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G³os Anio³a

BYÆ JEDNO
Witaj!
Piszê króciutko - jak kartkê z wakacji

... wcale nie oznacza to, ¿e o Tobie nie my-
�lê. O, nie! My�lê, my�lê i nawet siê za Cie-
bie modlê. Raczej chodzi mi o to, by Ciebie i
siebie te¿ nauczyæ szacunku dla s³ów. Wiêc
postaram siê, by by³o krótko i tre�ciwie, mo¿e
troszkê wakacyjnie ...? Mam dla Ciebie trzy
s³owa: wra¿liwo�æ, zaufanie i jedno�æ. Dla-
czego te? Zaraz Ci wszystko wyja�niê.
Chcia³bym bardzo, aby� te s³owa zabra³ ze
sob¹ na wakacje - gdziekolwiek bêdziesz,
cokolwiek bêdziesz robi³. WRA¯LIWO�Æ -
wra¿liwo�æ serca na pocz¹tek. Wra¿liwo�æ na
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Ju¿ wakacje. Ale jak tu przedstawiaæ wa-
kacyjne tematy, kiedy s¹ to wakacje Roku
Jubileuszowego 2000. Trzeba wiêc dalej za-
stanawiaæ siê nad wa¿nymi sprawami.

Tym razem redakcja proponuje temat "Mój
Ko�ció³", ale pisany przez du¿e K, a wiêc
rozumiany jako wspólnota ludzi wierz¹cych.

Najpierw Anio³ proponuje wra¿liwo�æ i
serce. Dalej dziêki "Rozmowie miesi¹ca"
mo¿na zobaczyæ, jakim mozo³em jest two-
rzenie wspólnoty chrze�cijañskiej na podwa-
linach kultury pierwotnej, odmiennych  za-
chowañ i zwyczajów. Tato buduje most po-
miêdzy czasami swego dzieciñstwa (Ko�ció³
Przedsoborowy)  a wspó³czesno�ci¹. Jedna z
sióstr, pozostaj¹ca we wspólnocie Ko�cio³a
Domowego, zdoby³a siê na swoiste wyzna-
nie wiary. Jest te¿ o �wi¹tyni Wdziêczno�ci.

Mo¿e czas wypoczynku oka¿e siê sprzy-
mierzeñcem w tych rozmy�laniach?

 FRED

Mo¿na nie czytaæ

 2 Na o�cie¿ (7-8/2000)

cz³owieka, na siebie, na Pana Boga. Wra¿li-
wo�æ, czyli jaka� czu³o�æ serca, delikatno�æ,
która jak ch³odna d³oñ ociera pot z czo³a.
Chodzi po prostu o to, aby� nie by³ obojêtny,
nijaki, aby� nie by³ taki pan �nicmnietonie-
obchodzi�. Taka obojêtno�æ zabija. Ciebie i
innych. I na nic zda siê Twoja gorliwo�æ, nie-
dzielne chodzenie do Ko�cio³a, sk³adka do
koszyka czy nawet jaki� grosz wrzucony do
puszki ... je�li w tym nie ma Twego wra¿li-
wego serca, to, mój kochanieñki, nic z tego
Ci nie wyro�nie. No, mo¿e takie nijakie mar-
niutkie chrze�cijañstwo. Brrrr ..... paskudz-
two! Wiêc kszta³tuj w sobie wra¿liwo�æ. Jak?
Miej �wiadomo�æ, ¿e ka¿dy napotkany cz³o-
wiek jest mieszkaniem Chrystusa, a ca³y �wiat
jest stworzony d³oni¹ mi³uj¹cego Boga. Na-
bierzesz szybciutko szacunku i tego specjal-
nego rodzaju tkliwo�ci, która nie czyni Ciê
naiwnym miêczakiem, ale cz³owiekiem o ser-
cu otwartym i wra¿liwym.

Czas teraz na ZAUFANIE - pewnie ju¿
co� o tym wiesz. Dorzuæmy jeszcze kilka
s³ów. Nie wiem, czy wiesz, ale z zaufania ro-
dzi siê wiara, nadzieja i mi³o�æ. Wiara, co ma
góry przenosiæ ( Twoja przeniesie choæ zia-
renko piasku?) bez zaufania jest ledwie wy-
znaniem warg - wiara pokrzepiona zaufaniem
staje siê wyznaniem serca, które ufa Temu,
w którego wierzy. Nadzieja bez zaufania jest
smutna - zaufanie maluje nadziei u�miech,
¿e choæ jeszcze trzeba czekaæ, to wiem, ¿e
warto, bo jestem kochany (wiesz, jak zako-
chana dziewczyna czeka na ch³opca, które-
mu ufa? Tak Ty czekaj na Pana, który przy-
chodzi we wszystkich okoliczno�ciach Twe-
go ¿ycia, ale zawsze domaga siê tej chwili
oczekiwania, nadziei, pokrzepionej zaufa-
niem). I wreszcie mi³o�æ - nie mo¿na kochaæ
nie ufaj¹c, prawda? Zaufanie jest jak podpis
pod s³owem "kocham" - bo powiedzieæ ³a-
two, po�wiadczyæ to jednak sob¹, swoim ¿y-
ciem znacznie trudniej.

I trzecie s³owo dla Ciebie - JEDNO�Æ.
Dlaczego w³a�nie jedno�æ? bo bardzo, bar-
dzo Ci jej brakuje. Takiej jedno�ci serca - w
czynach, my�lach, s³owach. Jedno�ci przed
Bogiem i w Bogu; jedno�ci z innymi; jedno-
�ci z samym sob¹. To bardzo trudne - ale wie-
rzê, ¿e Ci siê uda. Najpierw zapragnij byæ
jedno z Bogiem i pro� Go, by pokazywa³ Ci,
gdzie jeszcze tej jedno�ci nie ma. A jak Ci
poka¿e, to nie krzyw siê jak po soku cytryno-
wym, ¿e wytyka Ci grzechy i b³êdy, ¿e za du¿o
od Ciebie wymaga. Dla Niego zawsze jeste�
dzieckiem i On chce Ciê uczyæ, bo naprawdê
Ciê kocha (czy kiedy� w to tak naprawdê
uwierzysz??). wiesz - On jest doskona³¹ jed-
no�ci¹ i w sposób dla nas zupe³nie nie pojêty
³¹czy w sobie ró¿norodno�æ mi³o�ci Ojca,
Syna i Ducha. Zechciej uczyæ siê od Niego!

Na koniec chcê Ci jeszcze jedno po-
wiedzieæ - poszukaj wra¿liwo�ci, zaufania i
jedno�ci w wymiarze Ko�cio³a. Tak, tak -
Ko�cio³a. Ja Ci tylko powiem, ¿e Bóg nie
móg³ piêkniej wymy�liæ miejsca gdzie mo¿-
na byæ daj¹cym i bior¹cym jednocze�nie,
gdzie mimo grzeszno�ci mo¿na stawaæ siê
�wiêtym, gdzie mo¿na pomyliæ siê i wróciæ,
by zacz¹æ raz jeszcze, gdzie mo¿na spotkaæ
tak codziennie Pana Boga. Patrz¹c z mojej
wysoko�ci widzê wiele niedoskona³o�ci w
tym Ko�ciele - to prawda, nie s¹ to piêkne
sprawy - ale nie mog¹ zmazaæ blasku chwa³y
Ojca. Widzê te¿ Twoje niedoskona³o�ci, któ-
re, musisz to uczciwie przyznaæ, nie dodaj¹
blasku ani Tobie, ani Ko�cio³owi. Ale wiesz
co Ci powiem? Kocham ten Ko�ció³ ca³ym
moim anielskim sercem, kocham, bo Bóg w
nim jest. Kocham, bo kocham te¿ Ciebie - i
choæ bronisz siê rêkoma i nogami przed t¹
prawd¹ - jeste� czê�ci¹ tego Ko�cio³a. Cie-
bie Bóg wybra³, aby� by³ chrze�cijaninem ...
ech!

Masz Ty szczê�cie, którego szukasz
gdzie� dlatego, a ono ³asi siê do Ciebie jak
chudy kociak bez domu. ¯eby takiego przy-
garn¹æ trzeba mieæ wra¿liwe serce, zaufaæ,
¿e z kociaka wyro�nie przepiêkny kot o zie-
lonych oczach i w koñcu byæ jedno - z sob¹,
bo tylko wtedy umiesz pokochaæ nawet naj-
bardziej zabiedzone szczê�cie.

Tego Ci ¿yczê.
Trzymaj siê dzielnie!

TWÓJ ANIO£ M

JAK DALEKO?
Pewien turysta zab³¹dzi³ w czasie

swej wêdrówki w górach. Pogoda by³a nie-
sprzyjaj¹ca, pada³ deszcz i do tego wsze-
dzie zalega³a mg³a. Nic dziwnego, kiedy
spotka³ górala, pierwszym jego pytaniem
by³o: - Jak daleko jest jeszcze do Zakopa-
nego? Na to góral - O, panocku! Jak w te
strone co idziecie - to coraz dalej.
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Rozmowa miesi¹ca

OD WSPÓLNOTY DO ...
 z ksiêdzem Mariuszem Misiorowskim - misjonarzem z Kamerunu rozmawiaj¹ Zosia, Krzysztof i Mietek

Co trzeba zrobiæ by bêd¹c ksiêdzem die-
cezjalnym wyjechaæ na misje?

Po prostu wystarczy chcieæ. Trzeba chcieæ
tam pracowaæ, a w tej chwili nie ma ¿adne-
go problemu, ¿eby ksi¹dz diecezjalny wy-
jecha³ na misje. Powiem wiêcej, biskupi
wrêcz zachêcaj¹. Nasz ks. Arcybiskup wy-
da³ nawet specjalne pismo zachêcaj¹ce do
podejmowania takich decyzji.

Co musi zatem zrobiæ kap³an, który ma ta-
kie usposobienie?

Pisze i wysy³a, czy zawozi osobi�cie pismo
do biskupa i czeka na dalszy rozwój wyda-
rzeñ.

Czy istniej¹ jakie� preferencje co do miej-
sca misji, czy te¿ odbywa siê to wed³ug za-
sady jak kto trafi?

To zale¿y od diecezji. Diecezje po³o¿one
w Polsce Wschodniej wol¹ wysy³aæ na mi-
sje na Wschód, bo tam s¹ wielkie braki.

Czy zatem wyjazd z tych diecezji w inne
miejsce nie ma racji bytu?

Na pewno nie, je¿eli wyrazi kto� chêæ wy-
jazdu w inne miejsce, np. do Afryki, czy
Ameryki Po³udniowej, to te¿ osi¹gnie swój
cel. Musi tylko uparcie do tego d¹¿yæ, bo
jak mówi³em, opcja jest na Wschód.

Tylko ze wzglêdu na brak ksiê¿y na Wscho-
dzie?

Nie tylko. Tradycja i kultura s¹ przecie¿ na
Wschodzie nam bli¿sze, ni¿ kultura takich
ludów jak Kako, czy Mezime w Afryce,
b¹d� niektórych  ludów Ameryki Po³udnio-
wej. Jednak jak kto� ma takie powo³anie i
wyka¿e siê, ¿e wie czego chce, to po odpo-
wiednim przygotowaniu wyjedzie.

Jak to wygl¹da od strony technicznej?

Jak mówi³em pisze siê pro�bê do biskupa.
Po przedstawieniu mu swych racji i prze-
konaniu go o swym powo³aniu biskup wy-
ra¿a zgodê. Od tego momentu rozpoczyna
siê formalny proces przygotowania. Je¿eli
chodzi o misje w tzw. krajach egzotycz-
nych, to nale¿y skoñczyæ roczne przygoto-
wanie w Centrum Formacji Misyjnej w
Warszawie. Kolejny etap to praktyka jêzy-
kowa, od pó³ roku do roku. Nauka jêzyka
rozpoczyna siê we wspomnianym Centrum
Formacyjnym i jest kontynuowana na prak-
tyce w kraju, zale¿nie od tego jaki jêzyk
obowi¹zuje w przysz³ym miejscu pracy.
Przewa¿nie s¹ to Francja, Anglia lub Stany
Zjednoczone.

A fakt, ¿e trafi³ ksi¹dz do Kamerunu to
wybór, czy dzie³o przypadku?

Jakie dzie³o przypadku?! Jak ju¿ to Opatrz-
no�æ Bo¿a, bo nie mój ca³kiem �wiadomy
wybór. Ja my�la³em o innym miejscu, bo
zna³em jêzyk angielski. Ostatecznie jednak
biskup o�wiadczy³, ¿e skoro znam angiel-
ski, to pojadê do Kamerunu. Tam wpraw-
dzie obowi¹zuje jêzyk francuski, ale bêdê
musia³ siê go szybko nauczyæ. Co by³o ro-
biæ. Zosta³ Kamerun. Rezygnuj¹c z tego
wyjazdu móg³bym czasem na drug¹ okazjê
czekaæ do dzi�.

Jak wygl¹da administracja pañstwowa
Kamerunu?

Kamerun jest republik¹ parlamentarn¹, po-
dobnie jak Polska. Podzielony jest admini-
stracyjnie na prowincje, departamenty i
okrêgi.

Jakie jest nastawienie do bia³ych, czyli
takich jak mówiono do bicia, wyzysku i
ci¹gniêcia profitów?

G³ówne antagonizmy minê³y, bo to jednak
25 lat po wyj�ciu kolonizatorów up³ynê³o.
Je¿eli teraz kto� ze starszych wspomina
czasy kolonialne, to wydaje siê dziwne, ale
z rozrzewnieniem. Ci najstarsi mówi¹: -
Wtedy, to by³ porz¹dek, mieli�my porz¹d-
ne drogi, by³a na czas zap³ata za pracê.

Teraz taki porz¹dek upad³?

Mo¿e nie upad³. Po prostu rz¹dz¹cy nie s¹
jeszcze w stanie wszystkiego jak nale¿y
opanowaæ. Oni przecie¿, mimo wykszta³-

cenia, wywodz¹ siê z tej niedawno jeszcze
niskiej kultury.

W Kamerunie obowi¹zuje jako urzêdowy
jêzyk francuski. Czy uda³o siê wyodrêb-
niæ jaki� jêzyk miejscowy jako wiod¹cy?

W Pó³nocnym i Wschodnim Kamerunie jê-
zykiem urzêdowym jest francuski, w za-
chodnim za� angielski. Miejscowych jêzy-
ków jest 256, lecz ¿aden z nich nie uzyska³
statusu wiod¹cego, bo ¿aden nie stanowi
wiêkszo�ci. Próbowano z jêzykiem, z któ-
rego plemienia wywodzi siê prezydent, ale
próbê zbojkotowa³y inne plemiona. Taki
sposób wprowadzenia do obiegu swego jê-
zyka w pañstwach pokolonialnych powiód³
siê w Republice Centralnej Afryki i w Ugan-
dzie. Kamerun by³ za mocno rozdrobnio-
ny.

Jak w takich warunkach wygl¹da problem
szkolnictwa? Jakie przedmioty obowi¹zu-
j¹?

Szkolnictwo jako takie istnieje obecnie,
Uczy siê oczywi�cie francuskiego, jako jê-
zyka urzêdowego, arytmetyki, historii Ka-
merunu, nieskomplikowanej, bo Kamerun
ma dopiero 25 lat oraz �piewu i gimnasty-
ki. W szko³ach �rednich dochodzi dodat-
kowo jaki� inny jêzyk np. hiszpañski, an-
gielski lub niemiecki i geografia. W tech-
nikach dodatkowo jest chemia i fizyka. W
innych szko³ach tych przedmiotów nie ma.
Na tym etapie koñczy siê edukacjê w Ka-
merunie.

Czy Kamerun ma tubylców wykszta³co-
nych na poziomie, powiedzmy, europej-
skim?

Oczywi�cie, ¿e tacy s¹. Kadra kierownicza
i rz¹dz¹ca to ludzie dobrze wykszta³ceni na
uniwersytetach we Francji, Belgii, czy
Szwajcarii.

Jak wygl¹da w Kamerunie sytuacja spo-
³eczna?

Zasadniczo jest tam poligamia. Mówiê za-
sadniczo, bo Pigmeje maj¹ monogamiê za-
chowan¹ w zupe³nie nie ska¿onej wersji.

A jakie rozmiary ma w tej chwili poliga-
mia? Trzy, cztery, czy wiêcej ¿on?

Oho! Taki szef kantonu, to ma i do stu ¿on.
One wszystkie co prawda nie s¹ ¿onami w
pe³nym tego s³owa znaczeniu. Dzieci ma
co najwy¿ej z kilkoma. Jednak wszystkie
s¹ jego.

Od tego zale¿y zapewne jego status spo-

 3 Na o�cie¿ (7-8/2000)

ks
. 

M
ar

iu
sz

, 
fo

t. 
M

ie
te

k



³eczny?

Oczywi�cie. Przecie¿ to jego w³asno�æ, któ-
r¹ kupi³. Wiadomo zatem, ¿e im wiêcej ¿on
posiada, tym musi byæ bogatszy, staæ go po
prostu na du¿y wydatek.

A jak siê wchodzi w posiadanie ¿ony?

Po prostu siê kupuje. To jest "towar - rzecz
do nabycia".

Idzie siê do "sklepu" i prosi o jedn¹, czy
ile� ¿on?

To niezupe³nie tak. W sklepach ¿ony siê nie
dostanie. Zawiera siê taki kontrakt miêdzy
ojcem i braæmi rodziny ¿ony a nabywc¹,
czyli ch³opakiem, czy m³odym, jak by�my
powiedzieli. Ustala siê cenê, za jak¹ nabê-
dziemy ¿onê np. taka to a taka suma pie-
niêdzy, do tego trzy kozy, cztery �winie,
cztery maczety, lampê naftow¹, zegarek
radio itp. Nabywca powoli sp³aca zobowi¹-
zanie, czyli najpierw pieni¹dze, pó�niej to
co ustalono w naturze i po kilku, czy kilku-
nastu latach, gdy wywi¹¿e siê z kontraktu,
¿ona staje siê jego.

To bierze siê ¿onê w leasing - dzier¿awê?

Tak, bierze j¹ m³ody do siebie. Jednak do-
piero jak powiedzia³em, gdy dope³ni wa-
runków kontraktu urz¹dza siê uroczysto�æ
�lubn¹, czy raczej wesele, chocia¿ przed-
tem ¿y³ z ni¹, czasem wiele lat. Dopiero
jednak po tym fakcie mo¿e udaæ siê do
Urzêdu Stanu Cywilnego po odpowiedni
dokument pañstwowy.

Kamerun jako kraj misyjny nie jest nam
szeroko znany. Jak jest zorganizowany
Ko�ció³?

Ko�ció³ w Kamerunie podzielony jest ad-
ministracyjnie tak jak na ca³ym �wiecie. S¹,
prowincje podzielone na diecezje, a te na
parafie. W praktyce wygl¹da to nieco ina-
czej. Pó³nocny i Zachodni Kamerun to
Ko�ció³ w miarê zorganizowany. Biskupi i
duchowieñstwo w wiêkszo�ci s¹ miejsco-
wi. Natomiast tam gdzie ja jestem, we
Wschodnim Kamerunie, to nadal wielki
obszar misyjny. Biskupi nadal s¹ biali i
wiêkszo�æ "personelu" to biali misjonarze.
Pomimo, ¿e struktury zosta³y ju¿ utworzo-
ne, rzeczywisto�æ pracy jest ci¹gle misyj-
na.

Jak s¹ zorganizowane parafie w Kameru-
nie?

Parafie podzielone s¹ na sektory, a te na
podstawowe Wspólnoty. W moim konkret-
nym przypadku parafiê podzielili�my na
sze�æ sektorów i w ka¿dym z nich jest oko-
³o dziesiêciu Wspólnot podstawowych.
Mo¿e w przysz³o�ci bêd¹ to dekanaty.

Co powstaje najpierw - kaplica, czy wspól-

nota?

Najpierw Wspólnota. Gdy zbierze siê gru-
pa ludzi gotowych do chrztu, buduj¹ oni
sza³as, czy barak, jako tymczasow¹ kapli-
cê. Po kilku latach, jak ta wspólnota okrzep-
nie, dojrzeje podejmuje siê decyzjê o bu-
dowie kaplicy z prawdziwego zdarzenia. U
mnie w wiêkszo�ci takie potrzeby istniej¹.

Co stanowi tak¹ Wspólnotê - ród, klan?

Nie. Wspólnota taka to grupa chrze�cijan,
w której mog¹ byæ dwa, trzy klany, czy te¿
kilka plemion. Na jej czele stoi Rada
Wspólnoty i Katechista.

Czy jest to osoba �wiecka?

Oczywi�cie. Ja jestem jedyn¹ osob¹ du-
chown¹ na przestrzeni setek kilometrów.

Ci Katechi�ci, to jakby wikariusze ksiêdza
proboszcza?

