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G³os Anio³a

DBAÆ O TÊ RO�LINKÊ ...
Witaj!
Zauwa¿y³e� ju¿ zapewne, ¿e siê piêk-

nie zielono zrobi³o i ¿e wszystko �na wa-
riata� ro�nie, kwitnie, �piewa, nape³nia siê
s³oñcem. No i mam malutk¹, cichutk¹ na-
dziejê, ¿e i Ty jeste� taki wiosenny. ̄ e i Ty
jeste� pe³en nadziei na nowe, piêkne, ¿e ja-
ko� Tobie u ramion skrzyd³a rosn¹. Wiem,
¿e chcia³by� wiele w sobie i w swoim ¿yciu
zmieniæ. To dobrze. Tylko, ¿e Ty pewnie
chcia³by� wszystko od razu, teraz i zaraz,
szybciutko, bez czekania. Niecierpliwie
czekasz na owoce swoich czynów, przestê-
pujesz z nogi na nogê, wygl¹dasz przez
okno i nas³uchujesz kroków pod drzwiami.
A tu trzeba cichutko poczekaæ. Wiesz -

wszystko ro�nie powoli. Zobacz jak rosn¹
ro�liny - teraz jest wiosna to mo¿esz sobie
popatrzeæ - zanim wydadz¹ owoc mija tro-
chê czasu. Ro�liny powoli kie³kuj¹, ziele-
ni¹ siê, kwitn¹, potem owocuj¹. Nie ma tak
od razu! I taka w³a�nie jest mi³o�æ. Powo-
lutku. A jak siê nie spieszysz, to jest szan-
sa, ¿e zrobisz mniej b³êdów, ¿e znajdziesz
czas dla siebie i dla tych, których kochasz.
A to jest ogromnie wa¿ne. Wiesz - �co na-
gle to po diable�. Pan Bóg jest Ojcem cier-
pliwo�ci. Chcia³bym, aby� takiej mi³o�ci siê
nauczy³ - mi³o�ci cierpliwej, mi³o�ci mat-
czynej - utwórz w sobie taki kszta³t mi³o-
�ci. Gdyby Mama chcia³a, by jej dziecko
doros³o zaraz po urodzeniu, mo¿e by³oby
to wygodne, ale pozbawi³aby go najpiêk-
niejszych chwil bycia dzieckiem, s³odkich
ca³usów na dobranoc, szeptanych bajek, li-
zaków i lodów jedzonych umorusan¹ bu-
zi¹. Pozbawi³aby go rado�ci uczenia siê
wspinania po wielkich schodach, dotyka-
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G³ównym tematem tego wydania jest s³o-
wo Matka. Moim zdaniem oryginalnie zosta³o
to pokazane w tek�cie �Podaj rêkê�. Inne tek-
sty s¹ równie ciekawe. Niespodziank¹ mo¿e
byæ wiersz 19-letniego Karola Wojty³y napi-
sany po �mierci matki w 1939 roku.

Jest tekst po�wiêcony zmar³emu niedaw-
no ks. Antoniemu Strycharzowi, m.in. redak-
torowi prasy parafialnej. Cotygodniowa s³u¿-
ba s³owa, któr¹ pe³ni³ w pi�mie parafialnym
�Dla rodziny� w parafii pw. �w. Wincentego
a`Paulo w Bydgoszczy mo¿e byæ piêknym
przyk³adem pracy dla innych, za� testament
Jego ¿ycia (jak mi siê wydaje) ujmuje ostatni
tekst jaki napisa³ pt. �Moja litania do Mi³o-
sierdzia Bo¿ego�.

Wspominaj¹c w³asne prze¿ycie wydarzeñ
na Lednicy w latach 1998 i 1999, chcia³bym
zaprosiæ i zachêciæ do wyjazdu wszystkich
(bez wzglêdu na wiek) na tegoroczne tam
spotkanie, które jak wszystkie dot¹d bêdzie
pe³ne symboli i darów. Niech t¹ zachêt¹ bê-
dzie gar�æ tekstów bie¿¹cych i wspomnienio-
wych.

Na zakoñczenie chcia³bym powróciæ do
symboliki Dni Triduum Paschalnego, Wigi-
lii Paschalnej i Niedzieli Zmartwychwstania.
Staraniem wielu osób stali�my siê po raz ko-
lejny jako parafianie �wiadkami zaproszenia
- poprzez dekoracje wielkopostno-wielkanoc-
ne - do refleksji. �Ciemnica� ukazana jako
brzeg morza z wyrzucon¹ nañ ³odzi¹ �wiad-
czy³a o zagubieniu, braku kierunku w ¿yciu.
Niewola, niewiedza, z³a wola ... Kszta³t Gro-
bu Pañskiego by³ jednak odpowiedzi¹. To
Chrystus jest Drogowskazem, Latarni¹ poka-
zuj¹c¹ cel i kierunek. Mo¿liwo�æ szczegól-
nego zadumania siê nad ¿yciem i �mierci¹
dawa³y rozmiary grobu. Mo¿na by³o wej�æ i
w Wielk¹ Sobotê zobaczyæ umêczone cia³o -
to normalny widok w grobie. Ale ju¿ nastêp-
nego dnia nie by³o w nim nic. Co wiêc sta³o
siê w nocy? By³a to Wielka Noc.

FRED

Mo¿na nie czytaæ
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nia ciep³ego futerka kociaka i zdziwienia
jakie towarzyszy odkryciu, ¿e �wiat jest
wiêkszy ni¿ pokój, podwórko, ³¹ka, las ...
wiêc mi³o�æ Mamy musi byæ cierpliwa. Co-
dziennie nie spodziewa siê cudu, ale co-
dziennie sama staje siê cudem. Tak ma³o
mówi siê o piêknie cierpliwej mi³o�ci, o
piêknie mi³o�ci matczynej, która zapomi-
na o sobie, a pamiêta o dziecku, która nie
boi siê uczyæ jak byæ doskonalsz¹, jeszcze
piêkniejsz¹ i cierpliwsz¹. Mówiê to dzi�
Tobie. ̄ eby� pamiêta³, ¿e ten kszta³t, kszta³t
mi³o�ci cierpliwej, musisz w sobie odkryæ,
niezale¿nie ile masz lat i kim jeste�. Hm ....
to znaczy nie musisz, ale by³oby dobrze,
gdyby� zechcia³ tak ¿yæ. By³oby piêkniej.
Wtedy dopiero docenisz warto�æ owocu,
gdy nauczysz siê na niego czekaæ, gdy na-
uczysz siê dbaæ o tê ro�linkê, gdy bêdziesz
nad ni¹ czuwa³. Pewnie, ¿e mo¿esz wszyst-
ko dostaæ w ¿yciu szybko - jak w Super-
markecie. Pewnie, ¿e tak jest wygodnie, ale
... no w³a�nie - niewiele w tym Twojej cier-
pliwo�ci i mi³o�ci, starania, czasu, oczeki-
wania. A mi³o�æ domaga siê oczekiwania.
Tak trzeba, gdy¿ nie jest towarem z pó³ki.
Nie zdobywa siê jej jednym telefonem albo
za naci�niêciem guzika. Mi³o�æ, dlatego, ¿e
jest piêkna, musi byæ zdobyta z trudem, bo
tylko wtedy szanujesz j¹ i naprawdê umiesz
siê ni¹ cieszyæ. I tego Ci ¿yczê ca³ym moim
anielskim sercem. Serce, które niejeden raz
wystawiasz na próbê cierpliwo�ci. Ale
wiedz, ¿e kiedy ju¿ nie mam si³ i chce mi
siê p³akaæ, to przybiegam do Mamy - do
Maryi - Ona jest wzorem cierpliwo�ci i przy
Niej uczê siê milczenia i zaufania, wiary i
nadziei, a przede wszystkim mi³o�ci cier-
pliwej. I Ty do Niej biegnij, gdy pojawi siê
w Twoim sercu pokusa, by mi³o�æ "za³a-
twiæ" jednym gestem, s³owem, gdy po pro-
stu nie starczy Ci si³ i zaufania na cierpliwe
czekanie. Jestem z Tob¹. Pamiêtaj. Nic z³e-
go staæ Ci siê nie mo¿e, bo d³oñ nad Tob¹ i
nade mn¹ trzyma nasz Ojciec, a On mi³uje
nas najpiêkniej. No i zawsze, je�li tylko
zechcesz, mo¿esz skryæ siê pod p³aszczem
Mamy.

No, mój kochany - koniec tego pisa-
nia. Teraz trzeba braæ siê do roboty! Trzy-
maj siê Pana Boga. Cze�æ.

TWÓJ ANIO£ M

Moje sreduszko ju¿ dawno bije
Dziêkujê ci mamo za to, ¿e ¿yjê
Moje sreduszko ju¿ dawno bije
Dziêkujê ci tato za to, ¿e ¿yjê.

Z piosenki �Ja jestem� w wykonaniu zespo³u �Arka
Nowego�, wybra³a Aga



Rozmowa miesi¹ca

¯EBY WRESZCIE ...
 z harcmistrzem Ludwikiem Ernestem rozmawiaj¹ Zosia i Mietek

W Niedzielê Palmow¹ harcerze ze 117 dru-
¿yny harcerskiej "M³ody Bór" rezyduj¹-
cej przy Zespole Szkó³ Nr 5 w Bydgoszczy,
przy ul. Berlinga nr 15 wspomagali akcjê
Caritasu pn "Chleb �w. Antoniego�,
z przeznaczeniem m.in. na wielkanocne
�niadanie dla ubogich organizowane przez
"Betlejem" przy ul. Drukarskiej. Betlejem
dzia³a pod patronatem Bydgoskiego Od-
dzia³u  Caritasu Archidiecezji Gnie�nieñ-
skiej. Czy kto� was o to prosi³?
Ksi¹dz dyrektor Dariusz Macioszek wyst¹-
pi³ do nas z propozycj¹ wziêcia udzia³u w
akcji, a ¿e harcerze robi¹ to w miarê do-
brze i rzetelnie to przy okazji chcemy po-
kazaæ, ¿e harcerstwo na Fordonie jeszcze
istnieje. Zaanga¿owana w tê akcjê jest ca³a
dru¿yna, czyli oko³o trzydziestu osób pod
kierunkiem dru¿ynowego Ludwika Ernesta
pseudonin "¯uraw Stary", druha podharc-
mistrza Stasia Jankowskiego i druha prze-
wodnika Bogus³awa miano "Puchacz". To
jest taka harcerska rodzina, która nie tylko
siê bawi, ale i s³u¿y. Taka jest nasza idea
harcerska.

Jaki jest Wasz stosunek do tej akcji?
Uwa¿am, ¿e obowi¹zkiem harcerza i m³o-
dego cz³owieka jest pomagaæ bli�niemu,
pomagaæ cz³owiekowi w potrzebie. Nie je-
stem jednak zwolennikiem takich akcji, s¹-
dzê bowiem, ¿e lepiej daæ wêdkê ni¿ goto-
w¹ rybê. Mo¿na robiæ to inaczej. Nie wiem
czy to jest dobry sposób, bo przyzwyczaja
ludzi do bierno�ci.

Czy nie jest to pobudzanie �wiadomo�ci
spo³ecznej, bo jednak akcjê tworz¹ ludzie?
Uwa¿am, ¿e to jest bardzo dobra akcja na
pobudzenie sumienia, a mo¿e za tê z³otó-
weczkê mo¿na uspokoiæ swoje sumienie?
Ta akcja jest równie¿ pouczaj¹ca dla m³o-
dzie¿y, bo uczy j¹ odpowiedzialno�ci za
kogo�.

Jak dru¿yna dzia³a na terenie Fordonu
i na terenie Chor¹gwi Bydgoskiej?
Nasza Dru¿yna jest najstarsz¹ Dru¿yn¹
Fodroñsk¹, istniejemy ju¿ jedena�cie lat, na
pocz¹tku przy Szkole Nr 44, a teraz przy
Zespole Szkó³ Nr 5. Uwa¿am, ¿e ruch har-
cerski jest potrzebny na ka¿dym osiedlu, w
ka¿dej szkole. Ró¿nie z tym w tej chwili
bywa, gdy¿ jak sami dobrze wiemy, harcer-
stwo staje siê organizacj¹ mniej popularn¹
z ró¿nych powodów. Uwa¿am jednak, ¿e
ten kto jest z nami nie stoi przed klatk¹
schodow¹, a zajmuje siê tym czym powi-
nien zajmowaæ siê m³ody cz³owiek. To jest
temat rzeka. My�lê, ¿e druhny i druhowie,
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którzy u nas dzia³aj¹ na pewno bêd¹ pe³no-
warto�ciowymi, zaanga¿owanymi lud�mi,
czu³ymi na krzywdê i potrzeby innych lu-
dzi.

Jakie umiejêtno�ci trzeba mieæ, ¿eby byæ
harcerzem?

Koniecznie trzeba chcieæ byæ harcerzem i
postêpowaæ wed³ug naszego harcerskiego
dekalogu. Harcerstwo jest organizacj¹ dla
wszystkich, jest jedn¹ wielk¹ s³u¿b¹ dla sie-
bie, dla Boga i dla ludzi. Nasze prawo har-
cerskie mówi: �Mam szczer¹ wolê s³u¿yæ
Bogu i bli�niemu i byæ pos³usznym prawu
harcerskiemu�.

Jakie macie plany na najbli¿sz¹ przy-
sz³o�æ?
Latem obóz. Mamy marzenie, aby jak naj-
wiêcej dzieciaków z Fordonu i nie tylko,
bra³o udzia³ w tym obozie. Celowo nie bêdê
mówi³ o sprawach finansowych, bo wiado-
mo, ¿e ka¿dy boryka siê z nimi. Staramy
siê, aby nasz obóz by³ dobrym obozem har-
cerskim, tanim, bezpiecznym i pouczaj¹-
cym.

Trochê informacji organizacyjnych jed-
nak nale¿a³oby podaæ. Gdzie? Dla ilu
osób? W jakich warunkach?
Obóz w miejscowo�ci P³êsno, obok miej-

scowo�ci Swornegacie na Kaszubach, piêk-
na okolica. Nad jeziorem £¹ckim, piêkne
grzyby, piêkne ryby, czyste ekologicznie
powietrze, mo¿na posmakowaæ czystej
wody z  Brdy. Nad nami jeszcze lataj¹ or³y,
³abêdzie, kormorany, perkozy, sza³ przyro-
dy. Jeste�my w przyrodzie przez trzy tygo-
dnie od 30 czerwca do 20 lipca. Starali�my
siê skalkulowaæ obóz jak najtaniej, ale kwo-
ta sze�ciuset z³otych jest kwot¹ adekwat-
n¹, na trzy tygodnie skalkulowan¹ prawi-
d³owo, chocia¿ boli nas to, ¿e nie wszyst-
kich rodziców staæ na wys³anie dzieci na
taki wypoczynek letni, a szkoda.

Widzê na klapie jednej kieszeni druha od-
znakê "Stra¿ Ochrony Przyrody".
Jestem stra¿nikiem ochrony przyrody, a
przy dru¿ynie naszej dzia³a m³odzie¿owa
Stra¿ Ochrony Przyrody. Zajmujemy siê
ochron¹ przyrody i krzewieniem �wiado-
mo�ci, ¿e stanowimy cz¹stkê tej przyrody i
jeste�my w niej w go�cinie, a go�ciom nie
wypada �przestawiaæ mebli�. Tê �wiado-
mo�æ nale¿y krzewiæ od maleñko�ci, od
zarania. Nie podoba nam siê, pomimo tak
wielkiego �wiêta jakim jest Wielkanoc, ¿e
ca³a okolica idzie na spacer na górki i wy-
cina wielkie obszary jaki� tam baziek, czy
brzózek. Kaleczy swoje �rodowisko, swo-
je miejsce pobytu, swoj¹ naturê.

Jak cz³owiek Stra¿y ocenia coroczn¹ ak-
cjê: "Dzieñ Ziemi"?
Rokrocznie dru¿yna nasza organizuje rajd
ekologiczny po Naszej Ziemi. Dotychczas
w tym rajdzie bra³o udzia³ czterystu, piê-
ciuset, sze�ciuset harcerzy. Jest to rajd w
nazwie ekologiczny, ale chcemy poznaæ
mo¿liwo�ci i wiedzê ekologiczn¹ dzieci i
m³odzie¿y, a te¿ i doros³ych. Pragniemy
tak¿e przekazywaæ swoj¹ wiedzê uczestni-
kom. Wspó³pracujemy prê¿nie z Dyrekcj¹
Nadwi�lañskiego Parku Krajobrazowego
Dolnej Wis³y. Dziêkujemy im za to, ¿e ten
Park powsta³, ¿e przychylnie patrz¹ na na-
sz¹ dzia³alno�æ, ostatecznie ¿yjemy w czê-
�ci Parku Nadwi�lañskiego i to jest nasz
Park.

Jaka jest wed³ug Was aktualna kondycja
Doliny �mierci?
W rozmowach z cz³onkami dru¿yny, z przy-
jació³mi, jeste�my dumni, chocia¿ to g³u-
pio brzmi, ¿e mamy tê Dolinê �mierci u nas.
Corocznie w okolicach 11 listopada dru¿y-
na nasza organizuje uroczysty caprztyk
po�wiêcony tym, którzy le¿¹ w Dolinie.
Przychodzi m³odzie¿, ale dziwi mnie brak
�wiadomo�ci mieszkañców Fordonu, a



szczególnie Przylesia, bo przecie¿ to jest
w dalszym ci¹gu cmentarz, bo podobno
jeszcze tam nie odkryto wielu ofiar. Wie-
my, ¿e na tzw. górkach trzeba siê bawiæ,
po to one s¹, po to zosta³y stworzone, ¿eby
cz³owiek radowa³ siê przyrod¹, ¿eby mia³
gdzie spacerowaæ, uprawiaæ sport, ale mu-
simy mieæ tê �wiadomo�æ ¿e jest to miej-
sce straceñ wielu Polaków. Ten skrawek
trzeba szanowaæ, mocno propagowaæ w�ród
dzieci, ¿eby pamiêæ o nim nie zanik³a. Nie
jeste�my zwolennikami stawiania pomni-
ków, wystarczy nam �wiadomo�æ i szacu-
nek dla tego miejsca. Bierzemy równie¿
udzia³ w Drogach Krzy¿owych, bo to jest
wszystkim nam potrzebne, ale wszystkie
prace pielêgnacyjne i porz¹dkowe nie tra-
fiaj¹ do spo³eczeñstwa. To jest dziwne, ale
nie nauczyli�my siê jeszcze szanowaæ
miejsc, szanowaæ przyrody. Mo¿e kiedy�...

Jedn¹ z akcji, któr¹ ³¹cz¹ parafianie z dru-
¿yn¹ harcersk¹,  jest ��wiat³o betlejem-
skie�.
Betlejemskie �wiate³ko pokoju to jest ak-
cja zaproponowana przez skautów austriac-
kich. Geneza �wiate³ka jest wspania³a.
Skauci zapalaj¹ �wiate³ko w Betlejem, w
miejscu narodzenia Pana. Jak sztafeta olim-
pijska ten ogieñ dociera do nas wszelkimi
mo¿liwymi drogami.

Jak to wygl¹da technicznie?
Zapalenie lampy i przekazywanie jej �wia-
t³a poprzez grupy skautowe, hufce, chor¹-
gwie czy skautów na zasadzie znicza olim-
pijskiego. Ogieñ ten dociera do nas i jest
odbierany przez druha naczelnika na £ysej
Polanie. W tym roku ��wiat³o betlejemskie�
by³o dowiezione do Czêstochowy sk¹d do-
starczono je do wszystkich hufców, chor¹-
gwi. Potem trafi³ do parafii, a nawet bez-
po�rednio do ludzi i mieszkañ. Jest to bar-
dzo ciep³a idea, która przypomina, ¿e nie
jeste�my sami, ¿e kto� jeszcze pamiêta.
My�limy w ten sposób o starych harcerzach,
instruktorach, przyjacio³ach, o ludziach,
którzy tak samo jam my s¹ harcerzami.

Zbli¿a siê maj. Jakie druh ma marzenia?
¯eby wreszcie w naszym kochanym pañ-
stwie powróci³a �wiadomo�æ patriotyzmu.
¯eby wreszcie m³odzie¿ nie �ledzi³a dziw-
nych poczynañ naszych w³adz rz¹dz¹cych,
¿eby wreszcie nie mówi³o siê o polityce
prorodzinnej, tylko stosowa³o tê politykê.
¯eby cz³owiek patrzy³ na cz³owieka jak na
brata i ¿eby wreszcie, ¿eby wreszcie...

Dziêkujemy za rozmowê.
Czuwaj!

Od redakcji: Rozmowê przeprowadzono w
czasie trwania akcji rozprowadzania  chle-
bów w  Niedzielê Palmow¹ dnia 16. kwiet-
nia br. Tekst rozmowy nie jest autoryzowa-

Miesi¹c maj bez w¹tpienia mo¿na
nazwaæ miesi¹cem ¿ycia i rado�ci. Budz¹-
ca siê przyroda (w tym roku Jubileuszu
mia³a wyj¹tkowo wcze�nie pobudkê) obfi-
cie darzy nas barwami swych li�ci i kwia-
tów. Wracaj¹ce z dalekiej podró¿y ptaki i
zwierzêta, wstaj¹ce z zimowego lenistwa,
swoimi d�wiêkami i zachowaniem daj¹
wyraz rado�ci z okresu, gdy zbli¿a siê czas
odnawiania gniazd i legowisk oraz powiêk-
szania stanu rodzinnego. Przyroda nie po-
zostaje równie¿ bez wp³ywu na cz³owieka.
Dla wielu ludzi jest to czas wzmo¿onej ak-
tywno�ci oraz rado�ci, planów i przygoto-
wañ. Pewnie nie bez przyczyny tak¿e w tym
miesi¹cu jest obchodzony Dzieñ Matki. W
tym dniu, przynajmniej  w czê�ci mo¿emy
okazaæ naszym matkom wdziêczno�æ za dar

¿ycia i wychowania. Chocia¿ i ca³y rok
(a pewnie i lata)  to za ma³o, by tê wdziêcz-
no�æ wyraziæ w ca³o�ci.  Ten miesi¹c rado-
�ci i ¿ycia jest w sposób  szczególny po-
�wiêcony Maryi, któr¹ czasami nazywa siê
(niew¹tpliwie s³usznie) najpiêkniejszym
Kwiatem ziemi, a tak¿e najlepsz¹ Matk¹.

