudnia nie bêdzie Mszy �w. o 7.00 * Msza �w. z udzia³em
¯ywego ¯³óbka o 13.00. * Tego dnia przypada V rocznica �mierci
�p. ks. proboszcza Zygmunta Trybowskiego.

26. grudnia o 13.00 Msza �w. z udzia³em ¯ywego ¯³óbka.

27. grudnia rozpoczynaj¹ siê doroczne odwiedziny duszpasterskie
- kolêda. Przygotujmy siê dobrze na tê chwilê (plan kolêdy na znaj-
duje siê na str. 19).

1. stycznia koncert noworoczny Chóru Parafialnego �Fordonia�.

4. stycznia koncert kolêd �Wiatraka� po�wiêcony pamiêci ks. Zyg-
munta Trybowskiego z udzia³em ¯ywego ¯³óbka.

6. stycznia - Uroczysto�æ Trzech Króli. Na Mszy �w. o 18.30 ostatni
udzia³ ̄ ywego ̄ ³óbka.

Codziennie o 15.00 w kaplicy jest Koronka do Mi³osierdzia Bo¿e-
go.  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 czwar-
tek 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

POZIOMO: [1H] Zakoñczenie naszego ziemskiego ¿ywota [2A] W³o-
ski samochód sportowy [3G] Absurdalny pomys³ [4A] Czê�æ War-
szawy z pa³acem Jana III Sobieskiego [5J] Imiê Dygasiñskiego [6A]
Baba wied�ma z bajek [6F] Pospolity chwast k³uj¹cy [7J] Narz¹d
s³uchu i równowagi [8E] Aposto³ który by³ pierwszym papie¿em [9A]
Samica jelenia [9J] Sztuczny akwen wodny [10E] Uroki rzucane przez
wied�my [12A] Zamek jak ciastko [12J] S³owa piosenki [13F] Gruby
kosmaty koc na konia.

PIONOWO: [A8] Klown w cyrku [B1] Opozycyjna czê�æ naszej sce-
ny politycznej [C6] Miejsce zwyciêskiej bitwy z Krzy¿akami w 1410
roku [E1] Dawne urz¹dzenie do mielenia ziarna [E7] Przechadzka
po parku [G2] Wk³adanie kapita³u w rozbudowê przedsiêbiorstwa [J1]
Malarz niewielkich portretów [L7] Huczna swawolna zabawa [M1]
S³ynny pi³karz z Brazylii [N8] Czwarta czê�æ garnca

Odgadnij wyrazy i odczytaj has³o wg podanego szyfru. Poszczegól-
ne wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasami.  W rozwi¹zaniu wystar-
czy podaæ samo has³o. Oto szyfr: [(E8, D4, J3, G12, M9) (G3, N10,
J7, E10, A11) (M3, B6, G6) (A4, J10, N8, F6, M1, F10, J10, N3, J12,
K9, N1) (C13, L10, C2) (A8, M7, E1, G13, C6, M2) (G11, E9, H13,
G8, F13, J9, B2, C9, K1, J5) (A4) (E8, D2, M4, B5, L13, K7, L7) (K3,
J10, C9, M7, K5, L8) (E8, D6, H13, L10, A2, G12, E2, B1, G11, B2,
C6, F6)].
Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub wrzucaæ do skrzyn-
ki �Poczty parafialnej� do 13. stycznia  2008 roku. Rozwi¹zanie krzy-
¿ówki, które brzmia³o: �I SYNOD PARAFIALNY TO WIELKIE DZIE-
£O. CZEKAMY NA CIEBIE�. Nagrodê za prawid³owe rozwi¹zanie
otrzymuje Urszula Walerczak,  zam. w Bydgoszczy  przy
ul. £ochowskiego 2. Gratulujemy. Nagroda czeka w zakrystii.

ZNACZENIE WYRAZÓW

KRZY¯ÓWKA �WI¥TECZNA
OPRACOWA£ RASKE WIDIP

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

w niedziele i �wiêta:
7.00  8.30  10.00  11.30  13.00  13.30(**) 17.00  18.30

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

Dziêkujemy  autorom tekstów i Czytelnikom za listy. Sk³ad ukoñczono i od-
dano do druku  20. grudnia 2007 r.  Nastêpne wydanie �Na o�cie¿� planowa-
ne jest  20. stycznia 2008 r.

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.