No tak, tak trzeba by ich nazwaæ, bo wika-
ry to przecie¿ pomocnik. Oni s¹ autentycz-
nymi pomocnikami, bo bez nich parafia nie
mog³aby funkcjonowaæ. Jednocze�nie maj¹
oni uprawnienia jak by�my powiedzieli tu-
taj, diakonów. Oni przewodz¹ nabo¿eñ-
stwom kultu religijnego w niedziele, pro-
wadz¹ inne nabo¿eñstwa, pogrzeby, kate-
chizuj¹, przygotowuj¹ wiernych do Mszy
�w. i spowiedzi. T³umacz¹ te¿ Ewangelie i
kazania, bo ka¿dy Katechista musi znaæ
biegle francuski.

Z ilu osób sk³ada siê parafia ksiêdza?

Nie wiem. Tego nikt tam nie wie dok³ad-
nie.

Ilu zatem jest tych g³êboko zaanga¿owa-
nych w ¿ycie parafii?

W ka¿dej wiosce jest minimum trzech rad-
nych i jeden Katechista. W czterdziestu
wioskach zatem daje to 160 osób funkcyj-
nych, zaanga¿owanych g³êboko w ¿ycie
parafii.

Kameruñczycy  ¿yj¹ w konkretnych wa-
runkach geograficznych i kulturowych.

Podczas kazania mówi³ ksi¹dz, ¿e dla nich
niezrozumia³e jest, ¿e Chrystus wszed³, gdy
drzwi by³y zamkniête. Nie znaj¹ bowiem
pojêcia "drzwi". Jak siê t³umaczy tubyl-
com takie "zawi³o�ci"?

Niektóre pojêcia z Ewangelii dla nas oczy-
wiste, s¹ dla nich czysto abstrakcyjne. Ta-
kich pojêæ jest wiêcej, nie tylko drzwi. Nic
im nie mówi powiedzenie, ¿e Pan Jezus
wzi¹³ i ³ama³ chleb, bo dni nie wiedz¹ co to
jest chleb. Zrozumiej¹ natomiast, gdy siê
powie, ¿e Pan Jezus wzi¹³ placki z manio-
ku i po³ama³, bo s¹ one ich g³ównym po¿y-
wieniem.

A takie wyra¿enia jak: owieczka, Pasterz,
czy Baranek Bo¿y?

Owiec i baranków nie znaj¹ w ogóle. To
im nic nie mówi. Znanym dla nich zwie-
rzêciem tego typu s¹ kozy i kozio³ki .Pew-
nie - dziwne by³oby dla Europejczyka gdy-
by s³ysza³ z ust kap³ana s³owa "Oto kozio-
³ek Bo¿y,." Do nich jednak to przemawia i
doskonale rozumiej¹ sens tych s³ów, tak jak
my sens Baranka. W polskiej rzeczywisto-
�ci co najmniej �mieszne, dla nich normal-
ne.

Jak tubylcy, maj¹c tak ograniczone rozu-
mienie symboli odbieraj¹ Liturgiê, Sakra-
menty?

To jest czê�ciowo rozumiane na zasadach
ogólnoludzkich. W ka¿dej przecie¿ kultu-
rze woda s³u¿y do obmycia i bez niej trud-
no ¿yæ. To samo t³uszcz, czyli oleje �wiête.
Tak samo inne znaki. S¹ one dla nich do-
syæ czytelne, choæ mo¿e w pewnych przy-
padkach jeszcze odbierane na zasadach
magii. To jest jednak kwestia wyrobienia
w sobie �wiadomo�ci i musi jeszcze po-
trwaæ. U nich z t¹ �wiadomo�ci¹ nie jest
jeszcze najlepiej, ale buduje siê j¹ dopiero
oko³o 30 lat.

Jak w tamtej rzeczywisto�ci wygl¹da pro-
ces rozró¿niania postaci i wydarzeñ biblij-
nych? My�lê o tym wszystkim, co dla nas
stanowi historyczno�æ, która siê urzeczy-
wistnia, jak Bo¿e Narodzenie, Pascha itd.

Dla nich s¹ to rzeczy czêsto niezupe³nie zro-
zumia³e. Tam nie istnieje pojêcie historii,
jako takiej. Bo¿e Narodzenie czê�ciowo ro-
zumiej¹, bo jest podobne do narodzin dziec-
ka. Wiedz¹ zatem jak to prze¿ywaæ. Przy-
gotowuj¹ w ka¿dej parafii ¿³obek. Paschê
równie¿ przygotowuj¹ sami. Odbywaj¹
swoje Misteria, gdzie jeden z nich jest Je-
zusem. Nie krzy¿uj¹ go, lecz kopi¹ i bij¹ i
to solidnie. Takie w³a�nie czynne, przygo-
towane przez nich prze¿ycie pozwala im
zrozumieæ w pewnym stopniu sens tej Pa-
mi¹tki S¹ jednak i �mieszne wydawa³oby
siê przypadki. Pamiêtam w jednej ze wspól-
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not Bo¿e Narodzenie. Wszystko przygoto-
wali, piêkny ¿³obek z figurkami. Przygl¹-
dam siê temu i widzê, ¿e figurkê ma³ego
Jezusa maj¹ niebiesk¹. Po prostu niebieska
lalka. Sk¹d j¹ wziêli, nie mam pojêcia. Tro-
chê �mieszne, ale jak to powiedzieæ, by ich
nie uraziæ? Po namy�le pochwali³em ich,
¿e dobrze zrobili i przygotowali wszystko.
A co do Pana Jezusa, to mówiê, ¿e maj¹
racjê, bo jest niebieski. Przecie¿ Jezus nie
by³ ani bia³ym, ani czarnym, tylko dany
zosta³ nam z nieba, wiêc jest "niebieski".
Bardzo siê cieszyli z tej pochwa³y.

A inne figury? Postaci s¹ czarne, czy bia-
³e?

Tam trudno jest o figury. Mo¿na wpraw-
dzie czasem w mie�cie kupiæ, ale s¹ bardzo
drogie. Mam w parafii figurê Matki Bo¿ej
Fatimskiej. Jest to dar dla nas. Oczywi�cie
jest taka, jak¹ znamy wszyscy. Tam jesz-
cze nie ukorzeni³ siê kult figur, czy obra-
zów. Do tego trzeba jeszcze trochê przy-
gotowania.

A konkretne Sakramenty, np. Sakrament
Pojednania, czyli spowied�. Jak s¹ odbie-
rane?

To jest bardzo ró¿nie. W tej czê�ci Kame-
runu, gdzie pracujê, a chrze�cijañstwo jest
od niedawna pojêcie grzechu jest trudne do
zrozumienia. Jak bowiem zrozumieæ, ¿e
co�, co by³o dobre przez tysi¹ce lat jest
grzechem, tak jak poligamia czy kradzie¿.
Kradzie¿ to równie¿ dla nich pojêcie abs-
trakcyjne. W ich tradycji by³o tak, ¿e jak
siê co� potrzebuje, to bierze siê od tego
brata, który to ma i obojêtne jest, czy jest
on w domu, czy go nie ma. Gdy potrzebo-
wa³ kto� ubranie to bra³ od tego, który mia³
dwa. Wszystko przecie¿ by³o wspólne na
zasadzie komuny pierwotnej. Nag1e Ko-
�ció³ mówi o prywatnej w³asno�ci, o kra-
dzie¿y mówi, ¿e to co przez wieki by³o dla
nich bez przeszkód uwa¿ane za dobre jest
grzechem. Ci ludzie musz¹ sobie to u�wia-
domiæ, choæ to dla nich trudne, bo dopóki
sobie nie przyswoj¹ �wiadomo�ci z³a, to
jaki jest sens aby siê z tego spowiadali.

A tych problemów nie da siê jednak poko-
naæ od razu?!

Tak. To jest kwestia co najmniej kilku po-
koleñ, aby to dojrza³o. Oni wprawdzie spo-
wiadaj¹ siê i jest to wynikiem grzeczno�ci,
uprzejmo�ci, bo misjonarz tak powiedzia³?
Jednak czy tak do koñca s¹ przekonani, to
pewnie wie tylko Bóg. Ja tej pewno�ci nie
mam.

Jednak Kameryñczycy te¿ chyba maj¹ ja-
ki� system warto�ci?

Tak, ale to nie da siê pogodziæ z znanymi
nam systemami. To jest zupe³nie co� od-

rêbnego, nam nie znanego. Mo¿e taki przy-
k³ad: W ich kulturze czym� zupe³nie poni-
¿aj¹cym jest okazanie s³abo�ci. W naszej
kulturze chrze�cijañskiej mo¿e to byæ na-
wet warto�æ pozytywna. Dalej, w tamtej
kulturze upokorzenie siê, przyznanie do
swego b³êdu jest nie do pomy�lenia. Nie-
wybaczalne jest równie¿, je¿eli ojciec przy
swoim synu potknie siê i przewróci. To dla
ojca hañba, której niczym ju¿ nie zma¿e.

Jak w  takim razie przyjmuj¹ staro�æ?

To dziwne, nie wiem dlaczego tak jest, ale
oni nie pokazuj¹ swej s³abo�ci. Okazanie
s³abo�ci w ¿yciu to upokorzenie. a to jest
im zupe³nie obce, Mo¿e siê to wziêto st¹d,
¿e w ich jêzyku bo prostu nie ma s³owa
przepraszam?

Wyrz¹dzaj¹c komu� krzywdê nie przepra-
sza siê za to?

Nie. W ich jêzyku i kulturze przeprosiæ ko-
go� to czyn poni¿aj¹cy. Tego siê tam nie
stosuje i nie zna.

Wróæmy jeszcze raz do staro�ci, choroby,
do pogrzebów. Czy taki stary cz³owiek od-
chodzi gdzie� na ubocze i tam koñczy swój
¿ywot? Usuwa siê w cieñ?

Gdy chodzi o chorobê, pó�niej pogrzeb, to
rodzina teoretycznie zobowi¹zana jest do
opiekowania siê takim cz³onkiem rodu.
Teoretycznie, bo w praktyce ró¿nie z tym
bywa.

A jak wygl¹da pamiêæ o zmar³ym, jej ze-
wnêtrzne oznaki, np. znana u nas opieka
nad grobem na cmentarzu?

Z tym nie ma problemu, bo cmentarzy tu w
ogóle nie ma.

To jak wygl¹da pochówek i gdzie siê grze-
bie zmar³ych?

Zale¿nie od plemienia - w domu lub obok
domu. Niektórzy kopi¹ dó³ w chacie inni
tu¿ obok. Dzieje siê tak dlatego, ¿e s¹ takie
grupy - sekty, które wykradaj¹ zw³oki do
celów kultowych. Pochówek na miejscu

zabezpiecza przed takim czynem. Z drugiej
za� argumentem przemawiaj¹cym za tego
rodzaju pochówkiem jest przekonanie, ¿e
duch przodków bêdzie opiekowa³ siê tym
miejscem,

Jak wobec tego  wygl¹da np. przyjêcie
Tajemnicy Ducha �wiêtego?

Ojej! Do pe³nego zrozumienia i przyjêcia
Tajemnicy Ducha �wiêtego to jeszcze bar-
dzo daleka droga. Oni dzi� po prostu przyj-
muj¹ wszystko na wiarê. Tak, a nie inaczej
naucza Ko�ció³, czy misjonarz, to tak musi
byæ. Jak to odbieraj¹ wewnêtrznie, po pro-
stu nie wiem.

Wobec tego co, lub kto jest dla nich auto-
rytetem? Wydaje siê przecie¿, ¿e musi byæ
jaki� system warto�ci, jakie� idea³y?

Dla nich to wszystko u czym mówimy to
naprawdê rewolucja. Trzeba tych ludzi po-
dziwiaæ, ¿e mimo funkcjonowania tak, a nie
inaczej, przez tysi¹ce lat, od momentu przy-
jêcia chrze�cijañstwa s¹ gotowi do odej�cia
od wielu swych dawnych tradycji. Trudno
im wiele zrozumieæ, ale tak jest w Biblii,
tak mówi Ko�ció³, czy misjonarz wiêc to
trzeba przyj¹æ. Oni przecie¿ przez kilka-
na�cie lat zrobili taki wielki przeskok umy-
s³owy i kulturowy, jak my, Polacy, przez
kilka wieków. Dla nich to ogromny wysi-
³ek my�lowy, a jednak staj¹ siê chrze�cija-
nami.

Czyli mimo wszystko, gdy kto� powie Panu
Bogu "tak", to wie co robi?

Kto decyduje siê na chrzest, to wie zapew-
ne, ¿e wybra³ nowe warto�ci i widaæ u nich
tego konsekwencje.

Tyle nowo�ci dla nich, tyle zmian. Jak
przyjmowane s¹ wszystkie "zdobycze tech-
niki"? My�lê o samolotach, samochodach,
radiu czy telewizji.

Samolotu to w mej parafii nikt pewno na
oczy nie widzia³. Mo¿e czasem kto� s³y-
sza³, bo zdarza siê ¿e leci z Komo w kie-
runku Czai³a, ale to przewa¿nie w nocy i
bardzo wysoko. Samochody, zw³aszcza
ostatnio, s¹ znane, bo karczowano du¿o la-
sów i wywo¿ono drewno. Nawet dzieci ro-
bi¹ sobie z bambusa takie ciê¿arówki - za-
bawki. Radia na baterie s¹. W ka¿dej wsi
jest jedno, czy dwa i s³uchaj¹ wiadomo�ci.
Z innych takich bardziej europejskich rze-
czy, to przepadaj¹ za z³otymi zegarkami,
okularkami i wieloma innymi �wiec¹cymi
ozdóbkami. Jednak korzystanie w pe³ni ze
zdobyczy wspó³czesnej techniki jest dale-
kie od normalno�ci.

Mówili�my o �przestawianiu siê� tubylców
na now¹ im kulturê. Jak wchodzi cz³owiek
z naszej kultury w tamt¹? Jak to odczu-
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wa?

Jest to wielka wêdrówka w przesz³o�æ. Gdy
chodzi o moich tubylców - w tej czê�ci Ka-
merunu, w której pracujê, to jest porówny-
walnie kultura na poziomie neolitu. Do nie-
dawna nie mieli oni ani takich narzêdzi jak
np. S³owianie w Biskupinie. Nie by³o te¿
ogóle ¿adnej twórczo�ci, nazwijmy to ar-
tystycznej. Nie znano malowide³, rze�b, nie
mówi¹c ju¿ o technice.

Czyli ¿ycie ich opiera³o siê na tym co na
drzewach, w ziemi i co upolowali?

Tak. Zbieractwo i ³owiectwo to by³a ca³a
ich egzystencja.

Ale pewnie istnia³a jaka� technologia przy-
gotowania ¿ywno�ci? Przecie¿ ptaka z pió-
rami nie jedli?

Z piórami dos³ownie to nie, ale do lat piêæ-
dziesi¹tych jedli tylko surowe miêso, bo nie
znali ognia. My�lê tu akurat o Pigmejach z
plemienia Baka, najbardziej prymitywnych.
Reszta to zale¿y od miejsca, bo Kamerun
w tej chwili cechuj¹ ró¿ne poziomy rozwo-
ju.

Jak to wygl¹da na terenie parafii ksiêdza?

We wschodnim Kamerunie poziom ¿ycia
jest w dalszym ci¹gu najni¿szy. W mojej
parafii czê�æ parafian zajmuje siê my�liw-
stwem, bo po³owa parafii jest zalesiona.
Obecnie te¿ uprawiaj¹ ma³e poletka, dla
swoich potrzeb. Druga po³owa to sawanny.
Tam w wiêkszo�ci ludno�æ trudni siê rol-
nictwem, s¹ bardziej rozwiniêci. Niektórzy
maj¹ nawet do�æ du¿e jak na ich warunki
gospodarstwa. W innych czê�ciach Kame-
runu jest lepiej. Stoj¹ tam na wy¿szym po-
ziomie. Na pó³nocy rozwija siê ju¿ tkac-
two, czy sztuka artystyczna.

Czy na ten wy¿szy poziom wchodz¹ w³a-
snym zaanga¿owaniem, poprzez w³asn¹
produkcjê narzêdzi, czy te¿ im je dostar-
czono?

To wszystko dostarczono im z zewn¹trz.
Oni w³asn¹ my�l¹ - wysi³kiem do niczego
nie dochodzili.

Czyli od razu musieli siê nauczyæ pos³ugi-
waæ czym� im nieznanym?

Oczywi�cie. Oni skoczyli, jak mówi³em z
neolitu, powiedzmy na europejskie warun-
ki od razu w wiek XIX.

To by³ pewnie dla nich potworny szok?

Tak, to by³ skok z trampoliny. Nic nie zna-
j¹c dostali wszystko gotowe, czego w ogó-
le nie widzieli,  poczynaj¹c od ubrañ, po-
przez narzêdzia, sprzêty i inne zdobycze
techniki im potrzebne.

I jak to w wiêkszo�ci przyjêli?

Zach³ysnêli siê. Podobnie jak my, Polacy
omamieni wszystkim co pochodzi³o z Za-
chodniej Europy. Przyjêli wszystko bezkry-
tycznie, zarówno to co dobre, jak i to co
z³e, czy wrêcz szkodliwe. Prócz wy¿szego
poziomu ¿ycia przyjêli: papierosy, alkohol,
choroby weneryczne i europejskie obycza-
je. To wszystko s¹ koszty, jakie ludno�æ ta
p³aci za doj�cie do wy¿szej cywilizacji.
Dawniej na przyk³ad, jak opowiadaj¹ star-
si, dziewczyna wychodz¹ca za m¹¿ by³a na
pewno dziewic¹. Teraz jest to prawie nie-
spotykane. Zach³y�niêcie siê cywilizacj¹
spowodowa³o upadek wielu dawnych, choæ
dobrych obyczajów.

Teraz trochê prywatnie. Jest ksi¹dz aktu-
alnie w Polsce na urlopie. Co ile lat przy-
s³uguje taki urlop?

Wed³ug kontraktu miêdzy Polsk¹ a Kame-
runem co trzy lata, jednak miejscowy bi-
skup zmodyfikowa³ te przepisy i aktualnie
mamy co dwa lata.

Jak sobie ksi¹dz radzi z tamtym klimatem?

Nie ma problemu. Tam zawsze jest ciep³o.
Stale panuje temperatura w granicach 30
stopni.

Czyli tu jest obecnie tak akurat?

Akurat, je¿eli chodzi o temperaturê, to tu
jest jednak suche, kontynentalno-arktycz-
ne powietrze. Tam cz³owiek siê czuje tak,
jakby w tej temperaturze by³ w szklarni
�wie¿o po podlaniu ro�lin.

Jak to by³o z aklimatyzacj¹ w przypadku
ksiêdza?

To kwestia przestawienia organizmu. Mój
przestawi³ siê po 2-3 miesi¹cach. Pierwsz¹
malariê mia³em po sze�ciu miesi¹cach, a to
jest zwykle dowód, ¿e organizm siê zaakli-
matyzowa³.

Trzês³o mocno?

Oj, trzês³o, trzês³o. To siê pamiêta. Podob-
nie pierwsza mi³o�æ i pierwsza malaria to
prawie to samo. Oczywi�cie gdy chodzi o
zapamiêtanie.

Co zaskoczy³o ksiêdza po przyst¹pieniu do
pracy na tamtym terenie?

Pierwsze, co rzuci³o siê w oczy to czysto�æ
lotniska. Naszemu Okêciu daleko do takiej
czysto�ci. Jednak jad¹c na parafiê, gdy wi-

dzia³em ten prymitywizm, te domki - chat-
ki, to by³o ogromne prze¿ycie. Zdawa³em
sobie sprawê, ¿e jadê przecie¿ do Afryki,
ale nigdy nie my�la³em nie wyobra¿a³em
sobie, ¿e to taki poziom. Tak zreszt¹ mówi
ka¿dy, kto to zobaczy pierwszy raz. Na-
prawdê to gorsze w wielu przypadkach ni¿
u nas ¿ycie na �mietniku.

A zdarzenia buduj¹ce?

Buduj¹ce to zauwa¿a siê dopiero po pew-
nym czasie. Pozna³em wielk¹ otwarto�æ
tych ludzi. Otwarto�æ na ka¿de s³owo, ka¿-
dy gest misjonarza. Prze¿ywanie w skupie-
niu wszystkich spotkañ, czy ze mn¹, czy z
katechist¹. Tam nie potrzeba uciszaæ nawet
dzieci. Ponadto s¹ oni szalenie go�cinni.
Mimo ich takiej, a nie innej tradycji maj¹
wielk¹ wra¿liwo�æ na proste wydawa³oby
siê gesty jak dzieñ dobry. Okropnie prze-
¿ywaj¹, gdy siê komu� przypadkowo nie
odpowie na pozdrowienie. Id¹c tam trzeba
ci¹gle machaæ i pozdrawiaæ ka¿dego. In-
nym szokuj¹cym wprost zachowaniem tych
ludzi jest szacunek do religii i wiary. Pig-
meje przyjêli chrzest dopiero 19 lat temu,
ale gdy przyjedzie siê do nich nie ma tam
nikogo, kto nie przyst¹pi³by przed Msz¹ do
spowiedzi. Szokuj¹ce, bo wiadomo, ¿e ich
wiara daleka jest od ugruntowania.

Wiadomo wszystkim, ¿e misjom nale¿y po-
magaæ. Jak my mo¿emy wspomóc misje?