Oczywi�cie, w Roku Jubileuszu, nie
tylko w miesi¹cu maju, nie mog³o zabrak-
n¹æ odniesienia do Matki Bo¿ej. Tym bar-
dziej, ¿e Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II tak
bardzo zawierzy³ Maryi. I do�wiadczy³ jej
matczynej opieki szczególnie  w maju, gdy
po zamachu w dniu 13 maja  1981 roku,
walczy³ o ¿ycie. Rok pó�niej uda³ siê z piel-
grzymk¹ do Fatimy, by tam podziêkowaæ
Matce Bo¿ej za ocalenie (13 maja to dzieñ
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Objawieñ Fatimskich). Natomiast w dzie-
siêæ lat pó�niej, tak¿e w Fatimie i 13 maja,
Ojciec �wiêty dokona³ Aktu Zawierzenia
�wiata Matce Bo¿ej. Dlatego zarówno w
li�cie apostolskim "Tertio millenio adve-
niente", jak i bulli papieskiej "Incarntionis
Mysterium", og³aszaj¹cej Wielki Jubileusz
Roku 2000,  Jan Pawe³ II wskazuje na Ma-
ryjê:

  "Rado�æ jubileuszowa nie by³aby
pe³na, gdyby�my nie skierowali spojrzenia
ku Tej, która okazuj¹c pe³ne pos³uszeñstwo
Ojcu zrodzi³a dla nas w ciele Syna Bo¿e-
go. W Betlejem, gdy nadszed³ dla Maryi
"czas rozwi¹zania", nape³niona Duchem
�wiêtym wyda³a na �wiat Pierworodnego
nowego stworzenia. Powo³ana, by byæ
Matk¹ Bo¿¹, od dnia dziewiczego poczê-
cia Maryja prze¿ywa³a w pe³ni swoje ma-
cierzyñstwo, wieñcz¹c je obecno�ci¹ na
Kalwarii u stóp krzy¿a. Moc¹ przedziwne-
go daru Chrystusa sta³a siê tam równie¿
Matk¹ Ko�cio³a i wskazuje wszystkim dro-
gê, która wiedzie do Syna.

Maryja Panna - niewiasta umiej¹ca
milczeæ i s³uchaæ, ulegle poddaj¹ca siê dzia-
³aniu Ojca - przyzywana jest przez wszyst-
kie pokolenia jako "b³ogos³awiona", ponie-
wa¿ potrafi³a dostrzec wielkie dzie³a, do-
konane w Niej przez Ducha �wiêtego. Na-
rody nigdy nie przestan¹ wzywaæ Matki
mi³osierdzia i zawsze bêd¹ siê uciekaæ pod
Jej opiekê. Ta, która wraz z Synem Jezu-
sem i ma³¿onkiem Józefem pielgrzymowa-
³a do �wiêtego przybytku Bo¿ego, niech
os³ania w drodze wszystkich, którzy wyru-
sz¹ z pielgrzymk¹ w Roku jubileuszowym.
Niech te¿ szczególnie gor¹co wstawia siê
za chrze�cijañskim ludem w najbli¿szych
miesi¹cach, aby obchodz¹c z rado�ci¹ dwu-
tysi¹clecie narodzin swego Zbawiciela,
móg³ uzyskaæ obfito�æ ³ask i mi³osierdzia"
(Incarnationis Mysterium 14).

Spójrzmy wiêc (zgodnie z zachêt¹
Ojca �wiêtego) na Maryjê, nasz¹ najlep-
sz¹ Matkê, która przy swoim Synu by³a do
ostatnich chwil Jego ¿ycia, razem z nim
cierpi¹c. Wspomnijmy nasze Matki, które
dla nas po�wiêci³y wiele najpiêkniejszych
chwil swojego ¿ycia, czêsto znosz¹c tak¿e
cierpienie z naszego powodu. Postarajmy
siê prze¿yæ ten maj i  pozosta³e miesi¹ce
Roku Jubileuszowego tak, by nie przyspo-
rzyæ im powodu do smutku, a je¿eli to mo¿-
liwe, sprawiæ im rado�æ. Chocia¿ najmniej-
sz¹, a ta w ich sercu stanie siê rado�ci¹ naj-
wiêksz¹. Bo raduje siê serce matki, gdy
widzi rado�æ dzieci swoich.

BOGDAN
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ny.  Fotografowa³  Mietek.
Przy okazji warto dodaæ, ¿e w naszym ko-
�ciele obok figury �w. Antoniego zawieszo-
na jest skarbonka z napisem �Ofiara na
chleb do �w. Antoniego�.
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W RZYMIE
MAJ (c.d.)
14 - niedziela - IV Niedziela Wielkanocna Ba-
zylika �w. Piotra - �wiêcenia kap³añskie - �wia-
towy Dzieñ Modlitw o Powo³ania

18 czwartek   - 80. rocznica urodzin Ojca �wiê-
tego - Plac �w. Piotra - Msza �w. Jubileusz
duchowieñstwa. Po po³udniu przewidziany jest
koncert Londyñskiej Orkiestry Symfonicznej ,
pod dyrekcj¹ Gilberta Levine

20 sobota  - Jubileusz Kawalerów Pracy
25 czwartek  Jubileusz ludzi nauki
26 pi¹tek Bazylika Matki Boskiej Anielskiej
Liturgia w obrz¹dku - aleksandryjsko-etiopskim
(�wiêto Maryi Przymierza Mi³osierdzia)

28 niedziela - VI Niedziela Wielkanocna Msza
�w - Jubileusz diecezji rzymskiej

CZERWIEC 2000
1 czwartek - Uroczysto�æ Wniebowst¹pienia
PañskiegoBazylika �w. Piotra - Msza �w.

2 pi¹tek Jubileusz migrantów, uchod�ców i ucie-
kinierów

4 niedziela - VII Niedziela Wielkanocna -  �wia-
towy Dzieñ �rodków Spo³ecznego Przekazu.
Jubileusz dziennikarzy

8 czwartek godz. 18.00, koncert Filharmonii
Wiedeñskiej pod dyrekcj¹ M. Muti

10 sobota - Wigilia uroczysto�ci Zes³ania Du-
cha �wiêtego - Plac �w. Piotra - Uroczyste czu-
wanie przed Zes³aniem Ducha �wiêtego

11 niedziela - Uroczysto�æ Zes³ania Ducha
�wiêtego - Bazylika �w. Piotra - Dzieñ modli-
twy o wspó³pracê miêdzy ró¿nymi religiami

W KONKATEDRZE W BYDGOSZCZY
CZERWIEC
1 czwartek  -  12.00 Jubileuszowa Pielgrzymka
dzieci z bydgoskich parafii.

2 pi¹tek - 18.00 Jubileuszowa Pielgrzymka Ru-
chów "Odnowa w Duchu �wiêtym. Rozpoczy-
na siê Nowenna do Ducha �wiêtego.

4 niedziela - 12.30 Jubileuszowa Pielgrzymka
Dziennikarzy.

7 �roda - I  Rocznica Wizyty Apostolskiej Jana
Paw³a II w Bydgoszczy  - nabo¿eñstwo - cele-
bruje ks. abp. Henryk Muszyñski.

9 - pi¹tek - 10.00 Jubileuszowa Pielgrzymka
wiê�niów * 18.00 Jubileuszowa Pielgrzymka
pracowników Policji.

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY
NA CZRWIEC 2000 ROKU

Intencja ogólna: Aby Jezus Chrystus, którego
wielbimy i adorujemy w sakramencie Euchary-
stii, by³ chlebem ¿ycia coraz powszechniej
przyjmowanym i rozdzielanym dla zbawienia
�wiata.

Intencja misyjna: Aby autentyczny duch apo-
stolski i katolicki o¿ywia³ zawsze kap³anów,
zakonników, zakonnice i wiernych �wieckich w
Chinach.

OPRACOWALI: BOGDAN I KFAD

Kalendarium 2000
Koñczy siê wiek najwiêkszych wzlo-

tów i upadków ludzko�ci. ̄ yjemy na prze-
³omie dwóch tysi¹cleci. Rok Jubileuszowy,
to czas wa¿nej refleksji dla narodów ca³e-
go �wiata, to najcudowniejsza rocznica
wszech czasów. Przecie¿ to 2000 lat up³y-
nê³o od przyj�cia na ziemiê Jezusa Chry-
stusa, który wyzwoli³ ludzi z jarzma grze-
chu i �mierci.

Trudno nam sobie wyobraziæ, jak
trudne, smutne, musia³o byæ ¿ycie tamtych
ludzi, którzy wiedzieli, ¿e dla nich bramy
Zbawienia, bynajmniej do czasu, s¹ nieosi¹-
galne. Jednak g³êboko wierzyli w obietni-
cê Ojca, nie upadali i nie wszyscy zw¹tpili.
Byli, jak potrafili, pos³uszni Ojcu. Nie
chcieli zatraciæ swej wiary, nie chcieli byæ
odrzuceni na wieczne potêpienie.

Z tym samym problemem boryka siê
ludzko�æ obecnie, ju¿ po przyj�ciu Chry-
stusa i po dokonaniu Odkupienia. W prze-
bytych czasach, w chwilach najbole�niej-
szych prób, Jezus Chrystus za po�rednic-
twem Swej Matki przestrzega³ i przestrze-
ga o gro¿¹cym nam niebezpieczeñstwie
utraty wiary �wiêtej.

Kiedy teraz w maju, w miesi¹cu ma-
ryjnym, s³yszê �piew �Ociemnia³ym podaj
rêkê..."  my�lê o wszystkich, którym powie-
rzono ró¿ne stanowiska w³adzy w naszym
pañstwie. My�lê o tych sk³óconych miêdzy
sob¹, i walcz¹cych o swoje sprawy i posa-
dy, a zapominaj¹cych o solidarno�ci z tymi,
którymi kieruj¹. My�lê i proszê Maryjê za
tych, którzy odeszli od Bo¿ej nauki odpy-
chaj¹c j¹ na dalszy plan, a wysuwaj¹c jako
najwa¿niejszy cel karierê polityczn¹, czy
spo³eczn¹.

"Ociemnia³ym podaj rêkê..." my�lê o
rodzicach, których �wiêtym obowi¹zkiem
wobec Boga i Ojczyzny jest wychowanie
dzieci na prawych obywateli i chrze�cijan,
którzy zobowi¹zani s¹ wskazywaæ im dro-
gê, a którzy w pogoni za dobrami docze-
snymi zapominaj¹ o swej roli, t³umacz¹c
siê brakiem czasu dla dziecka.

"Ociemnia³ym podaj rêkê...", my�lê
o przysz³o�ci naszego narodu - o polskiej
m³odzie¿y bombardowanej byle jakimi pro-
pozycjami: wydawnictwami, filmid³ami, w
których pe³no gwa³tu i przemocy, zagro¿o-
nej jak nigdy dot¹d alkoholem, narkoma-
ni¹, brutalno�ci¹, plagami techniki i pieni¹-
dza.

"Ociemnia³ym podaj rêkê..." �pie-
wam i ze wszystkich si³ proszê Maryjê o
dar jasno�ci umys³u, aby krzepi¹ce s³owa
wiary trafia³y do serc czêsto obola³ych
wszystkich sióstr i braci w Chrystusie. Pro-
szê, abym w swoich modlitwach potrafi³
poleciæ Jej opiece wszystkich upadaj¹cych
w wierze, wszystkich, którym sprawy ziem-
skie przes³oni³y sens ¿ycia.

"Ociemnia³ym podaj rêkê..." nucê co
dnia za tych wszystkich, którzy deklaruj¹
swoj¹ przynale¿no�æ do Ko�cio³a, a prze-
chodz¹ obojêtnie wobec potrzebuj¹cych.
Ba, czasem swym s³owem czy zachowa-
niem czyni¹ im wielk¹ krzywdê. Za tych,
którzy nie chc¹, b¹d� nie potrafi¹ dzieliæ
siê kromk¹ chleba z samotnym starcem, czy
g³odnym dzieckiem. Za tych, którym brak
dobrego s³owa wobec upadaj¹cych, siostry
czy brata - niewolników na³ogu.

Z dawna Polski Ty� Królow¹, Maryjo!
Ty za nami przemów s³owo, Maryjo!
Ociemnia³ym podaj rêkê,
Niewytrwa³ym skracaj mêkê,
Swe Królestwo we� w porêkê, Maryjo!

My�l¹c o tej pie�ni, w miesi¹cu szcze-
gólnej czci Matki Bo¿ej, proszê wszystkich,
którzy zaufali Bogu, Jezusowi Chrystuso-
wi, zawierzyli Matce Naj�wiêtszej, aby
ka¿dego dnia w swych modlitwach pamiê-
tali o siostrach i braciach �ociemnia³ych� i
zwracali siê pe³ni mi³o�ci do Tej, która w
Ostrej �wieci Bramie i Jasnej broni Czê-
stochowy.

KFAD

Z dawna polski Ty� Królow¹

PODAJ RÊKÊ ...

Maj jest to miesi¹c, który ma jeden
dzieñ po�wiêcony naszym mamom. Jest to
Dzieñ Matki. Mama to w moim ¿yciu oso-
ba, któr¹ najbardziej kocham. Jest dla mnie
wzorem i przyk³adem, podobnie jak bab-
cia jest przyk³adem dla mamy.

A wiadomo, ¿e mamie, zawdziêczam
tak wiele. Przede wszystkim jest to ¿ycie,
które mi da³a oraz jedyn¹ i najprawdziw-

sz¹ mi³o�æ. To w³a�nie mama nauczy³a mnie
pierwszych s³ów, kroków i liter, a wiêc na-
uczy³a mnie chodziæ, pisaæ i czytaæ. Na-
uczy³a mnie te¿ kochaæ, a bez wahania
mogê powiedzieæ, ¿e nauczy³a mnie wszyst-
kiego. To dziêki niej pozna³am te¿ uroki i
zasadzki w ¿yciu. I za to chcia³abym jej
podziêkowaæ szczególnie tego, ale i ka¿-
dego innego dnia. Dziêkujê wiêc teraz

 AGNIESZKA

O mojej mamie

NAUCZY£A MNIE
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Jezus Chrystus, Syn Bo¿y, który sta³ siê
cz³owiekiem dokona³ dzie³a Odkupienia w
Palestynie, a wiêc w kraju, który le¿y na sty-
ku trzech kontynentów Azji, Europy i Afry-
ki. Aposto³owie zgodnie z poleceniem Chry-
stusa udali siê aby nauczaæ wszystkie naro-
dy: Pierwszymi narodami, do których dotar-
³a Dobra Nowina o zbawieniu by³y ludy Bli-
skiego Wschodu. Potem Ewangelia dotar³a
do Europy, Afryki oraz do dalszych czê�ci
Azji. Tym, co ³¹czy³o najbardziej pierwsze
gminy chrze�cijañskie, by³y pisma Aposto-
³ów i Ewangelistów, �wiadomo�æ pochodze-
nia od Aposto³ów, wspólne ¿ycie liturgicz-
ne. W sprawowaniu liturgii innych form kul-
tu szybko dosz³a do g³osu spontaniczno�æ i
ró¿norodno�æ, wynikaj¹ce z ró¿nic etnicz-
nych i kulturowych, by³y to bowiem ludy o
zupe³nie innych kulturach jak: Syryjczycy,
Ormianie, Egipcjanie, Etiopczycy, Hindusi,
Grecy czy wreszcie S³owianie.

Po edykcie mediolañskim w 313 roku
Ko�ció³ wraz z uzyskan¹ wolno�ci¹ móg³ roz-
pocz¹æ organizacjê swoich zewnêtrznych
struktur. Wieki IV i V, sta³y siê tak¿e decy-
duj¹cym momentem do kszta³towania siê ró¿-
nych tradycji liturgicznych. W tym bowiem
okresie powsta³y wielkie patriarchaty na
Wschodzie (Jerozolima, Antiochia, Aleksan-
dria i Konstantynopol), a na Zachodzie wzro-
s³o znaczenie chrze�cijañskiego Rzymu.

Wspomniane patriarchaty by³y kiero-
wane przez ludzi �wiat³ych i �wiêtych, któ-
rzy z olbrzymi¹ trosk¹ zabiegali o ustanowie-
nie i ujednolicenie u siebie form kultu i tek-
stów liturgicznych. To im, w g³ównej mierze
zawdziêczaj¹ poszczególne wspólnoty lokal-
ne bogactwo swoich tradycji liturgicznych,
które najczê�ciej przetrwa³y do dni dzisiej-

szych. Nie bez znaczenia, dla utrwalenia siê
odrêbno�ci liturgicznych by³y tak¿e wydarze-
nia polityczne, zw³aszcza inwazja Islamu,
która sprawi³a, ¿e wiele Ko�cio³ów wschod-
nich znalaz³o siê w diasporze bez mo¿liwo-
�ci wzajemnych kontaktów.

Na przestrzeni wieków niektóre z tych
Ko�cio³ów zawar³y uniê z Rzymem i dzisiaj
pozostaj¹ w ³¹czno�ci z Papie¿em, zachowu-
j¹c w³asn¹ liturgiê i dyscyplinê ko�cieln¹.

Maryja w liturgii ko�cio³ów chrze�cijañskich  (1)

NA PRZESTRZENI WIEKÓW
Podstawowym wyznacznikiem pobo¿-

no�ci Maryjnej na Wschodzie jest fakt, ¿e jest
ona prawie ca³kowicie zwi¹zana z liturgi¹.
Kult maryjny zosta³ w³¹czony do Mszy �wiê-
tej, do liturgii godzin, w rytm modlitw tygo-
dniowych, miesiêcznych i rocznych. Wszel-
kie formy pobo¿no�ci prywatnej najczê�ciej
czerpi¹ swe tre�ci z pobo¿no�ci liturgicznej.
Liturgia za� najczê�ciej wyprowadza swe tre-
�ci na ogó³ z Pisma �wiêtego i hymnów wiel-
kich Ojców Ko�cio³a, np. �w. Efrema Syryj-
czyka, �w. Romana Piewcy, �w. Jana z Da-
maszku.

Mariologia, jako osobny traktat teolo-
giczny w ko�cio³ach Wschodu praktycznie
nie istnieje, podobnie jak trudno jest mówiæ,
w tych¿e Ko�cio³ach o usystematyzowanym
traktacie teologicznym. Wyrazem wschodniej
teologii, a wiêc i mariologii, jest przede
wszystkim liturgia, w my�l zasady lex orandi
- lex credendi  (prawo modlitwy - prawem
wierzenia).

W Ko�ciele Zachodnim istnieje wyra�-
ne rozró¿nienie miêdzy teologi¹ a liturgi¹.
Liturgia uobecnia zbawcze Misteria Chrystu-
sa, w które w³¹czona jest Jego Matka, nato-
miast teologia jest wysi³kiem intelektualnym
zmierzaj¹cym do t³umaczenia, wyja�niania i
poznawania prawd wiary. Liturgia jest jed-
nym z podstawowych �róde³ dla teologa, ale
nie najwa¿niejszym. Teolog musi korzystaæ
harmonijnie tak¿e z innych �róde³, jak Pismo
�wiête, symbole wiary, nauczanie Magiste-
rium Ko�cio³a, zmys³ wiary ludu Bo¿ego.

KFAD
Od autora:
W kolejnych numerach "Na O�cie¿"

chcia³bym zapoznaæ Czytelników z kultem
maryjnym w ró¿nych tradycjach liturgicznych
ko�cio³ów chrze�cijañskich, np.: syberyjskim,
maronickim, ormiañskim, koptyjskim, etiop-
skim, bizantyjskim. Chcê przez to ukazaæ bo-
gactwo Ko�cio³a, modlitw, sposobów wyra-
¿ania mi³o�ci do Pana Jezusa i Jego Matki.
Uwa¿am, ¿e takie poznanie pozwoli z wiêk-
sz¹ otwarto�ci¹ spojrzeæ na naszych braci z
innych wyznañ chrze�cijañskich, a tak¿e byæ
mo¿e nauczyæ siê od nich tego, co najlepsze i
najpiêkniejsze w ich wspólnotach.

Bibliografia:
W opracowaniu wykorzystano "Materia³y do
dyskusji na Kongres Mariologiczno-Maryj-
ny w Niepokalanowie w 1999" (praca zbio-
rowa pod kierunkiem o. S³awomira Gajdy,
Wydawnictwo OO. Franciszkanów, Niepoka-
lanów 1999).

Od redakcji:
Umieszczony powy¿ej znak graficzny to
logo Sanktuarium Matki Bo¿ej Góreckiej z
Górki Klasztornej k/£ob¿enicy - miejsca
znanego z najstarczych objawieñ Matki
Bo¿ej w Polsce i Misteriów Mêki Pañskiej.

Dla wielu ludzi m³odych maj jest in-
spiracj¹ do poszukiwañ. Korzystaj¹c z ³ad-
nej pogody, majowej atmosfery poszukuj¹
tzw. drugiej po³owy. S¹ jacy� dziwnie rozpo-
godzeni i ochoczo nastrojeni. Maj¹ przy tym
tysi¹ce pomys³ów, ale i humorów.

W tym miesi¹cu dopada wielu tzw.
strza³a Amora. Zdarza siê, ¿e trafia celnie -
w samo serce. Efektem tego trafienia bywa
wielkie zauroczenie, zafascynowanie i wiele
innych "za". I jest tak, ¿e szczególnie m³odzi
ludzie "trac¹" serce dla innej osoby. Wów-
czas te¿ pokazuj¹ swe szalone uczucia poka-
zuj¹ wszem i wobec. Wystarczy tylko rozej-
rzeæ siê wokó³.

