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Natur¹ ludzk¹ nie s¹ tylko prawa i obowi¹zki cz³o-
wieka, ale tak¿e obraz Boga w cz³owieku, to znaczy
obraz Bo¿ej nie�miertelno�ci, któr¹ z³o¿y³ Pan Bóg
w cz³owieczeñstwie.

Bóg z³o¿y³ w cz³owieku swój sen, swoje pragnie-
nie, swoj¹ nie�miertelno�æ ... Chrystus obraca
wszystkie warto�ci ludzkie do góry nogami i to co
ma³e w oczach ludzi czyni wielkim, a to co wielkie
czyni ma³ym.

Diabe³ jak lew rycz¹cy kr¹¿y by po¿reæ cz³owieka
poprzez my�lenie tego �wiata, po¿eraj¹c duszê chrze-
�cijañsk¹ poprzez na³o¿enie na ni¹ tych modeli �wia-
towych, które nie s¹ z Ko�cio³a, ani z Ewangelii, a
które staj¹ siê grzeczno�ci¹, obyczajem spo³ecznym,
jak¹� kultur¹ ogóln¹, któr¹ niesie ze sob¹ spo³eczeñ-
stwo, któr¹ mieszamy z Ewangeli¹.

Duch �wiêty jest ogniem i ¿arem, który cz³owie-
kowi daje w³a�ciwy kierunek. Bez Ducha �wiêtego
nigdy nie zostaliby�my przeci¹gniêci do wieczno�ci.
Cz³owiek mo¿e mieæ wiele osi¹gniêæ bez Ducha �wiê-
tego, lecz nic to nie znaczy w sensie ¿ycia wieczne-
go.

Zbawienie nie jest zap³at¹ za dobre uczynki cz³o-
wieka. Religia nie pozostaje handlem wymiennym
miêdzy Bogiem a cz³owiekiem tylko jest wyrazem na-
turalnego ci¹gnienia przez Ducha �wiêto�ci ka¿de-
go cz³owieka w tê sferê Bo¿¹ jakiej nie mo¿e sam
osi¹gn¹æ o w³asnych si³ach. To w³a�nie determinuje
nasz¹ obecno�æ w Ko�ciele. Cz³owiek siê zastana-
wia jakim cudem znalaz³ siê w Ko�ciele, przecie¿
nawet nie by³em wolny gdy by³em ochrzczony. Naj-
wa¿niejsze akty ¿ycia ludzkiego dokonuj¹ siê bez wol-
no�ci, bez jego woli, a przecie¿ nie mo¿na zaprze-
czyæ ¿e skutek ostateczny jest cudowny.

Tym cudowniejsze wydaje siê takie ustawienie
ca³ego ¿ycia ludzkiego, które wyrasta jakby z niewoli
a przerasta ca³¹ wolno�æ i wchodzi w wieczno�æ nie-
osi¹galn¹ nigdy dla cz³owieka.

To s¹ najistotniejsze elementy chrztu i bierzmo-
wania, naszego dojrzewania ku Chrystusowi, ku Bogu
i w Duchu �wiêtym.

ks. bp Stanis³aw G¹decki
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Wydarzeniem ostatnich tygodni by³a
kanoniczna wizytacja duszpasterska.
Ksi¹dz  Biskup mia³ w naszej parafii bar-
dzo pracowity dzieñ. Na ok³adce za-
mieszczono fragmenty Jego kazania na
Mszy �w. koñcz¹cej wizytacjê.

Tematem wiod¹cym niniejszego nu-
meru jest przyjrzenie siê funkcji jak¹ pe³-
ni¹:  festyny, koncerty, festiwale, miste-
ria i inne formy, jak np. spotkania na Led-
nicy w procesie ewangelizacji.

Prowokacj¹ do podjêcia tego tematu
by³o I Misterium Mêki Pañskiej w Dolinie
�mierci oraz przygotowywanie kolejne-
go V Fordoñskiego Festynu Maryjnego.

Ju¿ pobie¿na analiza tekstów �wiad-
czy o zró¿nicowanej skuteczno�ci pod-
jêtych dzia³añ.

Rozmowa miesi¹ca pokazuje pe³ne
zaanga¿owanie i do koñca niedefiniowal-
ne prze¿ycia g³ównego "bohatera" miste-
rium. Podobny jest obraz u osób odtwa-
rzaj¹cych inne postaci misterium, jak np.:
aposto³ów, ¿o³nierzy, Maryi - Matki Jezu-
sa itd., a który jawi siê jako mieszanka
biblijnych i wspó³czesnych cech osób
postaci.

Zbli¿a siê kolejna Lednica - 2001. Po-
cz¹tek celebracji przewidziano na sobo-
tê 2 czerwca br. o godz. 17.00. O jej te-
gorocznym przes³aniu napisano obok.

S¹ tradycyjnie inne teksty. ¯yczê do-
brej lektury.

Fred
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Nie wystarczy przekroczyæ próg, trze-
ba i�æ w g³¹b! Papieski nakaz sformu³owany
dla m³odzie¿y zebranej nad Lednic¹ przy Bra-
mie Trzeciego Tysi¹clecia pokrywa siê z
ewangelicznym: wyp³yñ na g³êbiê! Zostawaæ
na powierzchni? Nie! Ta g³êbia nas wci¹ga.

Lednica 2001

SYMBOLE

Mo¿na nie czytaæ

Co to znaczy zobaczyæ g³êbiê Pisma �wiête-
go, g³êbiê Bo¿ego S³owa?