W tej chwili mo¿liwo�ci jest du¿o, o wiele
wiêcej ni¿ by³o ich kilkana�cie lat temu.
Mog¹ bez przeszkód powstawaæ ró¿ne gru-
py, stowarzyszenia, ko³a pomocy. Jak po-
magaæ? - Mo¿na w ró¿ny sposób: modli-
tw¹, ofiar¹, konkretnymi darami. Najbar-
dziej popularne i pomocne, zw³aszcza na
Zachodzie s¹ organizacje katolików �wiec-
kich. Dziêki nim w zasadzie misje istniej¹.
Nam konkretnie pomaga fundacja holender-
ska, bez której nie by³aby mo¿liwa nasza
praca. W Polsce s¹ dopiero pocz¹tki takie-
go dzia³ania, jak choæby Rodzina �wiêto-
wojciechowa w naszej Archidiecezji. Za-
daniem tej formacji ma byæ pomoc misjo-
narzom pracuj¹cym na misjach wys³anym
przez nasz Ko�ció³ Gnie�nieñski.

Jakie najbardziej s¹ potrzebne dzi� rzeczy
na placówce misyjnej, któr¹ ksi¹dz pro-
wadzi?
Wszystko. Z technicznych rzeczy najpil-
niejszy jest nowy samochód, lub generalny
remont istniej¹cego, bez którego praca mi
syjna jest praktycznie niemo¿liwa. Innym
wa¿nym problemem jest nowy agregat pr¹-
dotwórczy - by pompowaæ wodê na potrze-
by stacji misyjnej oraz do szpitala i przy-
chodni. W trakcie budowy s¹ równie¿ szko-
³y i kaplice. Chcia³bym, aby w ka¿dej wiêk-
szej wiosce by³a kaplica z prawdziwego
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Pielgrzymka jest jednym z podstawo-
wych znaków Roku Jubileuszowego, któ-
re, jak podkre�la Ojciec �wiêty w Bulli "In-
carnationis mysterium", s¹ "�wiadectwem
wiary i wspomagaj¹ religijno�æ chrze�cijañ-
skiego ludu". Jest ona  symbolem wêdrów-
ki cz³owieka wierz¹cego �ladami Chrystu-
sa. Poprzez trud pielgrzymowania cz³o-
wiek-pielgrzym postêpuje naprzód drog¹
doskona³o�ci, wyzbywaj¹c siê swoich s³a-

bo�ci, dokonuj¹c wewnêtrznej przemiany.
Pielgrzymka nabiera wyj¹tkowego znacze-
nia, gdy¿ nie jest przymusem, ale naszym
wolnym wyborem i to wyborem dobra.
Przemierzaj¹c kolejne kilometry z coraz
wiêkszym wysi³kiem, czuj¹c wzrastaj¹ce
zmêczenie, a czasem nawet ból, u�wiada-
miamy sobie nasz¹ s³abo�æ i krucho�æ. Jed-
nocze�nie g³êbiej wkraczamy w sferê na-
szej woli, dziêki niej przemierzamy, b¹d�
nie, kolejne kilometry. I wtedy bardzo wa¿-
ny staje siê cel naszego pielgrzymowania,
dla kogo pielgrzymujemy.

Te wszystkie przymioty pielgrzymo-
wania mo¿emy odnie�æ do naszego udzia-
³u w  procesji Bo¿ego Cia³a. Wprawdzie
trudno j¹ porównywaæ z wielodniowymi
pielgrzymkami, np. do Czêstochowy, jed-
nak¿e nie to jest chyba najwa¿niejsze. W
tym przypadku dochodzi jeszcze jeden
aspekt, a mianowicie fakt kroczenia za
Chrystusem, rzeczywistym, chocia¿ ukry-
tym w monstrancji niesionej przez kap³a-
na. Liczy siê równie¿ publiczne wyznanie

Jubileuszowy Rok 2000 (8)

 JUBILEUSZOWA PROCESJA ...
naszej wiary oraz czas przeznaczony dla
Boga i dla siebie. Czas, który mo¿emy po-
�wiêciæ na chwilê refleksji i analizê w³a-
snej postawy wobec doskona³o�ci Boga.
Dajemy tak¿e przyk³ad wolnego wyboru i
umiejêtno�ci korzystania z daru wolno�ci,
otrzymanego wraz z ¿yciem od Stwórcy.
Tego wyboru dokonujemy z pe³n¹ �wiado-
mo�ci¹.  Zamiast siedzieæ wygodnie w fo-
telu, popijaæ kawê (lub napoje ch³odz¹ce,

bo upa³) i  ogl¹daæ telewizjê, i�æ w procesji
za Chrystusem, by w ten sposób przyznaæ
siê do Niego. I mimo, ¿e  s³oneczny ¿ar "leje
siê" z nieba,  z ogromnym trudem przemie-
rzaæ kolejne stacje-o³tarze. W upale prze-
kraczaj¹cym 300C,  dla wielu osób, poko-
nanie dystansu dziel¹cego parafie: �w. Mar-
ka, �w. Mateusza i Matki Bo¿ej Królowej
Mêczenników stanowi³o nie lada wysi³ek.
Mo¿e dla wielu by³ on zbyt du¿y. Tym cen-
niejsze staje siê �wiadectwo. Tym godniej-
sza na�ladowania jest postawa ludzi, któ-
rzy wytrwali od pocz¹tku do koñca.

 Dope³nieniem naszej postawy i obec-
no�ci w procesji Bo¿ego Cia³a jest wystrój
okien i balkonów. Wiele z nich by³o ude-
korowanych symbolami wiary. Tradycyjnie
te¿ znaczna ilo�æ balkonów "�wieci³a" sym-
bolami, które jednoznacznie wskazuj¹ na
przywi¹zanie do codzienno�ci i warto�ci in-
nych ni¿ te, które dla wiernych sta³y siê
przyczyn¹ uczestniczenia w procesji.  Wielu
bowiem zamyka swoje serce przed Chry-
stusem i broni Mu dostêpu do siebie.

I na koniec zastanawiam siê, ile z tej
postawy pozostanie w nas po procesji? Czy
potwierdzimy nasze przywi¹zanie do Chry-
stusa w codziennym ¿yciu, w rodzinach, w
zak³adach pracy, czy chocia¿by w czekaj¹-
cych nas za parê miesiêcy wyborach? Czy
te¿ kolejny raz ¿ycie wyka¿e, ¿e udzia³ w
procesji nie zawsze pokrywa siê z naszym
codziennym "pielgrzymowaniem".

BOGDAN
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W RZYMIE

SIERPIEÑ 2000
15 - 20 XV �wiatowy Dzieñ M³odzie¿y. Jubile-
usz M³odzie¿y.

W KONKATEDRZE W BYDGOSZCZY

LIPIEC 2000
23  godz.12.30 Ogólnobydgoska Pielgrzymka Au-
tomobilistów, Motocyklistów i wszystkich kieru-
j¹cych pojazdami mechanicznymi.

26  godz. 12.00 Jubileuszowe ogólnobydgoskie
spotkanie dla dziadków, babæ, emerytów i ludzi
starszych.

SIERPIEÑ 2000
29. godz. 18.00 Ogólnobydgoska Jubileuszowa
Pielgrzymka cz³onków i grup AA.
30. godz. 18.00 Spotkanie modlitewne przed ob-
razem Matki Bo¿ej Piêknej Mi³o�ci dla: Akcji
Katolickiej, pracowników kultury (CKK), Stra¿y
Marsza³kowskiej i Grupy "D¹b" oraz ¿o³nierzy i
rodzin wojskowych, Sybiraków i Rodziny Katyñ-
skiej.

WRZESIEÑ 2000
1. godz. 12.00 Ogólnobydgoski Jubileusz cz³on-
ków ZHP i ZHR godz. 18.00 Ogólnobydgoska
Pielgrzymka Jubileuszowa dla nauczycieli, wy-
chowawców i katechetów.
2.  godz. 18.00 Spotkanie modlitewne przed ob-
razem Matki Bo¿ej Piêknej Mi³o�ci dla Oazy Ro-
dzin, Poradnictw Rodzinnych i wszystkich ruchów
prorodzinnych.
3. godz. 12.30 Modlitwy przed obrazem Matki
Bo¿ej Piêknej Mi³o�ci dla: Stowarzyszeñ Chary-
tatywnych, Kó³ Synodalnych, Parafialnych Zespo-
³ów i Ruchów Charytatywnych, wolontariuszy,
pracowników hospicjów i "Caritasu".

4. godz. 18,00 Modlitwy przed obrazem dla Kó³ i
Ruchów Radia Maryja i Wspólnot Neokatechu-
menalnych.

8. Odpust Narodzenia NMP

11. GODZ. 18.00 JUBILEUSZOWY DZIEÑ NASZEJ

PARAFII W KONKATEDRZE. PIELGRZYMUJEMY

WSZYSCY DO SANKTUARIUM MATKI BO¯EJ

PIÊKNEJ MI£O�CI.

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY

SIERPIEÑ 2000
Intencja ogólna: Aby m³odzi chrze�cijanie na
ca³ym swiecie dawali �wiadectwo o Jezusie Chry-
stusie, odwiecznym Synu Bo¿ym, który przyszed³,
aby zamieszkaæ w�ród nas.
Intencja misyjna: Aby ko�cio³y partykularne w
Oceanii, o¿ywione duchem misyjnym, w³¹cza³y
siê ofiarnie w dzie³o szerzenia Królestwa Bo¿e-
go.

WRZESIEÑ 2000
Intencja ogólna: Aby naukowcy i wszyscy cz³on-
kowie �rodowisk akademickich poszukuj¹c praw-
dy znajdowali drogê do Ojca Niebieskiego.

Intencja misyjna: Aby w relacjach miêdzy chrze-
�cijananmi a muzu³manami panowa³o zawsze
wzajemne zrozumienie i tolerancja.

OPRACOWALI: MIETEK I KFAD

Kalendarium 2000

Procesja Bo¿ego Cia³¹ 2000 - ul. Duracza, fot. Mietek

[dokoñczenie ze str. 6]
zdarzenia, a na to potrzeba oczywi�cie fun-
duszy.

Serdecznie dziêkujemy za rozmowê. ̄ yczy-
my wielu ludzi otwartych na sprawy mi-
syjne i mi³ego wypoczynku w Ojczy�nie.
Szczê�æ Bo¿e w dalszej pracy.

Od redakcji: Rozmowê przeprowadzono w
dnia 12. czerwca br. Tekst rozmowy nie jest
autoryzowany.



Liturgia Ko�cio³a zachodnio-syryj-
skiego jest bardzo bliska apostolskim ko-
rzeniom i mo¿na w niej dostrzec wiele ele-
mentów z czasów pierwszych wspólnot
chrze�cijañskich. �wiadectwem mi³o�ci i
czci do Maryi s¹ liczne pomniki archeolo-
giczne, bogata ikonografia i literatura. Du-
¿ym kultem ciesz¹ siê równie¿ liczne sank-
tuaria Maryjne. Jednak szczytow¹ form¹
czci do Matki Bo¿ej jest bogata w tym
Ko�ciele Liturgia Maryjna.

�WIÊTA MARYJNE
W Liturgii Ko�cio³a zachodnio-syryj-

skiego celebruje siê przede wszystkim ta-
jemnice Chrystusa, Ko�cio³a i �wiêtych.
�wiêta maryjne s¹ zawsze obchodzone w
tej perspektywie.

Najstarsze �wiêta s¹ prawie identycz-
ne jak w Ko�ciele wschodnio-syryjskim,
omówionym w poprzednim numerze. Do tej
grupy nale¿y w pierwszej kolejno�ci zali-
czyæ Adwent, maj¹cy tak jak tam, wybitnie
maryjny charakter. W poszczególne nie-
dziele, tylko w innej kolejno�ci wspomina
siê: Zwiastowanie, Nawiedzenie �w. El¿bie-
ty, Zwiastowanie Józefowi i Genealogiê
Zbawienia.

Podobnie obchodzi siê tu trzy �wiêta
maryjne wywodz¹ce siê z tradycji rolniczej.
Ró¿nica polega na tym, ¿e �wiêto "Naszej
Pani od ziarna" przypada 15 stycznia, a Ma-
ryja przyrównywana jest do "B³ogos³awio-
nej Roli" wydaj¹cej k³os b³ogos³awieñstw,
których �ród³em jest Chrystus.

�wiêto "Naszej Pani od k³osów" przy-
pada 15 maja i ma taki sam charakter. B³o-
gos³awieñstwo ¿niw to �wiêto "Matki Bo-
¿ej Opiekunki winnej latoro�li" i przypada
15 sierpnia. Jest obchodzone ³¹cznie z Uro-
czysto�ci¹ Wniebowziêcia. Maryjê porów-
nuje siê do winnej latoro�li, która wyda³a
"Boski Ki�æ Winny", który o¿ywi³ ca³y
wszech�wiat. Uwielbia siê jednocze�nie Jej
Tajemnicê Wniebowziêcia z dusz¹ i cia³em.

Druga grupê stanowi¹ �wiêta w³a�ci-
we tylko temu Ko�cio³owi. S¹ to dwa �wiê-
ta Gratulacji, czyli podziêkowania. Pierw-
sze z racji narodzin Syna przypada jak po-
przednio - 26 grudnia, drugie z racji Zmar-
twychwstania, obchodzone w Poniedzia³ek
Wielkanocny. To ostatnie oparte jest na tra-
dycji Ko�cio³ów wschodnich, wed³ug któ-
rej Chrystus po Zmartwychwstaniu jako
pierwszej ukaza³ siê Swej Matce. Innym
charakterystycznym �wiêtem maryjnym jest
dzieñ 15 czerwca, kiedy wspomina siê po-

Maryja w liturgii ko�cio³ów chrze�cijañskich  (3)

KO�CIÓ£
ZACHODNIO-SYRYJSKI

�wiêcenie pierwszego w tej wspólnocie
Ko�cio³a pod wezwaniem Bogarodzicy.

Trzeci¹ grupê �wi¹t maryjnych stano-
wi¹ te, które s¹ wspólne z innymi obrz¹d-
kami, zw³aszcza ³aciñskim i bizantyjskim.
Nale¿¹ do nich: Niepokalane Poczêcie (8.
grudnia), Ofiarowanie Pañskie (2. lutego),
Zwiastowanie (25. marca), Narodzenie
Matki Bo¿ej (8. wrze�nia) i Ofiarowanie w
�wi¹tyni (21. listopada).

Szczególnym dniem tygodnia po�wiê-
conym Maryi jest �roda. Wed³ug tradycji
syryjskiej Maryja umar³a �mierci¹ natural-
n¹ w �rodê. Zosta³a pochowana w Getse-
manii, miêdzy Jerozolim¹ a Gór¹ Oliwn¹,
a potem wraz z dusz¹ i cia³em trzeciego dnia
zosta³a wziêta do nieba, gdzie przebywa
przy Swoim Synu. �roda jest dniem pe³nym
b³ogos³awieñstw.

MARYJA W EUCHARYSTII
Liturgia Eucharystii w Ko�ciele za-

chodnio-syryjskim polega na nieustannym
dialogu miêdzy celebransem, a wiernymi.
W tym dialogu Maryja zajmuje szczególne
miejsce.

Na samym pocz¹tku, gdy celebrans
przystêpuje do o³tarza odmawiana jest mo-
dlitwa: "Wspominamy w sposób wyj¹tko-
wy i wyra�ny �wiêt¹ Matkê Bo¿¹, Maryjê,
na cze�æ której sprawowana jest ta Ofiara,
aby wstawia³a siê u Ciebie Panie, za ka¿-
dym, kto przyzywa pomocy Jej modlitw".

W czasie przygotowania darów, po

wspomnieniu Chrystusa, kap³an dodaje:
"...wspominamy tak¿e naszego ojca, Ada-
ma i nasz¹ matkê Ewê, i �wiêt¹ Czcigodn¹
Matkê Bo¿¹ Maryjê, oraz Proroków i Apo-
sto³ów".

Ponadto Maryja w ka¿dej Mszy �w.
jest wspominana równie¿ podczas: okadza-
nia darów, procesji z Ewangeli¹, modlitw
wstawienniczych, w anaforach euchary-
stycznych, ³amania chleba, Komunii �wiê-
tej i na zakoñczenie.

MARYJA W LITURGII GODZIN
Zachodnio-syryjska ksiêga Liturgii

Godzin zawiera ogromn¹ ilo�æ hymnów, z
czego wiele z nich to maryjne.

Modlitwy poranne i wieczorne ka¿-
dego dnia koñcz¹ siê odmówieniem "Zdro-
wa� Maryjo" - na pami¹tkê Zwiastowania,
pocz¹tku naszego zbawienia.

Na zakoñczenie Jutrzni, ka¿dego
dnia, �piewany jest "Magnificat"', któremu
towarzysz¹ co najmniej dwa hymny maryj-
ne zwane "Mawarb".

Ponadto w obrz¹dku tym istnieje kil-
ka wersji modlitwy "Pod Twoj¹ obronê" od-
mawianych zale¿nie od potrzeb. Najczê-
�ciej odmawiana wspó³cze�nie wersja
brzmi: "Strze¿ nas, o Bo¿a Rodzicielko, pod
p³aszczem Twoich modlitw od wszelkiego
z³a. Ty jeste� nasz¹ ucieczk¹, nasz¹ wielk¹
nadziej¹, zmartwychwstaniem wszystkich
nas. Rozprosz i zniszcz wszystkich naszych
wrogów, którzy nam szkodz¹ z powodu na-
szych z³o�ci. Pozwól nam dotrzeæ do Two-
jego portu, o B³ogos³awiona".

Inn¹ z modlitw maryjnych odmawia-
nych w Liturgii Godzin po kilka razy dzien-
nie jest modlitwa Jakuba z Sarug, Oto jej
tre�æ: "Twoja modlitwa niech zawsze bê-
dzie z nami, o B³ogos³awiona. Niech Two-
ja modlitwa bêdzie z nami. Niech Pan wy-
s³ucha Twych modlitw i niech nam przeba-
czy. B³agaj Go, o Pe³na ³aski, i pro� Mi³o-
siernego, aby mia³ lito�æ nad naszymi du-
szami spragnionymi Jego Mi³osierdzia.
Wys³uchaj nas, o b³ogos³awiona nasza
Pani"

PRZYGOTOWA£ KFAD

Od autora:
T³umaczenie tre�ci modlitw: o. GRZE-
GORZ BARTOSIK (OFM Conv). W opra-
cowaniu wykorzystano "Materia³y do dys-
kusji na Kongres Mariologiczno-Maryjny
w Niepokalanowie w 1999" (praca zbioro-
wa pod kierunkiem o. S³awomira Gajdy,
Wydawnictwo OO. Franciszkanów, Niepo-
kalanów 1999).

W nastêpnym odcinku przedstawiony zosta-
nie Ko�ció³ Maronicki.
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Dnia 2 marca 2000r na 303 Zebraniu
Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w
Warszawie Kardyna³owie, Arcybiskupi i Bi-
skupi wymienili trzy wota Jubileuszowe Ko-
�cio³a Katolickiego w Polsce. S¹ to: �wi¹ty-
nia �wiêtej Opatrzno�ci Bo¿ej wznoszona w
Warszawie, �wi¹tynia Mi³osierdzia Bo¿ego
w Krakowie - £agiewnikach oraz �wi¹tynia
Matki Bo¿ej w Licheniu. Wszystkich wier-
nych poprosili o modlitewne i materialne
wsparcie tych jubileuszowych dzie³.

W naszej parafii kolportowane s¹ ce-
gie³ki na budowê �wi¹tyni Opatrzno�ci Bo-
¿ej w Warszawie. Chcia³bym przypomnieæ w
kilku s³owach PT Czytelnikom, jak przedsta-
wia siê historia budowy tej �wi¹tyni.

Aby zacz¹æ od pocz¹tku nale¿a³o by
wróciæ do koñca XVIII wieku, a dok³adnie
do roku uchwalenia Konstytucji 3 Maja, tj.
do 1791 roku. W tym¿e roku, w dwa dni po
uchwaleniu Konstytucji Sejm postanowi³, ¿e
"za wydobycie Polski spod przemocy obcej
uchwalamy, aby na pami¹tkê Ko�ció³ "ex
voto" wszystkich stanów by³ wystawiony i
wy¿szej Opatrzno�ci po�wiêcony".

Do niespe³nionych planów budowy
powróci³ Prymas Polski kard. Józef Glemp,
który sta³ siê ostatnio - wspó³czesnym inicja-
torem ukoñczenia podjêtych przed  laty za-
mierzeñ. Krótk¹ historiê realizacji tego po-
mys³u zawiera jego List Pasterski (1), w któ-
rym napisa³: "Coraz czê�ciej s³yszymy g³osy
o potrzebie wype³nienia zaleg³ego testamen-
tu, mianowicie postanowienia Sejmu Wielkie-
go z roku 1791, który - jako dziêkczynienie
za Konstytucjê Trzeciego Maja - postanowi³
wybudowaæ �wi¹tyniê Opatrzno�ci Bo¿ej. Po
�lubach króla Jana Kazimierza, który - obok
innych zobowi¹zañ - obra³ Maryjê na Królo-
w¹ Polski, jest to drugi akt publiczny najwy¿-
szych w³adz pañstwowych, zobowi¹zuj¹cy
naród do wype³nienia dzie³a z pobudek reli-
gijnych. �luby Jana Kazimierza zosta³y przez
nastêpne pokolenia wype³nione - postanowie-
nia Sejmu Wielkiego nie. Zobowi¹zania te
przechodz¹ z pokolenia na pokolenie. By³y
wiele razy podejmowane, ale nie zosta³y zre-
alizowane. Do wype³nienia zobowi¹zañ po-
trzebna jest przede wszystkim wolno�æ. Gdy

O potrzebie budowy �wi¹tyni Opatrzno�ci Bo¿ej

D£UG WDZIÊCZNO�CI
tylko na przestrzeni dwóch wieków pojawia-
³y siê prze�wity wolno�ci, naród podejmowa³
odpowiednie czyny dla wype³nienia zobowi¹-
zañ. �wiadczy o tym bogata dokumentacja
projektów architektonicznych dokonanych
przez Jakuba Kubickiego za czasów Stani-
s³awa Augusta i przez Bohdana Pniewskie-
go w czasach miêdzywojennych.