Czasami s¹ to tylko porywy serca, a
czasami jest to co� wiêcej, co� co z czasem

Majowe porywy

DRUGA PO£OWA
mo¿e przerodziæ siê w prawdziw¹ mi-

³o�æ. S³owo to zosta³o mocno zniekszta³cone
i nie do koñca kojarzy siê z jego prawdzi-
wym znaczeniem - choæby "uprawiaæ mi-
³o�æ".

Ale, by odkryæ prawdziwy sens i zna-
czenie tego s³owa wystarczy zajrzeæ do pew-
nego listu. Jest to list �w. Paw³a do miesz-
kañców Koryntu. W tym li�cie, szczególnie
w miejscu (1Kor, 13,1-13), który to fragment
nazywa siê �Hymnem o mi³o�ci� �w. Pawe³
przypomina, czym jest prawdziwa mi³o�æ.
Wspomnê tylko, ¿e kto mi³uje jest cierpliwy,
nie zazdro�ci, nie szuka swego ...

Wszystkim zakochanym ¿yczê trwa³ej
i szczê�liwej mi³o�ci

AGNIESZKA



 7 Na o�cie¿ (5/2000)

W czasie, gdy tak g³o�no w naszym
kraju o przygotowaniach do Unii Europej-
skiej z jednej strony, a ¿e to miesi¹c Ma-
ryjny z drugiej, warto mo¿e PT Czytelni-
kom przybli¿yæ drobne, ale jak¿e wymow-
ne szczegó³y dotycz¹ce flagi pañstw Zjed-
noczonej Europy.

Jednym z wielu, którym zlecono opra-
cowanie projektu flagi Zjednoczonej Eu-
ropy by³ Arsen Heitz - artysta plastyk ze
Strasburga. Po kilkunastu dniach ró¿nych
pomys³ów i "przymiarek" wpad³ mu do rêki,
jak to okre�li³ znak opatrzno�ciowy. By³
nim medalik z Sanktuarium Maryjnego Pa-
ry¿a przy Rue du Bac, a �ci�lej korona z
dwunastu gwiazd na niebieskim tle. Autor
nic innego nie wymy�laj¹c, umie�ci³ j¹ na
niebieskim prostok¹cie swego projektu i
odda³ dyrektorowi Biura Prasowego Rady
Europy.

Dyskusje i przymiarki Wspólnoty
by³y d³ugie, bo trwa³y a¿ 5 lat. Ka¿dy z kil-
kudziesiêciu projektów by³ szczegó³owo
rozpatrywany. W koñcu w grudniu 1955
roku na posiedzeniu delegatów MSW po-
szczególnych pañstw zdecydowano siê na
g³osowanie i podpisanie dokumentu -
uchwa³y o fladze Zjednoczonej Europy.
Zakoñczenie obrad i podpisanie stosow-
nych dokumentów przewidziano na 9 grud-
nia.

Z tak¹ te¿ dat¹ by³y przygotowane
wszystkie potrzebne dokumenty. Jednak
dziwnym, jak na dyplomacjê zbiegiem oko-
liczno�ci, Sekretarz Generalny Leon Mar-
chel poinformowa³ Rzecznika Biura Miche-
la Levi'ego w dniu 8 grudnia, ¿e jutro nie
bêdzie czasu na sprawy flagi i g³osowanie
odbêdzie siê dzi�, za 15 minut. Poleci³ mu
natychmiastowe przygotowanie odpowied-
nich dokumentów i nie by³o wiêc czasu na
zmianê daty na uprzednio przygotowanych.
Znaczn¹ wiêkszo�ci¹ g³osów zatwierdzo-
no pomys³ przedstawiony przez Arsena
Heitza, tj. niebieski p³at z dwunastoma

Flaga Zjednoczonej Europy

PODOBNA?
gwiazdami w formie korony. W ten sposób
Europa 8 grudnia 1955 roku, w Uroczysto�æ
Niepokalanego Poczêcia NMP otrzyma³a
flagê z koron¹ "Maryjn¹".

Czy¿ nie jest to "delikatna" interwen-
cja Bo¿ej Opatrzno�ci, która przypomina
obywatelom Starego Kontynentu, ¿e obec-
no�æ Niepokalanej w jego historii by³a, jest
i byæ powinna czynnikiem integruj¹cym.
Wskazuj¹ na to takie miejsca jak: Efez,
Ostra Brama, Czêstochowa, Fatima, Pie-
czerska £awra, Knock, Lourdes, Fatima.
Miejsca te, u�wiêcone obecno�ci¹ Maryi od
wieków wyznaczaj¹ rytm ¿ycia naszego
kontynentu.

D¹¿¹c do naszego cz³onkostwa w
Unii zastanówmy siê i nad tym, czy jest
Kto� Inny godniejszy, aby zawierzyæ mu
wspólny los, równie¿ naszej Ojczyzny, od
Tej, której korona w tak dyskretny sposób
znalaz³a siê na fladze Wspólnej Europy?
Której to osoby czy organizacji kolor nie-
bieski jest ulubionym kolorem? Wszak to
Ta, której sam Bóg powierzy³ los swego
Syna.

KFAD
Materia³ �ród³owy: Opracowano na podstawie ksi¹¿-
ki Albertino Bodiqe pt." Kulisy wspólnej Europy -
nieznane notatki", t³um. Eugeniusz Piskrut wyd. PAX

Warszawa 1998,

Mama. Kim jest osoba nosz¹ca to mia-
no? Przecie¿ tak wielu jej nie zna, tak wielu
jej nie ma, a zewsz¹d s³ysz¹, ¿e ona-matka
jest najwa¿niejszym cz³owiekiem w ¿yciu.
S³ysz¹, ¿e matka jest najdoskonalszym wzo-
rem dla wielu swoich dzieci. To nic,¿e jej nie
znaj¹. Brak ziemskiej matki  mo¿e zast¹piæ
Matka - Maryja. Równie¿ Ona kocha nas, tak
jak wszystkie matki na ziemi, tylko, ¿e za-
miast cukierków posypi¹ siê z Jej d³oni nie-
zliczone ³aski, które wynagrodz¹ jej brak.

Ci jednak, którzy maj¹ swoje matki
powinni byæ z tego powodu bardzo szczê�li-
wi, bowiem nigdy nie zabraknie im rodziciel-
skiego ciep³a, wspó³czucia i troskliwo�ci. Za-
wsze kto� bêdzie umia³ nimi pokierowaæ,
nauczy czyniæ dobro i obdarowywaæ mi³o�ci¹.

Matki bêd¹ce przyk³adem dla dzieci,
chc¹ przekazaæ im jak najwiêcej swojej cier-
pliwo�ci i otwarto�ci, aby ich pociechy mo-
g³y w przysz³o�ci tym samym obdarzyæ na-
stêpne pokolenie.

Nauczmy siê szanowaæ przyk³ad i wzór,
jakimi s¹ nasze mamy. Czêsto jest on "nie-
modny" lub trudny do na�ladowania, ale przy-
jêcie go uczyni z nas naprawdê dobrych lu-
dzi, ku rado�ci ka¿dej mamy.

DOROTA

MATKA
Nad Twoj¹ bia³¹ mogi³¹
Bia³e kwitn¹ ¿ycia kwiaty
- o, ile¿ lat to ju¿ by³o
bez Ciebie - duchu skrzydlaty -

Nad Twoj¹ bia³¹ mogi³¹,
od lat tylu ju¿ zamkniêt¹,
spokój kr¹¿y z dziwn¹ si³¹,
z si³¹, jak �mieræ - niepojêt¹,

Nad Twoj¹ bia³¹ mogi³¹
cisza jasna promienieje,
jakby w górê co� wznosi³o,
jakby krzepi³o nadziejê.

Nad Twoj¹ bia³¹ mogi³¹
klêkn¹³em ze swym smutkiem
- o, jak to dawno by³o -
jak siê dzi� zdaje malutkiem,

Nad Twoj¹ bia³¹ mogi³¹
o Matko - zgas³e Kochanie
- me usta szepta³y bezsi³¹:
- Daj wieczne odpoczywanie -

Karol Wojty³a, Kraków, wiosna 1939

O mojej mamie

KIM JEST?



Poruszona �mierci¹ ks. Antoniego, pra-
gnê napisaæ kilka s³ów by wyraziæ wdziêcz-
no�æ za �wiadectwo dobra p³yn¹cego z jego
kap³añskiego serca.

Ksi¹dz Antoni  nale¿a³ do Zgromadze-
nia Ksiê¿y CM, którego charyzmatem jest
g³oszenie Ewangelii ubogim na wzór Chry-
stusa, szczególnie poprzez prowadzenie mi-
sji i rekolekcji parafialnych oraz wspomaga-
nie duchownych i �wieckich w zdobywaniu
w³a�ciwej im formacji.

Ks. Antoni wraz z ks. Witalisem (na-
zwiska nie pamiêtam) - równie¿ ju¿ nie ¿yj¹-
cym, g³osili kiedy� rekolekcje w naszym ko-
�ciele parafialnym. Chocia¿ nie odtworzê ju¿
¿adnych s³ów z tych rekolekcji, pozosta³a mi
pamiêæ ich kap³añskich starañ o kszta³towa-
nie naszych dusz.

Pamiêtam te¿ ks. Antoniego - jako re-
daktora  prasy parafialnej  ze spotkania przed-
stawicieli , zorganizowanego przed laty w pa-
rafii �w. Trójcy.  Z jego wypowiedzi na te-
mat pracy redakcyjnej zapamiêta³am anegdot-
kê. Ks. Antoni zachêca³ parafian, aby pisali
do gazety parafialnej tak jak potrafi¹ i nie
martwili siê o starann¹ formê literack¹ swo-
ich wypowiedzi. Je�li bêdzie potrzeba, redak-

Prawda o Mi³osierdziu Bo¿ym nie roz-
poczê³a siê w XX wieku. Siostra Faustyna
przypomnia³a nam tylko o tym.

Bo¿e, któremu na imiê Mi³o�æ...
Stworzy³e� piêkny �wiat, spojrza³e� na

niego i stwierdzi³e�, ¿e jest piêkny i dobry, a
potem darowa³e� go nam...

Stworzy³e� cz³owieka na swój obraz i
podobieñstwo, obdarzy³e� go wielkim zaufa-
niem, ale kiedy zgrzeszyli�my, nie pozosta-
wi³e� nas w³asnemu losowi, ale szed³e� z
nami krok za krokiem...

Mi³osierdzie Twoje sz³o z nami z po-
kolenia na pokolenia, tak stwierdzi³e� prze-
cie¿ ustami Matki Twojego Syna...

Ty obieca³e� Abrahamowi i jego po-
tomkom, ¿e bêd¹ tak liczni jak gwiazdy na
niebie, je�li tylko nie zniknie wiara...

Ty wyprowadzi³e� swój lud z ziemi
egipskiej, domu niewoli, ochraniaj¹c go cu-
down¹ opiek¹ i prowadz¹c do Ziemi Obieca-
nej...

Ustami proroków przypomina³e� Naro-
dowi potrzebê wielkiej wiary i obiecywa³e�
Mesjasza Zbawiciela, chocia¿ niewielu Ciê
zrozumia³o...

Mówi³e� o potrzebie wielkiej mi³o�ci,
mi³o�ci; która jest wiêksza od mi³o�ci matki
do dziecka, a choæby i ona zapomnia³a, Ty
nie zapomnisz o nas...

Mówi³e�; ¿e mi³osierdzie jest wiêksze
od ofiary, tak ¿e choæby grzechy nasze by³y
bardziej czerwone ni¿ szkar³at, to ponad �nieg
wybielej¹. ..

Nie opu�ci³e� swojego ludu w niewoli
babiloñskiej, przywróci³e� go znowu do god-
no�ci narodu...

Kiedy przysz³a pe³nia czasu, tak umi-
³owa³e� �wiat, ¿e zes³a³e� nam swojego Syna
Jedynego, aby ka¿dy kto w Niego uwierzy nie
umar³, ale mia³ ¿ycie wieczne...

Przez Syna Swojego Jezusa Chrystusa

pochyla³e� siê nad ka¿d¹ ludzk¹ s³abo�ci¹
i ka¿d¹ niemoc¹...

Przez Niego uzdrawia³e� chorych, pa-
ralityków, cierpi¹cych, wskrzesza³e� zmar-
³ych, rozmno¿onym chlebem karmi³e� g³od-
nych, bo ¿al Ci by³o ludu...

Sta³e� siê Ojcem ka¿dego syna marno-
trawnego, wychodz¹c naprzeciw niego i wy-
ci¹gaj¹c ramiona, by go przygarn¹æ do ser-
ca...

Dla nas grzesznych i dla naszego zba-
wienia z³o¿y³e� ofiarê krzy¿ow¹ Swojego
Syna, aby�my ¿ycie mieli i mieli go w obfi-
to�ci...

Twój Syn wisz¹cy na Krzy¿u darowa³
winy najgorszemu ³otrowi i grzesznikowi i
modli³ siê o przebaczenie dla wszystkich
swoich prze�ladowców i wrogów...

Darowa³ nam równie¿ swoj¹ Matkê, by
by³a nasz¹ Matk¹, by wyprasza³a zmi³owa-
nie dla ka¿dego grzesznika, by by³a Matk¹
Mi³osierdzia, Matk¹ i Królow¹ naszego Na-
rodu...

W Ko�ciele �wiêtym otworzy³e� nam
bramy zbawienia w Sakramentach �wiêtych,
zw³aszcza w Sakramencie Pojednania...

Ustawicznie przypominasz nam usta-
mi Najwy¿szych Pasterzy, dzisiaj s³owami
Jana Paw³a II, ¿e mi³osierdzie jest fundamen-
taln¹ opcj¹ Ko�cio³a i Ludu Bo¿ego...

Przez naszego Patrona �w. Wincente-
go a Paulo, przez naszego Rodaka �w. Ada-
ma Alberta Chmielowskiego, przez tylu �wiê-
tych i B³ogos³awionych uczysz nas, ¿e w ka¿-
dym cz³owieku cierpi¹cym i potrzebuj¹cym
winni�my dostrzec Twoje Oblicze...

Przez �w. Faustynê przypomnia³e� dzi-
siejszemu �wiatu odwieczn¹ prawdê o Two-
im Mi³osierdziu ...

Bo¿e, któremu na imiê Mi³o�æ...
KS. ANTONI STRYCHARZ CM

ks. Antoni
Dnia 29 kwietnia 2000 roku w godzi-

nach rannych, prze¿ywszy 64 lata ¿ycia, w
kap³añstwie  40, zmar³ �p. ksi¹dz lic. Anto-
ni Strycharz  (CM). Studia teologiczne
ukoñczy³ na Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim (1960-1963). Nastêpnie by³: dyrek-
torem Seminarium (1963-1968), duszpaste-
rzem akademickim w Bydgoszczy i wyk³a-
dowc¹ homiletyki w Seminarium Duchow-
nym w Gdañsku (1968-1980), Radc¹ Pro-
wincjalnym Zgromadzenia CM (1973-
1979), proboszczem parafii �w. Wincente-
go a Paulo w Bydgoszczy (1980-1986) dzie-
kanem Dekanatu Bydgoszcz II (1980-1990),
cz³onkiem Rady Kap³añskiej i Ojcem Du-
chownym Dekanatu, redaktorem tygodni-
ka parafialnego "Dla rodziny" i Asysten-
tem Domu �w. Wincentego a Paulo.

Na niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego 30 kwietnia 2000 roku (*)

MOJA LITANIA
DO MI£OSIERDZIA BO¯EGO

cja poprawi - zapewnia³. Otrzymywa³, wiêc
najró¿niejsze teksty. Te nieporadne bra³ cza-
sem do konfesjona³u i poprawia³ oczekuj¹c
na penitenta. Bywa³o, ¿e nad niejednym tek-
stem nie�le siê natrudzi³, aby zachowaæ my�l
autora i przedstawiæ j¹ ciekawie. Potem, gdy
wypowied� ukaza³a siê w gazecie, ks. Anto-
ni s³ysza³ radosne: "Proszê ksiêdza, nie wie-
dzia³am, ¿e umiem tak piêknie pisaæ. To ja
znów co� napiszê do gazety".

Nie czytywa³am tygodnika "Dla rodzi-
ny", ale pilnie odnajdywa³am teksty pisane
przez ks. Antoniego Strycharza w �Niedzieli
Gnie�nieñskiej�. Zawarta w nich by³a mi³o�æ
i ¿yczliwo�æ do cz³owieka. Bóg zap³aæ.

IRENA JADWIGA

Od redakcji:
(*) Rozwa¿anie o �Mi³osierdziu...�, ktore
jest ostatnim tekstem napisanym przez ks. An-
toniego do numeru 16(195)2000  tygodnika
parafialnego �Dla rodziny� , notka biogra-
ficzna,  i  fotografia pochodz¹ z  ulotki - klep-
sydry, jak¹ przygotowali o swoim Wspó³bra-
cie ks. Misjonarze CM.
Warto podkre�liæ, ¿e ks. Antoni by³ wielce od-
dany sprawom prasy parafialnej w Bydgosz-
czy.  Nie tak dawno byli�my -  jako redakcja -
uczestnikami spotkania, które odbywa³o siê
�Na stryszku� w parafii �w. Wincentego
a`Paulo, gdzie mówi³ z zapa³em o redago-
wanym pi�mie �Dla rodziny�. Bêdzie nam Go
brakowa³o.
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MATKA RODZONA

Mia³em j¹ tylko 19 lat. Kocha³a swo-
je dzieci i my j¹ równie¿. Macierzyñstwa
uczy³a siê od dziecka. Maj¹c 7 lat opieko-
wa³a siê trojgiem m³odszego rodzeñstwa.
Jako 18 - letnia dziewczyna prowadzi³a
dom swemu owdowia³emu bratu, wycho-
wuj¹c przez 2 lata jego ma³e córki.

Pamiêtam j¹, jako kobietê ciê¿ko pra-
cuj¹c¹ u niemieckiego gospodarza od �wi-
tu do nocy. Nie wiem, kiedy zd¹¿y³a nas
opraæ, przygotowaæ posi³ki, sprz¹tn¹æ
mieszkanie, zrobiæ na drutach swetry i skar-
pety? Zawsze byli�my czy�ci i nakarmieni.
Podczas krz¹tania siê po domu zawsze pod-
�piewywa³a sobie. Chêtnie czyta³a roman-
se, zna³a na pamiêæ wiele wierszy polskich
poetów oraz bajek. My uczyli�my siê od
niej. Kiedy ciê¿ko zachorowa³em podczas
okupacji, a nie by³o dostêpu do lekarza,
matka sprowadzi³a zakonnicê. Obie przy-
gotowa³y k¹piel z naparu siana. Napar by³
bardzo ciep³y. Moje cia³o zaczerwieni³o siê.
Natar³y mnie denaturatem, zawi¹za³y w
prze�cierad³o i przykry³y pierzyn¹. Po wy-
poceniu wyzdrowia³em.

Maj¹c 16 lat zamieszka³em w inter-
nacie. Ówczesne w³adze dba³y o nasz "ide-
owy krêgos³up" i zwalnia³y nas do domu
raz w miesi¹cu. Pamiêtam, ¿e czeka³y na
mnie tam potrawy, które najbardziej lubi-
³em. Wyje¿d¿aj¹c do internatu zabiera³em
ze sob¹ zapas odpowiednio zakonserwowa-
nych smako³yków.

Po maturze otrzyma³em pracê w mia-
steczku, do którego mo¿na by³o dojechaæ
kolejk¹ w¹skotorow¹. Z miejsca mojego
zamieszkania dojazd by³ jeszcze trudniej-
szy. Najpierw 4 km pieszo, potem pó³ go-
dziny poci¹giem a nastêpnie 2 godziny
"ciuchci¹". Matka niepokoi³a siê o los 19
letniego m³odzieñca. Napisa³a list - prze-
chowujê go do dzi� jak relikwie. Nie od-
wiedza³em rodziców w ka¿d¹ niedzielê,
gdy¿ wtedy pracowa³o siê we wszystkie
soboty. Je�li wyjecha³em w sobotnie popo-
³udnie, w domu by³em wieczorem. W nie-
dzielê musia³em znów wracaæ. Matka ju¿
wtedy czu³a siê �le: Przyjecha³a zobaczyæ
jak mieszkam i gdzie pracujê. Zmar³a 3 ty-
godnie pó�niej, chocia¿ próbowa³em j¹ ra-
towaæ przetoczeniem mojej krwi. Mia³a
wtedy 46 lat. Minê³o w³a�nie 46 lat od jej
�mierci. Lubiê od czasu do czasu sam po-
dumaæ nad jej mogi³¹.

MATKA CHRZESTNA

By³a ni¹ siostra mojego ojca. Od ro-
dziców wiem tylko, ¿e by³a moj¹ matk¹
chrzestn¹.

MATKA TE�CIOWA

Kiedy zawar³em zwi¹zek ma³¿eñski
dostrzeg³em u swojej te�ciowej wiele cech,
które mia³a moja matka. To nas zbli¿y³o.
Czu³em, ¿e ona mo¿e mi zast¹piæ matkê.
Tak te¿ siê sta³o. Przez ponad 30 lat okazy-
wa³em jej szacunek jak syn, a ona trakto-
wa³a mnie równie¿ jak syna.

Czasem krytycznie odnios³a siê do
swojej córki - mojej ¿ony. Dla mnie zawsze
mia³a ogromne uznanie. Wnuczêta kocha-
³a w sposób niewerbalny, obdarowuj¹c je
niespodziankami. Bez protestu przyjmowa-
³a ¿ony i moje propozycje dotycz¹ce naby-
cia czego�, remontu, ustawienia mebli itp.
A kiedy ciê¿ko zachorowa³a, szpital pro-
ponowa³ umieszczenie jej w szpitalu dla
przewlekle chorych (hospicjum jeszcze nie
by³o). Nie zgodzili�my siê. Opiekowali�my
siê ni¹ w domu, sk¹d odesz³a do Pana w
naszej obecno�ci.