Lednickie spotkanie w pierwszym roku
nowego tysi¹clecia proponuje tak¹ w³a�nie
g³êbiê. Nie�miertelny tekst Pie�ni nad Pie�nia-
mi przemawia do nas wielo�ci¹ i g³êbi¹ swo-
ich znaczeñ. Ten hymn o mi³o�ci, podejmo-
wany przez coraz to nowe pokolenia, przeka-
zuje nam prawdê o mi³o�ci trudnej, wymaga-
j¹cej, która wynosi cz³owieka najwy¿ej, bo ku
Bogu, ale która równie¿ niesie w sobie cier-
pienie. Cierpienie czekania i têsknoty za umi-
³owanym, które jest w³a�nie miar¹ i sprawdzia-
nem mi³o�ci.
PIE�Ñ NAD PIE�NIAMI

jest szczelna i prawdziwa w swej do-
s³owno�ci, dlatego mo¿emy nadbudowaæ na
niej potê¿n¹ konstrukcjê znaczeñ i odnie�æ
do najwiêkszych znanych nam mi³o�ci: Maryi
do Boga, mi³o�ci Ko�cio³a do Jezusa, czy te¿
mi³o�ci wszystkich zbawionych dusz do Je-
zusa. Nale¿a³oby mo¿e odwróciæ i powiedzieæ
o inicjatywie mi³o�ci Boga i Chrystusa, bo
prawd¹ jest to, ¿e je¿eli my mo¿emy mi³owaæ,
to tylko dlatego, ¿e Bóg pierwszy nas umi³o-
wa³.
CÓ¯ ZATEM ZOBACZYMY?

Co uslyszymy? Najwspanialsz¹ na
�wiecie pie�ñ o mi³o�ci. �mia³e, odwa¿ne
zwroty mi³osne poprowadz¹ nas od razu do
serca tajemnicy mi³o�ci potê¿nej i wiernej,
otwartej, szalonej, czekaj¹cej, a przy tym sub-
telnej jak mg³a i krople rosy. Przybli¿amy siê
do tej pie�ni z nadziej¹, ¿e jej puls udzieli siê
nam, ¿e jej taniec porwie nas i poprowadzi ku
temu, który nas pierwszy umi³owa³.

Je¿eli Pie�ñ nad Pie�niami opowiada o
najwspanialszej mi³o�ci, to niemo¿liwe, aby
nie opowiada³a o najwiêkszych mi³o�ciach, o
jakich s³yszeli�my. O mi³o�ci Boga do Maryi

i jej odpowiedzi, która zosta³a udzielo-
na równie¿ na p³aszczy�nie mi³o�ci. Musi tam
byæ równie¿ o mi³o�ci Chrystusa do swego
Ko�cio³a, który bêd¹c niewiast¹ zosta³

po�lubiony Chrystusowi i poprzez wie-
ki udziela mu swej mi³osnej odpowiedzi. Ka¿-
dy cz³owiek, ka¿da ludzka dusza znajduje w
tej pie�ni swoje odniesienie do Chrystusa
wznosz¹c siê na wy¿yny mistyki, prze¿ywa-
j¹c nieporównywalne z niczym mi³osne zjed-
noczenie. A ju¿ bezwzglêdnie dusze zbawio-
nych przebywaj¹ w obrêbie nie koñcz¹cej siê
mi³o�ci Bo¿ej.

Autentyczna mi³o�æ ludzka, któr¹ opie-
wa Pie�ñ nad Pie�niami, niech bêdzie przed-
smakiem owej mi³o�ci Bo¿ej, o której powia-
da Pismo, ¿e ani oko nie widzia³o, ani ucho
nie s³yszalo, co Bóg przygotowa³ tym, którzy
Go mi³uj¹. Otwieraj¹c zatem poszczególne
apokaliptyczne pieczêcie Biblii pójdziemy w
g³¹b, ku pe³ni i g³êbi poszczególnych znaczeñ,
zbli¿aj¹c siê do Tajemnicy Bo¿ej Mi³o�ci. Daj-
my siê ponie�æ Pie�ni nad Pie�niami. Niech
ten list mi³osny Boga do swego Ludu wprawi
nas w wibracje, do jakich nikt z nas nie by³by
w stanie doj�æ o wlasnych si³ach. I to w³a�nie
nazywa siê ³ask¹.
CELEBRACJA KSIÊGI,

jej stopniowe otwieranie. Rozrywanie
poszczególnych pieczêci wprowadzi nas stop-

niowo w krainê wielkiej Mi³o�ci. Tekst wspie-
ra zrozumienie poszczególnych zwi¹zków
Maryi z Bogiem. Bo Oblubienic¹ z Pie�ni nad
Pie�niami jest naprawdê jako pierwsza Ma-
ryja, Matka nie tylko Boga, ale równie¿ Ko-
�cio³a, ka¿dego z nas i wszystkich wierz¹cych
i zbawionych.

Intymno�æ zwi¹zku Chrystusa i Ko�cio-
³a, wzajemno�æ, i ta wielka mi³o�æ, która od-
daje ¿ycie za umi³owanego wyobra¿ona jest
mi³o�ci¹ Oblubieñców z naszej Pie�ni.

A czy¿ nasz stosunek do Boga mo¿e
byæ innym, ni¿ stosunkiem mi³o�ci? Czy¿
mog¹ byæ inne wiêzi, na przyk³ad strachu, lêku
czy paniki? Chrystus przyniós³ nam dekret
usynowienia, niebiañskiej adopcji: ju¿ jeste-
�my dzieæmi Bo¿ymi, a jeszcze siê nie oka-
za³o, czym bêdziemy.

Wreszcie wieczne z Nim przebywanie.
Czy¿ owoce takiej mi³o�ci mog¹ przemin¹æ,
umrzeæ, zanikn¹æ?
OWOCE MI£O�CI TRWAJA WIECZNIE.

Bo jak �mieræ potê¿na jest mi³o�æ i wody
wielkie nie zdo³aj¹ ugasiæ mi³o�ci. Mi³o�æ
trwa...

Najpiêkniejsza miêdzy niewiastami,
powiedz nam, dok¹d poszed³ Twój umi³owa-
ny, a pójdziemy Go z Tob¹ szukaæ. Po�ród
ciemno�ci szukamy drogi. Przebijamy siê na-
szym w¹t³ym spojrzeniem poprzez mg³ê i
mrok. Nas³uchujemy kroków w pobli¿u. Na-
sze usta s¹ pe³ne popio³u, nasze studnie od
dawna s¹ suche. Wydaje siê, ¿e Bóg nie ma
nam ju¿ nic do zaoferowania.
O NAJPIÊKNIEJSZA Z NIEWIAST,

dlaczego nie �pisz tej nocy? Ta noc
bêdzie ciemna, bez ksiê¿yca, wiêc dok¹d bie-
gniesz? Panno o w³osach jasnych, i Ty, Pan-
no o w³osach czarnych, w lampach waszych
spojrzeñ p³onie wielki ogieñ. Wasze oczy p³o-
n¹. Tej to w³a�nie nocy �mieræ zostanie wdo-
w¹.