Miesiêcznik parafialny �Na o�cie¿� Redaguje kolegium, ks. Krzysztof
Buchholz (asystent ko�cielny) * Adres: ul. Bo³tucia 5,  85-796 Bydgoszcz; naosc@mbkm.pl *
www.naosc.mbkm.pl   * Materia³ów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega siê rów-
nie¿ prawo do zmiany tytu³ów, skrótów i redakcji materia³ów * Wydawca: Rzymskokatolicka Pa-
rafia Matki Boskiej Królowej Mêczenników w Bydgoszczy.
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27. grudnia 2007
Pod Skarp¹, Sucha-domki; Kaliskiego-
domki; Bydgoskich Olimpijczyków-dom-
ki; Igrzyskowa-domki; Monte Cassino-
domki;
28. grudnia 2007
Monte Cassino 6, 1-51; Monte Cassino
6, 52-91; Brzóski-domki; Monte Cassino
6, 92-135; Monte Cassino 5, 1-40; Mon-
te Cassino 5, 41-80; Monte Cassino 4,
1-20; Monte Cassino 3, 1-19;
29. grudnia 2007 (sobota)
Monte Cassino 4, 21-60; Monte Cassino
2, 1-40; Monte Cassino 2, 41-78; Monte
Cassino 1, 1-40; Monte Cassino 1, 41-
90;
30. grudnia 2007 (niedziela)
Konfederatów Barskich 4, 1-20; Konfe-
deratów Barskich 7, 1-18; Konfederatów
Barskich 3, 1-30;
2. stycznia 2008
Konfederatów Barskich 3, 31-73; Konfe-
deratów Barskich 3, 74-108; Piwnika Po-
nurego 4, 1-43; Piwnika Ponurego 4, 44-
76; Piwnika Ponurego 1c-sklep; Bo³tucia
4, 1-20; Bo³tucia 6, 1-20;
3. stycznia 2008
Bo³tucia 10, 1-10; Bo³tucia 8, 1-20; Bo³-
tucia 10, 11-45; Bo³tucia 10, 46-80; Bo³-
tucia 2, 1-59; Bo³tucia 2, 60-119;
4. stycznia 2008
Wañkowicza 2, 1-45; Wañkowicza 2, 46-
55; Wañkowicza 6, 1-30; Wañkowicza 1,
1-38; Albrychta 1, 1-35;
5. stycznia 2008 (sobota)
Wañkowicza 4, 1-46; Albrychta 1, 36-51;
Licznerskiego 4, 1-40; Albrychta 2, 1-40;
Albrychta, 2, 41-55; Licznerskiego-dom-
ki;
7. stycznia 2008
Ch³odziñskiego 1, 1-44; Ch³odziñskiego
3, 1-20; Ch³odziñskiego-domki i przed-
szkole; Licznerskiego 2, 1-50; Liczner-
skiego 8, 1-12; Nowickiego-domki; Fry-
drycha-domki; Akademiki; Licznerskiego
6, 1-21;
8. stycznia 2008
Bart³omieja z Bydgoszczy 10, 1-50; Paw³a
z £êczycy; Bart³omieja z Bydgoszczy 13,
1-50;
Bart³omieja z Bydgoszczy 8, 1-50; Bar-
t³omieja z Bydgoszczy 4, 1-60; Akademi-
ki; Teski 2, 1-30;
9. stycznia 2008
Bart³omieja z Bydgoszczy 7, 1-42; Teski
1, 1-45; Teski 3, 1-50; Teski 3, 51-60;
Twardzickiego -domki; Tychoniewicza 1,
1-40; Akademiki; Tychoniewicza 2, 1-24;
10. stycznia 2008
Tychoniewicza 4, 1-40; Tychoniewicza 4,
41-80; Wiszniewskiego 1, 1-30; Wisz-
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niewskiego 2, 1-18; Nieduszyñskiego-
domki; Piechockiego; Dryga³owej;  Szu-
mana; Wielicza Gordona; Brzêczkow-
skiego;
11. stycznia 2008
Nieduszyñskiego 18, 1-16; Kulpiñskiego;
Nieduszyñskiego 11, 1-36; £ochowskie-
go 7, 1-37; £ochowskiego 7, 38-80;
£ochowskiego 7, 81-115;
12. stycznia 2008 (sobota)
£ochowskiego 7, 116-162; £ochowskie-
go 5, 1-20; Sosnowskiego 3, 1-21;
£ochowskiego 4, 1-26; Sosnowskiego 1,
1-20; £ochowskiego 4, 27-61;
13. stycznia 2008 (niedziela)
£ochowskiego 4, 62-104; £ochowskiego
4, 105-141; £ochowskiego 4a, 1-24; Kry-
siewiczowej - domki;
14. stycznia 2008
Krysiewiczowej 2, 1-40; £ochowskiego 2,
1-30; £ochowskiego 2, 31-60; £ochow-
skiego 2, 61-95; £ochowskiego 3, 1-40;
Akademiki; Sosnowskiego 4, 1-18;
15. stycznia 2008
£ochowskiego 3, 41-79; £ochowskiego 3,
80-119; £ochowskiego 3, 120-159;
£ochowskiego 3, 160-189; Akademiki;
Sosnowskiego 5, 1-18;
16. stycznia 2008
Berlinga 1, 1-39; Berlinga 2, 1-35; Ber-
linga 2, 36-65; Akademiki; Piórka 1, 1-
25; Berlinga 7;
17. stycznia 2008
Berlinga 2, 66-105; Berlinga 2, 106-129;
Piórka 1, 26-55; Piórka-domki; Berlinga
4, 1-42;
18. stycznia 2008
Berlinga 4, 43-71; Berlinga 9; Berlinga 4,
72-103; Berlinga 4, 104-145; Berlinga 4,
146-175; Kleina 5, 1-35; Kleina 3-przed-
szkole,
19. stycznia 2008 (sobota)
Kleina 5, 36-69; Kleina 2, 1-38; Kleina 2,
39-78;
20. stycznia 2008 (niedziela)
Mielczarskiego 1, 1-24; Mielczarskiego 2,
1-16; Mielczarskiego 4, 1-30;Kleina 7, 1-
37;
21. stycznia 2008
Kleina 7, 38-79; Kleina 7, 80-113; Kleina
7, 114-139; Kleina 11, 1-24; Kleina 4, 1-
46; Kleina 4, 47-81; Kleina 4, 82-124;
22. stycznia 2008
Kleina 4, 125-161; Berlinga 6, 1-40; Ber-
linga 6, 41-92; Berlinga 6, 93-143; Ber-
linga 6, 144-189; Bielawskiego 1, 1-35;
23. stycznia 2008
Bielawskiego 1, 36-55; Bielawskiego 2,
1-20; Bielawskiego 2, 21-53; Bielawskie-
go 2, 54-96; Bielawskiego 2, 97-111; Ber-
linga 11, 1-20; Berlinga 11, 21-50;