MOJA ¯ONA JAKO MATKA

Scharakteryzujê j¹ cytatami z ¿yczeñ
sk³adanych przez naszych synów z okazji
Dnia Matki, imienin, urodzin, �wi¹t. ̄ ycze-
nia urodzinowe ³¹cz¹ siê z ¿yczeniami z
okazji Dnia Matki ze wzglêdu na s¹siedz-
two dat.

"Sk³adam gor¹ce ¿yczenia urodzino-
we, szczê�cia, zdrowia i d³ugich lat ¿ycia.
Z okazji Dnia Matki chcê te¿ wyraziæ
wdziêczno�æ za wydanie mnie na �wiat. Je-
stem bardzo szczê�liwy, ¿e przyszed³em na
�wiat w³a�nie w rodzinie Tej Matki i Tego
Ojca. Jestem wdziêczny za tolerancyjno�æ
Was Obojga, za to, ¿e jako Wasz syn mo-
g³em postêpowaæ zgodnie z w³asnym wy-
borem. W zamian za to obiecujê, ¿e nie znik-
nê w �wiecie. Dlatego ¿yczê Wam Obojgu,
ale zw³aszcza Mamusi, spokoju. (...) Kocha-
na Mamusiu! Koñczê serdecznymi u�ciska-
mi i poca³unkami dla Ciebie. Kocham Ciê
bardzo."

"Sk³adam Ci serdeczne ¿yczenia i
wyrazy wdziêczno�ci z okazji Dnia Matki a
tak¿e Twoich Urodzin. ̄ yczê du¿o zdrowia,
szczê�cia, rado�ci i sukcesów. B¹d� dobrej
my�li o przysz³o�ci Waszej, naszej i Jacka.
Idzie paczka z upominkiem wybranym i
zapakowanym przez Haniê (synow¹)".

"Serdeczne ¿yczenia w 49 urodziny:
jak najwiêcej rado�ci, u�miechu, pogody
ducha, optymizmu. jak najmniej smutku,
trosk o dzieci i mê¿a. ¯yczê Ci, aby emery-
tura, na któr¹ czekasz sta³a siê najprzyjem-
niejszym, beztroskim okresem ¿ycia."

Obaj nasi synowie u¿ywaj¹ zwrotu
"Mamusia", chocia¿ jeden przekroczy³ 40
lat a drugi zbli¿a siê do czterdziestki.

MATKI - SYNOWE

Hania jest matk¹ 13-letniej Zosi.
Mieszka poza Polsk¹. By³em dwukrotnie
Jej go�ciem. Obserwowa³em jej ciep³y, do-
bry, mi³y stosunek do córki - wnuczki. Po-
niewa¿ mieszka w kraju, w którym panuje
liberalny stosunek do zachowania dzieci,
Hania te¿ liberalnie podchodzi do zacho-
wañ swego dziecka. Mam ci¹gle w uszach
s³owa synowej "Tatusiu , jak to dobrze, ¿e
mamy Zosiê". Jako matka, Hania dba o jej
wszechstronn¹ edukacjê i przygotowuje do
wykonywania prac domowych. Nie zanie-
dbuje jej wychowania religijnego. Jest na-
czeln¹ redaktork¹ gazety parafialnej wyda-
wanej w jêzyku polskim. Oboje z synem i
Zosi¹, zapewniaj¹ nabo¿eñstwom oprawê
muzyczn¹.

Córeczka drugiej synowej Magdy -
Marysia ma dopiero 7 miesiêcy. Ju¿ w cza-
sie ci¹¿y Magda zrobi³a wszystko, co zale-
cali lekarze, by urodziæ zdrowe dziecko.
Przygotowa³a wyprawkê, sprzêt i kosme-
tyki. Przestudiowa³a odpowiedni¹ literatu-
rê. Po urodzeniu dziecka, jak tyko stan
zdrowia jej na to pozwala³, zajê³a siê
wszystkimi czynno�ciami zwi¹zanymi z
opiek¹ nad dzieckiem. Jej córeczka Mary-
sia z mam¹ dobrze siê rozumiej¹. M³oda
mama ma du¿o cierpliwo�ci i radzi sobie z
dzieckiem, i prowadzeniem domu. Jej spo-
kój wp³ywa koj¹co na dziecko, które jest
spokojne i zdrowe, rozwija siê prawid³o-
wo. Wierzê, ¿e Magda wychowa swoj¹ cór-
kê bogobojnie. Gdy by³a uczennic¹, a pó�-
niej studentk¹ a¿ piêciokrotnie odbywa³a
piesz¹ pielgrzymkê do Czêstochowy.

GG

Wspomnienie w maju

MATKI W MOIM ¯YCIU

Czytelnicy
i odbieraj¹cy sygna³

BTK �GAWEX�
Od 10. kwietnia br. w TVBK GAWEX uru-
chomiono nadawanie sygna³u TV Niepoka-
lanów na kanale 43. Szczegó³y programu, któ-
ry nadawany jest od 9.00 do 24.00 mo¿na
znale�æ w �Niedzieli� i �Przewodniku kato-
lickim�.

TELEWIZJA
NIEPOKALANÓW

ul. Zakroczymska 1,
00-225 Warszawa

tel. (022) 635-91-84;
831-73-98

fax ()22) 831-72-98
e-mail: tn@tn.com.pl



Jeden z piêknych majowych dni po-
�wiêcony jest matkom. Przypada 26. maja
i rodzi w ka¿dym najlepsze uczucia i wspo-
mnienia. Zapyta³em tatê o refleksje z nim
zwi¹zanie.

Matka, to s³owo chyba u wszystkich,
bez wzglêdu na wiek wywo³uje najpiêkniej-
sze uczucia. Ja wspominaj¹c moj¹ mamê
równie¿ widzê to, co by³o w ¿yciu piêkne i
kochane. Muszê niestety siêgn¹æ pamiêci¹
w do�æ odleg³e czasy, by wywo³aæ wspo-
mnienia. Mój najszczê�liwszy okres dzieciñ-
stwa i beztroski przypad³ na schy³ek lat
dwudziestych i lata trzydzieste koñcz¹cego
siê wieku. W moich wspomnieniach matka
jawi siê zawsze jako osoba ciep³a, uczu-
ciowa, a nade wszystko pe³na dobroci i
mi³o�ci. Dzieciñstwo przy ogromnym udzia-
le mamy up³ynê³o spokojnie i nie mia³y do
mnie dostêpu z³o, strach czy niedostatek.

Ojciec - nauczyciel - zapewnia³ byt
rodzinie. Dzia³a³ w ró¿nych zwi¹zkach i sto-
warzyszeniach. Tak wiêc g³ówn¹ osob¹ zaj-
muj¹c¹ siê moim wychowaniem by³a - si³¹
rzeczy - mama. W naszym domu czêsto od-
bywa³y siê spotkania, a to rodzinne, a to
towarzyskie, co mamê kosztowa³o wiele
wysi³ku. Zawsze jednak by³a u�miechniêta
i pe³na rado�ci. W sytuacjach tego wyma-
gaj¹cych broni³a syna przed sprawiedliw¹
ojcowsk¹ rêk¹ karz¹c¹ niesfornego ³obu-

A mój tato powiedzia³ ...

SYNA �BROÑ�
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za. Widzia³em jednak, ¿e jestem winien ma-
mie pos³uszeñstwo i nie sprawia³em Jej zbyt
czêsto k³opotów wychowawczych.

Po wybuchu II wojny �wiatowej, kie-
dy zabrak³o ojca, ca³y ciê¿ar ¿ycia i wy-
chowania spad³ na barki mamy. Szybko
musia³em siê usamodzielniæ i pracowaæ, a
czarê goryczy przepe³ni³a siê gdy wywie-
ziono mnie do obozu pracy. Oj nie³atwo
by³o - nie³atwo.

Gdy po wojnie wróci³em do kraju,
pracowa³em i pomaga³em mamie jak mo-
g³em. Potem o¿eni³em siê i zamieszkali�my
wszyscy razem. Tak by³o do roku 1962, kie-
dy po d³ugiej chorobie mama zmar³a. Jej
brak odczu³em bole�nie. Zabrak³o osoby mi
tak bliskiej i kochanej.

A jak widzê dzisiejsze matki? Tak
samo kochaj¹ swoje dzieci i zabiegaj¹ o
ich bezpieczeñstwo. Tylko ¿ycie gna coraz
szybciej i brakuje czasu dla dziecka. Odbi-
ja siê to na wychowaniu i postawie dzieci.
Matka jest potrzebna dzieciom i to zarów-
no tym w pieluszkach jak i tym ju¿ pracu-
j¹cym. Bez matki ¿ycia nie ma ...

Chyba  tak. A ja pierwszy raz pójdê
w ten dzieñ po³o¿yæ kwiaty na grobie mo-
jej mamy.

WOJCIECH

Ma³o kto ju¿ dzisiaj pamiêta czasy,
kiedy, uczniowie �rednich szkó³ technicz-
nych odbywali w maju naukê praktyczn¹
zawodu. Pod okiem nauczyciela - instruk-
tora uczyli siê �lusarstwa, spawania, stolar-
ki, murarstwa... Praktyki murarskie odby-
wa³y siê w ró¿nych miejscach.

Ta, któr¹ wspominam odbywa³a siê
drewnianym baraku, który sta³ na ceglanej
podmurówce, mia³ jedno wej�cie i okna po
jednej stronie �ciany. W �rodku nie by³o
�cianek dzia³owych. W jednym k¹cie usta-
wiony by³ na betonowej podstawie ma³y
¿elazny piec tak zwany "krystek" o czte-
rech, mo¿e trzech zakrzywionych nogach i
z³aman¹ dwoma kolankami wychodz¹c¹
ponad dach, rur¹. Obok le¿a³ stosik drew-
na na wypadek, gdyby majowe dni okaza³y
siê ch³odne. Do �rodka baraku zwalono te¿
materia³y i narzêdzia potrzebne do muro-
wania; ceg³ê, wapno, piasek i m³otki, ³opa-
ty, kielnie...

W przeciwleg³ej czê�ci baraku sta³y
stare szafy, które stanowi³y przepierzenie
dla uczniowskiej szatni. Uczniowie prze-
bierali siê tam w tak zwane "drelichy" czy-
li ubrania robocze. Dziewczyny przewi¹-
zywa³y te brzydkie, o du¿o za du¿e na ich
drobne figury, stroje w talii paskami, sznur-
kami i szerokimi gumami. Nakryciem g³o-
wy, obowi¹zkowym, by³y chustki - oczy-
wi�cie dla dziewczyn a na rêce zak³ada³o
siê rêkawiczki-murarskie.

Zanim jednak przyst¹piono do muro-
wania muru prostego, naro¿ników ostrych,
rozwartych czy muru z przewodami komi-
nowymi na zaprawie wapiennej (aby ³atwo
by³o pod koniec dnia roboczego mur roze-
braæ) nauczyciel zarz¹dza³ w dwuszeregu
zbiórkê czyli apel. Omawia³ zadania robo-
cze a na koniec apelu og³asza³: a teraz �pie-
wamy.

M³odzie¿ lubi³a �piewaæ - ¿aden pro-
blem. Problemem by³o zawsze co �piewaæ.
Nauczycielowi kiedy� znudzi³o siê ju¿
uczniowskie mruczando "Niech rozbrzmie-
wa m³odzie¿owy ... "pies mi zdech³" za-
miast "pie�ni zew", zaproponowa³ wiêc dla
odmiany ariê Jontka z opery "Halka" Sta-
nis³awa Moniuszki. Us³ysza³ w odpowie-
dzi spontaniczne "taaak" (uczniowie szko-
leni byli w muzyce powa¿nej przez innego
nauczyciela zawodu, który czasami, przed
przyst¹pieniem do w³a�ciwego tematu, ka-
za³ jednym tchem wymieniaæ wszystkich
kompozytorów na literê "B"). Uszczê�li-
wiony instruktor, ¿e tak ³atwo "posz³o" mu
z uczniami, zaintonowa³: "Szumi¹ jod³y na
gór szczycie" i "Oj! Halino, Oj! jedyna" tu
ju¿ pe³n¹ piersi¹ wydar³o siê kilkana�cioro

Czlowiek na mojej drodze

NIE DA SIÊ

ust. Dziewczyny, jak to dziewczyny �pie-
wa³y powstrzymuj¹c siê od �miechu, ch³op-
cy powa¿nie - ka¿dy jak umia³.

Nauczyciel zamy�lony spogl¹da³ w
dal, widz¹c zapewne wysokie góry (?).
"Obudzi³" siê, gdy kakofonia przerodzi³a
siê w totalny �miech, zmiesza³ siê i zaczer-
wieni³ po uszy. Wywiad klasowy przepro-
wadzi³ pó�niej dochodzenie i wyja�ni³o siê
- nasz nauczyciel (te¿ cz³owiek) by³ zako-
chany. Jego wybranka mia³a na imiê Hali-
na.

Kiedy� te¿ by³y maje, pachnia³y bzy
i kwit³y kasztany... Mo¿e ten artyku³ nie pa-

suje do gazety parafialnej , jednak "nic z
dziejów Narodu, co raz mia³o miejsce, wy-
mazaæ siê nie da" - powiedzia³ kiedy� ks.
kardyna³ Stefan Wyszyñski. Ten �wiêty
cz³owiek ukazywa³ nam nie tylko wielkie
prawdy Bo¿e, ale tak¿e ró¿ne codzienne
sprawy ludzkie.

28. maja mija dziewiêtna�cie lat od
�mierci ks. kardyna³a Stefana Wyszyñskie-
go. Pamiêtajmy o Nim w naszych modli-
twach, zw³aszcza do Tej, której on tak bez-
granicznie zawierzy³, Matce Ko�cio³a i na-
szej Pani Jasnogórskiej.

GABLA

�Bóg matkê czciæ rozkaza³. Przeklêty, kto zasmuca matkê swoj¹. A która jest
pierwsza i zas³u¿eñsza matka jako ojczyzna, od której imiê macie i wszystko, co
macie, od niej jest? Która gniazdem jest matek wszystkich (...)

Ona wam wiary �w. katolickiej, przez któr¹ do wiecznej ojczyzny przychodzi-
cie, dochowa³a; i Chrystusa, zbawienie wasze i jego Ewangeliê przynios³a. (...)

Do tego czasu kap³anów wam i biskupów i duchownych pasterzy daje, przy
których przystêp do ³aski Bo¿ej i obrony od wszystkich nieprzyjació³ macie. Ona
wszczepi³a tu o³tarz s³u¿by Bo¿ej i ofiar przedziwnych, z których wam ub³aganie
zaw¿dy p³ynie.(...)

Ta mi³a matka poda³a wam z³ot¹ wolno�æ, i¿ tyranom nie s³u¿ycie...�

Z drugiego kazania sejmowego ksiêdza Piotra Skargi
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CZYM JEST LEDNICA?
S¹ to pola nad jeziorem lednickim, naj-

starsz¹ chrzcielnic¹ Polski. Poderwani zawar-
t¹ w li�cie Tertio Millmnnio Adoeniente my-
�l¹ Jana Paw³a  II,  o Chrystusie jako Bramie,
przez któr¹ musimy wkroczyæ w Trzecie Ty-
si¹clecie Chrze�cijañstwa, postanowili�my
wybudowaæ tê bramê - Bramê Trzeciego Ty-
si¹clecia. Przyjê³a ona kszta³t ryby znaku roz-
poznawczego pierwszych chrze�cijan. S³owo
"ryba", po grecku ICHTIS, którego poszcze-
gólne g³oski tworz¹ monogram Chrystusa,
jest równocze�nie ewangelicznym znakiem
proroka Jonasza. Dla nas to symbol godno-
�ci Jezusa. Patrz¹c na "lednick¹ rybê" my�li-
my zawsze o Bramie, któr¹ jest Chrystus.

Ju¿ od czterech lat Pola Lednickie s¹
miejscem gromadzenia siê m³odzie¿y z ca³ej
Polski oraz ich przyjació³ zza granicy. Ju¿ od
trzech lat w obecno�ci prymasa Polski wy-
bieramy Chrystusa na Pana, Króla i Zbawi-
ciela. Spotkania te s¹ wyrazem naszej wiary
i gotowo�ci do pój�cia za Chrystusem; jak
we wspomnianym ju¿ dokumencie nakazuje
Papie¿. Organizowane co roku nad Lednic¹
nabo¿eñstwa s¹ naszym sposobem na w³¹cze-
nie siê w nurt obchodów Wielkiego Jubile-
uszu. Tak wiêc w roku 1997 Apel Lednicki
po�wiêcony by³ Chrystusowi. W roku 1998
odbywa³ siê on w noc Zielonych �wi¹t i by³
nabo¿eñstwem ku czci Ducha �wiêtego. W
roku 1999, roku Boga Ojca, nabo¿eñstwa
by³y oparte o symbole ojcostwa.

CHRZEST
Spada nam na co dzieñ z nieba, jest

we wszystkich �ród³ach i strumykach, ale
przede wszystkim jest czym� niezbêdnym do
¿ycia, obecnym w ka¿dej istocie ¿ywej: woda.
Nawet w Edenie pocz¹tkowo nie by³o "¿ad-
nego krzewu polnego (...) ani ¿adna trawa
polna jeszcze nic wzesz³a - bo Pan Bóg nie
zsy³a³ deszczu na ziemiê i nie by³o cz³owie-
ka, któryby (...) nawadnia³ ca³¹ powierzch-
niê gleby" (Rdz 2,Sn).

Woda s³u¿¹ca do obmyæ fizycznych
szybko sta³a siê te¿ symbolem obmyæ ducho-
wych, czysto�ci moralnej. Bóg ¿¹da³ od Aaro-
na i jego synów, aby przed rozpoczêciem
pos³ugi liturgicznej - w Namiocie Spotkania
i przy o³tarzu - obmywali sobie rêce i nogi,
bo "w przeciwnym razie bêd¹ musieli
umrzeæ" (Wj 30, I 8-21). Przyk³adów mo¿na
by daæ wiêcej.

Chrystus przyszed³ po to, aby przy-
nie�æ ludziom wody o¿ywiaj¹ce, obiecane
przez proroków. Jest On ska³¹, z której zbo-
cza po uderzeniu (por. J 19,34) wyp³ynê³y
wody, bêd¹ce w stanie odmieniæ lud znajdu-
j¹cy siê w drodze do prawdziwej Ziemi Obie-
canej (1 Kor 10,4; J 7,38).

Jan chrzci "na odpuszczenie grze-
chów" (Mt 3,11), u¿ywaj¹c do tego celu wody

z Jordanu, w którym niegdy� Naaman zosta³
oczyszczony z tr¹du. Natomiast chrzest w Ko-
�ciele  powoduje oczyszczenie nie cia³a,  lecz
duszy; jest on obmyciem z grzechów i  �ró-
d³em nowego ¿ycia w Chrystusie.

NABO¯EÑSTWO PRZYMIERZA
Bóg da³ Moj¿eszowi tablice z przy-

kazaniami. By³ to namacalny dowód obec-
no�ci Bo¿ej w  narodzie izraelskim. Nama-
calny i niezbywalny. Dlatego Izraelici umie-
�cili kamienne tablice, zapisane palcem Bo-
¿ym, w Arce skrzyni nakrytej z³ot¹ p³yt¹ z
wyobra¿eniem dwóch cherubinów o rozpo-
startych skrzyd³ach. Arka sta³a siê dla Izra-
elitów miejscem sprawowania kultu - na jej
pokrywie arcykap³an dokonywa³ pojednania
ludu z Bogiem. Przechowywana pod namio-
tem, a¿ do czasów zbudowania �wi¹tyni, by³a
ruchomym sanktuarium, towarzysz¹cym Izra-
elowi od samych jego pocz¹tków. By³a tro-
nem Boga "zasiadaj¹cego na cherubach" (I
Sm 4,4; Ps 80,2).

By³a wreszcie pomieszczeniem s³owa
Bo¿ego. Jako skarbiec, w którym przecho-
wywano tablice Dekalogu, utrwala³a ona
�wiadectwo, jakie Bóg wyda³ o sobie samym;
przypomina³a o woli Bo¿ej i odpowiedzi, jak¹
da³ Izrael. Dlatego nazywano j¹ Ark¹ Przy-
mierza lub Ark¹ �wiadectwa. By³a te¿ przed-
³u¿eniem spotkania z Bogiem, które zdarzy-
³o siê na górze Synaj. Od tamtej pory, kiedy
Moj¿esz chcia³ zasiêgn¹æ u Boga jakiej� rady
lub wyprosiæ co� dla ludu, wchodzi³ do na-
miotu, gdzie ponad Ark¹ Bóg przemawia³ do
niego "i mówi³ z nim twarz¹ w twarz, tak jak
siê rozmawia z przyjacielem" (Wj 33, 7-I I;
34,34; Lb 12 4-8).

NABO¯EÑSTWO WCIELENIA
Chleb jest owocem ziemi i pracy r¹k

ludzkich. Jego istnienie jest wiêc zas³ug¹ wy-
si³ku cz³owieka, ale i darem od Boga, który
czyni ziemiê ¿yzn¹. Jest te¿ chleb powsze-
dnim pokarmem cz³owieka, �ród³em Jego
si³y; podtrzymuje przy ¿yciu. Dlatego jest dla
nas tak wa¿ny. Jeszcze bardziej jako dar od
Boga jawi nam siê miód - wynik pracy nie
tylko naszej, lecz przede wszystkim pszczó³.
Oba te pokarmy, ich smak, zawsze bliski ka¿-
demu cz³owiekowi - zaczê³y wiêc w my�li
biblijnej symbolizowaæ Boga, Jego dobroæ i
³agodno�æ.

Tak jest ju¿ w drodze do Ziemi Obie-
canej - tej, która ma mlekiem i miodem p³y-
n¹æ, ma byæ "ziemi¹ pszenicy, jêczmienia, wi-
noro�li, drzewa figowego i granatowego - zie-
mi¹ oliwek i miodu" (Pwt 8,8). W tej drodze
mi³osierny Pan zsy³a g³odnym Izraelitom
mannê - dziwny pokarm o smaku chleba z
miodem (Wj 16,31), czyli o smaku pokarmów
najpotrzebniejszych (Syr 39,26) dla ¿ycia, a
przy tym maj¹cych najprzedniejszy smak.