Oblubienico, pomó¿ nam pozbyæ siê
zw¹tpienia, pomó¿ nam uwierzyæ mi³o�ci. W
czasach, kiedy z¿ó³k³a religia, kiedy srebro
staje siê królem, kiedy z³oto ³asi siê do nas, a
naoko³o mówi¹, ¿e Bóg ju¿ siê skoñczy³. Nie-
wiasto wsparta na ramieniu Oblubieñca, z
narêczem kwiatów i pachnide³, dok¹d bie-
gniesz? Ku temu, którego kochasz? Zara¿aj
nas Twoj¹ mi³o�ci¹. Zbli¿aj¹c siê do Ciebie
dostrzegam, ¿e na beznadziejno�æ lekar-
stwem jest wiara, lekarstwem na zw¹tpienie -
pewno�æ, i ¿e ka¿dy ma swoj¹ kolejkê w tym
tañcu. Dziewczyno o w³osach jasnych, a tak-
¿e i ty, dziewczyno o w³osach czarnych, roz-
palone jednym ¿arem nauczcie nas swojej
wielkiej mi³o�ci. Bo oto minê³a ju¿ zima, deszcz
usta³ i przeszed³, na ziemi widaæ ju¿ kwiaty. I
nasta³ czas przycinania winnic... S³ychaæ
�piew ptaków. Oblubienico, podaj mi rêkê, a
pobiegniemy za Tob¹... Bo jak �mieræ potê¿-
na jest mi³o�æ. To Chrystus w Tobie zwyciê-
¿y³...

Od redakcji:

Przygotowano na podstawie folderu informacyj-
nego o celebracji na Lednicy w 2001 roku.



Rozmowa miesi¹ca

�Jezus zrobi³ nam sprawdzian�
 z Jackiem Tomackim, odtwarzaj¹cym w I Misterium Mêki Pañskiej postaæ Jezusa rozmawia  Krzysztof

Jak to siê sta³o, ¿e akurat Tobie, chocia¿
nie jeste� z naszej parafii powierzono rolê
Jezusa w Misterium?
To pewnie pytanie trochê nie do mnie, a do
re¿ysera. Wiadomo mi, ¿e zosta³em wybra-
ny spo�ród kilku pretenduj¹cych do tej roli.
Pewnie w oczach re¿ysera jako� zda³em eg-
zamin, ale czym siê sugerowa³, tego napraw-
dê nie wiem.

Jak przyj¹³e� tê propozycjê?
Najpierw po prostu - zgoda. Jednak pó�niej,
po pewnym czasie, z obaw¹, i to powa¿n¹
obaw¹. Po przemy�leniu doszed³em dopiero
do wniosku jaka to powa¿na rola. Przecie¿
nie ka¿dy mo¿e j¹ zagraæ, a tym bardziej ja.
Przysz³y obawy: Taka powa¿na sprawa, ja i
Chrystus? W chwili zw¹tpienia chcia³em to
wszystko odwo³aæ. Z drugiej strony jednak
mia³em �wiadomo�æ, ¿e przecie¿ wyrazi³em
zgodê. Powierzy³em wiêc to wszystko Bogu.
Umocni³o mnie to i zagra³em.
Szybko minê³y te obawy?
Trudno tak konkretnie okre�liæ. Wydaje siê,
¿e po drugiej próbie. Pierwsza próba, to na
pewno danie z siebie wszystkiego, aby wy-
pa�æ dobrze w oczach re¿ysera. Pewnie uda-
³o siê, a po drugiej próbie czu³em wewnêtrz-
nie, ¿e podo³am zadaniu. Choæ do koñca nie
by³em przekonany, czy dobrze oddajê rzeczy-
wisto�æ tego, co powinienem pokazaæ. Ka¿-
da dalsza próba to odkrywanie we mnie tego
co jeszcze by³o ukryte, a co mo¿na wzbudziæ
dla dobra Misterium.

W wielu Misteriach rolê tê gra kap³an. Ty
jeste� osob¹ �wieck¹. Czy do zagrania tej
roli wystarczy³a ci znajomo�æ Ewangelii,
czy szuka³e� dalszych wzorców?
Hmm. G³ówne �ród³o to niew¹tpliwie Ewan-
gelia. ogl¹da³em równie¿ ró¿ne filmy, zarów-
no nasze, jak i zagraniczne, mówi¹ce o mêce
i ostatnich dniach Chrystusa tu na ziemi. Te
dwie sprawy wzajemnie siê uzupe³nia³y. Jed-
nak wg³êbianie siê w to, co móg³ odczuwaæ
Jezus, co móg³ my�leæ, dlaczego post¹pi³ tak,
a nie inaczej, czerpa³em z lektury i przemy-
�leñ z Ewangelii. Nie z ko�cio³a, nie ze spo-
tkañ biblijnych, ale rozmy�laj¹c samodzielnie,
w ciszy. To pozwoli³o na wiele przemy�leñ jak
móg³ Jezus odbieraæ ówczesn¹ rzeczywi-
sto�æ i jak ja mam to pokazaæ.