�wi¹tyniê zaczêto budowaæ w rok po
og³oszeniu Konstytucji. Sam król Stanis³aw
August rozpocz¹³ wznoszenie fundamentów
kielni¹, która zachowa³a siê do dnia dzisiej-
szego. Tê budowê przerwa³a wojna za cza-
sów Ko�ciuszki. Resztki fundamentów, do dzi�
widoczne, by³y przez lata celem marszów m³o-
dzie¿y akademickiej Uniwersytetu Warszaw-
skiego w ka¿dy dzieñ 3 maja. Projekty miê-
dzywojenne nie zosta³y zrealizowane: po
pierwsze z powodu kryzysu ekonomicznego,
po drugie z powodu wybuchu II wojny �wia-
towej. Dzisiaj nadszed³ wreszcie czas stosow-
ny do podjêcia narodowego zobowi¹zania.
Mamy pokój i wolno�æ - dwa konieczne wa-
runki do sp³acenia ci¹¿¹cego moralnie d³u-
gu.

Mo¿emy jednak zapytaæ, dlaczego
Opatrzno�æ Bo¿a tak d³ugo kaza³a nam cze-
kaæ na wyra¿enie Jej podziêkowania? Odpo-
wied� jest z³o¿ona. Najpierw dlatego, aby
pokazaæ, ¿e dobre dzie³o jak ziarno nie zaraz
przynosi owoce. Nastêpnie dlatego, ¿e
Opatrzno�æ Bo¿a nie dzia³a jak mechanizm i
chce przynie�æ cz³owiekowi wiêcej dobra ni¿
on siê spodziewa. Dziêkczynienie za uchwa-
lenie Konstytucji by³o wtedy bardzo piêknym
zamiarem, ale bardzo tanim. Dopiero dzi�
mo¿emy szczerze dziêkowaæ Opatrzno�ci
Bo¿ej za tamt¹ Konstytucjê i za jej owoce na
przestrzeni dwóch setek lat. Zbyt wielkie by³y
wtedy potêgi militarne wrogie Polsce, zbyt
ciê¿kie by³y grzechy praojców, aby mo¿na
by³o ocaliæ niepodleg³o�æ jedynie uchwale-
niem Konstytucji. Trzeba by³o natomiast wiel-
kiej próby ¿ycia, w której Konstytucja mu-
sia³a siê sprawdzaæ w bolesnym trwaniu i
uporze czekania na odzyskanie wolno�ci. (...)

Jaka marzy siê �wi¹tynia? Marzy siê
�wi¹tynia godna Warszawy. W niczym nie
przesadzona, ale dostêpna dla wszystkich, z

dojazdem nawet dla g³ów pañstw, daj¹ca sku-
pienie do cichej modlitwy i umo¿liwiaj¹ca
dostojeñstwo uroczystych liturgii. Tak pomy-
�lana przez architektów, aby czuli siê w niej
jak u siebie ¿o³nierze i kombatanci, naukow-
cy i arty�ci, osoby konsekrowane Bogu i "ubo-
dzy w duchu", do�wiadczeni krzy¿em. Marzy
siê �wi¹tynia, w której do nas, s³awi¹cych
Bogurodzicê Maryjê, do³¹czy siê najpiêkniej-
szy owoc naszej ziemi i naszego stulecia - Jan
Pawe³ II.

Wiadomo, ¿e nie zabraknie przeciwni-
ków, którzy za Judaszem bêd¹ powtarzaæ: czy
nie lepiej rozdaæ pieni¹dze ubogim? (por. J
12, 5). Bêd¹ tacy, co przypomn¹: przecie¿ jest
ju¿ w Warszawie �wi¹tynia Opatrzno�ci Bo-
¿ej! Owszem, jest ko�ció³ parafialny pod tym
wezwaniem, budowany na polecenie Pryma-
sa Wyszyñskiego po�ród nies³ychanych prze-
ciwno�ci i znojów. Prymas Tysi¹clecia chcia³
w ten sposób przypomnieæ istnienie zobowi¹-
zania, ale przez tê budowê naród pokolenio-
wego wotum nie wype³ni³! Ko�ció³ ten bêdzie
wiêc nosi³ tytu³ Maryi S³u¿ebnicy Opatrzno-
�ci.(...)

Odpowiedzi¹ na s³owa Prymasa by³a
uchwa³a Senatu III RP (2):

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wita z
uznaniem inicjatywê Prymasa Polski w spra-
wie wype³nienia �lubu budowy �wi¹tyni
Opatrzno�ci Bo¿ej w Warszawie. Budowê
�wi¹tyni uchwali³ Sejm Czteroletni jako Wo-
tum Narodu za Konstytucjê 3 Maja 1791 r.
W Polsce Odrodzonej Sejm Ustawodawczy
odnowi³ ten �lub ustaw¹ z dnia 17 marca
1921 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej IV
kadencji uwa¿a, ¿e nie zaistnia³y okoliczno-
�ci, które by Naród od tego �lubu zwalnia³y,
a odzyskana raz jeszcze wolno�æ nakazuje
Narodowi �lub poprzednich pokoleñ wyko-
naæ tak¿e dla upamiêtnienia pontyfikatu Pa-
pie¿a - Polaka Jana Paw³a II i jubileuszu
2000 lat chrze�cijañstwa. Marsza³ek Sena-
tu: A. Grze�kowiak

Stanowisko Senatu podzieli³ tak¿e
Sejm (3):

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyra-
¿a uznanie dla inicjatywy Prymasa Polski
Kardyna³a Józefa Glempa wzniesienia w
Warszawie �wi¹tyni Opatrzno�ci Bo¿ej. Bu-
dowê �wi¹tyni uchwali³ Sejm Czteroletni jako
Wotum Narodu za Konstytucjê 3 Maja 1791
r. 17 marca 1921 r. Sejm Ustawodawczy od-
nowi³ to zobowi¹zanie. Niestety przyjêtej
wówczas ustawy nie zdo³ano wykonaæ. Sejm
III Rzeczypospolitej uwa¿a, ¿e �luby z³o¿one
przed dwustu laty Naród powinien pilnie
wype³niæ. �wi¹tynia Opatrzno�ci Bo¿ej bê-
dzie symbolem wdziêczno�ci Narodu za od-
zyskanie wolno�ci w 1989 r., 20 lat pontyfi-
katu Ojca �wiêtego Jana Paw³a II, Jubileusz
2000-lecia Chrze�cijañstwa. Marsza³ek Sej-
mu: M. P³a¿yñski

Nastêpne wydarzenia s¹ ju¿ realizacj¹
powy¿szych przypomnieñ i uchwa³. Cel tych
zamierzeñ zosta³ ujêty w kazaniu ks. Pryma-
sa (4): (...) Budowa �wi¹tyni Opatrzno�ci

Wybrany do realizacji projekt �wi¹tyni �wiêtej Opatrzno�ci Bo¿ej, fot. (5)
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Bo¿ej to granica z przysz³o�ci¹. Dnia 2 maja
bie¿¹cego roku (1999, przyp. autora) pra-
gniemy zainaugurowaæ budowê �wi¹tyni
�wiêtej Opatrzno�ci Bo¿ej przez po�wiêcenie
placu i postawienie krzy¿a. Zdajemy sobie
sprawê, ¿e �wi¹tynia ta bêdzie stanowi³a pew-
n¹ granicê miêdzy przesz³o�ci¹ i przysz³o�ci¹.
�wi¹tynia bowiem spe³ni obiecane Bogu
dziêkczynne wotum, a dziêkczynienie to uzu-
pe³nia podziêk¹ za najbardziej dostrzegalne
znaki Bo¿ych ³ask. Je¿eli dziêkujemy za Ko-
pernika, za Sobieskiego, za �w. Maksymilia-
na Kolbe, to przede wszystkim chcemy po-
dziêkowaæ za Jana Paw³a II, za to, ¿e On wy-
pe³nia - poprzez naukê i ¿ycie - plany Opatrz-
no�ci Bo¿ej wzglêdem naszego narodu i ca-
³ego Ko�cio³a Chrystusowego.

Sta³o siê tak, jak zapowiedzia³ Pry-
mas w kazaniu, o czym donosi³ dziennik
"Rzeczpospolita (5):

(...) Dzi� dajemy pocz¹tek dzie³u, któ-
re wejdzie w trzecie tysi¹clecie, a które ko-
rzeniami swymi siêga osiemnastego stule-
cia - powiedzia³ prymas Józef Glemp pod-
czas niedzielnych uroczysto�ci po�wiêcenia
krzy¿a i placu budowy �wi¹tyni Opatrzno�ci
Bo¿ej. Za kilka lat stanie ona na Polach Wi-
lanowskich w Warszawie. (...) Uroczysto�ci
na pustym jeszcze terenie, z krzy¿em po�rod-
ku placu, rozpoczê³y siê o godzinie dwudzie-
stej. W wieczornej scenerii, przy �wietle re-
flektorów rozegra³y siê sceny z misterium spe-
cjalnie na tê okazjê napisanego przez Erne-
sta Brylla do muzyki Krzesimira Dêbskiego.
Wyst¹pili Chór Archikatedry Warszawskiej,
Warszawski Chór Kameralny, soli�ci, orkie-
stra; ca³o�æ przedstawienia, które mo¿na by³o
obserwowaæ na telebimie, re¿yserowa³ Jaro-
s³aw Kilian. Prymas Józef Glemp uruchomi³
ogromny dzwon, ofiarowany przysz³ej �wi¹-
tyni przez parafiê �w. Anny w Wilanowie. Po
chwili na jego g³os odpowiedzia³y dzwony w
okolicznych ko�cio³ach. Na zakoñczenie czê-
�ci liturgicznej kardyna³ Glemp po�wiêci³
ponad o�miometrowy krzy¿, pod którym wier-
ni z³o¿yli dary przyniesione w gwia�dzistej
procesji: szablê, ró¿aniec, kielich i ksiêgê.
Maj¹ one symbolizowaæ cztery drogi prowa-
dz¹ce do zwyciêstwa: ¿o³nierze, nios¹c w
procesji szablê, szli drog¹ walki; chorzy i
kombatanci nie�li kielich jako symbol drogi
cierpienia; m³odzie¿ i �wiat nauki przynios³y
ksiêgê - symbol drogi pióra; duchowni i
cz³onkowie ruchów katolickich przyszli z ró-
¿añcem drog¹ modlitwy. Uroczysto�ci z
udzia³em kilku tysiêcy warszawiaków i miesz-
kañców podsto³ecznych parafii zakoñczy³y siê
agap¹ - wspólnym posi³kiem z wody i chle-
ba. Obecni byli m.in. Jolanta Kwa�niewska i
Pawe³ Piskorski, prezydent Warszawy. (...)
�wi¹tynia, która powstanie za kilka lat, ma
byæ wotum narodu polskiego za odzyskanie
niepodleg³o�ci w 1918 roku, wolno�ci w 1989
roku i za szczególny dar, jakim jest pontyfi-
kat Jana Paw³a II. Kamieñ wêgielny pod bu-
dowê �wi¹tyni po�wiêci Ojciec �wiêty pod-
czas czerwcowej wizyty w Warszawie.

Papie¿ Jan Pawe³ II powiedzia³ (6) w
Warszawie 13. czerwca 1999 roku: (...) "Na
polach wilanowskich pob³ogos³awi³em teren
pod budowê �wi¹tyni Opatrzno�ci Bo¿ej. Za
chwilê po�wiêcê tutaj kamieñ wêgielny. Niech
ta �wi¹tynia stanie siê miejscem szczególne-
go dziêkczynienia za wolno�æ Ojczyzny. Mo-
dlê siê, by ¿adne bolesne do�wiadczenie za
zak³óci³o tego dziêkczynienia, z którym cze-
kamy prawie dwie�cie lat. (...)

Tak¹ ma warto�æ idea budowy �wi¹-
tyni Opatrzno�ci Bo¿ej wypowiedziana s³o-
wami Pasterzy Ko�cio³a Katolickiego, Sejmu
i Senatu III RP.

Warto dodaæ, ¿e z przedstawionych
do ostatniego konkursu 101 projektów, s¹d
konkursowy wybra³ trzy i przedstawi³ je do
wyboru Prymasowi. Prymas po wielu wa-
haniach wybra³ projekt opracowanych
przez Marka Budzyñskiego z zespo³em (7).

Wspomniane na pocz¹tku cegie³ki maj¹
ró¿ne nomina³y. Pomy�lano pewnie tak, aby
ka¿dy móg³ w³¹czyæ siê w to dzie³o dziêk-
czynienia. Cegie³ki bêd¹ kolportowane po-
nownie w niedzielê 23 lipca br. przed naszym
ko�cio³em parafialnym. Ja ju¿ tak¹ cegie³kê
mam.

PRZYLESIANIN

�ród³a:
(1) Józef Kardyna³ Glemp, Prymas Polski,

O    OPATRZNO�CI BO¯EJ, List pasterski na
Wielki Post do wiernych Archidiecezji War-
szawskiej, z dnia 17 lutego 1998 r.

(2) UCHWA£A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ z dnia 18 czerwca 1998 r. w spra-
wie budowy �wi¹tyni Opatrzno�ci Bo¿ej w
Warszawie. (Monitor Polski Nr 21, poz. 313)

(3) UCHWA£A SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ z dnia 23 pa�dziernika 1998 r. w
sprawie budowy w Warszawie �wi¹tyni
Opatrzno�ci Bo¿ej. (Monitor Polski Nr 38,
poz. 519)

(4) OPATRZNO�Æ BO¯A OGARNIA NASZ¥
PRZYSZ£O�Æ, Kazanie pasyjne w szóst¹ nie-
dzielê Wielkiego Postu, ko�ció³ pod wezwa-
niem �wiêtego Krzy¿a, Warszawa, 28 marca
1999 r.

(5) �Sto jeden wizji �wi¹tyni Opatrzno�ci�, rela-
cja autora, podpisuj¹cego siê "e.cz.", dzien-
nik "Rzeczpospolita",z dnia 4 maja 1999 roku,

(6) Przemówienie Ojca �wiêtego Jana Paw³a II
wyg³oszone podczas modlitwy "Anio³ Pañski,
VII Pielgrzymka Jana Paw³a II do Ojczyzny,
Wydzia³ Duszpasterski Kurii Metropolitalnej,
Olsztyn 1999,

(7) �Kopiec roz�wietlony kryszta³em�  relacja au-
tora, podpisuj¹cego siê "e.cz.", dziennik
"Rzeczpospolita", z dnia 23 maja 2000 roku,

KONIEC ROKU
FORMACJI
W ostatni¹ niedzielê czerwca wspól-

nota Domowego Ko�cio³a zakoñczy³a ko-
lejny rok pracy formacyjnej. Praca forma-
cyjna oparta by³a niezmiennie na tych sa-
mych elementach. A wiêc  zobowi¹zaniach,
takich jak: modlitwa osobista, ma³¿eñska i
rodzinna, rozwa¿anie S³owa Bo¿ego, dia-
log ma³¿eñski i regu³a ¿ycia, które u³atwia-
j¹ ma³¿onkom i rodzinie ziemskie pielgrzy-
mowanie. Comiesiêcznych spotkaniach krê-
gów, bêd¹cych szko³¹ �wiadectw i wzajem-
nego umacniania siê ma³¿eñstw.  Mszach i
czuwaniach oazowych, stanowi¹cych jed-
n¹ z form w³¹czania siê Domowego Ko�cio-
³a w ¿ycie wspólnoty parafialnej. Wreszcie
dniach wspólnoty i agapach, bêd¹cych prze-
jawem jedno�ci wspólnoty.

W³a�nie agapa, która odby³a siê po
Mszy "oazowej" 25 czerwca br., by³a mo-
mentem koñcz¹cym dziesiêciomiesiêczny
cykl pracy.  Mo¿na j¹ (agapê) okre�liæ mia-
nem rodzinnego spotkania rado�ci  przy
kawie i herbatce. Serdecznych rozmów,
dzielenia siê troskami  i rado�ciami, snucia
planów i  ¿yczliwych rad. Rozwa¿ania
wakacyjnych wyjazdów, w tym tak¿e reko-
lekcyjnych, stanowi¹cych równie¿ jeden z
elementów formacyjnych.

Domowy Ko�ció³ jest wspólnot¹
otwart¹, bêd¹c¹ odpowiedzi¹ na soborow¹
wizjê o¿ywiania Ko�cio³a poprzez wspól-
noty. Ka¿de ma³¿eñstwo mo¿e zasiliæ jej
szeregi. Potrzebna jest tylko wola krocze-
nia drog¹ mi³o�ci i zaproszenia Boga do
w³asnego mieszkania, do ma³¿eñstwa i ro-
dziny. Ka¿dy z nas boryka siê z problema-
mi, które niesie nam ¿ycie codzienne. Nie
omijaj¹ nas k³opoty, troski i zmartwienia.
Nie zaliczamy siebie do ludzi szczególnych,
b¹d� w jaki� sposób wybranych.  Nie twier-
dzimy, ¿e czasami nie nachodz¹ nas w¹t-
pliwo�ci i chwile s³abo�ci, czy te¿ chêæ ule-
gania pokusom �wiata doczesnego. Jednak
we wspólnocie ³atwiej jest odnale�æ drogê
do Boga, mo¿na te¿ liczyæ na wsparcie i
zaufanie innych ludzi - prawdziwych przy-
jació³. Tu mo¿na znale�æ pomocn¹ d³oñ lub
samemu podaæ j¹ innym. Wspólnie te¿ po-
trafimy siê cieszyæ i bawiæ w sposób godny
cz³owieka. Staramy siê ¿yæ Bogiem, zapra-
szaj¹c Go do naszych mieszkañ. By nasze
domy tworzy³y wyj¹tkowy Ko�ció³ - Do-
mowy.

BOGDAN

Z ¿ycia
Ko�cio³a Domowego

- Oazy Rodzin
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W imiê Ojca i Syna i Ducha �wiête-
go. Niech wszystko co czyniê chwali Pana
mego!

Poproszono mnie, bym napisa³a -
Czym dla mnie jest Ko�ció³? Ucieszy³am
siê ogromnie. Jak¿e to s³owo jest dla mnie
drogie. Oznacza ono dla mnie co� w rodzaju
domu lub gniazda rodzinnego, ale przede
wszystkim matkê. Dlaczego?

Dlatego, ¿e trwaj¹c w nim czujê siê
w�ród swoich, bezpieczna i kochana, jest
mi dobrze i jestem szczê�liwa. Dziêkujê
Bogu za to, ¿e moi rodzice przynie�li mnie
jako niemowlê do ko�cio³a parafialnego na
chrzest �wiêty i zaczê³o siê moje ¿ycie w
Panu.

Naprawdê odnoszê wra¿enie, ¿e Pan
kocha mnie w tych ludziach, których sta-
wia na drodze mojego ¿ycia ka¿dego dnia.
On te¿ sprawia, ¿e ja kocham ludzi, któ-
rych pozwala mi spotykaæ i poznawaæ i któ-
rzy otwieraj¹ przede mn¹ serca, a ja przed
nimi. Takie do�wiadczenia pozwalaj¹ mi
rozumieæ, ¿e jeste�my przed³u¿eniem Jezu-
sowych mi³osiernych r¹k, nóg, oczu i ust,
które zawsze mówi³y tylko ku zbudowaniu,
nawet gdy upomina³y, czyni³y to w tym celu,
w jakim dobry ogrodnik przycina dojrze-
waj¹ce ga³¹zki, by te przynosi³y dorodniej-
szy owoc.

Ko�ció³ �wiêty, w którym by³am
ochrzczona, od dzieciñstwa prowadzi mnie
bezpieczn¹ drog¹. Wszystko co mnie spo-
tyka, co prze¿ywam odbieram jako urabia-
nie mnie przez mego Pana i patrzê na swo-
je ¿ycie jako na ci¹gle trwaj¹ce rekolekcje.
Ta �wiadomo�æ pozwala mi pokornie przyj-
mowaæ wszelkie pouczenia i z dystansem
pochodziæ do propozycji �wiata, by wszyst-
ko najpierw skonfrontowaæ z moim Panem.
Pan za� sprawia, ¿e ka¿da chwila ¿ycia jest
dla mnie b³oga i s³odka jak On sam. Dlate-
go mogê wszystkim mówiæ, ¿e trwaæ w Nim
to trwaæ w rado�ci i s³odyczy! On chroni,
On nie pozwala owieczce swojej uraziæ sto-
py o kamieñ.