Tak¿e w hymnie Moj¿esza z Ksiêgi
Powtórzonego Prawa miód �wiadczy o opie-
ce Boga nad  Izraelem, jej sta³o�ci nawet w
najtrudniejszych sytuacjach: "Na wy¿yny
�wiata go wyprowadzi³ i ¿ywi³  bogactwami
pola. Pozwoli³ mu miód wyssaæ ze ska³y i
oliwê z najtwardszej opoki" (Pwt 32,13).

W koñcu sam chleb jest dla nas naj-
wiêkszym znakiem dobroci Boga i Jego mi-
³osierdzia. Jezus Chrystus dla naszego zba-
wienia sta³ siê Cz³owiekiem i umar³ na Krzy-
¿u. Na pami¹tkê tego najwiêkszego w dzie-
jach �wiata aktu mi³o�ci podczas ka¿dej Eu-
charystii chleb staje siê Chrystusem, a my
mamy siê nim dzieliæ.

NABO¯EÑSTWO ODKUPIENIA
Krzy¿, który by³ narzêdziem odkupie-

nia, sta³ siê- razem ze �mierci¹, cierpieniem i
krwi¹ - jednym z g³ównych terminów, które
kojarz¹ siê z naszym zbawieniem. Ale za
ziemskich czasów Jezusa krzy¿ by³ znakiem
hañby, skandalem. I - przekornie - dlatego
dzi� jest jednym z najwiêkszych dowodów
prawdziwo�ci nauki Aposto³ów, "¿e Jezus
umar³ - zgodnie z Pismem - za  nasze grze-
chy, ¿e zosta³ pogrzebany, ¿e zmartwychwsta³
trzeciego dnia, zgodnie z Pismem, ¿e ukaza³
siê najpierw Kefasowi, a potem Dwunastu"
(1 Kor  15,3nn). Jest bowiem spraw¹ oczy-
wist¹, ¿e je�li kto� wymy�la nieprawdziw¹ hi-
storiê i chce, by inni w ni¹ uwierzyli, nie czyni
jej fundamentem spraw tak trudnych dla cz³o-
wieka do przyjêcia jak hañba i �mieræ Boga.
�wiêty Pawe³ dostrzega w Krzy¿u prawdzi-
w¹ m¹dro�æ Bo¿ych zamiarów. Je¿eli Jezus
zosta³ "zawieszony na drzewie" jak przeklê-
ty, to dlatego, ¿eby uwolniæ nas od przekleñ-
stwa Prawa. Jego cia³o przybite do krzy¿a
pozwoli³o Bogu "potêpiæ grzech w ciele" (Rz
H,3) i "skre�liæ zapis d³u¿ny obci¹¿aj¹cy nas
zakazami. To w³a�nie, co by³o naszym prze-
ciwnikiem, usun¹³ z drogi, przygwo�dziwszy
do krzy¿a" (Kol 2, 14n). Krzy¿ wiêc pojed-
na³ wszystkich ludzi, znosz¹c dawne podzia-
³y spowodowane przez grzech, wprowadzi³
pokój i jedno�æ, by�my od tej chwili stano-
wili jedno Cia³o  Chrystusa.

W codziennym ¿yciu powinni�my
wiêc kontemplowaæ wzór Chrystusa, który "w
swoim ciele poniós³ nasze grzechy na drze-
wo, aby�my przestali byæ uczestnikami grze-
chów, a ¿yli w sprawiedliwo�ci" (1P  2,21-
24).

(Na podstawie �Materia³ów Lednica 2000�)

PRZYGOTOWA£ FRED
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RYBA CHWYCI£A ...
Kochani

Ryba chwyci³a haczyk, to trzeba ci¹-
gn¹æ. Ryba ponios³a ludzi w sposób wymy-
kaj¹cy siê wszelkiej kontroli. Brama na Led-
nicy jest wskazówk¹ zegara dziejów. Kiedy�
ludzie budowali katedry, przykrywaj¹c skle-
pienie gotyckimi ³ukami. Nie jeste�my ogra-
niczeni murami, lecz chmurami, niebem,
gwiazdami. To te¿ jest epoka budowania ka-
tedr. Na Lednicy uda³o nam siê charyzma-
tycznie, s³uchaj¹c Ewangelii i s³ów Ojca
�wiêtego, po³¹czyæ rzeczy stare i nowe.

My�lê, ¿e dzisiejsi m³odzi ludzie s¹ tak
g³odni symboli, ¿e po�ród wolnego rynku, na
którym króluje materialna tandeta, symbole
religijne jawi¹ siê jak latarnie morskie, dro-
gowskazy, które s¹ nam niezbêdne, ¿eby upo-
raæ siê z nap³ywem ró¿norakich informacji.
Tegoroczne spotkanie nad Lednic¹ to jedyna

szansa tak wielkiego zgromadzenia milenij-
nego w kraju. Wspólnie zapalimy ogieñ wia-
ry, uderzymy w Dzwon III Tysi¹clecia, podzie-
limy siê lednickim chlebem i miodem. Otrzy-
macie krzy¿e, bêd¹ce replik¹ najstarszego
krzy¿a odnalezionego na ziemiach polskich,
na Ostrowie Lednickim, a tak¿e tabliczki z
dziesiêciorgiem przykazañ (dziêki pomys³o-
wo�ci kap³anów z Opolszczyzny przekuwa-
my czo³gi na krzy¿e), Ewangeliê �w. £ukasza
ze specjaln¹ dedykacj¹ Ojca �wiêtego. Ksiê-
¿a otrzymaj¹ stu³y lednickie. Wszyscy dost¹-
pimy jubileuszowego odpustu.

Chcemy zaprosiæ wszystkich do
uczestnictwa w tym wielkim wydarzeniu.
Mamy nadziejê, ¿e wspólnie wejdziemy w
Trzecie Tysi¹clecie w duchowej ³¹czno�ci z
Ojcem �wiêtym.

o. Jan Góra OP

Ksi¹dz  abp Henryk Muszyñski
- Metropolita Gnie�nieñski:

Jest moj¹ wielk¹ rado�ci¹, ¿e w tej
chwili i w tym momencie mogê powitaæ i po-
zdrowiæ jak najserdeczniej wszystkich zgro-
madzonych, ca³¹ m³odzie¿ przyby³¹ z najdal-
szych zak¹tków Polski. Moj¹ wielk¹ rado�ci¹
jest, ¿e spotkaniu przewodniczy JE ks. kar-
dyna³ Prymas Józef Glemp.. (...) Sprowadzi³
nas tutaj sam �w. Wojciech. (...) Witam tutaj
jak najserdeczniej Ksiê¿y Biskupów (...) Za-
szczyceni obecno�ci¹ najwy¿szych w³adz
Najja�niejszej Rzeczpospolitej w osobie pani
marsza³ek Senatu Alicji Grze�kowiak pozdra-
wiam J¹ raz jeszcze jak najserdeczniej i dziê-
kujê, ¿e jest z nami. Witam Panów Rektorów
wy¿szych uczelni Poznania (...) Chcê równie¿
powitaæ i jednocze�nie podziêkowaæ, ¿e nie
zabrak³o o. Góry, bo gdyby nie ojciec Góra
to i nas by tu nie by³o. Bóg zap³aæ Ojcu za tê
wspania³¹ inicjatywê. Daj Bo¿e niech ona siê
rozwija jak najpe³niej i jak najmocniej. (...)
koñczê, prosz¹c aby to spotkanie by³o dla nas
jak najowocniejsze, aby�my to g³êbokie prze-
¿ycie tajemnicy Stworzenia i Odkupienia
prze¿ywali tutaj pod wspania³ym niebosk³o-
nem, w�ród tych piêknych krajobrazów,
w�ród tak dobrych i szlachetnych ludzi, aby
to prze¿ycie nas pog³êbi³o, umocni³o i ocali-
³o co daj Bo¿e. Amen!"

Alicja Grze�kowiak - pani marsza³ek
Senatu skierowa³a do zebranych nastêpuj¹ce
s³owa:

"(...) Przyby³am tu dzisiaj, ¿eby podziê-
kowaæ - przede wszystkim za zaproszenie. Bóg
zap³aæ za tê mo¿liwo�æ prze¿ycia choæ krót-
kiej chwili oczekiwania na przyjazd Ojca

�wiêtego, ale tak¿e tej krótkiej chwili z m³o-
dzie¿¹ - najpiêkniejsz¹ m³odzie¿¹ polsk¹.
Przejecha³am tak¿e ¿eby podziêkowaæ za to,
¿e jeste�cie. ¯e jeste�cie - wy m³odzi, tu w
tym miejscu Polski, w tym czasie, przed na-
stêpnym tysi¹cleciem, ¿e tu zgromadzili�cie
siê, ¿e jeste�cie nasz¹ nadziej¹. Jeste�cie na-
dziej¹ Ojca �wiêtego, jeste�cie nadziej¹ Ko-
�cio³a, jeste�cie nadziej¹ Polski i �wiata - i
b¹d�cie ni¹. Bo to wy przeniesiecie - to s³o-
wa Ojca �wiêtego - to duchowe dziedzictwo,
któremu na imiê - Polska w nastêpne tysi¹c-
lecie. I g³êboko wierzê, ¿e ochronicie to dzie-
dzictwo - Polski, bo jeste�cie wspaniali. Do-
konali�cie wyboru, trwacie przy Bogu, przy
warto�ciach, przy Polsce. I dlatego przyje-
cha³am, ¿eby podziêkowaæ. Jeste�cie wspa-

niali i tacy b¹d�cie i czuwajcie, by nie zginê-
³o to co w was najbardziej warto�ciowe. By
nie zgin¹³ nasz Duch Polski, nasza wiara oj-
ców. Czuwajcie! Bóg zap³aæ.

Stefan Jurga - rektor Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

(...) Jeste�cie tutaj nad Lednic¹ - u �ró-
d³a Polski - ju¿ po raz trzeci. Przybywamy
tutaj aby towarzyszyæ wam coraz bardziej

�wiadomie narastaj¹cego w nas sensu i zna-
czenia tej obecno�ci. Czynimy to �wiadomi
up³ywaj¹cego czasu, którego wskazówk¹ na
zegarze dziejów jest tak¿e Lednica i brama
trzeciego tysi¹clecia powsta³a z inspiracji
Ojca �wiêtego Jana Paw³a II. Jako nauczy-
ciele akademiccy jeste�my z wami w duchu
solidarno�ci i w poczuciu obowi¹zku nauczy-
cieli i wychowawców. Jeste�my z wami aby
�wiêtowaæ z wami uniwersyteck¹ jedno�æ.
Universitas - to przecie¿ przede wszystkim
jedno�æ i tak dopiero powszechno�æ. Jeste-
�my tu, aby pokazaæ wam drogê do �róde³

(...) My nauczyciele akademiccy, naj-
wy¿si urzêdnicy w³adz pañstwowych, wasi
duszpasterze  i rodzice przybywamy tutaj aby
potwierdziæ to¿samo�æ naszej kultury, to¿sa-
mo�æ nas samych.

(...) Mijaj¹ wieki, zmieniaj¹ siê ludzie
i warunki w jakich ¿yj¹, ale ta staro¿ytna
chrzcielnica jak¹ jest Jezioro Lednickie i nie-
bo nad ni¹, s¹ te same. Wiele siê zmieni³o,
ale one pozostaj¹ jako punkty odniesienia w
�wiecie, w którym pozornie wszystko siê zmie-
nia. To nic, ¿e wybrukowano i wyasfaltowa-
no drogi, ¿e po³o¿ono nowe nawierzchnie. S¹
to przecie¿ te same drogi, którymi chodz¹
ludzie od zarania dziejów wed³ug swoich od-
wiecznych przeznaczeñ. Warunkiem rozkwi-
tu kultury jest jej to¿samo�æ, to w³a�nie wier-
no�æ i kontynuacja. Nie wszystko zaczyna siê
dzisiaj. mamy wspania³¹ przesz³o�æ. Wspa-
nia³e jutro wyrasta z dnia dzisiejszego. Wa-
sza obecno�æ jest tego potwierdzeniem. I cho-
cia¿ mijaj¹ pokolenia, istniej¹ warto�ci sta-
³e, niezmienne, takie, które nie przemijaj¹ ani
siê nie starzej¹. Owoce kontemplacji s¹
wiecznie m³ode i zawsze prawdziwe: ofiara z
¿ycia, s³u¿ba prawdzie, ludzka modlitwa i
po�wiêcenie. One s¹ zawsze warto�ciowe
wbrew przemijaj¹cym modom i zawirowa-
niom.

(...) Tutaj w sercu Polski Piastowskiej
kr¹¿¹ dusz naszych kszta³ty i nas wzywaj¹,
aby�my wype³nili obowi¹zek dziejowy pos³ugi
my�lenia i tworzenia kultury. <Nie samym
chlebem ¿yje cz³owiek> - przypomina nam
M¹dro�æ Odwieczna. Nie zna celu prawda i
sens ¿ycia. Pytanie o cel m¹dro�ci i prawdy
pojawia siê wci¹¿, na nowo. Ostatnimi cza-
sy, w epoce kultury totalitarnej, pragmatycz-
nej, w epoce wolnego rynku ekonomicznego
i gospodarczego pytanie to rozbrzmiewa co-
raz czê�ciej. Nie mo¿emy daæ siê zwie�æ. Jako
rektor uniwersytetu pragnê razem z wami
upomnieæ siê o warto�ci najwy¿sze i dlatego
odwieczne - o prawdê, dobro i piêkno. Niech
spotkanie nad Lednic¹ stanie siê kamieniem
wêgielnym pod budowê nowego III Tysi¹cle-
cia. Obecno�æ rektorów, pozosta³ych nauczy-
cieli akademickich jest poparciem wspólnej
pracy dla warto�ci najwy¿szych i nie prze-
mijaj¹cych. ... Cieszê siê, ¿e znale�li�cie dro-
gê nad Lednicê�.

Od redakcji: Zapis magnetofonowy  4. czerwca
1999 roku - teksty nie autoryzowane.

Lednica 1999

POWIEDZIELI:
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  9.00 Msza �wiêta dla s³u¿b lednickich
12.00 Anio³ Pañski
14.00 Chrzest doros³ych na Ostrowie  Lednic-

kim. Procesja ochrzczonych z Ark¹ Przy-
mierza ku Bramie III Tysi¹clecia

15.00 Mo¿liwo�æ odprawienia Mszy �w. dla
przyby³ych kap³anów w Namiocie Eucha-
rystycznym

17.00 Rozpoczêcie Nabo¿eñstwa, powitanie
przyby³ych go�ci i m³odzie¿y

17.30 Nabo¿eñstwo Przymierza. Swoim dzie-
ciom Bóg da³ Prawo. Dekalog jest fun-
damentem wpisanym w cz³owieka, darem
Boga. Arka Przymierza, któr¹ podczas
nabo¿eñstwa ponios¹ kap³ani, jest jego
symbolem.

20.00 Nabo¿eñstwo Wcielenia. Dla nas i dla
naszego zbawienia Bóg stal siê cz³owie-
kiem. Wspominamy to podczas wigilii,
³ami¹c siê op³atkiem i czekaj¹c na po-
wtórne Jego przyj�cie, Ziemiê Obiecan¹
p³yn¹c¹ mlekiem i miodem.

22.00 Nabo¿eñstwo Odkupienia Droga Krzy-
¿owa, d�wiganie Krzy¿a. Nie ma wiêk-
szej mi³o�ci ni¿ oddaæ ¿ycic za swoich
przyjació³. W odpowiedzi na tê wielk¹
Bo¿¹ mi³o�c staramy siê na nowo podj¹æ
krzy¿, drogê ka¿dego chrze�cijanina.

24.00 Msza �wiêta o Duchu �wiêtym
  1.00 Akt wyboru Jezusa Chrystusa na króla

Trzeciego Tysi¹clecia
  1.30 Przej�cie przez Bramê III Tysi¹clecia,

uzyskanie jubileuszowego odpustu
  6.00 Jutrznia

Jak nam pomóc?

Spotkajcie siê, aby porozmawiaæ na te-
mat nabo¿eñstw lednickich i symboli (Krzy¿a,
Miodu, Dzwonu, Tablic Dekalogu, Chleba,
Ryby - Bramy). Przywie�cie na spotkanie ka-
mienie! Z nich ju¿ czwarty rok bêdziemy bu-
dowaæ Drogê III Tysi¹clecia, drogê wiod¹c¹
prosto do Chrystusa.

Zapro�cie na spotkanie: Swoich przy-
jació³, rodzinê, znajomych z Polski
i z zagranicy. Pomó¿cie nam w dotarciu
z ide¹ Lednicy 2000 do jak najwiêkszej liczby
osób, powie�cie plakat, rozdajcie ulotki w szko-
le, parafii, duszpasterstwie!

Jad¹c na Lednicê zapamiêtaj!

Nabo¿eñstwo trwa ca³¹ noc i odbywa
siê pod go³ym niebem. Zabierz co� do siedze-
nia, ciep³e okrycie, latarkê i dobre buty. Na pla-
cu bêdzie mo¿liwo�æ zakupu napojów i ciep³e-
go posi³ku.

Mo¿ecie przyjechaæ rowerem, poci¹-
giem do stacji Lednogóra (i wówczas musicie
pokonaæ pieszo 5 km drogi) lub autobusami,
dla których przygotujemy parkingi. Ca³a orga-
nizacja spotkania spoczywa na m³odzie¿y, dla-
tego prosimy o wp³atê 5 z³ na konto: II O/PKO
BP Poznañ 10204030-74333-27U-I (zabierzcie
potwierdzenie wp³aty na Lednicê!).

Informacje Duszpasterstwo Akademic-
kie 00. Dominikanów, ul. Ko�ciuszki 99, 61-
716 Poznañ, tel. (0-61) 852-31-34, fax (0-61)
852-38-67. W internecie:  www.lednica2000.p1,

Co zabieram z Lednicy 99?

* Brak g³osu, naczyñko do Komunii �wiêtej,
pier�cieñ z ryb¹, chlebek - to ju¿ w ¿o³¹dku.
A tak powa¿niej  - szczê�cie, ¿e wszystko to
mo¿e dziaæ siê u nas, ¿e mo¿e byæ tylu m³o-
dych zebranych w jednym miejscu. Mo¿e to
byæ fakt, ¿e ci ludzie potrafi¹ modliæ siê 12
godzin, gdy inni nie wytrzymuj¹ godziny, a
oni mogliby jeszcze d³u¿ej. ¯e to jest mo¿li-
we to jest kwestia otwarcia siê na to �wiat³o,
na Ducha i zaanga¿owania ludzi. Kilku
�trzepniêtych� i jeszcze potem wielu, którzy
daj¹ siê tym �trzepniêtym� �podpu�ciæ�, �po-
ci¹gn¹æ� sprawia to co jest  -  Spotkania Led-
nickie. Zabieram oczywi�cie s³owa Papie¿a,
który tym razem ukazuje nam perspektywê
wieczno�ci. I akcent osobisty.  Gdy sta³em
tam u góry i gdy s³oñce zachodzi³o, zobaczy-
³em nowo¿eñców - ludzi z Solca Kujawskie-
go. Pan m³ody w Solcu uczêszcza³ na moje
katechezy kiedy by³ w szkole �redniej. By³o
to z pewno�ci¹ dla tych dwojga  wyznanie
wiary w tak du¿ym kilkudziesiêciotysiêcznym
ko�ciele pod chmurami. ks. Krzysztof

* Zabieram wszystko to, czym zosta³am tak
szczodrze obdarowana, tak �z gór¹� mi zo-
sta³o nasypane. Irena

* Trudno wypowiedzieæ. Wszystko by³o dobre.
Niech ¿a³uje ten, kto nie przyjecha³ tutaj z
naszej grupy Jan.

* By³em tu pierwszy raz. Bardzo du¿o wra¿eñ
duchowych.  Najwiêkszym  by³o ujrzenie
obrazu powrotu syna marnotrawnego Rem-
brandta, z twarz¹ Papie¿a.Tomasz

* Wzruszenie i rado�æ, ¿e mog³em tu byæ - ko-
lejny raz. Najwiêksze wra¿enie to przes³anie
Ojca �wiêtego, które dociera do g³êbi serca.
Atmosfera jak zawsze niesamowita i wspa-
nia³a. Andrzej

* Zabieram du¿o �wiat³a, szczególnie tego du-
chowego, które zostanie na d³u¿ej. Zabieram
te¿ chleb, bia³¹ serwetê, pier�cieñ i bardzo
du¿o rado�ci. �Anio³�  z �Na o�cie¿�

ZAPISA£ I TERAZ PRZYPOMNIA£ - MIETEK

Lednica 10-11 czerwca 2000

WARTO WIEDZIEÆ

W dniach od 4. do 6. maja 2000 roku
odby³o siê na Jasnej Górze IX Forum M³o-
dzie¿y Akademickiej. Do Czêstochowy zje-
cha³o siê 122 przedstawicieli z 29 Duszpa-
sterstw Akademickich z ca³ej Polski. Has³em
tegorocznego Forum by³y s³owa Ojca �w. z
zesz³orocznego spotkania na Polach Lednic-
kich: "TU CHODZI O WIECZNO�Æ". W
ci¹gu dwóch dni uczestniczyli�my w wielu
ciekawych wyk³adach, dyskusji panelowej,
spotkaniach w grupach. W czwartkowy wie-
czór mieli�my tak¿e okazjê uczestniczyæ w
godzinnym czuwaniu przed Cudownym Ob-
razem Jasnogórskim, którym oficjalnie roz-
poczêli�my Forum. W pi¹tek natomiast prze-
¿yli�my wieczór ewangelizacyjny poprowa-
dzony przez Jana Budziaszka i Janusza Sa³u-
gê.