Jak ci siê podoba³ wybór terenu do Mi-
sterium, którego w chwili wyra¿enia zgo-
dy na grê jeszcze nie zna³e�?
Topograficznie nie zna³em. Pierwsze próby
by³y w salce. Umiejscowienie akcji, tuz obok
Doliny �mierci zna³em. Wiedzia³em, ¿e to
miejsce, gdzie zamordowanych zosta³o tylu
ludzi. Tam przelano tyle krwi naszych po-
przedników. Oni ginêli niewinnie, za to aby-
�my my mogli ¿yæ w wolno�ci, tak jak Jezus
zosta³ zamêczony, aby�my mieli zbawienie.
Pewnie lepszego miejsca na takie dzie³o w
Bydgoszczy nie ma. Sam teren, rozplanowa-
nie przez scenarzystê i re¿ysera poszczegól-
nych stacji te¿ zda³y egzamin. Uwa¿am, ¿e
zarówno dla graj¹cych, jak i dla uczestników-
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widzów teren by³ bardzo dobrze obrany. Mo¿e
potrzeba trochê kosmetyki na przysz³o�æ?
Jak na wie�æ o twoim udziale w Misterium
zareagowali znajomi?
Mówi³em znajomym, ¿e co� takiego bêdzie
mia³o miejsce. Informowa³em ich gdzie i kie-
dy, jednak nie chwali³em siê specjalnie, ¿e
bêdê tam gra³ g³ówn¹ rolê. Uwa¿am, ¿e na
tego typu "przedstwienia" chodzi siê z potrze-
by serca, a nie po to, aby zobaczyæ znajo-
mego, który bêdzie akurat wystêpowa³.
A byli znajomi?
Tak, dowiedzia³em siê, ¿e niektórzy byli.

Jak reagowali po wszystkim?
Byli zdziwieni i zachwyceni. Co prawda do-

strzegali trudno�ci, zw³aszcza spowodowa-
ne aur¹. Pytali te¿, kto to przygotowywa³. Kie-
dy dowiedzieli siê, ¿e to dzie³o amatorów, byli
zaskoczeni.

Mo¿e przypomnijmy sobie poszczególne,
choæ nie wszystkie sceny. Ostatnia Wie-
czerza- bierzesz chleb, kielich i wypowia-
dasz autentyczne s³owa Jezusa. Czy nie
uwa¿a³e� ich za zbyt wielkie?
Takie odczucie pojawi³o siê u mnie ju¿ na pró-
bach. By³em jednak �wiadomy tego, ¿e ja, czy
ktokolwiek inny musia³by to powiedzieæ, a
Misterium wymaga pewnej autentyczno�ci,
choæ mia³em tak¹ obawê, czy akurat ja je-
stem godny u¿ywaæ tych stów? Z drugiej stro-
ny jednak my�la³em: skoro re¿yser, pewnie
natchniony Duchem �wiêtym da³ mi przyzwo-
lenie, to te¿ ten¿e Duch daje mi przyzwole-
nie na te s³owa. Odczuwa³em jednak wielko�æ
tych s³ów.

A modlitwa w Ogrójcu, to przygnêbienie,
jej ciê¿ar?
Moim za³o¿eniem przy tej scenie by³a próba
wczucia siê w Jezusa, w dan¹ sytuacjê. Czy
mo¿na to by³o zrobiæ doskonale? Na pewno
nie, to móg³ uczyniæ tylko Jezus w tamtej kon-

kretnej sytuacji. Pewnie jaka� linia porozu-
mienia miêdzy tamt¹ modlitw¹ Jezusa, a moj¹
gr¹, istnia³a, jednak w zupe³nie innym wymia-
rze i kategorii. Jezus bra³ odpowiedzialno�æ
za ca³y �wiat, jako Bóg, ja za� odpowiedzial-
no�æ za dan¹ rolê, jako cz³owiek. Oczywiste
zatem, ¿e tej pe³nej kompatybilno�ci byæ nie
mog³o.
Jakie odczucia mia³e� gdy na³o¿ono ci na
barki belkê krzy¿a i szed³e� na Golgotê.?
To równie¿ co�, co prze¿ywa³em podczas
prób, ale zupe³nie inaczej. Misterium to mo-
ment kulminacyjny. Ta droga by³a obci¹¿e-
niem psychicznym, aby wszystkie elementy
wypad³y w³a�ciwie dla widzów, jak i wewnêtrz-
nym prze¿yciem. To rozgraniczenie jest bar-
dzo trudne do uchwycenia, do okre�lenia, ale
ono rzeczywi�cie by³o. Z jednej strony ko-
nieczno�æ autentycznej gry, uwaga na miej-
sca i sposób poszczególnych upadków, na
inne z góry wiadome przecie¿ wydarzenia,
które musia³y siê przecie¿ w tym, a nie in-
nym miejscu wydarzyæ, bo taki by³ scenariusz.
Z drugiej strony blisko�æ tych widzów, którzy
przecie¿ patrz¹ na mnie, a w my�lach maj¹
Jezusa nios¹cego krzy¿ na Golgotê. To przy-
znam, odcisnê³o na mnie wielkie piêtno. Po-
wiem tylko taki przyk³ad. Wiedzia³em prze-
cie¿ dok³adnie, ¿e podejdzie Weronika, ¿e
obetrze mi twarz. Wiedzia³em, w którym miej-
scu to bêdzie, jak mam siê zachowaæ. Jed-
nak moment, kiedy podchodzi owa Weroni-
ka, a w rzeczywisto�ci dziewczyna z DA i
obciera mi delikatnie twarz, jako zwyk³emu
cz³owiekowi autentycznie ju¿ w tym miejscu
zmêczonemu to wielkie prze¿ycie. Co� nie-
mo¿liwego do opisania dzieje siê wewn¹trz.
To pozostaje raczej w sferze niewypowiedzia-
nej, tego nie mo¿na uj¹æ w s³owa, ale to by³o.
Technika gry zgodnie ze scenariuszem, zgod-
nie z ¿yczeniem re¿ysera, dok³adno�æ zda-
rzeñ po sobie nastêpuj¹cych jak w szwajcar-
skim zegarku, a wewnêtrzne prze¿ycie zna-
nych scen w tym momencie to dwie ró¿ne
rzeczy nie do okre�lenia. To s¹ po prostu rze-
czy niewerbalne.
Jak poradzili�cie sobie z wej�ciem na Gol-
gotê? Wej�ciem stromym i dodatkowo �li-
skim, mokrym w tym dniu?
Dla nas ludzi m³odych samo wej�cie takiego
zmêczenia nie sprawia³o. Byli�my jednak ra-
zem z Szymonem tak spiêci, aby daæ z sie-
bie wszystko i pokazaæ zmêczenie, pokazaæ
to autentyczne zmêczenie Jezusa, kiedy On
szed³ na Golgotê, a by³ rzeczywi�cie zmêczo-
ny. Nasze zmêczenie fizyczne nast¹pi³o
znacznie pó�niej.
Punkt kulminacyjny Misterium- ukrzy¿o-
wanie. Co wtedy czu³e�? Pewnie to trud-
ne, ale trzeba zapytaæ.
W³a�nie, ten punkt kulminacyjny, do którego
wszystko zmierza³o. To co�, co najbardziej
wry³o siê w moj¹ psychikê. By³o to prze¿ycie
najbardziej realne, wewnêtrznie najbardziej
bolesne a fizycznie najbardziej trudne, bo
przecie¿ nigdy nie by³em ukrzy¿owany. Jak
wiesz, nawet podczas prób nie mia³em oso-
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bi�cie mo¿liwo�ci uczestniczyæ w krzy¿owa-
niu, czy wci¹ganiu na krzy¿. To wykonywali
¿o³nierze aby przygotowaæ siê, ja za� dosta-
³em informacje czysto techniczne, jak mam
siê zachowaæ na danym etapie ukrzy¿owa-
nia. By³o to bolesne fizycznie, choæ w tym
momencie tego nie czu³em. Przywi¹zuj¹c
moje ramiê do .krzy¿a naci¹gniêto miê�nie
zbyt mocno, co spowodowa³o ucisk na splot
nerwów d³oni i mia³em lekko sparali¿owany
palec- kciuk. Odczuwa³em to kilka dni. Przy-
znaæ trzeba jednak, ¿e by³o to przeprowadzo-
ne tak sprawnie, ¿e sam moment zawi�niê-
cia trwa³ kilka sekund. W tym czasie jednak
przysz³a my�l, ¿e wiszê tak, jak wisia³ Jezus,
tylko ja przywi¹zany, a On rzeczywi�cie przy-
bity gwo�d�mi. My�li zreszt¹ k³êbi³o siê wiê-
cej, ale nie sposób by³o tego ogarn¹æ, bo jak
mówi³em trwa³o to tak szybko, ¿e nawet nie
pomy�la³em, a ju¿ mia³em umocowany pod-
nó¿ek, na którym mog³em swobodnie stan¹æ.
Ciekawostk¹ mo¿e byæ fakt, ¿e pomimo
zrêcznie przeprowadzonego ci¹gniêcia tak
mocno uchwyci³em gwo�dzie imituj¹ce moje
przybicie, ¿e siê wygiê³y, a by³y grube. Nie
wiem czemu to przypisaæ, czy jednak bólowi,
czy te¿ emocjom.