Kochani, o Ko�ciele Chrystusowym
Ojcowie Ko�cio³a i bibli�ci napisali ju¿
wiele tomów. Zg³êbiaj¹c ju¿ wielokrotnie
chocia¿by rozdzia³y z Katechizmu Ko�cio³a
katolickiego, próbujê kontrolowaæ i porz¹d-
kowaæ swoj¹ wiedzê i ¿ycie chrze�cijañskie.

Jednak¿e uwa¿am, ¿e wszelk¹ wiedzê
przewy¿sza mi³o�æ Jezusowa wlewana w
nas, gdy jeste�my z Nim i pragniemy tego.
Zapewne obok mi³o�ci, któr¹ Chrystus na-
pe³nia nasze jestestwo, przepe³nia nas co-
raz bardziej Jego wiedza i m¹dro�æ, jaka
jest nam do zbawienia potrzebna. Ja rozu-

miem w ten sposób, ¿e mój Pan i Bóg -
przede wszystkim kocha, a wszystko wie
najlepiej dlatego, ¿e poznanie Jego opiera
siê na poznaniu sercem i przenikaniu ser-
cem. Tylko taka wiedza jest pe³na, tylko
taka nie przek³amuje, nie krzywdzi.

Ko�ció³ dla mnie to rodzina Bo¿a,
której g³ow¹ jest Chrystus, w której jest Oj-
ciec i Matka - Rodzina, do której ja nale¿ê
i jestem z tego dumna. Nale¿¹ do niej moi
krewni, przyjaciele, s¹siedzi, mój szef i sze-
fowa, moi klienci, moi wspó³parafianie, a
tak¿e wszyscy chrze�cijanie na obu pó³ku-
lach, mówi¹cy do Boga jêzykiem dla nas
niezrozumia³ym czasami, ale tak¿e bêd¹-
cym jêzykiem wiary i mi³o�ci, a wiêc ta-
kim samym!

Ta wspólnota modlitwy, w której

wspólnie trwamy, wspólnota Komunii z
Chrystusem Eucharystycznym, wspólnota
wiary i wierno�ci nauczaniu Ko�cio³a, sta-
nowi silny fundament, na którym mo¿na siê
oprzeæ i powo³aæ w razie potrzeby. Ko�ció³
�wiêty jest równie¿ dla mnie ow¹ "Piotro-
w¹ ³odzi¹", na któr¹ zaprasza siê g³odnych
i spragnionych mi³o�ci i prawdy.

Chcia³abym. by do tej ³odzi wsiedli
kiedy� wszyscy ludzie na Ziemi, poniewa¿
pragnienie mi³o�ci i prawdy jest ponad
wszelkie podzia³y i systemy.

Jezu Chryste, dziêkuj¹c Ci za dar
Ko�cio³a �wiêtego, w którym rodzimy siê
na nowo, uczymy siê �wiata i ¿ycia, kszta³-
tujemy nasz¹ wra¿liwo�æ na prawdê i piêk-
no; Ko�cio³a, który nas prowadzi bezpiecz-
nie i przygarnia czule jak matka. W Nim
dorastamy, s³u¿ymy i wreszcie umieramy
spokojni, ¿e modlitwy tych, którzy zostaj¹
pomog¹ nam wkrótce zasi¹�æ do uczty mi-
³o�ci z Oblubieñcem naszym. Amen

WASZA SIOSTRA W PANU,
 Bydgoszcz, 2.07.2000 r.

�wiadectwo

CZYM JEST KO�CIÓ£?
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Cz³owiek na mojej drodze

CIESZÊ SIÊ ...
Jest miesi¹c lipiec, zaraz bêd¹ �ch³od-

ne wieczory i ranki�- jak mówi ludowe po-
rzekad³o a ja jeszcze my�lê o tegorocznych
majowych i czerwcowych nabo¿eñstwach
w naszej parafii. Równie¿ o pogodzie, któ-
ra od pocz¹tku maja przypomina³a raczej
gor¹ce lato, ni¿ rze�k¹ wiosnê. Zrobi³o siê
szybko woko³o zielono, ale niestety trawy
i m³ode drzewa, ledwie wypu�ci³y li�cie a
ju¿ zaczê³y ¿ó³kn¹æ i usychaæ. Wcze�niej
te¿ rozbudzi³y siê niektóre owady. Chra-
b¹szcz majowy, który roi siê pó�n¹ wiosn¹
i wylatuje o zmierzchu dopiero w czerwcu,
zab³¹ka³ siê którego� wieczoru na majowym
nabo¿eñstwie przy Figurze Matki Bo¿ej
Fatimskiej. Mo¿e ró¿e �ciel¹ce siê u Jej stóp
piêknie ju¿ rozkwitniête i pachn¹ce, przy-
ci¹gnê³y to Bo¿e stworzenie? Chrab¹szcz
bzyka³ i wirowa³ oszo³omiony i pewnie po
swojemu przestraszony nad g³owami ludzi
�piewaj¹cych Litaniê Loretañsk¹. W pew-
nej chwili zosta³ trzepniêty rêk¹ i wgnie-
ciony butem w ziemiê ... brr ... By³ to epi-
zod, ale mo¿e warto tu przypomnieæ frasz-
kê I. Krasickiego: "Dewotce s³u¿ebnica w
czymsi� przewini³a, w³a�nie natenczas, kie-
dy pacierze koñczy³a. Obróciwszy siê za-
tem przeto do dziewczyny, mówi¹c odpu�æ
nam nasze winy jako i my odpuszczamy-
bi³a bez lito�ci. Uchowaj Panie Bo¿e takiej
pobo¿no�ci". (cytujê z pamiêci)

Ko�ció³ grzeszników i �wiêtych, psze-
nicy i k¹kolu, wprawdzie Bo¿y, ale jak¿e
ludzki-mój Ko�ció³.

Na nabo¿eñstwa majowe przy Figu-
rze przychodzi³o z up³ywem dni coraz wiê-
cej ludzi. Dobrze, ¿e chcia³o siê i mo¿na
by³o publicznie wyznawaæ swoj¹ wiarê w
Chrystusa i oddawaæ cze�æ Jego Matce. Na-
wi¹zywa³y siê przy tym miêdzy lud�mi wiê-
zi solidarno�ci, zw³aszcza kiedy pod koniec
nabo¿eñstw, trzymaj¹c siê za rêce, �piewa-
li: "dobrze, ¿e jeste�-co by to by³o gdyby
ciê nie by³o".

"Powiedziano kiedy�, ¿e Ko�ció³
�piewa, gdy¿ sama mowa nie wystarczy³a-
by do modlitwy". (J. Escriva de Balaguer).
Przyp³yw ciep³ego uczucia i u�miech wi-
daæ by³o niemal¿e na ka¿dej twarzy. I o to
chyba chodzi; modliæ siê wielbi¹c Boga,
u�miechaæ siê do siebie nawzajem i kochaæ
wszystkie stworzenia Bo¿e. Na nabo¿eñ-
stwa czerwcowe ludzie gromadzili siê, by
od�piewaæ Litaniê do Serca Pana Jezusa,
nie tyko w  ko�ciele ale tak¿e pod Misyj-
nym Krzy¿em, gdy¿ "Jak Chrystus  zwy-
ciê¿y³ na Krzy¿u, tak i Ko�ció³ zwyciê¿a
na  krzy¿u i przez krzy¿" (Stefan Kardyna³
Wyszyñski)

GABLA
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Przynajmniej raz w tygodniu chodzi-
my do ko�cio³a na Mszê �wiêt¹. Przywy-
kli�my do pewnych formu³ i zwyczajów.
Liturgia przebiega wed³ug ustalonych za-
sad i chyba nie zastanawiamy siê nad tym,
¿e jeszcze nie tak dawno Eucharystia wy-
gl¹da³a inaczej ni¿ dzi�.

Naj�wiêtsza Ofiara jest zawsze taka
sama, ale oprawa jej towarzysz¹ca zmie-
nia³a siê przez dziesiêciolecia, do których
siêgam pamiêci¹.

Odk¹d tylko pamiêtam, przez d³ugie
lata nie by³o takiego jak dzi� kszta³tu sto³u
ofiarnego, a kap³an sprawowa³ Mszê �w.
stoj¹c ty³em do wiernych przy g³ównym
o³tarzu.

Jako dziecko zastanawia³em siê cza-
sem, co te¿ ten ksi¹dz robi, gdy jest odwró-
cony do ludzi plecami i dlaczego przesta-
wia te naczynia. Utrudnieniem, przynaj-
mniej dla dzieci,  by³o to, ¿e msza �w. od-
prawiana by³a po ³acinie.

Podejrzewam, ¿e i doro�li mieli z tym
jêzykiem problemy. Na wezwania kap³ana
odpowiada³o siê wyuczone przez powtarza-
nie kwestie, nieprawid³owo je wymawiaj¹c
i nie bardzo je rozumiej¹c.

Dla ma³ego dziecka (przez mg³ê nie-
pamiêci to wspominam) wyj�cie do ko�cio-
³a by³o nie lada eskapad¹. Id¹c z rodzicami
spotyka³o siê znajomych i k³ania³o siê �na
okr¹g³o�. O spó�nieniu na Mszê �w. nie
mog³o byæ mowy. Przychodz¹c na czas zaj-
mowa³o siê miejsca, które czêsto by³y przy-
porz¹dkowane osobie i wyznaczonej godzi-
nie nabo¿eñstwa. Informowa³a o tym kart-
ka z nazwiskami przy wej�ciu do ³awek.
Szurgot butów ludzi wchodz¹cych do ³a-
wek zak³óca³ wszechobecne skupienie wier-
nych i ciszê modlitwy.

Mój ko�ció³ parafialny to ko�ció³ pw.
�wiêtej Trójcy mie�ci³ siê jak dzi� przy uli-
cy o takiej samej nazwie. Przez jaki� czas
wspomniana nazwa ulicy ust¹pi³a miejsca
innemu patronowi - gen. �wierczewskiemu,
by po latach powróciæ do poprzedniej.
Muszê przyznaæ, ¿e liturgia Mszy �w. by³a
onegdaj bardziej rozbudowana, a nam dzie-
ciom wydawa³o siê, ¿e nie bêdzie mia³a
koñca.

Obecnie nast¹pi³a diametralna zmia-
na w sposobie i jêzyku sprawowania Naj-
�wiêtszej Ofiary. Przede wszystkim jêzyk
polski pozwala chyba lepiej zrozumieæ tre-
�ci modlitw i bardziej prze¿yæ ten donios³y
akt. Celebrans za� zwrócony twarz¹ do
wiernych ma lepszy z nimi kontakt.

Co napawa mnie niepokojem? Zdaje
siê, ¿e jest zbyt "lu�na" atmosfera panuj¹-

A mój tato powiedzia³

ZMIENIA SIÊ ...

Ojcze nasz  - Mamy Ojca, MY mamy Ojca.
Siostry i bracia. Niesamowite jest dostrze-
¿enie, ¿e ka¿dy cz³owiek, bli¿szy i dalszy,
kompan i ten tylko miniêty na ulicy jest
moim bratem, moj¹ siostr¹. Twórzmy ro-
dzinê, przytulmy siê do Ojca.

Który jeste� w Niebie - Ojcze - JESTE�.
Jeste� w Niebie. Skoro tam jeste� - to Nie-
bo tez JEST.

�wiêæ siê Imiê Twoje - Imiê, na które ze-
gnie siê ka¿de kolano. U�wiêcajmy je:
Szczê�æ Bo¿e, Zostañcie z Bogiem. Nie tyl-
ko: o Bo¿e, co siê sta³o. Ju¿ w samym �pie-
wie na Twoj¹ cze�æ - Bo¿e - mo¿na siê za-
kochaæ.

Przyjd� Królestwo Twoje  - Jeste� Kró-
lem. Ale nie tego �wiata, nie teraz. Chcê Ci
s³u¿yæ, dziêkujê, ¿e mnie wybra³e� na Two-
jego s³ugê. B¹d� Królem wszystkiego, co

Szkic na miniony Dzieñ Ojca (23 czerwca)

MÓJ OJCIEC

ca przed rozpoczêciem Eucharystii. Czê�æ
ludzi modli siê, a czê�æ maj¹c rozbiegane
oczy i "lu�ne g³owy" niczym - przepraszam
- papugi rozgl¹daj¹ siê wokó³, zapomina-
j¹c o miejscu, w którym siê znajduj¹.

Podobne zachowanie obserwuje siê
przy wchodzeniu do �wi¹tyni. Czê�æ wier-
nych robi znak krzy¿a �wiêtego, czê�æ nie
¿egna siê wcale, a jeszcze inni wykonuj¹
gesty przypominaj¹ce rodzaj opêdzania siê
od komarów ni¿ znak krzy¿a na swoim ser-

cu. Przykre jest to, jak ma³a jest troska o
dzieci podczas Mszy �wiêtej. Rodzice mo-
gliby bardziej zadbaæ o zachowanie swych
pociech, dzieci biegaj¹ce po ko�ciele i g³o-
�no rozmawiaj¹ce nie bardzo sprzyjaj¹ at-
mosferze  Spotkania z Bogiem.

No ale tu chyba "k³ania siê "umiejêt-
no�æ przekazania i przestrzegania pewnych
zasad przez rodziców. �wiadczy o tym fakt,
¿e czê�æ najm³odszych potrafi w miarê spo-
kojnie "dotrwaæ" do b³ogos³awieñstwa.

Acha! - jeszcze jedno. S¹ wakacje, a
od Boga nie ma wakacji.

WOJCIECH

mi dajesz. Chcê ca³y czas móc powiedzieæ:
nie mogê siê doczekaæ Twojego Królestwa.

B¹d� wola Twoja, jako w Niebie
tak i na ziemi  - Wola Twoja, nie moja.
Jak¿e czasem trudno j¹ zrozumieæ. Jak
dziecko zawierzam Ci. Wierzê, ¿e Twoja
wola jest zdecydowanie lepsza - nie tylko
dla mnie. I nie tylko w Niebie - niech bê-
dzie Twoja wola - tu na ziemi. W�ród nas.

Chleba naszego powszedniego daj nam
dzisiaj  - Karm nas Swoim Cia³em. Chle-
bem, którego nigdy dosyæ. Z miodem. Dla
serca.

I odpu�æ nam nasze winy - tu s³owa sio-
stry Faustyny mówi¹ wszystko  - Mi³osier-
dzie Bo¿e to jedyna rzecz, która naprawdê
cz³owiekowi jest potrzebna. JEDYNA.

Jako i my odpuszczamy naszym wino-
wajcom. - Czy odpu�cisz nam tylko tyle,
ile my odpu�cimy innym? Ale co tracimy
odpuszczaj¹c? Ja nie znajdujê niczego war-
to�ciowego. Odpuszczam jak tylko mogê.

I nie wód� nas na pokuszenie - Uchowaj
nas od pokus - jak¿e czasem trudno siê im
oprzeæ. Jedyna nadzieja, ¿e w s³abo�ci si³a
siê doskonali.

Ale nas zbaw ode z³ego - Ju¿ to zrobi³e�.
Zbawienie przysz³o przez krzy¿. Ogromna
to tajemnica. Ka¿de cierpienie ma sens.
Prowadzi do pe³ni ¿ycia.

Amen - Niech siê tak stanie. Wiara czyni
cuda. O cokolwiek Go poprosimy w Jego
Imiê - bêdzie nam dane. Cokolwiek - ale¿
to niesamowite.

Dr¿¹c¹ rêk¹ podpisujê siê
 PAWE£
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DRODZY - SIOSTRY I BRACIA -
W CHRYSTUSIE

Ze wszystkich stron i bez przerwy wierni
prosz¹: - Mówcie nam o Bogu.

Ksi¹dz staje jednak przed zadaniem nie-
mo¿liwym, lecz wie, ¿e Bóg w³adny jest w bez-
w³adnych, mocny w s³abych i ¿e Bóg pomaga
nie tyle �wiêtym, co s³abym i grzesznym, po-
trzebuj¹cym pomocy (...) Spodziewamy, ¿e Bóg
obdarzy nas darami obfito�ci, wra¿eñ, a gdy tego
nie otrzymamy, zbyt szybko siê zniechêcamy
(...)

W dzisiejszej Ewangelii Jezus powie-
dzia³: (Mt 213.16-20) Dana Mi jest wszelka
w³adza w niebie i na ziemi. Po tym rozkazuje
Aposto³om, aby szli, aby udzielali chrztu, aby
nauczali wszystkie narody. Ka¿de z tych we-
zwañ jest nakazem, Jezus wysy³a swoich
uczniów do ka¿dego narodu, bez wyj¹tku. Przy-
k³adem takiego postêpowania jest niew¹tpliwie
papie¿ Jan Pawe³ II. (...) W czasie swej piel-
grzymki po Afryce przeje¿d¿aj¹c przez wioskê
obok chat zbudowanych ze s³omy i b³ota za-
pragn¹³ odwiedziæ jedn¹ z nich. (...) Nie zwa-
¿aj¹c na nêdzne warunki i jej stan, co mog³o
zra¿aæ do wej�cia wst¹pi³ tam. Na kilkunastu
metrach zasta³ matkê, ojca i dziesiêcioro dzie-
ci. (...) Papie¿ obj¹³ matkê, przywita³ siê z oj-
cem i dzieæmi, i zacz¹³ rozmawiaæ. (...) Roz-
mawia³ z nimi o g³odzie, o braku wody, o ro-
dzinie i trudno�ciach jakie prze¿ywaj¹. By³o to
spotkanie tej rodziny z chrze�cijaninem- piel-
grzymem (...) Wszyscy z tego powodu byli bar-
dzo szczê�liwi.

Nastêpny nakaz dany Aposto³om to
�chrzciæ wszystkie narody�. Chrzciæ to znaczy
zanurzaæ, Aposto³owie maj¹ byæ tymi, którzy
bêd¹ zanurzaæ wszystkie narody w Imiê Ojca i
Syna i Ducha �wiêtego. To znaczy pobudzaæ
do tego, aby by³y otwarte na dzia³anie Ducha,
aby siê przemienia³y i z ludzi obcych stawa³y
siê Synami Bo¿ymi.

Ostatni nakaz (...) Uczcie je (narody) za-
chowywaæ wszystko, co wam przykaza³em (...)
W miarê przyjmowania chrztu. W miarê prze-

mieniania siê na Synów Bo¿ych Duch �wiêty
bêdzie ich umacnia³ i stan¹ siê uczniami. (...)
Przykazania Bo¿e, o których mówi³ Jezus to
okre�lenie wewnêtrznej dzia³alno�ci chrze�ci-
janina (...) Jezus dodaje te¿ obietnicê (dla w¹t-
pi¹cych, zniechêconych): A oto Ja jestem z
wami, a¿ do skoñczenia �wiata.

Ksiê¿a s¹ lud�mi, którzy na pustyni swo-
jego ¿ycia spotkali Pana Boga. Pe³ni zachwytu
nad tym ca³ym swoim ¿yciem oddaj¹ siê Bogu
i ludziom. Ksi¹dz mo¿e byæ szczê�liwy, bo w
Bogu zostali mu powierzeni wszyscy ludzie (:..)
aby ich kochaæ i byæ kochanym. Starszy cz³o-
wiek, który mia³ problemy z wiar¹ (...) poszed³
do znanego sobie ksiêdza, poniewa¿ my�la³, ¿e
rozmowa z nim pomo¿e mu rozwiaæ jego pro-
blemy (...) Ksi¹dz mia³ akurat go�cia, lecz przez
uchylone drzwi zobaczy³ czekaj¹cego starsze-
go cz³owieka. Wyszed³ i z u�miechem poda³ mu
krzes³o (...) Rozmowa tego cz³owieka z ksiê-
dzem by³a d³uga i burzliwa. Po tej dyskusji cz³o-
wiek ten sta³ siê wierz¹cym (...) Kap³an, gdy
spotka³ go pó�niej przypadkowo zapyta³ (...),
co w tej d³ugiej dyskusji sta³o siê dowodem
przekonywaj¹cym Pana? (...) Ten odpowiedzia³:
- Sposób w jaki poda³ mi Ksi¹dz krzes³o, abym
siê nie zmêczy³ oczekiwaniem. Tak samo jest z
Chrystusem, który objawia nam Swoj¹  obec-
no�æ (...) Jest to obecno�æ aktywna, ¿yciowa,
przemieniaj¹ca, Jest to jednak obecno�æ nie-
uchwytna i bezpo�rednia (...) Jest to jakby we-
wnêtrzne �wiat³o w nas, czy promieniowanie
Bo¿e. Tego nie da siê  powiedzieæ s³owem. To
jest ogromna tajemnica, a wszelkie s³owo jest
ograniczone (...)

Pozostaje nam tylko pogr¹¿enie siê w
wewnêtrznej ciszy, wewnêtrznym skupieniu,
które praktykuj¹ wszyscy ci, którzy potrafi¹ s³u-

W niedzielê 18 czerwca

TRUDNE ZADANIE
W Uroczysto�æ Trójcy Przenaj�wiêtszej,

w dniu 18 czerwca 2000 roku o godz. 13.00
odprawi³ Mszê �w. neoprezbiter ks. Maciej Sar-
binowski, który w naszej parafii odbywa³ rocz-
n¹ praktykê diakonatu.