Zaraz po zakoñczeniu Forum w sobot-
nie popo³udnie rozpoczê³a siê 64 Jubileuszo-
wa Pielgrzymka Akademicka na Jasn¹ Górê.
W tym roku do Naszej Matki zjechali siê nie
tylko studenci, ale ca³y �wiat akademicki.
Swoj¹ obecno�ci¹ zaszczycili nas rektorzy,
prorektorzy, dziekani i profesorowie z uczel-
ni ca³ej Polski. Has³o tegorocznej pielgrzymki
by³o takie samo jak has³o Forum. Tegorocz-
n¹ nowo�ci¹ by³ jednak fakt, ¿e wszystko nie
zaczê³o siê jak zazwyczaj na Jasnej Górze,
tylko w Katedrze Czêstochowskiej sk¹d piel-
grzymk¹ przeszli�my na Jasn¹ Górê, tam prze-
kroczyli�my Bramê Jubileuszow¹ i uzyskali-
�my odpust. A wszystko w Duchu Roku Ju-
bileuszowego czyli Pielgrzymki, Drzwi i
Odpustu.

Patrz¹c na ilo�æ przyby³ych na Jasn¹
Górê studentów i ich zaanga¿owanie w prze-
¿ywanie z mi³o�ci¹ i wiar¹, rodzi siê  we mnie
nadzieja na �wiadome prze¿ycie Roku Jubi-
leuszowego i godne wej�cie M³odych w trze-
cie Tysi¹clecie.

SCORUPCA

Akademicy w Czêstochowie

TU CHODZI O ...

Podnie�cie g³owy. Nie lêkajcie siê patrzeæ
w wieczno�æ. Tam czeka Ojciec, Bóg, który
jest mi³o�ci¹. Dla tej mi³o�ci warto ¿yæ.
Miejcie odwagê ¿yæ dla mi³o�ci. Miejcie
odwagê! Niech wszelki lêk znajdzie ukoje-
nie u Tego, do którego wo³amy "Abba Oj-
cze!".

JAN PAWE£ II
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Uprzejmie donoszê, ¿e ...

W "Wiatraku" szykuj¹ siê powoli do
wakacji. Zapraszaj¹ dzieciaki na obóz let-
ni w Nadolu nad Jeziorem ¯arnowieckim
od 10 do 22 lipca lub do W³och - na obóz
nad Adriatykiem. Dla tych dzieci, które
bêd¹ w Fordonie organizuj¹ �wietlicê od 17
do 22 lipca. My�lê, ¿e warto przyjrzeæ siê
tym propozycjom.

¯YCZLIWA

4-5 maja odby³o siê Forum M³odzie¿y Akade-
mickiej  w Czêstochowie.

6-7. maja byli�my na Pielgrzymce M³odzie¿y
Akademickiej na Jasn¹ Górê (relacja wewn¹trz
numeru).

10. maja uczestniczyli�my w Diecezjalnym
Jubileuszu M³odzie¿y.

13. maja wybieramy siê na III Jubileuszowy
Parafialny Festyn Maryjny.

31. maja obchody Dnia Dziecka.
7. czerwca Msza �w. w intencji sesji i pocz¹tek
modlitw za egzaminowanych i egzaminuj¹cych.

10 i 11. czerwca Lednica 2000.
Dziêki pomocy parafian (9. kwietnia uzbierali-
�my kwotê 2273 z³) nasi przedstawiciele mogli
pojechaæ na Forum M³odzie¿y do Czêstocho-
wy. Sk³adamy wszystkim - Bóg zap³aæ.
Jak? Gdzie? Kiedy? - Wra¿enia, opinie, infor-
macje - wszystko znajdziecie w �Na o�cie¿�.

Nasz adres internetowy
www.mateusz.pl/da/martyria/

PRZYGOTOWA£ MA£Y

Centrum Kultury Katolickiej
ul. gen. M. Bo³tucia 5, 85-791 Bydgoszcz,
* tel/fax  346-31-90 * www.wiatrak.lo.pl *
ckk@wiatrak.lo.pl.  * Biuro czynne od pn do
pt (10.00-18.00) * Poradnia Wsparcia i Po-
mocy Psychologicznej PRZYSTAÑ  - tele-
fon zaufania  346-71-78 (pn - pt 17.00-20.00)
* Punkt Informacjyjny o Sektach i Nowych
Ruchach Religijnych (przy wspó³pracy z DA
�Martyria�) kontakt: tel. 346-31-90, 346-31-
94 * Nr konta bankowego: PKO BP II O/Byd-
goszcz Nr 10201475-711153-270-1
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Zakoñczy³a siê akcja �£añcuch po-
jednanych serc�. Pod koniec tej akcji na-
wet autobus MZK, kursuj¹cy po Bydgosz-
czy,  przypomina³ o niej.

Fina³em akcji by³ koncert  który od-
by³  siê 30. kwietnia 2000 roku o godz.
19.45 w Ko�ciele Matki Bo¿ej Królowej
Mêczenników w Bydgoszczy Fordonie. W

Dar dla Jana Paw³a II

FINA£ £AÑCUCHA SERC
wykonaniu Chóru �Pol-
skie S³owiki� z Wojcie-
chem Kroloppem oraz
Capelli Bydgostiensis
us³yszeli�my  wielkie
dzie³o muzyczne  Fryde-
ryka Haendla "Me-
sjasz". Wystêp artystów
zgromadzi³ ponad 300
osób. W trakcie koncer-

tu  studenci  z DA "Martyria"  zbierali pie-
ni¹dze na potrzeby Domu Samotnej Matki
Sióstr Pasterek w ¯o³êdowie.

Ksiêga z wykazem �pojednanych
serc� trafi do r¹k papie¿a Jana Paw³a II, za
po�rednictwem delegatów z naszej parafii.

PRZYLESIANIN

�Bus pojednanych serc�, fot. Mietek

 "hm ... zupe³nie jak po pielgrzymce
pieszej, tylko zmêczenie nie to" -  tak sobie
powiedzia³y�my na Jasnej Górze, piêknej
majowej niedzieli, podczas 64 Pielgrzym-
ki Akademickiej. Fakt - ciep³o jak w lipcu,
lipcowe nastroje i stroje, s³oñce ulew¹ cie-
p³a spad³o nam na g³owy ... a¿ wierzyæ siê
nie chce, ¿e to naprawdê maj. A jednak!

Przyjechali�my po raz kolejny w ma-
jowe dni do Pani Jasnogórskiej, do Mamy,
by zaczerpn¹æ si³, by jeszcze bardziej zbli-
¿yæ siê do Jej Syna. Ka¿dy z woreczkiem
w³asnych intencji, ka¿dy z jak¹� pro�b¹,
dziêkczynieniem. W tym roku z Bydgosz-
czy ruszy³o nas ok. 150 osób. A ¿e jest to
Rok Jubileuszowy - Pielgrzymka sta³a siê
Jubileuszem �wiata Akademickiego. Nie
zabrak³o w³adz uczelnianych. Pierwszy raz
tak oficjalnie modlili�my siê razem - my,
studenci i nasi wyk³adowcy, rektorzy ... Pan
Bóg czyni piêkne rzeczy. Pielgrzymka roz-
poczê³a siê o 16.00 w katedrze czêstochow-
skiej. Po�piewali�my z o. Janem Gór¹ i wy-
s³uchali�my wyk³adu o. Macieja Ziemby -
Dominikanina. Mówi³ o wieczno�ci ... bo
has³o pielgrzymki brzmia³o "Tu chodzi o
wieczno�æ". Potem wspólnie przeszli�my na
Jasn¹ Górê. W pielgrzymce - z transparen-
tami, has³ami, flagami i z modlitw¹. Prze-
kroczyli�my bramê, w której zostali�my
pokropieni wod¹ �wiêcon¹ i otrzymali�my
krzy¿e - jako znak zwyciêstwa. Z tymi krzy-
¿ami stanêli�my przed Maryj¹ ... ciemne,
powa¿ne oczy  twarz zraniona ... a jednak
zawsze pe³na nadziei i z u�miechem cie-
p³ym, delikatnym, jak ch³odna d³oñ na roz-
palonym czole. Nie wiem co tam ka¿dy w

sercu szepta³ do Niej ... to pozostanie ta-
jemnic¹. Po tej chwili poszli�my na plac
pod wa³ami - tam wspólnie zjedli�my kola-
cjê i czekali�my na Apel. O 21.00 za�pie-
wali�my "Maryjo, Królowo Polski .... je-
stem, pamiêtam, czuwam". A potem Msza
�wiêta pod przewodnictwem Bp ̄ yciñskie-
go, a od 24.00 czuwanie ...  jest to jedna z
nielicznych nocy, gdy mo¿na zasn¹æ w ko-
�ciele jak w domu - gdzie� pod konfesjo-
na³em albo ko³o ³awki, miêdzy bocznym o³-
tarzem a kolumn¹ ... mo¿e to kogo� zgor-
szyæ, ¿e to przecie¿ nie wypada, ale dla
mnie w najpiêkniejszy sposób obrazuje, jak
powinnam siê czuæ w Ko�ciele - w³a�nie
tak jak w domu i ¿e baæ siê niczego nie
muszê, a gdy jestem zmêczona, to mogê
przytuliæ siê i zasn¹æ. Tak po prostu.

Noc by³a d³uga ... i ciep³a.
O 9.00 zebrali�my siê pod wa³ami i wys³u-
chali�my katechezy maryjnej o. Jana Pacha
- paulina.

"Maryja jest nasz¹ starsz¹ siostr¹"  -
no i tak trzeba do Niej przychodziæ. Potem
Msza �w. - na zakoñczenie Pielgrzymki i ...
do domu.

Wrócili�my. Teraz trzeba ka¿dego
dnia opiekowaæ siê tym darem, jaki ka¿dy
otrzyma³, by nie zmarnowaæ ³aski i czekaæ
na owoce.

Ja za wszystko mówiê Panu Bogu
"dziêkujê" i mam nadziejê, ¿e mówiê to w
imieniu wszystkich studentów, którzy byli
na Jasnej Górze.

Niech Bóg nas prowadzi. Amen.
PIELGRZYMKA

Informujemy
zawiadamiamy

 Akademicy w Czêstochowie

NIE PIESZO, ALE ...

Jest na �wiecie prze-
piêkna istota, u której
jeste�my wiecznymi
d³u¿nikami - matka

M. Ostrowski



W Niedzielê Palmow¹

PALMY ODBI£Y
WYSOKO

Z ¿ycia
Ko�cio³a Domowego

- Oazy Rodzin

Niedziela Palmowa wi¹¿e siê ze
zwyczajem przynoszenia przez wiernych
palm do ko�cio³a. Przypominaj¹ nam one
o triumfalnym wje�dzie Jezusa do Jerozo-
limy i owacyjnym witaniu go przez ludzi z
palmami w rêkach. Niestety, daje siê zauwa-
¿yæ, i¿ coraz mniej naszych parafian przy-
chodzi w ten dzieñ do ko�cio³a z palmami.
W wielu regionach Polski w tym czasie
odbywaj¹ siê liczne konkursy, b¹d� to na
najpiêkniejsz¹, b¹d� najd³u¿sz¹ palmê. Dla-
tego dobrze siê sta³o, ¿e Centrum Kultury
Katolickiej WIATRAK zorganizowa³o rów-
nie¿ w naszej parafii konkurs na najd³u¿-
sz¹ palmê.

Bardzo powa¿nie ten konkurs potrak-
towa³a wspólnota Domowego Ko�cio³a. W
sobotnie popo³udnie, na tydzieñ przed Nie-
dziel¹ Palmow¹, w salce katechetycznej
spotka³o siê kilkana�cie osób, by wspólnie

wykonaæ palmê. Niektóre rodziny przyby-
³y niemal w komplecie. Wcze�niej poczy-
niono stosowne przygotowania. Zakupio-
no drewniane tyczki i kilkadziesi¹t rolek
kolorowej krepy, kleje, no¿yczki, druty, ta-

�my klej¹ce itp. A potem, w radosnej at-
mosferze, wykonywano kwiatki i ozdoby
na palmê oraz sam¹ palmê. Praca trwa³a
przez kilka godzin. Próbna przymiarka w
ko�ciele wykaza³a, ¿e palma siêga sufitu

W sobotê, przed Niedziel¹ Palmo-
w¹, odby³o siê mierzenie. W konkursie bra-

CZAS
NIEMARNOWANY

Za nami kolejne Triduum Paschalne i
dni Uroczysto�ci Zmartwychwstania. Ka¿dy
z nas prze¿ywa³ ten czas na swój sposób. Dla
nas, Marsza³ków by³y to pracowite dni. Kil-
ku z nas by³o zaanga¿owanych w budowê
Grobu razem ze studentami.

Od wieczora Wielkiego Pi¹tku pe³nili-
�my, ju¿ po raz trzeci, wartê honorow¹ przy
Grobie Pañskim. Pomimo zmêczenia d³ugo-
trwa³¹, bo trwaj¹c¹ ponad dobê s³u¿b¹, trze-
ba stwierdziæ, ¿e byli�my szczê�liwi. W nie-
dzielê w nocy, po Procesji Rezurekcyjnej,
ka¿dy z nas by³ wewnêtrznie przekonany, ¿e
bynajmniej nie by³ to czas zmarnowany.

Na zakoñczenie tegorocznego Triduum,
podczas liturgii Wigilii Paschalnej, zdarzy³
siê przykry incydent. W pewnym momencie
grupa wyrostków zaczê³a rzucaæ w stronê
�wi¹tyni surowymi jajkami. Pozostawiam ten
fakt bez komentarza.

Kolejne niedziele to okres uroczystej
I Komunii �wiêtej w naszej parafii, a dla nas
dni pracowite i trudne. Podczas tych zgro-

PARAFIALNA
STRA¯

MARSZA£KOWSKA
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³y udzia³ trzy palmy. Najd³u¿sza - oazowa
mia³a 10,6m d³ugo�ci, dwie pozosta³e nie-
mal po 5 m (ich autorami i g³ównymi wy-
konawcami byli: Marek Kopijkowski oraz
Aleksandra Banach). Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali dyplomy i pow³oczki
na poduszki z "wiatrakowym" emblematem,
natomiast zwyciêski zespó³ Oazy Rodzin,
tak¿e piêæ wspania³ych bab wielkanocnych.
Po jednej z tych bab, zwyciêzcy wrêczyli
pokonanym, natomiast pozosta³e zosta³y
skonsumowane w salce katechetycznej
przez cz³onków wspólnoty, którzy uczest-
niczyli w wykonywaniu palmy i podczas
mierzenia. Uroczyst¹ konsumpcjê trochê
zak³óci³ niemi³y incydent. Klucz od salki
otrzymali�my od kap³ana, a mimo to omal
nie zostali�my z niej wyproszeni, gdy¿ s¹
jeszcze �wieckie osoby w naszej parafii
uwa¿aj¹ce, i¿ zgoda kap³ana to za ma³o.
Wszystkie palmy mo¿na by³o podziwiaæ
przez trzy kolejne dni w naszym ko�ciele.
Konkurs zosta³ tak¿e zauwa¿ony przez byd-
gosk¹ prasê, nawet ukaza³y siê zdjêcia.

Warto w przysz³o�ci nadaæ wiêkszy
rozg³os tego typu konkursom. Pozwalaj¹
one na utrwalanie naszych tradycji, a jed-
nocze�nie bardziej przybli¿aj¹ symbolikê
�wi¹t i uroczysto�ci, nie mówi¹c ju¿ o
upiêkszaniu ko�cio³a.

BOGDAN

madzeñ wielu ludzi, zw³aszcza go�ci, nie
chce, czy nie mo¿e zrozumieæ powagi tej
chwili. Jest to bowiem najwa¿niejszy moment
w ¿yciu m³odego chrze�cijanina - dziecka,
który pierwszy raz przyjmuje do swego serca
Pana Jezusa. S¹ osoby, które uwa¿aj¹, ¿e te
dzieci w bieli to aktorzy na jakim� przedsta-
wieniu i wszystko powinno byæ zaobserwo-
wane, sfilmowane, sfotografowane - s³owem
"uwiecznione". Na zwrócon¹ im uwagê s¹
czêsto po prostu oburzeni.

Aby by³o wiadomo informujemy, ¿e
przyjêli�my tak¹ zasadê naszej s³u¿by: gdy
zachowanie uczestników zgromadzenia litur-
gicznego tego wymaga - pouczyæ, grzecznie
zwróciæ uwagê na niew³a�ciwe zachowanie,
byæ stanowczym i nie dyskutowaæ.

Wszystko za� to, co o naszej s³u¿bie
napisa³em zawiera nasze �lubowanie marsza³-
kowskie, a brzmi ono tak:

"�lubujê byæ roztropnym i stanowczym
- modliæ siê i tworzyæ; czerpaæ si³ê z Ewan-
gelii i przykazañ Bo¿ych; z s³u¿b¹ bli�nim i�æ
przez ¿ycie - razem z Tob¹ Panie; strzec po-
rz¹dku w Twej �wi¹tyni - oto me zadanie; nie-
ustannie trwaæ w Twym Duchu - maj¹c serce
czyste i byæ bratem dla ka¿dego - wspomó¿
mnie o Chryste."

 MARSZ-A£EK

Fot. Kaplicy Przechowania �Ciemnicy�
i Grobu Pañskiego wykona³ Fred.



Ludzie z pomnika (30)

Urodzi³a siê dnia 24 czerwca 1912 roku
w miejscowo�ci Szembruczek pow. Gru-
dzi¹dz. By³a córk¹ Teodora Zichanowskiego
i Feliksy z domu Klawikorskiej. Ojciec po-
siada³ wykszta³cenie rolnicze i by³ zarz¹dc¹
w miejscowym maj¹tku ziemskim.

W 1920 roku rodzice przeprowadzili
siê do Rudnika ko³o Grudzi¹dza, gdzie oj-
ciec prowadzi³ zespó³ pensjonatów wypo-
czynkowych nad miejscowym jeziorem
Rudzkim i stadninê koni.

Emilia ukoñczy³a tam Szko³ê Po-
wszechn¹ i pobiera³a naukê gry na fortepia-
nie. Nastêpnie ukoñczy³a Gimnazjum w Gru-
dzi¹dzu i uzyska³a maturê. Równocze�nie z
nauk¹ w Gimnazjum uczy³a siê jêzyków: nie-
mieckiego i francuskiego. Po zdaniu matury
ukoñczy³a kursy administracji i ksiêgowo�ci.
Podjê³a pracê w magistracie w Grudzi¹dzu
w Dziale Ewidencji.

We wrze�niu 1935 roku wysz³a za m¹¿.
Jej wybrankiem by³ le�nik z Chojnic Seba-
stian Grundzel. Po �lubie Emilia przeprowa-
dzi³a siê do mê¿a, zamieszka³a w Chojnicach
i podjê³a pracê w miejscowym magistracie
jako kierownik Dzia³u Bud¿etu i Przychodów.

W dniu 14. pa�dziernika 1937 roku
urodzi³a córeczkê Irmgardê. Przerwa³a pracê
i zajê³a siê wychowywaniem dziecka. W pa�-
dzierniku 1939 roku Grundzelowie podjêli
starania u miejscowych w³adz niemieckich o
zezwolenie im na wyjazd do Bydgoszczy do

KALENDARIUM
HISTORYCZNE

POLSKA

7.05.1794 Tadeusz Ko�ciuszko og³osi³ w
Po³añcu tzw. Uniwersa³ Po³aniecki, czyli
nada³ pewne prawa ch³opom (wolno�æ oso-
bist¹, obni¿enie pañszczyzny, nieusuwanie
z ziemi).

7.05.1867 W Kobielach Wielkich k. Piotr-
kowa Trybunalskiego urodzi³ siê W³ady-
s³aw Stanis³aw Reymont, pisarz laureat na-
grody Nobla za powie�æ "Ch³opi"

29.05.1995 Z tygodniow¹ wizyt¹ przyby³a
do Polski Matka Teresa z Kalkuty.

BYDGOSZCZ
22.05.1425 Mieszkañcy miasta na czele z
burmistrzem Piotrem Strociñskim z³o¿yli
przysiêgê wierno�ci królowi W³adys³awo-
wi Jagielle.

20.05.1939 Z inicjatywy prezydenta mia-
sta Leona Barciszewskiego przy ulicy Zyg-
munta Augusta 14, obok Domu Czeladzi,
otwarto Dom Turysty . Obecnie w tym miej-
scu s¹ przystanki autobusowe przed dwor-
cem PKP.

18.05.1968 W parku Jana Kochanowskie-
go ods³oniêto pomnik Henryka Sienkiewi-
cza, d³uta Stanis³awa Horno-Pop³awskiego.

FORDON
21.05.1330 Krzy¿acy zdobyli Wyszogród
niszcz¹c go do tego stopnia, ¿e ju¿ nigdy
nie wróci³ do swego dawnego znaczenia
grodu nad Wis³¹.

9.05.1994 Decyzj¹ Wydzia³u Gospodarcze-
go S¹du Rejonowego w Bydgoszczy prze-
sta³y istnieæ Bydgoskie Zak³ady Przetwór-
stwa Owocowo- Warzywnego "Fordon"
Obecnie istniej¹ pod nazw¹ "Sto³wit".

10.05.1917 Organista z Fordonu pan So-
bieski w³asnymi rêkoma i marynark¹ uga-
si³ gro�nie zapowiadaj¹cy siê po¿ar lasu
przy drodze z Fordonu do Jaru¿yna. Magi-
strat kupi³ dla niego nowe ubranie

PARAFIA
10.05.1947 Zakoñczy³ siê pierwszy etap
ekshumacji ofiar w Dolinie �mierci. Eks-
humowano i rozpoznano cia³a 323 ofiar.

29.05.1993 o 19.30 rozpoczê³o siê w na-
szym ko�ciele Ogólnobydgoskie Czuwanie
Ca³onocne przed Zes³aniem Ducha �w.

28.05.1997 Grupa Parafialna "D¹b" po raz
pierwszy przygotowa³a jeden z o³tarzy
przed procesj¹ Bo¿ego Cia³a.

OPRACOWA£ KFAD

EMILIA
GRUNDZEL

rodziny mê¿a. Wiadomo tylko, ¿e w³a�nie w
Bydgoszczy mieli zamiar obchodziæ 2 rocz-
nicê urodzin swej córeczki. Zezwolenie na
wyjazd otrzyma³a jednak tylko Emilia, a nie
otrzyma³ go jej m¹¿ Sebastian. W tych oko-
liczno�ciach w dniu 14. pa�dziernika, a wiêc
w dniu urodzin córki, Emilia wraz z dziec-
kiem wyjecha³a do Bydgoszczy. Do rodziny
jednak nigdy nie dotar³a (gdzie ta rodzina
mieszka³a i kto to by³ nie ustalono).