A widok z krzy¿a. Chwila fizycznego od-
prê¿enia i jakie my�li?
To moment niesamowity. My�l o tym, ¿e tak
kiedy� wisia³ Chrystus, a teraz tu wiszê ja.
On przez swe zawi�niêcie na drzewie krzy¿a
zmieni³ losy �wiata, a ja zwyk³y proch muszê
byæ pe³en pokory w stosunku do tamtych wy-
darzeñ. Nastêpnie widok zebranych ludzi,
jakby zastygli w tej chwili, wpatrzeni wszyscy
w to jedno miejsce. Po obydwu stronach wi-
sz¹, inni- z³oczyñcy, a z lewej mojej strony z
tej wysoko�ci dobrze widoczna odleg³a pa-
norama Bydgoszczy, równie¿ osiedle, na któ-
rym mieszkam.¯adne s³owo nie jest w stanie
wyraziæ tego odczucia, tak ulotnego, i tak wiel-
kiego. Nie mo¿na tego opowiedzieæ, opisaæ,
po prostu brak odpowiednich s³ów. Powiem
tylko, ¿e w tym momencie do mózgu docie-
ra³o tysi¹ce ró¿nych przeplataj¹cych siê in-
formacji, z których rejestracj¹ nie mo¿na by³o
nad¹¿yæ. Powiem mo¿e tak: to by³a w pew-
nym sensie duma i pokora, rado�æ i ¿al i to
wszystko wzajemnie siê przeplata³o.
Widzê, ¿e emocjonalnie prze¿ywasz to
jeszcze dzi�?
Oczywi�cie. To prze¿ycie wraca. Zdawa³em
sobie sprawê, ¿e ja tylko gram. Jednak zda-
wa³em sobie równie¿ sprawê, ¿e Jezus umar³
na krzy¿u. Umar³ równie¿ za mnie. Ja nie
umieram, ale pokazujê innym t¹ gr¹ faktycz-
n¹ Jego �mieræ. To wszystko jest zbyt cha-
otyczne, aby wiernie oddaæ moje odczucia,
mój stan. Mo¿e za kilka lat, na spokojnie,
bêdê móg³ bardziej realnie oddaæ to zdarze-
nie opisuj¹c w jakim� pamiêtniku?

Koniec Misterium, zdjêcie z krzy¿a i co?
Emocje, rado�æ, czy smutek, ¿e ju¿ siê
skoñczy³o?
Ju¿ na stoku, gdy nie�li mnie na ramionach
to uczucie ulgi, ¿e koniec, ¿e "wykona³o siê".
Gdy jechali�my z innymi do Domu Kateche-
tycznego samochodem to rado�æ, ¿e brali-
�my udzia³ w czym� niepowtarzalnym, wiel-
kim. Byli�my przekonani, ¿e dali�my z siebie
wszystko, na co by³o nas staæ, ¿e wykonali-

�my postawione przed nami tak wielkie za-
danie. Potwierdzi³o siê to, gdy do "Martyrii"
zaczêli przybywaæ inni, ci którzy widzieli to z
pozycji widzów. S³owa podziêkowania by³y
wtedy mniej wa¿ne. Ich rado�æ zdradza³y
oczy. Oczy roziskrzone, powiêkszone, wrêcz
b³yszcz¹ce i roze�miane, a czêsto i ³zy rado-
�ci, których nikt siê nie wstydzi³. By³a to naj-
lepsza nagroda, jak¹ kiedykolwiek otrzyma-
³em. By³o to przekonanie, ¿e skoro oni, któ-
rzy w wiêkszo�ci znali do�æ dobrze scena-
riusz tak siê wzruszyli, to pewnie poruszyli-
�my serca wielu innych tam obecnych . To
by³o przekonanie, ¿e stworzyli�my dobre i po-

¿yteczne dzie³o.