Po procesyjnym wprowadzeniu celebran-
sa do o³tarza, przywita³ go ksi¹dz proboszcz
Zygmunt Trybowski. Podziêkowa³ on dzisiej-
szemu neoprezbiterowi za jego roczn¹ pos³ugê
diakonatu w naszej parafii, oraz chrze�cijañskie
formowanie tych, z którymi siê w tym czasie
spotyka³.

Dzisiejszy dzieñ - powiedzia³ - jest wiel-
k¹ ³ask¹ Trójcy �wiêtej dla ca³ej parafii. Niech
przez dzisiejsz¹ Eucharystiê, S³owo wyg³oszo-
ne i b³ogos³awieñstwo prymicyjne sp³ynie na
nas wszystkich obfito�æ ³ask, a z grupy mini-
strantów, lektorów i m³odzie¿y tu obecnej niech
siê wyzwol¹ powo³ania kap³añskie. Pos³ugê
ksiêdza Macieja nazwa³ on "po³¹czeniem nie-
ba z ziemi¹" i ³ask¹ dan¹ przez Trójcê �wiêt¹
wszystkim tu obecnym.

Przed zakoñczeniem Mszy �w. sprawo-
wanej przez ks. Macieja by³y ¿yczenia i podziê-
kowania od dzieci, parafii, oraz ró¿nych wspól-
not z którymi wspó³pracowa³. ¯yczenia z³o¿y-
³o te¿ grono Pedagogiczne ze Szko³y Podsta-
wowej Nr 17, gdzie g³osi³ katechezy.

Na koniec ksi¹dz neoprezbiter udzieli³
prymicyjnego b³ogos³awieñstwa. Ksiêdzu Ma-
ciejowi ¿yczymy wielu ³ask Bo¿ych, du¿o mocy
i opieki Matki Bo¿ej, oraz mi³o�ci od tych do
których zosta³ pos³any na sw¹ pierwsz¹ placów-
kê duszpastersk¹ do Czerniejewa.

ADALBERT

ks. Maciej Sarbinowski

SEKUNDYCJA
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chaæ (...) Nie potrzebuj¹ oni wielkich przemó-
wieñ, ale stopniowo odkrywaj¹ wokó³ siebie (...)
znaki Bo¿ego ognia Mi³o�ci, który ich o¿ywia i
mu siê oddaj¹ (...) Czy¿ nie jest to w³a�nie to,
co Ko�ció³ chce nam powiedzieæ, proponuj¹c
nam, aby�my ws³uchiwali siê w S³owo naszego
Pana, Jezusa Chrystusa? AMEN

Od redakcji: Fragmenty homilii ks. Macieja  wyg³o-
szonej na Mszy �w. sekundycyjnej w naszym ko�cie-
le parafialnym przytoczono  na podstawie zapisu ma-
gnetofonowego. Tekst nie jest autoryzowany. Fot.
Mietek



Lipiec i sierpieñ to pe³nia lata i dla wielu
z nas okres urlopów, wypoczynku po ca³orocz-
nej pracy. Czas wypoczynku jest jednym z wa¿-
niejszych okresów w naszym ¿yciu. Czy u�wia-
damiamy jednak sobie, ¿e czas ten wyznaczy³
nam sam Stwórca? A tak jest w rzeczywisto-
�ci?

Pismo �wiête podaje, ¿e Bóg, kiedy za-
koñczy³ dzie³o stworzenia �wiata przesta³ pra-
cowaæ. Przesta³ - znaczy odpoczywa³. Wiedz¹c,
¿e wszystko co Bóg ustanawia jest dobre, pa-
miêtajmy te¿, ¿e ten rytm dzia³ania i podzia³
czasu na pracê i wypoczynek, ukazuje zamys³
Stwórcy, aby u�wiêciæ czas odpoczynku. U�wiê-
ciæ to znaczy oddaæ chwa³ê Bogu. Znaczenie
tej chwa³y ma swoje �ród³o w uznawaniu ini-
cjatywy Boga podczas jakiejkolwiek pracy. Je-
zus stwierdzi³ wprost, ¿e bez Niego nic nie
mo¿emy zdzia³aæ. Tak - Bóg jest autorem
wszystkich dzia³añ i Jemu winni�my dziêkowaæ
za wszystko, co jest efektem naszej pracy.

W dzisiejszych czasach wiele osób jest
zatroskanych, ¿e nie zd¹¿¹ wykonaæ tego, co
zamierzaj¹. S¹ tacy, którzy s¹dz¹, ¿e czas od-
poczynku, to czas stracony, zmarnowany. Czê-
sto uzasadniaj¹c swe racje, powo³uj¹ siê na
poczucie obowi¹zku, którego tak ma³o. S¹ i tacy,
którzy uznaj¹ takie postêpowanie za cnotê pra-
cowito�ci.

Ile w�ród nas jest tych, którzy chc¹
wszystko wzi¹æ w swoje rêce, urz¹dziæ wszyst-
ko jak najprêdzej po swojemu, nie licz¹c siê
niejednokrotnie z realiami. Pamiêtajmy wiêc,
¿e Bóg wzywa cz³owieka do zatrzymania siê w
drodze. Jezus tak¿e powiedzia³ do Marty, która
mo¿e uchodziæ za symbol zapracowanych ko-
biet dnia dzisiejszego, s³owa: - Marto, trosz-
czysz siê i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko
jednego. Potrzeba jednego, wiêc czego?

Po�piech i nadmiar spraw, jakie chcemy
za³atwiaæ s¹ dowodem tego, ¿e cz³owiek prze-
staje wierzyæ, zaczyna opacznie my�leæ i jest
przekonany, ¿e nikt poza nim samym nie jest w
stanie niczego za³atwiæ. Takie zapracowanie, a
co idzie w parze zmêczenie, nie tylko ukazuje
brak wiary, ale zamienia ¿ycie w koszmarny lêk
o nasz¹ egzystencjê. Patrz¹c na tak zapracowa-
nych ludzi ma siê wra¿enie, ¿e oni ¿yj¹ tak, jak-
by bez nich �wiat za chwilê mia³ siê zawaliæ, a
oni jedni s¹ w³adni zatrzymaæ jego unicestwie-
nie.

Kolejn¹ przyczyn¹ naszego zapracowa-
nia jest zach³anno�æ i pycha. Problem jest to
stary, a korzenie jego siêgaj¹ grzechu pierwo-
rodnego. Pycha nasza sprawia, ¿e gromadzimy
bez opamiêtania sukcesy i zdobycze moralne,
nawet pod pozorem czynienia dobra. Zabiega-
my o coraz wiêcej, bo to potrzebne bêdzie in-
nym: domownikom, rodzinie, dzieciom. Takie
uporczywe gromadzenie nadmiaru to niebezpie-
czeñstwo utraty spokoju wewnêtrznego. Tego
spokoju, który jest warunkiem dzia³ania w nas
darów Ducha �wiêtego. Tylko w uciszeniu
mo¿na bowiem us³yszeæ g³os Chrystusa - "Trze-
ba tylko jednego!" Wiêc czego trzeba? Trzeba,
aby�my byli w stanie zawsze Go us³yszeæ.

Czas wakacji i urlopów otwiera szansê
znalezienia wewnêtrznej harmonii. To przecie¿
dar samego Boga, który zaprasza, by szukaæ Go
w g³êbi swojego wnêtrza. By szukaæ inaczej ni¿
zwykle. To, co w tym darze istotne, dotyczy
mi³o�ci i wynikaj¹cego z niej g³êbokiego sensu
¿ycia. Jego tre�æ pozwala na zaspokojenie
wszystkich ludzkich têsknot i aspiracji. Pozwala
znale�æ �ród³o tego zaspokojenia. Stanie siê tak,
o ile cz³owiek pozwoli, by czas odpoczynku sta³
siê czasem przeznaczonym na wspólne przeby-
wanie z Bogiem.

Wrócê jeszcze raz do stworzenia �wiata.
W tym akcie Bóg ustanowi³ porz¹dek i normy
¿ycia na ziemi. Cz³owiek dosta³ przywilej pra-
cy. Praca sta³a siê nakazem i trudem. Dana zo-
sta³a nam ku wzrostowi, a jej uci¹¿liwo�æ to
sta³e przypomnienie o dawnej niewierno�ci i
grzechu.

Dany zosta³ nam równie¿ przywilej od-
poczynku. Mamy przecie¿ na�ladowaæ Boga w
jego postêpowaniu. To na�ladowanie to pozo-
stawanie w kontakcie w czasie odpoczynku, w
bezpo�redniej blisko�ci z naszym Stwórc¹. To
dar do�wiadczenia Boga przy nas i z nami.

Nieprawd¹ jest, ¿e bliskie obcowanie z
Bogiem zarezerwowane jest jako dar dla wy-
branych, dar dla mistyków i �wiêtych. To jest
dar dla zwyczajnych ludzi - takich jak my. Let-
nie wêdrówki, czy siedzenie w cieniu na ³awce
w�ród szumu drzew to jest nam podarowany
stan. Jak czêsto wtedy mówimy: - Och, jak mi
dobrze, oby nigdy ten czas siê nie skoñczy³. W
ka¿dej takiej chwili mo¿esz zobaczyæ Boga.

Bóg przychodzi do nas w ciszy poranka,
w blasku gwiazd. On staje na rozstajach dróg,
po�ród kamiennych górskich �cie¿ek, czy w�ród
traw. On tam jest, po prostu stoi i czeka. Nie
spieszy siê, nie pogania nas, ale jest. Jest wszê-
dzie tam, gdzie przebiega nasze ¿ycie. Pozwól-
my Mu dotkn¹æ siê powiewem wiatru, czy po-
b³ogos³awiæ jak monstrancj¹ - zachodz¹cym
s³oñcem. Wyciszmy siê, odpoczywajmy i po-
zwólmy Mu dzia³aæ.

Oka¿e siê, ¿e wcale nie trzeba mieæ pasz-
portu, czy konta w banku, aby spotkaæ siê z ³a-
godno�ci¹ Boga. Wystarczy czasem otworzyæ
okno, popatrzeæ na przechodz¹cych ludzi, po-
machaæ komu� rêk¹, u�miechn¹æ siê. Pamiêtaæ
jednak trzeba, aby w pogoni za utraconym -
naszym zdaniem - czasem nie przekroczyæ do-
zwolonej prêdko�ci i nie wypa�æ z trasy.. Gdzie-
kolwiek udajesz siê na tegoroczny urlop, zdej-
mij nogê z gazu, zjed� na pobocze, zatrzymaj
siê i poczekaj. W³a�nie w tym miejscu bêdzie
czeka³ na ciebie Bóg.

¯yczê ci spotkania z Nim.
KRZYSZTOF

---------------------------

Od redakcji:
Naszym dzielnym Krzysztofom: ks. Asy-
stentowi i KfAD-owi sk³adamy serdeczne
¿yczenia imieninowe. Trwajcie i nie usta-
wajcie w drodze.

Czlowiek a wypoczynek

ZDEJMIJ NOGÊ Z GAZU

Pierwszego lipca br. wyruszy³a z Fordo-
nu do Che³mna XXII Fordoñska Pielgrzymka
Piesza. Wymarsz nast¹pi³ po Mszy �w. o godz.
6.00 z ko�cio³a pw. �w. Jana Aposto³a na For-
donie, któr¹ sprawowali pod przewodnictwem
ks. dziekana Zygmunta Trybowskiego ks. Prze-
mys³aw Ksi¹¿ek (proboszcz parafii pw. �w.
Jana) i ks. Edmund Sikorski (proboszcz parafii
pw. �w. Mateusza).

Pielgrzymka prowadzi³a tradycyjn¹ tras¹
przez: Ostromecko (przystanek), Czar¿e (przy-
stanek z posi³kiem w po³udnie), Kokocko (przy-
stanek na odpoczynek). Z pielgrzymami wêdro-
wa³ ks. Waldemar Krawczak (wikariusz z para-
fii �w. Jana).

Po przybyciu do celu wêdrówki - Sank-
tuarium Matki Bo¿ej Che³miñskiej w Che³m-
nie, nast¹pi³o zakwaterowanie w Domu Ksiê¿y
Pallotynów oraz (niespodziewanie) w domach
mieszkañców Che³mna.

Przemoczeni i zziêbniêci pielgrzymi nie
poddali siê i dzielnie uczestniczyli we Mszy �w.
(Pasterce) o godz. 24.00, której przewodniczy³
nasz ks. proboszcz Zygmunt Trybowski.

Organizatorzy pielgrzymki serdecznie
dziêkuj¹ Parafiom �w. Jana Miko³aja, Mateusza
i Matki Bo¿ej Królowej Mêczenników za wie-
lorakie wsparcie pielgrzymki. Podziêkowania-
mi obejmuj¹ równie¿ parafie w Ostromecku i
w Czar¿u oraz wspólnotê Domu ks. Pallotynów
w Che³mnie i jego mieszkañców, którzy udzie-
lili pielgrzymom dachu nad g³ow¹.

Warto dodaæ, ¿e do Che³mna, mimo pa-
daj¹cego na ca³ej trasie deszczu, dosz³a ponad
stu osobowa grupa p¹tników (w tym równie¿ z
naszej parafii), w której przewa¿ali ludzie m³o-
dzi. Godnym podkre�lenia jest fakt, ¿e po dro-
dze do wêdruj¹cej grupy do³¹czyli jeszcze wier-
ni z parafii w Czar¿u i wszyscy wytrwali do
koñca.

Koñcz¹c tê notatkê trzeba stwierdziæ, ¿e
utrudzeni ale i obdarowani duchowymi darami
p¹tnicy, powrócili ca³o do swoich domów i ¿e-
gnali siê zapraszaj¹c na XXIII Pielgrzymkê -
za rok.

 SZYMON

Mimo deszczu

PIECHOT¥
DO CHE£MNA
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By³ taki turnus

KOCHANE PRZYJEZIERZE
W przypadaj¹ce 6 lipca br. �wiêto Naj-

�wiêtszej Maryi Panny Uzdrowienia Chorych
Msza �w. o godz. 18.30 celebrowana by³a w
intencji osób chorych, niepe³nosprawnych,
starszych i samotnych. Chorych nie tylko fi-
zycznie, ale i duchowo, jak to podkre�li³ w
homilii ks. Marek.

Po Mszy �w. wszyscy, którzy czuli
tak¹ potrzebê zostali zaproszeni do Domu Ka-
techetycznego na wspólne spotkanie. Na
modlitwê przyby³y osoby nie tylko z naszej
parafii. Po nawi¹zaniu kontaktów na obozie
w Przyjezierzu, zaproszono na to spotkanie
p. Ewê, prowadz¹c¹ Fordoñski Oddzia³ Wo-
jewódzkiego O�rodka Osób Niepe³nospraw-
nych wraz z jej podopiecznymi. Przybyli, nie
zawiedli.

W salce po krótkim przedstawieniu siê
Grupy "D¹b" i ciep³ych s³owach powitania,
które w imieniu ks. Proboszcza przekaza³ ks.
Marek odmówiono, jak w ka¿de Maryjne
�wiêto Ró¿aniec. Z uwagi na to, ¿e by³y to
osoby chore, a pora do�æ pó�na skrócono tê
modlitwê do jednej dziesi¹tki. Proszono
Matkê Bo¿¹ o si³y w znoszeniu cierpienia, o
³askê odczytania tego, co Bóg chce ka¿demu
z nas przekazaæ, o ci¹g³e odradzanie siê w
nas Jezusa. Proszono o moc oraz ³askê ofiary
i nieustanne odnajdywanie Boga w modli-
twie.

Po takim wstêpie, przy ciastku, herbat-
ce czy kawie by³o wiele rozmów i wspólne
�piewanie ró¿nych piosenek przy d�wiêkach
akordeonu. Czas szybko mija³ i zbli¿y³a siê
godzina Apelu Jasnogórskiego. Po wy�pie-
waniu Maryi, ¿e my jeste�my i czuwamy po-
¿egnano Panienkê na dobranoc. Nie zabra-
k³o te¿ wspólnego "Dobrze, ¿e jeste�".

Rozstanie jednak trwa³o d³ugo, bo wie-
lu przyby³ych nie mog³o zakoñczyæ wspól-
nych rozmów o minionym wieczorze suge-
ruj¹c nie�mia³o potrzebê kolejnych takich
spotkañ. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e w�ród
przyby³ych opiekunów osób chorych, w czyn-
n¹ pomoc w³¹czyli siê cz³onkowie ró¿nych
wspólnot naszej parafii, jak i go�cie z ze-
wn¹trz. By³ to piêkny przyk³ad wzajemnej in-
tegracji w duchu chrze�cijañskim. Widz¹c to
mo¿na �mia³o rozszerzyæ motto naszego Sej-
miku Parafialnego "Wspólnym trudem s³u-
¿ymy rodzinie parafialnej� dodaj¹c  i "wszyst-
kim potrzebuj¹cym pomocy".

Spotkanie pokaza³o jak potrzebna jest
taka inicjatywa. Na pewno nie by³ to czas stra-
cony, a przeciwnie, kilkadziesi¹t minut wiel-
kiej rado�ci dla jednych i drugich.

D¥B-OWIAK

Od redakcji: ¯ycz¹c organizatorom wiêcej ta-
kich i podobnych pomys³ów dziêkujemy wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek sposób w³¹czyli siê w
to dzie³o i polecamy ich opiece Naszej Patron-
ki Królowej Mêczenników.

NMP Uzdrowienia Chorych

SPOTKANIE
Lato w pe³ni. Czas wypoczynku, pod-

ró¿y, zwiedzania, czas relaksu i czas refleksji.
Grupa niepe³nosprawnych mia³a okazjê

zrealizowania swych wakacyjnych oczekiwañ
na dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym
w Przyjezierzu w dniach od 9 do 23 czerwca
br.

Przyjezierze jest ulubionym miejscem
wypoczynku dla do�æ licznej sta³ej grupy
uczestników. Las, woda, spokój, bezpo�redni
kontakt z przyrod¹ - tu¿ za drzwiami domku
sprzyja wyciszeniu, rozlu�nieniu, ³atwiejszemu
pokonywaniu barier, kontaktom towarzyskim i
nawi¹zywaniu przyja�ni. Dodatkowym atutem
w tym roku by³a sprzyjaj¹ca pogoda. Mo¿na
by³o zregenerowaæ swe si³y fizyczne i wzmoc-
niæ siê duchowo. Pomoc¹ by³y te¿: rehabilita-
cja, zajêcia usprawniaj¹ce, wspólne rozrywki i
modlitwa.

Organizatorem turnusu by³ Wojewódz-
ki Zwi¹zek Inwalidów, a bezpo�redni¹ wyko-
nawczyni¹ i dusz¹ przedsiêwziêcia  - El¿bieta
Maruszak - od lat zajmuj¹ca siê tego typu wy-
poczynkiem. Grupa liczy³a 120 osób wraz z
opiekunami - wolontariuszami.

Nie jest ³atwo sprostaæ oczekiwaniom
takiej rzeszy ludzi skupionej na niewielkiej
przestrzeni. Du¿y przekrój wiekowy, rozmaito�æ
schorzeñ to dodatkowe utrudnienia w organi-

zacji czasu wolnego i integracji w grupie. El¿-
biecie udaje siê to doskonale, jednocz¹c wszyst-
kich za pomoc¹ ogromnej mi³o�ci do wszyst-
kich i ka¿dego z osobna.

Dla wielu chorych jest to jedyny w roku
wyjazd poza miejsce zamieszkania i kontakt z

du¿¹ grup¹ ludzi, w�ród których czuj¹ siê ak-
ceptowani, doceniani, kochani. Taka bowiem w
Przyjezierzu panuje atmosfera. £aduj¹ wtedy
swoje "akumulatory", by poprzez wspomnienia
czerpaæ energiê przez ca³y rok.
Aby to wszystko mog³o zaistnieæ i "zagraæ"
potrzebny jest wysi³ek wielu ludzi nie ¿a³uj¹-
cych energii, inwencji, wzajemnie ze sob¹
wspó³pracuj¹cych, a nade wszystko kochaj¹-
cych ludzi. S¹dzê, ¿e pod kierunkiem El¿biety
nie mog³o byæ inaczej.

IRENA - WOLONTARIUSZKA, FOT. MARIA

By³am w Przyjezierzu pierwszy raz. Czu³am siê
jak w rodzinie, tym bardziej, ¿e by³o ze mn¹
wielu znajomych mieszkaj¹cych na terenie na-
szej parafii. Dla mnie pos³ugiwanie chorym
by³o ogromnym prze¿yciem i nowym do�wiad-
czeniem. Nie umiem s³owami wyraziæ tego, co
prze¿y³am. To takie inne i ubogacaj¹ce.

URSZULA

Jestem osob¹ niepe³nosprawn¹. W Przyjezie-
rzu by³am drugi raz. Wyjazd na taki obóz jest
nam bardzo potrzebny. Chocia¿ na kilka dni
zapominamy o naszej chorobie. Podczas poby-
tu na obozie mo¿emy czuæ siê jak jedna wielka
rodzina, a to miêdzy innymi dziêki atmosferze,
któr¹ tworz¹ ludzie dobrego serca.