Dnia 16. lub 17. pa�dziernika rodzina
ta zosta³a powiadomiona, ¿e mog¹ odebraæ
ma³¹ Irmgardê z koszar 15 - PAL-u, czyli z
miejsca przeznaczonego wówczas na obóz
dla internowanych Polaków. Dziecko zosta-
³o im oddane za pokwitowaniem, jednak o
Emilii nic siê nie dowiedzieli.

W dniu 19 pa�dziernika miejscowe Ge-
stapo w Chojnicach aresztowa³o mê¿a Emi-
lii- Sebastiana i wszelki �lad po nim zagin¹³.
Ma³a Irmgarda przez pewien czas przebywa-
³a w Bydgoszczy, a od wiosny 1942 roku wy-
chowywa³a j¹ najm³odsza siostra Emilii - He-
lena, która mieszka³a w Rudniku. Co by³o
przyczyn¹ zatrzymania Emilii i w jakich oko-
liczno�ciach to nast¹pi³o, tego nikt nigdy siê
nie dowiedzia³.

Oko³o po³owy listopada rodzice Emi-
lii zostali powiadomieni pisemnie, ¿e Emilia
Grundzel zmar³a w Bydgoszczy w dniu 28
pa�dziernika 1939 roku i zosta³a pochowana
na koszt miasta. Miejsce pochówku nie zo-
sta³o jednak podane. Pismo to podpisa³ Kom-
misar Stadt Bromberg, czyli Komisarz mia-
sta Bydgoszczy Kreisleiter Kampe.

Pismo rodziny z pro�b¹ o podanie miej-
sca pochówku zosta³o bez odpowiedzi . W
1947 roku rodzina dowiedzia³a siê o ekshu-
macji zw³ok osób pomordowanych w Byd-
goszczy i le¿¹cych w fordoñskiej Dolinie
�mierci. Siostra Helena przyby³a do Fordo-
nu. W trzecim dniu zidentyfikowa³a zw³oki
swej siostry Heleny Grundzel po torebce i
�lubnej obr¹czce z wygrawerowanymi inicja-
³ami i dat¹ �lubu. Obecnie szcz¹tki Emilii
Grundzel spoczywaj¹ na cmentarzu w Gru-
dzi¹dzu, gdzie po wyzwoleniu zamieszka³a
jej siostra Helena i mieszka do dzi�. Córka
Emilii - Irmgarda wysz³a za m¹¿ i wraz z ro-
dzin¹ mieszka w Brusach.

W ten sposób odkry³a siê kolejna nie-
wiadoma karta Doliny �mierci. Przy nazwi-
sku omówionej ofiary - "bohaterki" z tam-
tych czasów widnia³ dotychczas napis "brak
danych".

OPRACOWA£ KFAD

Od autora:
Dziêkujê Paniom Helenie i Irmgardzie za re-
lacje, za� panu Hieronimowi z Grudzi¹dza -
Mniszka dziêkujê za wskazanie kontaktu.

Materia³y �ród³owe:
Informacje  uzyskane od pañ:
Heleny i Irmgardy.
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Listy  
do redakcji �Na o�cie¿� 

Szanowna Redakcjo!
Choæ administracyjnie nie mieszkam w

Waszej parafii, tylko �w. Marka to jestem bli-
sko z ni¹ zwi¹zany od pocz¹tku, a co za tym
idzie i z "Na o�cie¿", które nabywam i z chêci¹
czytam. Piszê do Was jednak pierwszy raz.

Kilka razy czyta³em artyku³ w ostatnim nu-
merze pt; "Dla ducha i dla cia³a" autorstwa
"GG". Dziwiê siê, ¿e takie pismo jak Wasze,
pismo religijne zamie�ci³o ten artyku³ i pozy-
tywnie wyra¿a siê o takiej bzdurze. Dziwi mnie,
¿e Wasz wspó³pracownik, pisz¹cy przecie¿ cie-
kawe artyku³y zosta³ za�lepiony b³yskotkami i
chwil¹ w¹tpliwej przyjemno�ci. Mo¿e dobrze,
¿ e autor nie chce przekazaæ prze¿yæ i wra¿eñ z
samego Lichenia. Nie mo¿na jednak mu wyba-
czyæ, ¿e zachêca innych do czego�, co jest w
zasadzie przyjemno�ci¹ tylko dla cia³a, a nie

dla ducha. Ca³o�æ za� ukryta pod rzekomo
p³aszczem Ko�cio³a. Dlaczego?

Otó¿ odpowiadam: "Podszywaniem siê pod
p³aszcz Ko�cio³a i Maryi" nazwa³ te pseudo-
pielgrzymki w ubieg³ym roku kustosz Sanktu-
arium w Licheniu na ³amach "Niedzieli Gnie�-
nieñskiej" na pytanie co s¹dzi. Jak czytamy w
jego wyja�nieniach nikt z organizatorów nie
uzgodni³ tego z w³adzami ko�cielnymi. Wyciecz-
ki te przyje¿d¿aj¹ trafiaj¹c akurat na Mszê �wiê-
t¹ nie awizuj¹c siê, co robi¹ inne grupy, w któ-
rych intencji modl¹ siê kap³ani. Dalej kustosz
wyja�nia "Powinni�my byæ wszyscy na baczno-
�ci i ostrzegaæ jedni drugich, bo naprawdê nie
dobrze siê dzieje, gdy szatan chce wystêpowaæ
pod szyldem Maryi".

Moi Drodzy! Opamiêtajcie siê. Przecie¿ w
tych wyjazdach nie ma ¿adnego przygotowa-
nia duchowego, jakie powinno towarzyszyæ ta-
kim wyjazdom - pielgrzymkom. Organizator
uwa¿a, ¿e nawet kap³an nie jest tam potrzebny.
Sprzedajemy siê za fili¿ankê byle jakiej kawy i
miskê zupy ugotowanej z produktów, które za
24 godziny i tak nale¿a³oby wyrzuciæ, bo trac¹
termin wa¿no�ci. Byæ mo¿e za produkty "Knor-
ra" u¿yte do przyrz¹dzenia wzbogacaj¹c w ten

Odpowied� na list pana Klemensa

Jako autor artyku³u pt. "Dla ducha i cia-
³a" czujê potrzebê ustosunkowania siê do za-
rzutów zawartych w li�cie pana Klemensa.

Pan Klemens zarzuca mi "za�lepienie b³y-
skotkami i chwile w¹tpliwej przyjemno�ci".
Sk¹d Pan wie, ¿e moje uczestnictwo w prezen-
tacji towarów stanowi³o przyjemno�æ dla mnie
i innych wycieczkowiczów? Ogl¹da³em nie tyl-
ko towary zachodnie, ale i za oceanem, a nawet
pos³ugiwa³em siê nimi ju¿ wtedy, gdy w Polsce
mo¿na by³o bez kartek kupiæ jedynie przys³o-
wiow¹ musztardê. Zapewniam Pana, ¿e mam
mo¿liwo�æ wyjazdu po zakupy np. do Nowego
Jorku, Chicago lub Seattle.

Nie pojecha³em do Lichenia ogl¹daæ kil-
ku artyku³ów gospodarstwa domowego, gdy¿
widzia³em ich setki poza Polsk¹.. Nie mo¿na
wykluczyæ, ¿e w�ród wycieczkowiczów byli
tacy, którym uczestnictwo w prezentacji towa-
rów sprawia³o przyjemno�æ, chocia¿ reklama
dociera do wszystkich za po�rednictwem �rod-
ków masowego przekazu, prasy i skrzynek li-
stowych oraz bezp³atnych infolinii. Nie widzê
nic zdro¿nego w tym, ¿e ludzie oprócz - po-
trzeb duchowych maj¹ potrzeby cielesne, np.
mycia siê przy u¿yciu dobrych kosmetyków.
Orientacjê Polski na Zachód nazywa pan dro-
g¹, któr¹ "szatan-prowadzi nas do zguby". Prze-
cie¿ wszystkie opcje polityczne opowiadaj¹ siê
za przynale¿no�ci¹ Polski do Unii Europejskiej.
Nasz papie¿ Jan Pawe³ II aprobuje tê drogê.

Organizatorzy wycieczki nie proponowali
wyjazdu -pielgrzymki jak pan sugeruje lecz wy-
cieczkê. Jednym z punktów programu by³o,
zwiedzanie Lichenia. Taka wycieczka nie wy-
maga³a przygotowania duchowego i obecno�ci
kap³ana. Zwiedzanie Sanktuarium i udzia³ w
nabo¿eñstwach wycieczkowicze zorganizowa-
li sobie sami. Zgodzê siê ze stwierdzeniem, ¿e
mo¿liwo�æ prawie darmowego dojazdu do Li-
chenia stanowi³a magnes i zapewni³a liczne

uczestnictwo. Kiedy ta sama firma zorganizo-
wa³a wycieczkê do Poznania, podczas której
oprócz reklamy towarów przewidziano zwie-
dzanie zabytków skorzysta³o z niej zaledwie
oko³o 50 osób. W Licheniu by³o oko³o 150
osób. Nasuwa siê wniosek, ¿e nie dla towarów
zachodnich pojechali ludzie do Lichenia.

Jako uczestnik wycieczki s³ysza³em roz-
mowy o Licheniu a nie o zachodnich towarach.
Pewna 82 -letnia staruszka skorzysta³a z opieki
s¹siadki i dziêki niej i taniej frmie przewozo-
wej by³a pierwszy i mo¿e ostatni raz w Liche-
niu. Wiêkszo�æ wycieczkowiczów to emeryci i
renci�ci, którzy nie byli zainteresowani rekla-
mowanymi towarami ale wielu obiega³o kioski
w Licheniu kupuj¹c pami¹tki.

Je�li pan nie uczestniczy³ w wycieczce to
sk¹d Pan wie, co podano do sto³u? Na co re-
stauracja przeznaczy³a pieni¹dze? Dla u�ci�le-
nia podam, ¿e wycieczka odby³a siê w pi¹tek i
na obiad podano sma¿on¹ rybê, ziemniaki i su-
rówki z warzyw. Kawê i herbatê tury�ci kupili
sobie za w³asne pieni¹dze.

Ja nie negujê, ¿e g³ównym celem wy-
cieczki - �nie pielgrzymki� jak Pan to okre�la,
by³a reklama towarów. O tym napisa³em w ar-
tykule. Dobrze, ¿e producenci szukaj¹ nabyw-
ców, a nie nabywcy towarów.

Bardzo powa¿nym zarzutem dotycz¹cym
mnie i wycieczkowiczów - to pos¹dzenie nas o
deprecjacjê idea³ów: "Bóg, Honor, Ojczyzna".
Sk¹d Pan wie, ile we mnie Boga? Tylko Bóg o

sposób fundusz �wiadków Jehowy. Najwa¿niej-
szy punkt tej "pielgrzymki" to handel. Oferuj¹
sprzêt gospodarstwa domowego wyprodukowa-
ny w obcych firmach szumnie nazywany nie
przez handlowców a przez specjalistów od mar-
ketingu jako bezpieczny, ekonomiczny, nowo-
czesny, a co najwa¿niejsze "po promocyjnej ce-
nie".

Drogi Autorze! Droga Redakcjo! Gdzie siê
podzia³y polskie i chrze�cijañskie idea³y, jak
choæby "Bóg, Honor, Ojczyzna". Wed³ug mnie
tak pozytywne s³owa o w¹tpliwej warto�ci
przedsiêwziêciu �wiadczy, ¿e w wielu z nas, w
tym i w autorze pozosta³o tylko: Trochê Boga.
Honor sprzedany za byle co i pogarda dla
wszystkiego co polskie, Ojczy�niane, na rzecz
niewielkiej przyjemno�ci, ale z zachodu. Czy tak
my�l¹ce spo³eczeñstwo, a tym bardziej tak kie-
rowane przez pismo katolickie oprze siê szata-
nowi i uchroni od zguby? My�lê jednak, ¿e nie
wszystkich was toczy ten robak z³a. My�lê ¿e
dobry czas Zmartwychwstania pozwoli Wam
oraz ks. Krzysztofowi, jako asystentowi otrz¹-
sn¹æ siê z niemocy.

Szczê�æ Wam Bo¿e
KLEMENS

tym wie. "Honor sprzedany za byle co" - pisze
pan. Wycieczka jest towarem. Uczestnicy tej
wycieczki kupili go za 10 z³. Kogo staæ mo¿e
kupiæ wycieczkê 50 lub 100 z³.

Zarzut o pogardzie wszystkiego, co pol-
skie jest zupe³nie bezpodstawny. Zapewniam
Pana, ¿e w moim domu "od guzika do patyka"
wszystko jest polskie, poza radzieck¹ lodówk¹
wystan¹ kiedy� w kolejce. Nie potêpiam jedno-
cze�nie tych, którzy posiadaj¹ np. zachodnie sa-
mochody i inne zachodnie artyku³y. Pan pew-
nie ma za z³e innym to, ¿e nie je¿d¿¹ "malucha-
mi"? Nabywca, kupuj¹c towar kieruje siê jego
jako�ci¹, cen¹, a nie tym, czy zosta³ wyprodu-
kowany w Polsce.

Wycieczkowicze ogl¹dali te¿ Sanktu-
arium w Polsce, a nie na Zachodzie. Nie mo¿e
mi pan zarzucaæ braku patriotyzmu, bo gdybym
chcia³ - móg³bym w ka¿dej chwili opu�ciæ Pol-
skê. Jednak tu jestem i tu zostanê, bo w³a�nie
Polska jest moj¹ Ojczyzn¹. Przyznajê, ¿e po-
pe³ni³em b³¹d u¿ywaj¹c w jednym miejscu wy-
razów pielgrzymi-wycieczkowicze. Powinie-
nem pomin¹æ wyraz pielgrzymi.

Kustosz Sanktuarium w Licheniu nie po-
traktowa³ nas, jako intruzów. Uczestnicy tej wy-
cieczki i paru indywidualnych turystów byli w
tym dniu nielicznymi uczestnikami nabo¿eñstw.
Nale¿ê do osób, które niechêtnie zwiedzaj¹
miejsca kultu religijnego wed³ug tempa narzu-
conego przez przewodnika. Nie ma te¿ podstaw
do obaw, ¿e organizatorzy wycieczek poza re-
klam¹ maj¹ inne cele. Je�li uzna Pan moje wy-
ja�nienia za niewystarczaj¹ce, to mo¿emy siê
spotkaæ i wyja�niæ wszelkie w¹tpliwo�ci, nie-
jasno�ci i ustaliæ ró¿nice zdañ.

GG
Od redakcji:

Jako, ¿e pan Klemens dotkn¹³ tematu do�æ skom-
plikowanej natury, i jak widaæ powy¿ej sprawy
ró¿nie wygl¹daj¹, jeste�my ciekawi co PT Czy-
telnicy mogliby dopowiedzieæ w tej sprawie? My
powrócimy do tematu w najbli¿szym wydaniu �Na
o�cie¿�. Fot. Fred



Pewne jak w banku (8)

WK£ADY A`VISTA
Zgodnie z zapowiedzi¹ przedstawiamy
Pañstwu informacjê na temat wk³adów
oszczêdno�ciowych p³atnych na ka¿de ¿¹-
danie popularnie zwanymi wk³adami a`vi-
sta. Na nasze pytania odpowiada pani mgr
Jadwiga Miloch - kierowniczka Bankowe-
go Punktu Obs³ugi BG¯ S.A. na Fordonie.

Jaka jest ró¿nica pomiêdzy lokatami ter-
minowymi a wk³adami na ka¿de ¿¹danie?
Deponuj¹c oszczêdno�ci  w formie lokat
terminowych okre�lamy  okres czasu na jaki
�rodki pozostan¹ w banku. Korzystamy w
tym przypadku z wy¿szego oprocentowa-
nia ale jednocze�nie ponosimy konsekwen-
cje utraty wysokiego oprocentowania w
przypadku wycofania �rodków przed wy-
znaczonym terminem.
Idealna form¹ gromadzenia tzw. bie¿¹-
cych oszczêdno�ci s¹ ksi¹¿eczki z wk³ada-
mi p³atnymi na ka¿de ¿¹danie prowadzo-
ne w Banku Gospodarki ¯ywno�ciowej
S.A. Proszê w jednym zdaniu okre�liæ jaki
rodzaj oszczêdno�ci  sugerowa³aby Pani
lokowaæ w formie ksi¹¿eczek z wk³adami
p³atnymi na ka¿de ¿¹danie?
�rodki finansowe przeznaczone na bie¿¹-
ce potrzeby, których nie mo¿emy pozosta-
wiæ w banku na d³u¿szy okres.
Je¿eli tak, to czy nie lepiej trzymaæ pie-
ni¹dze w portfelu zamiast na ksi¹¿eczce
w banku?
Korzy�ci  wynikaj¹cych z lokowania �rod-
ków w banku jest wiele, przytoczê te naj-
istotniejsze a mianowicie bezpieczeñstwo
oraz  odsetki wynikaj¹ce z oprocentowa-
nia .
Czy to znaczy, ¿e �rodki zgromadzone na
ksi¹¿eczkach a,vista s¹ oprocentowane?
Oczywi�cie bank nalicza odsetki od stanu
�rodków . Dodatkowo na koniec ka¿dego
kwarta³u bank stosuje kapitalizacjê odse-
tek, czyli dopisuje odsetki do stanu konta.
Jakie jest oprocentowanie �rodków p³at-
nych na ka¿de ¿¹danie?
Oprocentowanie �rodków jest zmienne i
aktualne  wynosi 9,5 % w skali roku.
Czy w³a�cicielem ksi¹¿eczki mo¿e byæ tyl-
ko osoba pe³noletnia?
Absolutnie nie, w³a�cicielem ksi¹¿eczki z
wk³adami p³atnymi na ka¿de ¿¹danie mo¿e
byæ równie¿ osoba ma³oletnia , która ukoñ-
czy³a 13lat. Mamy du¿¹ grupê klientów
ma³oletnich i wspó³pracê z nimi cenimy so-
bie bardzo wysoko, s¹ to bowiem poten-
cjalni klienci banku po wej�ciu w wiek pro-
dukcyjny.
Gdzie mo¿na dokonywaæ operacji banko-
wych zwi¹zanych ju¿ z posiadaniem ksi¹-

Bank
Gospodarki ¯ywno�ciowej S.A.
ODDZIA£ W BYDGOSZCZY

BANKOWY
PUNKT OBS£UGI

ul. Sucharskiego 4, tel. 348-27-91

czynny od poniedzia³ku do pi¹tku
od 10.00 do 17.00

w soboty
od 9.00 do 13.00
BANKOMAT

czynny ca³¹ dobê
(we wszystkie dni tygodnia)

NIEKTÓRE ZWROTY
U¯YWANE W ZAKONACH (cd)

PROFES (³ac. professus - �lubuj¹cy) - za-
konnik po zakoñczeniu nowicjatu i z³o¿e-
niu �lubów.
PROFESSA To samo co profes tylko w od-
niesieniu do zakonów ¿eñskich.
BRAT Ogólna nazwa zakonników nie po-
siadaj¹cych �wiêceñ kap³añskich.
SIOSTRA Wed³ug prawa ko�cielnego za-
konnica, która z³o¿y³a �luby zakonne.
W znaczeniu potocznym, wszystkie zakon-
nice, a wiêc i mniszki.
OJCIEC Tytu³ przys³uguj¹cy i u¿ywany
przez zakonników maj¹cych �wiêcenia ka-
p³añskie.
FURTIAN Zakonnik pe³ni¹cy obowi¹zki
nadzorcy i od�wiernego przy furcie klasz-
tornej. Kiedy� taka funkcja by³a równie¿ w
ko�cio³ach. Dozorca przy wej�ciu do �wi¹-
tyni to ostiariat od ³ac. ostrium - drzwi.
Obecnie nie wystêpuje. (cdn)

OPRACOWA£  KFAD

Materia³y �ród³owe: �S³ownik chrze�cija-
nina � symbole, pojêcia, zwroty, nazwy �
pochodzenie i znaczenie� Praca zbiorowa.
Wyd. Ksiê¿a Redemptory�ci � Warszawa
1997; �Ma³y s³ownik zwrotów, pojêæ i sym-
boli religijnych�  Mariana Ligenza WNK
Warszawa  1997 r.

S£OWNIK
- PRZEWODNIK (13)

 18 Na o�cie¿ (5/2000)

¿eczki  a`vista?
Wp³at i wyp³at mo¿na dokonywaæ na tere-
nie ca³ego kraju we wszystkich oddzia³ach,
filiach i punktach kasowych BG¯ S.A., od-
dzia³ach i filiach banków regionalnych,
bankach spó³dzielczych zrzeszonych w
BG¯ S.A., oraz innych bankach i urzêdach
pocztowych z którymi BG¯ S.A. podpisa³
umowy o zastêpczej obs³udze ksi¹¿eczek
oszczêdno�ciowych.
Czy wk³adem na ksi¹¿eczce mo¿e dyspo-
nowaæ wy³¹cznie jej  w³a�ciciel ?
Pe³noletni w³a�ciciel ksi¹¿eczki ma prawo
do udzielenia jednorazowego lub sta³ego
pe³nomocnictwa do dysponowania wk³a-
dem innym osobom. Mo¿e równie¿ doko-
naæ zapisu wk³adu na wypadek �mierci oraz
cesji ksi¹¿eczki oszczêdno�ciowej.
Na koniec jeszcze bardzo wa¿na informa-
cja, stan na ksi¹¿eczce mo¿e byæ zabezpie-
czeniem udzielanego kredytu lub po¿ycz-
ki.
Czy co� jeszcze chcia³aby pani przekazaæ
czytelnikom?
Ograniczy³am siê wy³¹cznie do zagadnieñ
najwa¿niejszych, szczegó³owych informa-
cji udzielaj¹ pracownicy Bankowego Punk-
tu Obs³ugi, który mie�ci siê na Osiedlu Bo-
haterów przy ulicy Sucharskiego 4.
Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³ GG

Od redakcji: Rozmowê przeprowadzono 19.
kwietnia 2000 roku. W najbli¿szym wyda-
niu �Na o�cie¿� bêdzie temat: Wykaz pro-
duktów oferowanych przez Bank Gospo-
darki ¯ywno�ciowej.