Gdyby� jeszcze raz dosta³ tak¹ propozy-
cjê, co by� odpowiedzia³?
Oj, trudne pytanie. Prawdê mówi¹c nie za-
stanawia³em siê. Nie wiem równie¿ jak Bóg
pokieruje moim losem, czy bêdê ¿y³, bo to
przecie¿ od Niego wiele zale¿y. Nie chcia³-
bym równie¿ byæ zbyt egoistycznym i twier-
dziæ, ¿e zrobi³em to tak dobrze, ¿e muszê
graæ. Jednak, gdyby nie by³o kogo� bardziej
godnego, odpowiedniego, zas³uguj¹cego na
to wyró¿nienie to my�lê, ¿e by³aby zgoda.

A co my�lisz po I Misterium o kontynu-
owaniu tego dzie³a w tym miejscu?
Oczywi�cie, ¿e tak. Tu nie powinno byæ ju¿
w¹tpliwo�ci. Ziarno raz rzucone powinno wy-
kie³kowaæ i wydaæ plon.
Pierwsze trudno�ci pokonane i do�wiad-
czenia zdobyte?
Tak, i trudno�ci pokonane i du¿a doza do-
�wiadczeñ na przysz³o�æ. Krêgos³up dzie³a
jest ukszta³towany, teraz trudno�ci mog¹ je-
dynie wyst¹piæ w jego modernizacji i rozra-
staniu.

Powiedz, czy zagranie tej postaci w Mi-
sterium pomog³o ci inaczej prze¿yæ Tridu-
um i Zmartwychwstanie?
Odegranie postaci Jezusa wywo³a³o we mnie
wiele w¹tków refleksji. Bardziej zrozumia³em
jak Chrystus móg³ reagowaæ, czuæ pewne rze-
czy Pozwoli³o mnie to g³êbiej prze¿yæ ten

czas. Z pewno�ci¹ by³y to dla mnie zupe³nie
inne �wiêta, jak dotychczas. Ile przynios³o to
dla ducha na przysz³o�æ, to wie tylko On -
Najwy¿szy.

Na zakoñczenie powiedz mo¿e kim nasz
Jezus z Misterium, czyli Jacek jest tak po
cywilnemu?
Zwyk³ym, normalnym cz³owiekiem, mieszkañ-
cem Bydgoszczy jak wielu innych i nauczy-
cielem jednego z gimnazjum w �ródmie�ciu.

Co mo¿e chcia³by� jeszcze nam, Czytel-
nikom i parafianom dodaæ od siebie?
W zasadzie nic wiêcej. Cieszê siê ¿e dane

mi by³o w tej w³a�nie wspólnocie prze¿yæ tak
wiele. Cieszê siê równie¿, ¿e mogê siê po-
dzieliæ moimi wra¿eniami z Szanownymi Czy-
telnikami "Na O�cie¿". Dziêkujê równie¿ za
takie podej�cie z Waszej strony trochê "in-
cognito" do mojej osoby, poniewa¿ nie ma
znaczenia mój dok³adny adres i dane osobo-
we, chocia¿ moi uczniowie, tak jak i niektó-
rzy znajomi rozpoznali mnie na zdjêciach w
prasie. �wiadczy³o o tym powiedzenie w
szkole, ¿e "Jezus zrobi³ nam dzi� spraw-
dzian".

A co ty na to?
Nic, po prostu nie zareagowa³em. To pewnie
najlepsze wyj�cie. :Nie mam do nich ani ¿alu,
ani z³o�ci za to.
Jacku, w imieniu Redakcji ¿yczê Ci
wszystkiego dobrego, b³ogos³awieñstwa
od Tego, którego zagra³e� i opieki patronki
naszej parafii, a my�lê ¿e i tego dzie³a -
Królowej Mêczenników.
Dziêkujê równie¿ za tyle wra¿eñ i prze¿yæ,
które nam dostarczy³e� swoim wk³adem
w Misterium.
Dziêkujê bardzo i do zobaczenia

Od redakcji:

Wywiad przeprowadzono w dniu 5 maja 2001
roku. foto - Mietek
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APOSTO£ PIOTR (Tomasz)

Jak przyswoi³e� sobie gran¹ przez ciebie
postaæ Piotra, osoby sprzed 2000 tysiêcy
lat?

Mo¿e trochê za mocno podkre�li³em obraz
pewnego buntu, zniecierpliwienia Piotra. Jak
jednak inaczej pokazaæ ten wewnêtrzny roz-
³am? Z jednej strony jego pewno�æ siebie,
¿e trwa przy Mistrzu, z drugiej za� ludzka
s³abo�æ i zaparcie siê Go. Uwa¿am, ¿e i dzi�
ka¿dy z nas ma co� z tamtego Piotra i to
zarówno przed pianiem koguta, jak i po pia-
niu.

JUDASZ (£ukasz)

Judasz to postaæ niewdziêczna do zagra-
nia i na�ladowania. Co o tym my�lisz?

Mo¿e i niewdziêczna, ale w Misterium jak¿e
wymowna, a kto� musia³ j¹ zagraæ.

Jak siê czu³e� w tej roli?

Wczu³em siê w ni¹. Byæ mo¿e mam co� z
Judasza, nie chodzi o zdradê, ale d¹¿enie
za wszelk¹ cenê do celu.

A jak Judasz "funkcjonowa³by" wspó³-
cze�nie?

Wspó³cze�nie? Pewnie móg³by byæ polity-
kiem którego� ugrupowania.

¯O£NIERZ WIOD¥CY (Karol)

By³e� bezpo�rednim �wiadkiem, jedno-
cze�nie fizycznym wykonawc¹ "ukrzy¿o-
wania". Jak siê czu³e� w tej roli?