Pragnê w ten sposób podziêkowaæ kie-
rowniczce El¿biecie za wszystko co dla nas robi.
Jest osob¹ godn¹ podziwu szczególnie za jej
zapa³ i chêæ niesienia pomocy innym. Przyk³ad
Jej dodaje nam si³.

Dziêkujê te¿ paniom Irence i Ulce za
okazywane nam serce i dodawanie otuchy, za
poczucie humoru, za pomoc i modlitwê. Irence
dziêkujê za piêkny �piew podczas Mszy �wiê-
tych, a Ulce za przepyszne ciasta. Wszystkim
za�, którzy organizuj¹ nam te wyjazdy serdecz-
nie dziêkujê

BASIA

Wprawdzie by³am w Przyjezierzu tylko w od-
wiedzinach, ale zauwa¿y³am ogrom ludzkich
cierpieñ i po�wiêcenia. Uwa¿am, ¿e wielu lu-
dziom przyda³by siê taki kontakt, aby innymi
oczami spojrzeli na siebie, najbli¿szych i oto-
czenie. Mo¿e wyzwoli³oby to pokorê akceptu-
j¹c¹ istniej¹cy stan i uruchomi³o ludzkie odru-
chy w kontakcie z takimi osobami.

HALINA
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Nota bene* (1)

KIM JEST
DLA MNIE BÓG?

Niedziela po uroczysto�ci Bo¿ego Cia-
³a. Na zakoñczenie homilii kap³an zachêca
do postawienia sobie podczas procesji, która
bêdzie mia³a miejsce tu¿ po zakoñczeniu Eu-
charystii, pytania: "Kim jest dla mnie Bóg?".
Faktycznie pytanie kluczowe, bowiem odpo-
wied� na nie stymuluje nasze postêpowanie i
jest wyznacznikiem drogi ka¿dego cz³owie-
ka.

Wierni wychodz¹ ze �wi¹tyni i okr¹¿a-
j¹ j¹ dooko³a, w procesji za Chrystusem ukry-
tym w monstrancji, by ponownie przekroczyæ
jej progi. I rzeczywi�cie, wielu wiernych do-
s³ownie zaledwie przekracza próg ko�cio³a.
W kruchcie robi siê na tyle t³oczno, ¿e nie-
mal nie mo¿na wej�æ do �rodka ko�cio³a, tym-
czasem wiêkszo�æ ³awek jest ca³kowicie pu-
stych. Podobnie rzecz siê ma podczas ka¿dej
procesji rezurekcyjnej, tylko t³ok znacznie
wiêkszy. Zastanawiam siê jakie s¹ tego przy-
czyny.  Czy mo¿e bardzo b³ahe, takie jak brak
si³ by przemierzyæ jeszcze kilka kroków do
wnêtrza �wi¹tyni? Lub te¿ jest to  próba za-
oszczêdzenia kilkunastu sekund przy wycho-
dzeniu?  Czy te¿ mo¿e bardziej powa¿ne,  jak
chocia¿by wstyd lub brak odwagi by zbli¿yæ
siê do Boga? Czy mo¿e jeszcze inne? W tym
miejscu ponownie wypada zadaæ sobie pyta-
nie: "Kim jest dla mnie Bóg?".

BOGDAN

*/ �Nota bene� -  ³ac. zauwa¿ dobrze, mówi¹c
nawiasem

Z wakacyjnego notatnika

S¥ TAKIE MIEJSCA
Kraina jezior; ziemia mazursko - augu-

stowsko -suwalska, kusi s³owami piosenki:

Hej! Mazury jakie cudne ...

Okazuje siê, ¿e wielu Rodaków odwie-
dza  strony, gdzie wzburzone fale wigierskiego
jeziora, leniwie p³yn¹ca Czarna Hañcza, prze-
pastne puszcze przeciête jasn¹ wstêg¹ Augu-
stowskiego Kana³u go�ci³y w 1999 roku papie-
¿a Jana Paw³a II.

Zwiedza pokamedulski kompleks klasz-
torny nad jeziorem Wigry ko³o Suwa³k, w któ-
rym Ojciec �wiêty odpoczywa³, zanurzaj¹c siê
w klasztorn¹ ciszê. P³ywa po jeziorze Wigry,
gdy¿ On tam odbywa³ 1,5 godzinn¹ przeja¿d¿-
kê statkiem. P³ywa te¿ statkiem "Serwy", któ-
rym p³yn¹³ jeziorem Bia³ym w kierunku sank-
tuarium w Studzieniczej. Zjada nawet miejsco-
wy specja³ - kartacze - miêso w cie�cie ziem-
niaczanym (pycha), którym Jego czêstowano.
Ludzie szukaj¹ wspomnieñ i �ladów pielgrzym-
ki Wielkiego Pielgrzyma.

GS

Czy¿bym czego� nie wiedzia³a?

O �INNOWIERCACH�
W KO�CIELE

Ostatnio na niedzielnej Mszy �wiêtej
po przeistoczeniu i s³owach kap³ana - "Ta-
jemnica wiary!", us³ysza³am: "Chrystus
umar³, Chrystus zmartwychwsta³, Chrystus
POWRÓCI£!"

Dziwne, czy¿by inne wyznanie, a
mo¿e ja czego� nie wiem. Tajemnica na-
szej wiary jest inna, my ca³y czas czekamy
na przyj�cie Chrystusa w koñcu czasów.
Kiedy to nast¹pi nikt z nas nie wie  bo jak
powiedzia³ Jezus "nie znacie dnia ani go-
dziny." Co nam pozostaje? Nam pozostaje
wierzyæ, modliæ siê i czuwaæ by byæ goto-
wym na przyj�cie Oblubieñca. Mamy wiêc
pamiêtaæ i¿ "Chrystus umar³, Chrystus
zmartwychwsta³, Chrystus POWRÓCI!"
Powtórne przyj�cie Jezusa zapowiada Ma-
rek Ewangelista pisz¹c: Wówczas ujrz¹
Syna Cz³owieczego przychodz¹cego w ob-
³okach z wielk¹ moc¹ i chwa³¹. (Mk 13,
26)

ANIA

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

Uprzejmie donoszê, ¿e ...
W "Wiatraku" wakacje - co nie znaczy

bezczynno�æ. Koñcz¹ w³a�nie obóz w Nado-
lu nad Jeziorem ̄ arnowieckim i �wietlicê let-
ni¹ dla dzieci. Potem ³api¹ oddech i od sierp-
nia zaczn¹ przygotowania do kolejnego roku
szkolnego. Gdyby Pañstwo chcieli zajrzeæ do
biura �Wiatraka� to zapraszaj¹ od 28 sierp-
nia w godz. od 10.00 do 18.00. Od pocz¹tku
wrze�nia mo¿na bêdzie zapisywaæ siê na za-
jêcia. Zachêcam! ̄ ycz¹c mi³ych wakacyjnych
chwil - pozdrawiam

¯YCZLIWA

26 lipca wyruszamy na Pielgrzymkê Pie-
sz¹. Na Jasn¹ Górê wchodzimy 6 sierpnia.
Codziennie relacje z pielgrzymki w Radiu
�Plus�. Wiêcej na str. 20.

8-23 sierpnia wyjazd do Rzymu na XV
�wiatowy Dzieñ M³odzie¿y. Na spotkanie
jad¹ 104 osoby.

11-17 wrze�nia - obóz adaptacyjny dla stu-
dentów I roku w Przyjezierzu. Koszt obo-
zu wynosi  249,99 PLN. Zg³oszenia (imiê,
nazwisko, adres, telefon + dowód wp³aty
zaliczki w wysoko�ci 100 z³.) nale¿y nad-
sy³aæ do DA "Martyria" do 25 lipca.

Jak? Gdzie? Kiedy? - Wra¿enia, opinie, in-
formacje - wszystko znajdziecie w �Na
o�cie¿�.

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

PRZYGOTOWA£A MA£A

Informujemy
zawiadamiamy

�Pêkniêcie duszy, przez
które przenika rozpacz,
unicestwia wszelk¹
my�l o wdziêczno�ci�
ks. Józef Tischner



KALENDARIUM
HISTORYCZNE

POLSKA

26.07.1597 W Krakowie zmar³ jezuita - ks.
Jakub Wujek, t³umacz Biblii z ³aciñskiego
na polski zwanej Wulgat¹. By³o to jedyne
t³umaczenie u¿ywane w naszej liturgii do
czasów Soboru Watykañskiego II.

7.07.1981 Biskup warmiñski Józef Glemp
otrzyma³ nominacjê na arcybiskupa gnie�-
nieñsko- warszawskiego i Prymasa Polski.

5.08.1772 Austria Prusy i Rosja dokona³y
I Rozbioru Polski. Zajêto 210 tys. km2 te-
rytorium zamieszka³ego przez 4,5 mln Po-
laków.

24.08.1932 Pilot Franciszek ¯wirko i in¿.
mechanik Stanis³aw Wigura na polskim sa-
molocie RWD zostali zwyciêzcami III Tur-
nieju Lotniczego Samolotów Turystycz-
nych Chalange (nazwa RWD pochodzi od
nazwisk polskich konstruktorów lotnictwa:
Rogalski, Wigura, Drzewiecki)

BYDGOSZCZ

15.07.1652 Starosta bydgoski Zygmunt
Denhoff zezwoli³ na ponowne za³o¿enie w
Bydgoszczy Bractwa Strzeleckiego.

12.07.1921 W naszym mie�cie otwarto
pierwsz¹ w Polsce fabrykê ¿arówek i lam-
pek elektrycznych. By³o to Towarzystwo
polsko- amerykañskie "Aropol" mieszcz¹-
ce siê przy ul. Sienkiewicza.

22.07.1953 Uruchomiono liniê tramwajo-
w¹ "BRDA" z Babiej Wsi do Kapu�cisk.

16.08.1954 W granice administracyjne
Bydgoszczy w³¹czono dotychczasowe od-
rêbne jednostki administracyjne: Pr¹dy i
Op³awiec.

 FORDON

27.07.1919 W Fordonie powsta³y dwie
nowe i polskie organizacje polityczne: Na-
rodowe Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo
Robotnicze.

1.07.1990 Erygowano parafiê pw. �w. Jana
Aposto³a i Ewangelisty.

3.08.1382 Ksi¹¿ê W³adys³aw Opolczyk
wystawi³ przywilej dla Wyszogrodu, obie-
cuj¹c umocnienie istniej¹cej fortyfikacji
celem ubezpieczenia przeprawy przez Brdê.

19.08.1994 Dzia³aj¹ca przy Zak³adach
Rowerowych "ROMET" Fundacja "PO-
LCYKLING" zaproponowa³a w³adzom
miejskim budowê �cie¿ek rowerowych na
Fordonie.

PARAFIA

20.07.1919 Urodzi³ siê mieszkaj¹cy w na-
szej parafii ks. rezydent Jan Mieczkowski.
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25.07.1998 W naszej parafii go�cili�my
chór z Mohylewa na Bia³orusi.

31.08.1975 Na wzgórzu obok Doliny
�mierci ods³oniêto strzelisty pomnik ku
czci pomordowanych w 1939 roku Pola-
ków. Ca³kowita wysoko�æ pomnika wyno-
si 30,5 metra.

26.08.1997 Grupa Parafialna "D¥B" w uro-
czysto�æ Matki Ho¿ej Czêstochowskiej za-
inaugurowa³a  trwaj¹cy do dzi� zwyczaj
Nabo¿eñstw Maryjnych w naszej parafii.

OPRACOWA£ KFAD

Ludzie z pomnika (32)

Urodzi³ siê 28 kwietnia 1883 roku w
Nowosió³kach pow. Przemy�l, jako syn Ta-
deusza i Floriany, b¹d� Florentyny. z domu
Kupiszewskiej. Szko³ê Powszechn¹ koñczy³
w Nowosió³kach, a w 1902 roku w Gimna-
zjum Klasycznym w Przemy�lu uzyska³ ma-
turê z wyró¿nieniem.

W latach 1903-1907 studiowa³ na Uni-
wersytecie Jana Kazimierza we Lwowie po-
lonistykê na Wydziale Filologicznym. Rów-
nolegle studiowa³ filologiê klasyczna, dziêki
czemu uzyska³ uprawnienia do nauki ³aciny i
greki.

Po ukoñczeniu studiów pracowa³ jako
nauczyciel, najpierw we Lwowie, a nastêp-
nie w Skoczowie.

ZYGMUNT
POLAKOWSKI

W 1920 roku obj¹³ posadê polonisty w
Miejskim Gimnazjum w �remie w woj. po-
znañskim, gdzie pracowa³ dwa lata. W 1922
roku Kuratorium Okrêgu Szkolnego Poznañ-
skiego powierzy³o mu stanowisko dyrektora
w Pañstwowym Gimnazjum im. Boles³awa
Krzywoustego w Nakle nad Noteci¹. Tam
oprócz pracy pedagogicznej i organizacyjnej
na rzecz szko³y, któr¹ kierowa³, w³¹czy³ siê
w pracê naukow¹. Wspólnie z Ignacym Gep-
pertem, Teodorem Bobowskim i Francisz-
kiem Marciniakiem przygotowali i wydali
monografiê pod tytu³em "Krajna i Nak³o".

W 1930 roku Polakowski zosta³ prze-
niesiony do pracy w Bydgoszczy. Powierzo-
no mu obowi¹zki dyrektora Pañstwowego
Gimnazjum Klasycznego przy Placu Wolno-
�ci 9. Pracowa³ tam do wybuchu II wojny. W
ci¹gu tych 9 lat pracy uda³o mu siê wyposa-
¿yæ szko³ê w nowoczesne pomoce naukowe,
znacznie rozszerzyæ ksiêgozbiór biblioteki
szkolnej i pozyskaæ dla tej placówki wysoko
kwalifikowan¹ kadrê nauczycielsk¹. Jego
zas³ug¹ by³o równie¿ wybudowanie w latach
1932-1934 w Ko�cielisku k. Zakopanego
domu wypoczynkowego dla m³odzie¿y Gim-
nazjum.

Pracuj¹c w naszym mie�cie o¿eni³ siê
z Jadwig¹ z domu Dzundza. W czasie wybu-
chu wojny uda³ siê wraz z innymi mieszkañ-
cami Bydgoszczy na tzw. ucieczkê, czyli
wojenn¹ tu³aczkê. Po powrocie, wraz z ¿on¹
i dwiema córkami: Mari¹ i Jadwig¹, zamiesz-
kali u znajomych przy ul. Asnyka. Tam zo-
sta³ w dniu 16 pa�dziernika aresztowany
przez Gestapo i osadzony w obozie dla inter-
nowanych Polaków przy ul. Gdañskiej. Roz-
strzelano go w grupie bydgoskich nauczycieli
w dniu 1 listopada 1939 roku w Dolinie
�mierci w Fordonie. Zw³oki jego zosta³y od-
nalezione podczas ekshumacji w 1947 roku.

PRZYGOTOWA£ KFAD

Materia³y �ród³owe:
Kronika bydgoska TMMB, tom XV,
Bydgoszcz 1994,
Archiwum ZNP Bydgoszcz,
Uzupe³nienia wnuka Grzegorza P. i jego ¿ony
Gra¿yny,
Wspomnienia przekazane przez Wojciecha G.
z Nak³a.

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)



KO�CIO£Y WSCHODNIE
GREKOKATOLICY, UNICI,

PRAWOS£AWIE (C.D.)

PATRIARCHA(gr. patriarches - g³owa
rodu) - w pierwszych wiekach chrze�cijañ-
stwa biskup siedziby ciesz¹cej siê wiêkszym
uznaniem (Antiochia, Aleksandria, Rzym,
Konstantynopol). Po podziale Ko�cio³a na
zachodni i wschodni zwierzchnik Ko�cio³a
wschodniego z rezydencj¹ w Konstantyno-
polu. Patriarcha prawos³awny nie uznaje
zwierzchnictwa papie¿a. Greckokatolicki
uznaje to zwierzchnictwo.

NIEKTÓRE TYTU£Y
PRZYWÓDCÓW DUCHOWYCH

W INNYCH RELIGIACH

JUDAIZM
ARCYKAP£AN - Najwy¿szy Kap³an. Prze-
wodnicz¹cy Wysokiej Rady - Sanhendrynu
w dawnym Izraelu. Mia³ nadzór nad �wi¹ty-
ni¹, w której znajdowa³a siê Arka Przymie-
rza, kultem i personelem (kap³anami i lewi-
tami). By³ po�rednikiem miêdzy Bogiem Jah-
we a ludem i sk³ada³ codzienn¹ ofiarê. Wraz
ze zniszczeniem �wi¹tyni Jerozolimskiej w
70 roku przez Tytusa urz¹d ten zanik³. Ostat-
nim arcykap³anem Izraela by³ Fanniusz.
LEWITA - cz³onek rodu kap³añskiego wy-
wodz¹cego siê od Lewiego - syna Jakuba
pe³ni¹cy funkcjê pos³ugiwania podczas spra-
wowania kultu i bêd¹cy s³ug¹ �wi¹tyni.
CADYK (hebr. - sprawiedliwy) - cz³owiek
wiernie przestrzegaj¹cy zasad religii juda-
istycznej, którego wspólnota uwa¿a za po-
�rednika miêdzy Bogiem a lud�mi.
RABIN (hebr. - mój pan) - zwierzchnik ¿y-
dowskiej wspólnoty religijnej piastuj¹cy
funkcjê religijn¹ bêd¹cy jednocze�nie osob¹
piastuj¹c¹ funkcjê s¹downicz¹. Rabin zgod-
nie z prawem polskim zaliczany jest do osób
duchownych. (cdn.)

OPRACOWA£  KFAD

Materia³y �ród³owe:
* �S³ownik chrze�cijanina � symbole, pojêcia,
zwroty, nazwy � pochodzenie i znaczenie� Pra-
ca zbiorowa. Wyd. Ksiê¿a Redemptory�ci � War-
szawa 1997; * Ligenza Marian: �Ma³y s³ow-
nik zwrotów, pojêæ i symboli religijnych�,  WNK
Warszawa  1997 r.

S£OWNIK
- PRZEWODNIK (15)

Ogólne informacje
Pielgrzymka piesza poprzez koniecz-

no�æ poniesienia pewnych ofiar ma przede
wszystkim charakter pokutny. Dlatego od sa-
mego pocz¹tku nale¿y siê liczyæ z pewnymi nie-
wygodami oraz z trudem pielgrzymowania,
wynikaj¹cym z ca³odziennego s³oñca, mo¿e
deszczu, a mo¿e zbyt krótkiego wypoczynku.

Pielgrzymka ta jest nazwana Promieni-
st¹, poniewa¿ z ró¿nych miejsc Archidecezji
wychodz¹ samodzielne, niezale¿ne w wêdrowa-
niu grupy, które jednak wspólnie przychodz¹ 8
sierpnia o godzinie 16.00 na szczyt Jasnogór-
ski, by razem przybyæ przed oblicze Pani Czê-
stochowskiej. Zatem mamy swoj¹ w³asn¹ trasê
i noclegi. Tym niemniej koniecznie trzeba pa-
miêtaæ o materacach i �piworach.

Baga¿, który pojedzie samochodem,
przynosimy 29 lipca, przychodz¹c na Mszê
�wiêt¹ na godzinê 18.30, czyli w dniu poprze-
dzaj¹cym wymarsz pielgrzymki.

Pocz¹tek pielgrzymki bêdzie nastêpne-
go dnia - 30 lipca w naszym ko�ciele Matki
Bo¿ej Królowej Mêczenników na Mszy �wiê-
tej o godzinie 6.00.

Jak nale¿y siê przygotowaæ do pielgrzymki?
Przede wszystkim warto jest przygoto-

waæ siê kondycyjnie. W zale¿no�ci od potrzeb,
odpowiednio wcze�niej rozpocz¹æ spacery, aby
przyzwyczaiæ w³a�ciwe miê�nie. Konieczne
wydaje siê chodzenie w butach, które bêd¹ s³u-
¿y³y na pielgrzymce, oraz w skarpetkach bawe³-
nianych, czy we³nianych (nie sztucznych!). Ci,
którzy chc¹ i�æ w spodniach, powinni wiedzieæ,
¿e nie s¹ tu dobre ¿adne "wycierusy", ani inne
obcis³e spodnie, lecz w³a�nie jakie� lekkie i lu�-
ne.

Tradycj¹ pielgrzymki (jej powaga) jest
to, i¿ nie chodzimy wydekoltowani czy pó³na-
dzy. St¹d nale¿y przygotowaæ odpowiednie blu-
zy, koszule, swetry, itd. Potrzebne jest te¿ przy-
gotowanie sobie prowiantu (najlepiej w gru-
pach, tak jak siê znamy). Bêd¹ to np. ró¿ne kon-
serwy. Dobrze jest je zabraæ ze sob¹ z domu.
Na trasie generalnie jeste�my goszczeni ciep³ym
posi³kiem, ale jest kilka dni. kiedy jeste�my
zdani na siebie.