Od kilku ju¿ lat wiosn¹ czekam z oba-
w¹ i zatroskaniem, czy wypuszcz¹ li�cie i
zazieleni¹ siê drzewa ... Tej wiosny jeszcze
maj¹ li�cie, jeszcze ¿yj¹. Miêdzy ulicami
Twardzickiego, Bo³tucia i Wañkowicza przez
wiele lat by³ za�miecony i wyboisty skrawek
ziemi. Jedyn¹ ozdob¹ tego ugoru by³y rosn¹-
ce równo w rzêdzie drzewa, przypominaj¹-
ce, ¿e bieg³a tamtêdy kiedy� droga.

Plac zagospodarowano; ogrodzono,
wysypano ¿u¿lem i przeznaczono na p³atny
parking samochodowy. Dobrze, ¿e zosta³ za-
gospodarowany, ale czy musia³ to byæ par-
king a je¿eli ju¿ byæ musia³, to dlaczego w³¹-
czono do niego te drzewa, które równie¿ za-
sypano po same pnie ¿u¿lem? ¯u¿el ubity
przez samochody �zadusi� korzenie a plamy
samochodowego oleju dokonaj¹ reszty znisz-
czenia. Drzewa na razie zacieniaj¹ czê�æ sa-
mochodów. Czy jednak nie by³oby lepiej gdy-
by drzewa dawa³y cieñ i wytchnienie ludziom
przesiaduj¹cym pod nimi na ³awkach w alei
spacerowej? Co na to ekolodzy i Stra¿ Ochro-
ny Przyrody?

REDKA

Z ¿ycia naszych osiedli

CZEKAM
Z ZATROSKANIEM



  Z KANCELARII  PARAFIALNEJ

CHRZTY
Ja ciebie chrzczê:

w imiê Ojca i Syna
i Ducha �wiêtego

Sakrament Chrztu �w.
 Przy zapisie prosi siê o udostêpnienie
do wgl¹du odpis aktu urodzenia dziec-
ka z Urzêdu Stanu Cywilnego. Najbli¿-
sze terminy Chrztu �w.:  21 maja
i 11 czerwca br.
Sakrament Ma³¿eñstwa
Osoby pragn¹ce zawrzeæ zwi¹zek ma³-
¿eñski powinny zg³osiæ siê do Biura Pa-
rafialnego celem ustalenia terminu �lu-
bu i spisania protoko³u na 3 miesi¹ce
przed planowan¹ ceremoni¹.
Pogrzeb
Przy zg³oszeniu pogrzebu nale¿y przed-
³o¿yæ skrócony odpis aktu zgonu.

Tadeusz Szulwic
ur. 19.10.1923 zm. 12.04.2000

Leon Borowski
ur. 13.05.1911 zm. 14.04.2000

Anastazja Strypa
ur. 3.07.1911 zm. 15.04.2000

Zofia Marianna Kociñska
ur. 9.12.1916 zm. 16.04.2000

Wies³aw Morawski
ur. 20.10.1952 zm. 20.04.2000

spisa³a Irena G.

ZMARLI
B³ogos³awieni,

którzy umieraj¹
w Panu

23.  kwietnia 2000 r.

Sara Jêdruszewska
ur. 11.02.2000 r.

Piotr Jan Cierpiñski
ur. 9.06.1999 r.

Oliwia Koronowska
ur. 24.02.2000 r.

Marcel Tomasz Rychlicki
ur. 27.02.2000 r.

Filip Kruczkowski
ur. 28.02.2000 r.

Oliwier Maksymilian Romantowski
ur. 21.01.2000 r.

Szymon Witkowski
ur. 9.12.1999 r.

Kamila W³odarczyk
ur. 3.03.2000 r.

Pola  Aleksandra Altmajer
ur. 3.02.2000 r.

Przemys³aw Kowalski
ur. 1.02.200 r.

Wiktoria Joanna Przewo�na
ur. 7.04.2000 r.

Julia Kucharska
15.01.2000 r.

Daniel Pliszka
29.07.1999 r.

Paulina Magdalena Joppek
2.12.1999 r.

Patronuj¹ naszym ulicom (53)

ROMAN KACZMARCZYK
Urodzi³ siê 14 lutego 1895

roku w Wolbromiu ko³o Olkusza.
By³ synem robotnika - emaliera
Franciszka i Pelagii z domu Do-
rman.

Bêd¹c dzieckiem zamieszki-
wa³ z rodzicami w Sosnowcu. Tam
ukoñczy³ Szko³ê Ludow¹, a pracu-
j¹c w zak³adzie drukarskim zdoby³
zawód rysownika- litografa. Od
m³odych lat by³ cz³onkiem Towarzy-
stwa Gimnastycznego "Sokó³" w
Zag³êbiu �l¹sko - D¹browskim. W
latach 1918- 1920 s³u¿y³ jako ochot-
nik w Wojsku Polskim, a po demo-
bilizacji podj¹³ pracê w kopalni
wêgla kamiennego "Grodzic".

W 1922 roku Kaczmarczyk
przyby³ do Bydgoszczy. Podj¹³ pra-
cê w Zak³adach Graficznych "Bi-
blioteka Polska" przy ul Jagielloñ-
skiej (obecnie Zak³ady Graficzne
im. KEN), jako rysownik- litograf.
Doceniaj¹c jego zdolno�ci zawodo-
we i organizatorskie wkrótce powie-
rzono mu stanowisko kierownika
dzia³u litografii.

Pracuj¹c zawodowo wiele
czasu po�wiêca³ swej ¿yciowej pa-
sji - pracy z m³odzie¿¹, a szczegól-
nie Towarzystwu "Sokó³". Niektóre
�ród³a podaj¹, ¿e do TG "Sokó³"
wst¹pi³ zaraz po przybyciu do Byd-
goszczy, czyli w 1922 roku. Ta hi-
poteza nie ma jednak potwierdzenia
w dokumentach, bowiem nie figu-
ruje on w spisie cz³onków "Soko³a"
z 1925 roku. Faktem jednak jest, ¿e
w 1932 roku, bêd¹c ju¿ opiekunem
m³odzie¿y w najstarszym bydgo-
skim kole "Sokó³ I" zosta³ Zastêpc¹
Naczelnika Okrêgowego Towarzy-
stwa "Sokó³". Jego zapa³ do gimna-
styki by³ tak wielki, ¿e za swoje w³a-
sne pieni¹dze kupowa³ m³odzie¿y
stroje gimnastyczne, aby ta mog³a
uczestniczyæ w pokazach.

Uwieñczeniem jego starañ z
tego okresu by³ masowy pokaz gim-
nastyki na stadionie Miejskim "Po-
lonii" podczas zlotu z okazjo 50-le-
cia "Soko³a I - Bydgoszcz". W cza-
sie pobytu w Bydgoszczy gen. Jó-
zefa Hallera - jemu w³a�nie przypad³
zaszczyt z³o¿enia meldunku. Roman
Kaczmarczyk do koñca uwa¿a³ to
wydarzenie ¿ycia za najwa¿niejsze
honorowe wyró¿nienie, jakiego do-
st¹pi³.

Zaraz po wyzwoleniu miasta
spod okupacji niemieckiej, wraz z
innymi kolegami zabra³ siê do od-
budowy masowego sportu w mie-
�cie. Próbowa³ te¿ reaktywowaæ
Towarzystwo Gimnastyczne "So-
kó³", ale w³adze PRL zdecydowa-
nie siê temu sprzeciwi³y.

W roku 1947 zosta³ trenerem
gimnastyki wyczynowej i masowej,
a od 1948 roku zwi¹za³ siê z Klu-
bem Sportowym "Kolejarz", gdzie
prowadzi³ sekcjê gimnastyczn¹.

W tym okresie ukoñczy³ kil-
kana�cie kursów dokszta³caj¹cych.
Zosta³ sêdzi¹ lekkoatletycznym,
oraz zdoby³ uprawnienia nauczycie-
la wychowania fizycznego. Praco-
wa³ z dzieæmi i m³odzie¿¹, zw³asz-
cza na Szwederowie i Wilczaku. By³
równie¿ wieloletnim nauczycielem
wychowania fizycznego w Zasadni-
czej Szkole Zawodowej przy
ZNTK, sk¹d w 1975 roku w wieku
osiemdziesiêciu lat przeszed³ na
emeryturê.

W 1989 roku w³¹czy³ siê w
prace zwi¹zane z reaktywowaniem
TG "Sokó³" i zosta³ honorowym
cz³onkiem TG "Sokó³ I Bydgoszcz".
W 1990 roku po wznowieniu dzia-
³alno�ci "Soko³a" w Polsce zosta³
przewodnicz¹cym S¹du Honorowe-
go i doradc¹ Zwi¹zku. Warto zazna-
czyæ, ¿e Roman Kaczmarczyk by³
niestrudzonym zbieraczem wszyst-
kich pami¹tek dotycz¹cych dzia³al-
no�ci "Soko³a" w Polsce oraz cho-
dz¹c¹ kopalni¹ wiedzy o Towarzy-
stwie.

Zmar³ 1. lutego 1993 roku w
Bydgoszczy i zosta³ pochowany na
cmentarzu parafii �wiêtej Trójcy
przy ulicy Lotników 2.

Decyzj¹ Zarz¹du Miasta Byd-
goszczy z dnia 19. czerwca 1998
roku Roman Kaczmarczyk zosta³
patronem jednej z nowych ulic na
terenie naszej parafii.

OPRACOWA£ KFAD

Od autora: W bie¿¹cym roku
kilku dzia³aczy TG z naszego mia-
sta sprzeciwi³o siê tej decyzji moty-
wuj¹c to tym, ¿e Kaczmarczyk to
by³y "volksdeutsch i nazista". Jak
wykaza³o przeprowadzone wyja-
�nienie, w 1942 roku Niemcy fak-
tycznie, jako rodowitego �l¹zaka,
wci¹gnêli go na listê tzw. III Gru-
py. Jednak ju¿ w 1945 roku zosta³
zrehabilitowany. W zwi¹zku z tym
Zespó³ ds. Nazewnictwa Urzêdu
Miasta w dniu 14. lutego 2000 roku
utrzyma³ w mocy poprzedni¹ decy-
zjê i nie zmieni³ patrona ulicy.

Materia³y �ród³owe:
Kuczma R.: Patronuj¹ ulicom -
opracowania  dodatkowe;
Kalendarz bydgoski 1986
Notatka prasowa - "Express Bydgo-
ski" z dnia 15.02.2000 roku.
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�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,

wierno�æ i uczciwo�æ
ma³¿eñsk¹

23 kwietnia 2000 r.

  Bogumi³ Stanis³aw Syku³a
Anna Magdalena Zawolska

Andrzej Osowiec
Angelika Koz³owska

SZKO£A JAZDY >EFEKT<
Adam Olejnik, ul. Kleeberga 2, 85-791 Bydgoszcz

(budynek Zarz¹du FSM) tel. 343-25-94
(poniedzia³ek-pi¹tek; od 16.00 do 19.00)

lub 0501 036 448, 0501 705 100
SZKO£A PROWADZI SZKOLENIA KAT.: A, B, C, D, E

Kursy: sobotnio-niedzielne: od 3.06.2000 godz. 16.00 i od 4.06.2000 godz.
9.00 w siedzibie Szko³y Jazdy przy ul. Kleeberga 2 * tygodniowe od ponie-
dzia³ku do pi¹tku, godz. 17.00 (rozpoczêcie kursu w ka¿dy poniedzia³ek).
Oferujemy: materia³y szkoleniowe, wysoki poziom szkolenia, badania le-
karskie na miejscu, dodatkowe doszkalanie, raty od 2 do 24, do�wiadczo-
nych instruktorów (po weryfikacji).

Jacek Zieliñski
Magdalena Katarzyna Sitarek

Marcin Andrzej Gorzkiewicz
Iwona Halina Markiewicz

Janusz Jan Kurpiñski
Marzena Sylwia Tes³awska

29. kwietnia 2000 r.

Maciej Ostek
Anna Majewska

Robert Wojciech Zdunek
Justyna Zawadzka

Marcin Majewski
Dominika Kryszak

Klaudiusz Norbert Kuligowski
Danuta Jadwiga Janowicz

RESTAURACJA PRZYLESIE
Krystyna D¹browska, ul. Brzêczkowskiego 2, 85-796

Bydgoszcz, tel. 324-93-41
Organizuje: wesela, imprezy jubileuszowe i inne okoliczno�ciowe

(do 50 osób)
Serwuje dwudaniowe obiady abonamentowe

(przy zakupie bonu min. 5 obiadów - 4,80 z³ za obiad)
Uwaga: istnieje mo¿liwo�æ spo¿ycia tanich posi³ków
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mówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega siê równie¿ prawo do zmiany tytu³ów i skrótów materia³ów.

16. kwietnia - Niedziela Palmowa. Mszê �w. o godz. 8.30 rozpoczê³a
uroczysta procesja z prawdziwymi palmami i ga³¹zkami z drzewa oliw-
nego niesionymi przez cz³onków Wspólnoty Neokatechumenalnej. Na-
stêpnie I Wspólnota Drogi Neokatechumenalnej uczyni³a wyznanie wia-
ry wobec wszystkich zgromadzonych w �wi¹tyni. * Przez ca³¹ niedzielê
Harcerze ze 117 Dru¿yny harcerskiej �M³ody Bór� rozprowadzali przed
ko�cio³em chleb ��w. Antoniego� upieczony m.in. przez dwie fordoñ-
skie piekarnie: �Krys-And�  i �Siódmiak�. Warunkiem zabrania chleba
(wielko�ci bu³ki) by³o z³o¿enie ofiary odpowiadaj¹cej minimum cenie
jednego zwyk³ego chleba. Dziêki tej akcji, w ca³ej Bydgoszczy zebrano
ponad 12.000 z³. Kwotê tê przeznaczono na pomoc dla bezdomnych ko-
rzystaj¹cych z Centrum Pomocy Bezdomnym �Betlejem� mieszcz¹cym
siê przy ul. Drukarskiej 6 (boczna od Gdañskiej). Jest to placówka Byd-
goskiego Oddzia³u Caritasu Archidiecezji Gnie�nieñskiej, który ca³¹ akcjê
zorganizowa³.

20 do 22 kwietnia to dni Triduum. W Wielki Czwartek podczas liturgii
ks. Proboszcz umy³ nogi dwunastu mê¿czyznom, na wzór Chystusa -
S³ugi. By³a okazja do z³o¿enia serdecznych ¿yczeñ z okazji tzw. Dnia
Kap³añskiego. Czuwanie w kaplicy przechowania - ciemnicy trwa³o do
24.00. * W Wielki Pi¹tek poszli�my tradycyjnie Drog¹ Krzy¿ow¹ w Do-
linie �mierci, a wieczorem po liturgii rozpoczê³o siê czuwanie przy Gro-
bie Pañskim, trwaj¹ce nieprzerwanie przez ca³¹ noc i Wielk¹ Sobotê. W
godzinach nocnych i rannych czuwali cz³onkowie wspólnot parafialnych,
a pó�niej wszyscy pozostali wierni. Przez ca³y czas czuwania wartê ho-
norow¹ przy Grobie pe³nili cz³onkowie Parafialnej Stra¿y Marsza³kow-
skiej. * W Wielk¹ Sobotê o godz. 22.00 rozpoczê³a siê liturgia Wigilii
Paschalnej, któr¹ zakoñczy³o radosne Alleluja. Piêkne by³y dekoracje
Ciemnicy i Grobu.

29 kwietnia zmar³ �p. ks. Antoni Strycharz  (CM). Pogrzeb odby³ siê 2
maja. Ks. Antoni by³ redaktorem i odpowiedzialnym za wydawanie ty-
godnika parafialnego �Dla rodziny�.

30. kwietnia (Niedziela Mi³osierdzia Bo¿ego) przypada³ doroczny od-
pust w kaplicy Regionalnego Centrum Onkologii. Uroczyst¹ Sumê spra-
wowano o godz. 12.00 * W tê niedzielê by³a te¿ Uroczysto�æ I Komunii
�w. dzieci ze SP nr 17. * Wieczorem w naszym ko�ciele odby³ siê kon-
cert Polskich S³owików z Poznania i Capelli Bydgostiensis, podczas któ-
rego wykonano s³ynne dzie³o Fryderyka Hendla �Mesjasz�.

9. maja bp Stanis³aw G¹decki udzieli³ sakramentu Bierzmowania naszej
m³odzie¿y.

13. maja to dzieñ I Komunii �w. dzieci nies³ysz¹cych, Festynu Maryjne-
go i Biegów Prze³ajowych im. Alojzego Graja.

14. maja przypada dzieñ I Komunii �w. dzieci ze SP nr 66.

10 i 11 czerwca Spotkanie na Lednicy (program wewn¹trz numeru).

Trwaj¹ Nabo¿eñstwa Majowe (o godz. 17.00 dla dzieci, ok. 19.00 po
Mszy �w. dla doros³ych i o 21.00 przy figurze MB Fatimskiej).

Dziêkujemy  naszym korespondentom i wszystkim pomagaj¹cym w kol-
porta¿u �Na o�cie¿�. Sk³ad  ukoñczono i oddano do druku  12. maja  br.
Nastêpne wydanie  �Na o�cie¿�  planowane  jest 18. czerwca br.

TELEFONY
346-76-25 ks. prob. Zygmunt Trybowski, Biuro Parafialne
346-76-26 ks.  Stanis³aw Bezler (wew. 43), Arkadiusz Krauze (41) Ma-

rek Stajkowski (44), S³awomir Szwagrzyk (42)
346-31-94 ks. Krzysztof (DA �Martyria�)
346-76-27  Siostry SSpS: Krystyna, Joanna, Mira
346-31-90 (tel/fax) CKK �Wiatrak�,  Miesiêcznik �Na o�cie¿�

346-71-78 Telefon zaufania �Przystañ�    (pn-pt 17.00-20.00)

ZNACZENIE WYRAZÓW

Odgadnij wyrazy, a nastêpnie odczytaj has³o wg ni¿ej podanego szyfru. Po-
szczególne wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasami. W rozwi¹zaniu wystar-
czy podaæ samo has³o. Oto szyfr: [(5-A, 1-H, 4-C, 9-H, 6-B, 7-H, 5-A, 9-F,
4-B, 2-K) (9-J, 2-G) (6-A, 5-I, 3-J, 1-F,5-J, 3-A)]. Rozwi¹zania nale¿y nad-
sy³aæ na adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki �Poczty parafialnej� do
10. czerwca 2000 r. Za poprawne rozwi¹zanie poprzedniej krzy¿ówki, któ-
rej has³o brzmia³o: �CUD DOKONANY CHRYSTUS PRAWDZIWIE
ZMARTWYCHWSTA£ ABY NAS ZBAWIÆ TO WIELKA RADO�Æ
ROKU JUBILEUSZOWEGO�  nagrodê (drog¹ losowania) otrzymuje
Agnieszka P³otka, zam. w M¹kowarsku . Gratulujemy magrodê wysy³a-
my poczt¹.

poziomo:
1-E Kto� bardzo odwa¿ny
2-A Metropolia w kraju wi�ni
3-E Rolniczy robot ¿niwny
4-A Sytuacja bez wyj�cia
5-E Pañstwo w pañstwie
6-A Egzamin dojrza³o�ci
7-E Smakuje po bretoñsku
8-A Sprzymierzeniec
9-E Obraza, obelga

pionowo
A-1 Bezbo¿no�æ
B-6 Du¿a sala wyk³adowa
C-1 Wciêcie w tek�cie
D-6 Spiekota
E-1 Sportowiec na ringu
F-5 Produkt z ropy naftowej
G-1 £ó¿ko miêdzy drzewami.
H-5 Tnie �wiat³em
I-1 Ro�lina ³¹kowa
J-5 Atrybut panny m³odej
k-1 Do odprowadzenia deszczówki

KRZY¯ÓWKA Z HAS£EM
OPRACOWA£ KRZYSZTOF

Msze �wiête w naszym ko�ciele
w dni powszednie: 7.00 * 8.30 * 18.30

niedziele i �wiêta:
7.00 * 8.30 * 10.00 * 11.30 * 13.00 * 16.00 * 18.30

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY
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Na terenie Nowego Fordo-
nu przyby³a  nowa placówka dba-
j¹ca o nasze zdrowie.

Otwarto Poradniê Rehabi-
litacyjn¹. Znajduj¹ siê tam: ga-
binet fizykoterapii, sala masa¿u
suchego i sala gimnastyczna do
æwiczeñ rehabilitacyjnych.

Poradnia ma podpisan¹
umowê z Kujawsko-Pomorsk¹
Kas¹ Chorych i mo¿e wykony-
waæ do 200 zabiegów dziennie.

Powsta³a na Fordonie dziê-
ki kilku zapaleñcom - by³ym pra-
cownikom zlikwidowanej Przy-
chodni przy Fordoñskiej 246.
0 jej powstanie walczy³y jak lwi-

Komunikat

JEST PORADNIA
ce panie rehabilitantki. Wci¹gnê-
³y w to dzie³o inne osoby, a w pra-
ce adaptacyjne pomieszczenia,
ca³e swoje rodziny.

W swych staraniach  zna-
laz³y te¿ zrozumienie i pomoc
w Zarz¹dzie Miasta, w Radzie
Osiedla Nowy Fordon i w For-
doñskiej Spó³dzielni Mieszka-
niowej.

Oto adres:
ZAK£AD FIZJOTERAPII

ul. Igrzyskowa 4,
tel. 348-54-01,

czynny od godz. 8.00 do 18.00
oprócz  niedziel i �wi¹t.
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