Ciê¿ko. Musia³em byæ butny, dumny, jak
ówcze�ni ¿o³nierze, wykonuj¹cy rozkazy i
obojêtny na wszystko co wokó³ siê dzia³o.
Wewnêtrznie jednak prze¿ywa³em g³êboki
¿al, smutek z tego, co robiê.
KAJFASZ (Piotr)

Kajfasz, to cz³owiek który w tamtych cza-
sach mia³ okre�lon¹ w³adzê. Jak odtwo-
rzenienie tej postaci wp³ynê³o na ciebie?
My�lê o decyzji ukrzy¿owania. Nie mia-
³e� w¹tpliwo�ci?
Wcielaj¹c siê w rolê Kajfasza wiedzia³em
jakie mam zadanie. Przecie¿ on d¹¿y³ do
tego, aby Jezus by³ ukrzy¿owany, choæ sam
nie móg³ wydaæ takiego werdyktu. Do tego
potrzebny by³ mu Pi³at.
Zgoda, ale nie wyda³by Pi³at wyroku jako
okupant bez ciebie, bez tego szar¿owa-
nia "na argumenty".

Zgadza siê. Jednak w tamtych czasach Kaj-
fasz pe³ni¹c sw¹ wysok¹ funkcjê nie mia³ co
do winy Jezusa w¹tpliwo�ci. Przecie¿ on nie
by³ �wiadom, ¿e skazuje Boga na �mieræ.
Jezus w jego wyobra¿eniu i �wiadomo�ci,
oraz wed³ug doniesieñ faryzeuszy, by³ zagro-
¿eniem dla porz¹dku publicznego, a pewnie
i dla jego urzêdu.

Aposto³ JAN  (Mateusz)

Jan to uczeñ, który sw¹ postaw¹ nieraz
da³ poznaæ jaki jest jego stosunek do Je-
zusa. Czy ta postaæ by³a ci na tyle bliska,
¿e j¹ zagra³e�?

Mia³em graæ rolê jednego z uczniów Jezu-
sa, a podczas prób okaza³o siê ¿e mam za-
graæ Jana

Jak odebra³e� skierowane do ciebie s³o-
wa Jezusa z krzy¿a? Widzia³em twoje
zmieszanie.

Do�wiadczy³em wewnêtrznie tego, co móg³
czuæ prawdziwy uczeñ Jan w tamtych cza-
sach i okoliczno�ciach. Widzia³ jak jego
Mistrz, którego tak mi³owa³, umiera³ okrutnie
umêczony. Otrzyma³ od Niego - z krzy¿a -
konkretne zadanie - opiekowaæ siê Jego
Matk¹. To mnie wzruszy³o.

MARYJA - MATKA JEZUSA (Kasia)

Maryja- Matka Jezusa to druga po Jezu-
sie postaæ w Misterium. Jak to prze¿y³a�?

Czu³am siê wewnêtrznie niegodn¹ grania
postaci Matki Boga. Jednak ta rola wprowa-
dzi³a mnie w tegoroczne Triduum i �wiêta
Wielkanocne. W czasie Misterium stanê³a mi
przed oczami mêka Jezusa sprzed dwóch
tysiêcy lat. Czu³am wewnêtrzny smutek.
Ta wa¿na postaæ nie mówi³a ani s³owa
przez ca³y czas Misterium. Co ty na to?

Nie mówi³a nic, bo pewnie nie musia³a. Wa¿-
ne, ¿e by³a obecna i to do samego koñca.
Sta³a pod krzy¿em u stóp Jezusa w chwili
Jego konania. Matka Bo¿a przecie¿ wiedzia-
³a, ¿e to nie koniec dzie³a Zbawienia, a po-
cz¹tek.
REALIZATOR I NARRATOR (Krzysztof)

Powiedz, kto zorganizowa³ Misterium?

To dzie³o zbiorowe. Wyboru tekstów, muzy-
ki i wiele innych spraw dokona³ zapaleniec
tej idei - Tomek Szmit. Aktorzy - to w wiêk-
szo�ci m³odzie¿ z Duszpasterstwa Akade-
mickiego. Zgranie muzyki ze s³owami narra-
tora to dzie³o p. W³odka Arciszewskiego. Ja
by³em narratorem i zaj¹³em siê realizacj¹
ca³o�ci w terenie.

Ile czasu trwa³y przygotowania?

Wstêpne przygotowania rozpoczê³y siê w
ubieg³ym roku w D.A.. Grupa Parafialna
"D¹b" zrobi³a krzy¿e i trochê innych rekwi-
zytów. Na koniec rozpoczê³y siê próby, naj-
pierw w salkach, pó�niej w terenie. Te trwa-
³y mniej wiêcej od lutego i by³o ich kilkadzie-
si¹t.

KS. KRZYSZTOF BUCHHOLZ

By³o pierwsze Misterium - czy bêdzie na-
stêpne?

Nie wiem! zale¿y od tego, czy ci co zainicjo-
wali tegoroczne dzie³o przetrwaj¹, bêd¹ mieli

Rozmawiamy z postaciami Misterium

KTO� MUSIA£ J¥ ZAGRAÆ
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niejsza postaæ. Jednak uda³o siê znale�æ
aktora.

A inni pomocnicy, sponsorzy?

Byli oczywi�cie bardzo potrzebni i poszuki-
wani. Ze sponsorami to wiadomo, ¿e bywa
ró¿nie. Kto�, kto ma sponsorowaæ, w wiêk-
szo�ci chce mieæ z tego konkretn¹ korzy�æ.
Jednak znale�li siê chêtni, znale�li siê rów-
nie¿ pomocnicy. Byli to ci, którzy uwierzyli w
mo¿liwo�æ zaistnienia Misterium.

Nadszed³ w koñcu dzieñ Misterium i
deszcz. Jak to przyj¹³e�?