Potrzeba zatem pewnej gotówki na za-
kupy. Jak zwykle nale¿y mieæ ze sob¹ bieliznê,
�rodki do mycia i higieny, ewentualnie aparat
fotograficzny, gitarê, konieczne leki, szczegól-
nie obowi¹zkowe jest posiadanie banda¿y, opa-

sek elastycznych itp.

Ile kosztuje pielgrzymka?
W zwi¹zku z tym, ¿e razem z grup¹ je-

dzie samochód ciê¿arowy, który wiezie baga¿
nie potrzebny w czasie dnia, ¿e trzeba op³aciæ
nocleg na Jasnej Górze, ¿e pielgrzymi musz¹
zostaæ ubezpieczeni oraz, ¿e trzeba pokryæ pew-
ne koszty organizacyjne w tym roku ustalono
koszt udzia³u w pielgrzymce na 70 z³.

Gdyby z jednej rodziny pielgrzymowa-
³o wiêcej osób, to ka¿da nastêpna bêdzie p³aci-
³a po³owê poprzedniej. Oczywi�cie nie wolno
zapomnieæ o kieszonkowym na konieczne za-
kupy.

Kto mo¿e wzi¹æ udzia³ w pielgrzymce?
W³a�ciwie ka¿dy! Ale nale¿y spe³niæ

pewne warunki. Aby staæ siê uczestnikiem gru-
py trzeba zapisaæ siê u przewodnika grupy, b¹d�
w biurze parafialnym, dokonuj¹c odpowiedniej
wp³aty; ponadto m³odzie¿ do lat 18 musi przed-
stawiæ zgodê rodziców b¹d� opiekunów, a dzieci
do lat 15 mog¹ pielgrzymowaæ jedynie pod
opiek¹ wskazanych osób doros³ych. Osoby spo-
za naszej parafii musz¹ jeszcze przedstawiæ od-
powiednie za�wiadczenie ze swojej parafii.

Trasa Pielgrzymki
30 lipca: Fordon, £êgnowo, Wypaleniska,
Chro�na, Rojewo
31 lipca: Rojewo, Wierzchos³awice, Modlibo-
rzyce, Pieranie (obiad), Radziejów
l sierpnia: Radziejów, Piotrków Kujawski, To-
mis³awice (obiad), Sompolno, M¹kolno
2 sierpnia: M¹kolno, Dêby Szlacheckie (�nia-
danie), Ko³o (obiad), Brudzew
3 sierpnia: Brudzew, Turek, Kowale, Dobra,
Jeziorsko
4 sierpnia: Jeziorsko, Warta, Sieradz
5 sierpnia: Sieradz, Burzenin, Brzyków, Ko-
nopnica, Wroñsko
6 sierpnia: Wroñsko, Osjaków, Siemkowice,
Pajêczno
7 sierpnia: Pajêczno, Janki, Wa¿ne M³yny,
Cykarzew, Rybna
8 sierpnia: Rybna, Kokawa, Lubojna, Kiedrzyñ,
Czêstochowa - Jasna Góra

Informacje o Pielgrzymce Promienistej
z Bydgoszczy - Fordonu na Jasn¹ Górê zaczerp-
niêto z informatora dla potencjalnych pielgrzy-
mów.

PRZYGOTOWA£ PIECHUR

Pielgrzymka do Czêstochowy

PROMIENI�CIE
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Z opó�nieniem

AKADEMICKA 12
28 kwietnia "Akademicka 12" obchodzi-

³a swój dwusetny jubileusz. Tak, tak to ju¿ 200
programów, a¿ trudno w to uwierzyæ ale to
prawda. Zmienia³y siê radia, a "Akademicka 12"
ci¹gle ta sama dotrwa³a a¿ do teraz. Jak na ju-
bileusz przysta³o nie oby³o siê bez przyjêcia.
Go�cie, a w�ród nich redaktor naczelny Radia
Plus pan Maciej Schmiegiel, przybyli do polo-
wego studia zlokalizowanego w sali D. A. "Mar-

tyria". W tym¿e studiu odby³o siê nagranie"na
¿ywo", by³y wywiady, wspomnienia no i oczy-
wi�cie cykliczny konkurs "Co trzymam w ³ap-
kach?", w którym mo¿na by³o wygraæ antenê
radiow¹. Na tak powa¿nym jubileuszu nie za-
brak³o tortu i ¿yczeñ by audycje by³y coraz lep-
sze. Zaraz po zakoñczeniu emisji w polowym
studiu, rozpocz¹³ siê program w Radiu Plus.
Podczas jego trwania ³¹czyli�my siê z polowym
studiem w Fordonie.

Atmosfera by³a wspania³a, niestety takie
jubileusze zdarzaj¹ siê raz na dwie�cie progra-

mów i na nastêpny jeszcze d³ugo trzeba bêdzie
czekaæ.

Wszystkim, którzy pomogli w zorgani-
zowaniu przyjêcia jubileuszowego "Akademic-
ka 12" sk³ada serdeczne podziêkowania.

RADIOAKTYWNA

Od redakcji:
Dziêkujemy za to �wiadectwo s³u¿by s³owem
w eterze. Ludzie z �Dwunastki� przeka¿¹ in-
formacje z Pielgrzymki pieszej do Czêstocho-
wy. Koniecznie s³uchajcie. Wiêcej na str. 20.



  Z KANCELARII  PARAFIALNEJ

CHRZTY
Ja ciebie chrzczê:

w imiê Ojca i Syna
i Ducha �wiêtego

25. czerwca 2000 r.

Klaudaia Weronika Grzonka
ur. 22.03.2000 r.

Hubert Mateusz Ha³as
ur. 11.04.2000 r.

Angelika Anna Raus
ur. 6.05.2000 r.

Anna Dyra³a
ur. 14.03.2000 r.

Julia Amrita £apot
ur. 1.04.2000 r.

Szymon Szlachcikowski
ur. 3.04.2000 r.

Wiktor Jerzy Ku�ma
9.11.1998 r.

9. lipca 2000 r.

Damian Tomaszewski
ur. 20.02.2000 r.

Cyprian Kustosz
ur. 29.05.2000 r.

Laura Emilia Kugiel
27.05.2000 r.

Paula Patrycja Stefañska
ur. 13.05.2000 r.

Patronuj¹ naszym ulicom (55)

IZABELA ROMANOWSKA
Urodzi³a siê 20 stycznia 1902

roku w Kaiñsku na Syberii. By³a
wnuczk¹ zes³anego tam przez w³a-
dze carskie powstañca styczniowe-
go, a córk¹ urodzonego równie¿ na
zes³aniu Adama Romanowskiego i
Stanis³awy.

Po zwyciêstwie rewolucji so-
cjalistycznej Romanowscy, jako ze-
s³añcy poprzedniej w³adzy - caratu,
mogli opu�ciæ Syberiê. Trzeba by³o
wprawdzie pokonaæ wiele trudno-
�ci, ale uda³o siê. Osiedlili siê na
obecnych terenach Litwy.

Izabela okaza³a siê bardzo
zdoln¹ uczennic¹ i po uzyskaniu
matury podjê³a studia medyczne na
Uniwersytecie Stefana Batorego w
Wilnie. Ukoñczy³a je w 1928 roku
uzyskuj¹c dyplom i tytu³ doktora
wszechnauk lekarskich. Pracuj¹c
jako lekarz specjalizowa³a siê w le-
czeniu gru�licy i chorób p³uc.

Po wyzwoleniu, w 1945 roku
Izabela Romanowska trafi³a do Byd-
goszczy. Tu natychmiast z wielkim
oddaniem zajê³a siê prac¹ zwi¹zan¹
z walka z gru�lic¹ w mie�cie, jak i
w ca³ym ówczesnym województwie
pomorskim. Organizowa³a Poradnie
Przeciwgru�licze w wielu okolicz-
nych miejscowo�ciach i to nie tylko
w miastach, ale i na wsiach. Prowa-
dzi³a te¿ nadzór nad tymi Przychod-
niami.

Pomimo trudno�ci komunika-
cyjnych, w tych pierwszych latach
powojennych, zawsze by³a gotowa
w razie potrzeby udaæ siê na miej-
sce i s³u¿yæ tam sw¹ rad¹ i pomoc¹.
Znana by³a z tego, ¿e czêsto w go-
dzinach popo³udniowych przy-
je¿d¿a³a na wie�, aby odwiedziæ
chorych, którzy wymagali pomocy.
Z miejscowym pracownikiem
O�rodka Zdrowia sz³a wówczas do
so³tysa po konn¹ podwodê i nie ba-
cz¹c na to, czy to jest wygodna
bryczka, czy te¿ konny wóz (czêsto
jeszcze na drewnianych ko³ach z
metalowymi obrêczami) wsiada³a i
jecha³a z pomoc¹.

W swym ¿yciu przesz³a rów-
nie¿ wiele kilometrów pieszo.
�wiadcz¹ o tym choæby wspomnie-

�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,

wierno�æ i uczciwo�æ
ma³¿eñsk¹

17. czerwca 2000 r.

Maciej £akomy
¯aneta Jêdrzejczyk

Tomasz Wojciechowski
Karolina Ewa Jaworska

S³awomir Daniel Majder
Anna Malak

Miros³aw Krzysztof Jab³onka
Katarzyna Krzy¿anowska

Piotr Kolasa
Katarzyna Kazimiera Jiers

23. czerwca 2000 r.

Sebastian Lewandowski
Kinga Filipek

Bart³omiej Aleksander Rych³owski
Gra¿yna El¿bieta Rybacka

Wojciech Urbaniak
Kinga Agnieszka Guzek

24. czerwca 2000 r.

Pawe³ Nowacki
Magdalena Ewa Topolewska

Jaros³aw S³awomir Steltmann
Kinga Luiza Grochowska

Piotr Szymañski
Ma³gorzata Zab³ocka

Mariusz Mazurkiewicz
Iwona Maria Lewandowska

Robert Glinkowski
Joanna Teresa Wêsierska

30. czerwca 2000 r.

Andrzej Maækowiak

Aleksandra Donarska-Mendlikowska

nia ¿yj¹cych jeszcze i znaj¹cych j¹
ludzi ze Strzelc Górnych. Udaj¹c siê
tam, czy to s³u¿bowo, czy prywat-
nie, z Fordonu zawsze sz³a pieszo.
Dla miejscowych znana by³a ta po-
chylona lekko postaæ w sanda³kach,
z torb¹ na ramieniu. Wielu, gdy aku-
rat jechali wozem j¹ zabiera³o. Gdy
j¹ pytano, dlaczego nie bierze tak-
sówki, ona zawsze mówi³a, ¿e by-
³oby niemoralnie aby ona, zwyk³a
kobieta mia³a "rozbijaæ siê" samo-
chodami, by dotrzeæ do "ciê¿ko na
ni¹ pracuj¹cych" ludzi na wsi.

Doktor Izabela Romanowska
by³a równie¿ wspó³organizatork¹
Bydgoskiego Oddzia³u Polskiego
Towarzystwa Ftyzjopneumologicz-
nego w Bydgoszczy. Za³o¿y³a rów-
nie¿ i przez pewien czas sta³a na
czele Komitetu do Walki z Gru�li-
c¹. Przez wiele lat pracowa³a ofiar-
nie w Poradni Przeciwgru�liczej
przy ul Gimnazjalnej.

Dziêki swej prostocie, dobro-
duszno�ci, otwarciu na wszelkie
potrzeby ludzkie i bezinteresowne-
mu niesieniu pomocy - zawsze
u�miechniêta "Pani Doktórka" zy-
ska³a sobie sympatiê wielu pacjen-
tów. A tak¿e dziêki zamienionym od
czasu do czasu kilku s³owom i roz-
dawanym cukierkom, które czêsto
mia³a przy sobie, równie¿ darzy³o
j¹ sympati¹ wiele zupe³nie jej nie
znanych dzieci.

Doktor Romanowaka zakoñ-
czy³a swoje pracowite i samarytañ-
skie ¿ycie w Bydgoszczy w dniu 23
listopada 1986 roku. Spoczywa na
cmentarzu Nowofarnym przy ul.
Artyleryjskiej 10

KFAD

Od autora:
Warto wspomnieæ, ¿e na terenie na-
szej parafii, przy ulicy Berlinga
mieszka rodzina naszej bohaterki.

Materia³y �ród³owe:
Kuczma R.: Patroni ulic, cz. I,
Relacje osób znaj¹cych wymienio-
n¹ osobi�cie (7 osób)

1. lipca 2000 r.

Maciej Piotr Wysocki
Joanna Brzeziñska

Marcin Janusz Lorek
Agnieszka Ma³gorzata Kamiñska

Roman Pipowski
Krystyna Kucharska Cetnarska

Piotr Je³
Mariola Iwon

8. lipca 2000 r.

Przemys³aw Zygmunt Staniszewski
Magdalena Mañkowska

Andrzej Mironczik
Sylwia Musia³

Rafa³ Sytek
Aleksandra Leliwa

15. lipca 2000 r.

Daniel Adrian Lewandowski
Agnieszka Szukalska

Micha³ Krzystof Leszczyñski
Sylwia Helena Krasicka
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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.: 23. lipca,  6 i
20 sierpnia oraz 10 wrze�nia 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.

Wanda Maria Miler
ur. 1.05.1947 zm. 17.06.2000 r.

W³adys³aw S³owiak
ur. 26.07.1910 zm. 21.06.2000 r.

Józef Rotzoll
ur. 2.07.1910 zm. 23.06.2000 r.

Janina Karolina Kochañska
ur. 22.12.1913 zm. 10.07.2000 r.

Wiktor Szczepan Kowalkowski
ur. 26.12.1921 zm. 10.07.2000 r.

Halina Teresa Stachowiak
ur. 29.09.1958 zm. 15.07.2000 r.

spisa³y: Maria B. i Irena G.

ZMARLI
B³ogos³awieni,

którzy umieraj¹
w Panu

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

JEST GALERIA
Przy ul. D³ugiej 15 w Bydgoszczy
otwar³a swe podwoje �Galeria
Bydgoska�. Znale�æ w niej mo¿-
na wiele przedmiotów prawdziwej
sztuki. Mo¿na tu nabyæ równie¿
dzie³a o tematyce miejskiej i regio-
nalnej.  Do Galerii mo¿na wcze-
�niej dzwoniæ: tel. 322-17-75.
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(A) W porz¹dku Mszy �w. w niedziele zasz³a tradycyjna zmiana. W  lip-
cu i sierpniu odprawiana jest Msza �w. o godz. 20.00 za� nie bêdzie
Mszy �w. o godz. 16.00.

11. czerwca na wszystkich Mszach �wiêtych kazania g³osi³ ks. Mariusz
Misiorowski - misjonarz z Kamerunu. D³ug¹ rozmowê z misjonarzem
zamieszczamy na str. 3-7.

18. czerwca o godz. 13.00 ks. neoprezbiter Maciej Sarbinowski, któy
odbywa³ roczn¹ praktykê w naszej parafii odprawi³ uroczyst¹ Mszê �w.  i
udzieli³ prymicyjnego b³ogos³awieñstwa (relacja wewn¹trz numeru).
* Ca³¹ niedzielê rozprowadzano ciegie³ki na budowê ko�cio³a Opatrzno-
�ci Bo¿ej w Warszawie. Nastêpna okazja do nabycia cegie³ek po Mszach
�w. w niedzielê 23. lipca br. (o tej budowli sakralnej piszemy na str. 9)

21 czerwca przypada³a 4 rocznica pobytu figury Matki Bo¿ej Fatimskiej.
Po Mszy �w., ró¿añcu i procesji �wiat³a mo¿na by³o pos³uchaæ refleksji
na temat �Jak lepiej poznaæ Ko�ció³?�.

22. czerwca Uroczysto�æ Bo¿ego Cia³a. Procesja wyruszy³a z ko�cio³a
pw. �w. Marka  id¹c tradycyjn¹ tras¹, by zakoñczyæ siê przy naszym ko-
�ciele. W procesji wziê³o udzia³ kilka tysiêcy wiernych  (wiêcej wewn¹trz
numeru). * Oaza M³odzie¿y kwestowa³a na sfinansowanie letnich reko-
lekcji dla grupy m³odych parafian. Zebrano 755,02 z³. Sk³adaj¹ Parafia-
nom podziêkowanie - Bóg zap³aæ.

25 czerwca podano do wiadomo�ci, ¿e po rocznym pos³ugiwaniu w na-
szej parafii ks. Arkadiusz Krause, decyzj¹ ks. abpa Henryka Muszyñ-
skiego skierowany zosta³ do parafii �w. Jakuba Wiêkszego do Barcina.
Ksiêdzu Arkadiuszowi za pos³ugiwanie w naszej wspólnocie sk³adamy
podziêkowanie - Bóg zap³aæ. Do naszej parafii przybêdzie ks. Edward
Wasilewski. Pracowa³ poprzednio w parafii w Wyrzysku.

5 lipca odby³o siê kolejne spotkanie Sejmiku Parafialnego.

6. lipca przypada³ patronalny dzieñ chorych. Po Mszy �w. o godz. 18.30
odby³o siê spotkanie z chorymi  w Domu Katechetycznym (patrz str. ).

Przyjmowane s¹ zg³oszenia na nocelgi dla pielgrzymów pieszych z Gdañ-
ska do Czêstochowy 1. sierpnia  br. Potrzebnych jest oko³o trzystu miejsc.

Trwaj¹ zapisy na piesz¹ Pielgrzymkê Promienist¹ do Czêstochowy. Po-
trzebne wiadomo�ci dla pielgrzyma mo¿na znale�æ na str. 18)

TELEFONY
346-76-25  ks. prob. Zygmunt Trybowski, Biuro Parafialne
346-76-26  ks.  Stanis³aw Bezler (wew. 43), ks. Edward Wasilew-

ski (41) ks. Marek Stajkowski (44), ks. S³awomir Szwa-
grzyk (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. Poszczególne wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasami. W
rozwi¹zaniu wystarczy podaæ samo has³o. Oto szyfr: [(9-F,1-K)
(8-E,6-D,4-A,9-B,1-I, 6-C) (9-I) (6-H,3-G,1-C,6-E,1-H) (4-B,6-
C,5-H,7-B,5-E,7-H,2-G,4-K,5-A) (8-C) (3-G,8-F,3-C,9-I,3-J,9-
H)]. Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub wrzucaæ
do skrzynki �Poczty parafialnej� do 3. wrze�nia 2000 r. Za po-
prawne rozwi¹zanie poprzedniej krzy¿ówki, której has³o brzmia-
³o: �SERCE JEZUSA CNOT WSZYSTKICH BEZDENNA G£Ê-
BINO�  nagrodê (drog¹ losowania) otrzymuje Joanna Witnik,
zam. przy ul.  gen. Miko³aja Bo³tucia 5. Gratulujemy nagroda
czeka w zakrystii.

Poziomo
1E W maszynach sto¿kowe lub

�lizgowe (l. mnoga),
2A W porzekadle pêdzisz na jego

z³amanie,
3E �Otto� lub �Pod Egid¹�,
4A K³ótnia, spór,
5E Rymowana zagadka,
6A Wiêzienne ³ó¿ko,
7E �Na o�cie¿�, �IKP�,  i inne,
8A G³ówna ro�lina le�na
9F Peeling, ale bardziej swojsko

Pionowo
A1 Odg³os tarcia, np. drzwi,
B6 Przewód wodny,
C1 Ko�cielny instrument,
D6 Kwit zamiast gotówki,
E1 Jeden z Ewangelistów,
F5 Pas uprawnej ziemi,
G1 Styl p³ywacki,
H5 Gdy nie wiesz - skocz po nie-
go do g³owy,
I 1 P³ochliwy ssak le�ny,
J 5 Zamkniêta w oponie,
K1 Choroba oskrzeli,

KRZY¯ÓWKA Z HAS£EM (C)
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(A)*18.30*20.00(A)

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY
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Dziêkujemy  naszym korespondentom i wszystkim pomagaj¹cym w
kolporta¿u �Na o�cie¿�. Sk³ad  ukoñczono i oddano do druku
21. lipca  br. Nastêpne wydanie  �Na o�cie¿�  planowane  jest
10 wrze�nia br.

JUBILEUSZOWA
XVIII

ARCHIDIECEZJALNA
PIESZA PIELGRZYMKA

NA JASN¥ GÓRÊ
z Radiem PLUS

Bydgoszcz - Jasna Góra
26.07.2000 - 6.08.2000

Relacje na ¿ywo
z trasy Pielgrzymki
codziennie o godz.

8.24 * 15.48 * 20.54
Radio  dobrze  nastawione!

Uwaga:
Zapraszamy parafian, a szcze-
gólnie rodziny pielgrzymów
pieszych na Jasn¹ Górê, we
wszytkie dni trwania pielgrzym-
ki na modlitwê do kaplicy o
godz. 20.30. Za pomoc¹ Radia
�Plus�, ³¹czyæ siê bedziemy z
pielgrzymami o godz. 20.54,
aby wys³uchaæ aktualnych wia-
domo�ci z drogi do Czêstocho-
wy i wspólnie uczestniczyæ w
Apelu Jasnogórskim.

Tylko w Radiu �Plus� znaj-
dziesz najnowsze informacje
z globu, kraju i regionu, wiele
dobrej muzyki i wartych za-
interesowania audycji.