24. stycznia 2008
Berlinga 15, 1-16; Fiedlera 1, 1-18; Ber-
linga 15, 17-56; Berlinga 15, 57-88;
£abendziñskiego 1, 1-36; £abendziñskie-
go 1, 37-48; £abendziñskiego 2, 1-28;
25. stycznia 2008
£abendziñskiego 2, 29-40; £abendziñ-
skiego 4, 1-26; £abendziñskiego 4, 27-
72; £abendziñskiego 4, 73-102; Lehman-
na 2, 1-32; Lehmanna 2, 33-56; Berlinga
8-przedszkole;
26. stycznia 2008 (sobota)
Fiedlera-domki; Berlinga 17-szko³a;
Twardzickiego - nowe bloki; Sucharskie-
go 4, 1-43;
27. stycznia 2008 (niedziela)
Sucharskiego 4, 44-84; Sucharskiego 4,
85-125;
28. stycznia 2008
Sucharskiego 4, 126-172; Sucharskiego
4, 173-200; Sucharskiego 4, 201-232;Su-
charskiego 2, 1-45; Sucharskiego 2, 46-
96; Thommee 1, 1-40;
29. stycznia 2008
Thommee 1, 41-75; Thommee-przed-
szkole; Thommee 3, 1-30; Gierczak 13,
1-15; Gierczak 6, 1-18; Gierczak 13, 16-
50; Gierczak 13, 51-94; Gierczak 13, 95-
120;
30. stycznia 2008
Gierczak 4, 1-30; Kleeberga 5, 1-30; Kle-
eberga 3, 1-18; Kleeberga 7, 1-20; Wi-
teckiego 3, 1-45; Witeckiego 3, 46-90;
Witeckiego 3, 91-131;
31. stycznia 2008
Witeckiego 2, 1-40; Witeckiego 2, 41-78;
Witeckiego 2, 79-122; Witeckiego 1, 1-
39; Witeckiego 1, 40-79; Witeckiego 1,
80-114;
1. lutego 2008
Igrzyskowa 6, 1-41; Igrzyskowa 6, 42-91;
Igrzyskowa 6, 92-145; Igrzyskowa 3, 1-
44; Igrzyskowa 3, 45-83; Igrzyskowa 3,
84-123;
2. lutego 2008 (sobota)
Igrzyskowa 1, 1-36; Igrzyskowa 1, 37-82;
Igrzyskowa 1, 83-122;
3. lutego 2008 (niedziela)
Igrzyskowa 1, 123-153; Igrzyskowa 1,
154-192; Igrzyskowa 1, 193-222; Bydgo-
skich Olimpijczyków 6, 1-50;
4. lutego 2008
Bydgoskich Olimpijczyków - nowe bloki;

GODZINY
ROZPOCZYNANIA KOLÊDY:
poniedzia³ek-pi¹tek - 16.00;
sobota - 14.00;
niedziela - 15.00.
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