Zupe³nie normalnie. Emocje moje ju¿ opa-
d³y, nie wiem, ze zmêczenia, czy te¿ z faktu,
¿e wszystko ju¿ za³atwione? Wiedzia³em, ¿e
niezale¿nie od pogody, dzie³o to siê odbê-
dzie. Zreszt¹, w znaczeniu symbolicznym ta
aura sprzyja³a. Silnym prze¿yciem by³y krzy-
¿e z wisz¹cymi na nich postaciami na tle
czarnych, pe³nych wody chmur.

Kiedy zatem prze¿y³e� najbardziej to Mi-
sterium?

W czasie próby, kiedy by³o pokazane w ca-
³o�ci, kiedy ju¿ by³o wiadomo jak wszystko
bêdzie przebiega³o. Wówczas pierwszy raz
dostrzeg³em ca³e piêkno tego dzie³a. Przy-
znam, ¿e cieszy³em siê ogromnie patrz¹c na
tê próbê.
Czy ten wk³ad pracy i ta pó�niejsza ra-
do�æ pozwoli³y ci lepiej wczuæ siê w Wiel-
ki Tydzieñ?

Tak, to pozwoli³o z wiar¹ spojrzeæ na ca³y
ten okres i na moje ¿ycie. Mia³em równie¿
takie odczucie, ¿e to co zaistnia³o pomog³o
równie¿ innym w pog³êbieniu wiary.

Rado�æ z tego, ¿e zrobi³e� co� dla in-
nych?

Nie by³oby tej rado�ci, gdyby nie ogromna
grupa ludzi, którzy w³¹czyli siê w powstanie
tego dzie³a.

A teraz, gdy pierwsze emocje opad³y?

Dziwne, ale gdy siêgam do tych materia³ów,
do tekstu narratora, czy innych, to zdumio-
ny jestem ponadczasowo�ci¹ s³ów, które tam
znajdujê. Nie potrafiê uwierzyæ we w³asne
autorstwo tekstu.
To Misterium, to równie¿ historia tego
miejsca, tej parafii i ca³ego miasta. Czy
potrafisz to sobie uzmys³owiæ?

Dana nam by³a wielka ³aska tworzenia tego
Misterium, za co nale¿y Bogu podziêkowaæ.

Pierwsze Misterium Mêki Pañskiej prze-
sz³o do historii. I co dalej?

Dalej? II Misterium Mêki Pañskiej Dolina
�mierci  A.D. 2002. Ju¿ dzi� zapraszam.

Dziêkujê za optymizm. Jako Redakcja je-
ste�my z tob¹ i przyjmujemy z otwartym
sercem zaproszenie.

ZEBRA£ KFAD, FOTO MIETEK

Od redakcji:
A mo¿e kto� z uczestnicz¹cych w  Miste-
rium podzieli siê swymi wra¿eniami?
Czekamy na listy.

Misterium przygotowa³y g³ównie osoby
wywodz¹ce siê ze wspólnot naszej parafii.
W pierwszym Misterium Mêki Pañskiej wy-
st¹pili: Jezus, dwunastu uczniów, spo�ród
których szczególna rola przypad³a: Piotrowi,
Janowi i Judaszowi. Byli równie¿: Maryja -
Matka Jezusa, Maria Magdalena, Weronika,
Nikodem, Kajfasz, Pi³at i jego s³uga, Szymon
z Cyreny. Grupê postaci wiod¹cych uzupe³-
niali bezimienni ¿o³nierze, osoby grzej¹ce siê
przy ogniskach, czarne postaci i bia³a w
Ogrójcu, bia³e postaci i je�d�cy oraz dwóch
³otrów. Bezpo�redni udzia³ w ceremonii wziê-
³o 50 osób.

By³y równie¿ osoby tworz¹ce dzie³o: sce-
narzysta, realizator oraz personel technicz-
ny: operator d�wiêku, operator agregatu pr¹-
dotwórczego, obs³uga namiotu - przebieral-
ni. Potrzebna by³a równie¿ pomoc innych
osób np. przygotowuj¹cych dekoracje czy re-
kwizyty. Bezpo�rednio zaanga¿owanych w
realizacjê Misterium by³o wiêc ponad 70
osób.

Na zakoñczenie tej informacji warto po-
kusiæ siê o pewn¹ refleksjê. Otó¿, mo¿na
by³o zauwa¿yæ na miejscu, ¿e graj¹cych po-
staci mog³oby byæ znacznie wiêcej. Odczu-
wa³o siê zarówno brak ¿o³nierzy, jak i innych
osób przy pa³acu namiestnikowskim, na dro-
dze krzy¿owej i Golgocie. Jest to z pewno-
�ci¹ wskazówka na kolejne Misterium. Po-
my�lmy o tym, aby wzi¹æ udzia³ w realizacji
nastêpnego Misterium by, przez taki w³a�nie
udzia³, pe³niej je prze¿yæ. Nie trzeba mieæ
specjalnych predyspozycji, tylko odrobinê
chêci i woli zaanga¿owania siê. A wiêc do
zobaczenia za rok.

ADALBERT

Jak to by³o?

�GRAJ¥CE�
POSTACI

do�æ si³ i poderw¹ innych do wspó³tworze-
nia. Nie ukrywam, ¿e szansa na zaistnienie
tego dzie³a jest pod warunkiem, ¿e zaanga-
¿uj¹ siê parafianie - szczególnie wspólnoty.
Gdy tak siê stanie, to nie ma obawy o trwa-
³o�æ tradycji tego dzie³a w naszej parafii.
�wiadcz¹ o tym ju¿ zaistnia³e tradycje jak:
¯ywy ¯³óbek, nabo¿eñstwa Majowe przy fi-
gurze, Dni fatimskie i inne.

Jaki odebrali to dzie³o kap³ani?

Znam dwie bezpo�rednie wypowiedzi: Ksiê-
dza Pra³ata, jako proboszcza parafii i Ksiê-
dza Arcybiskupa. Obie by³y bardzo pozytyw-
ne. By³y równie¿ nadzieje na kontynuowa-
nie tego dzie³a jako co� bardzo trafionego i
cennego. W oczach arcybiskupa doskona³e
warunki terenowe przebijaj¹ miejsca, w któ-
rych Misterium jest ju¿ tradycj¹.

Pogoda nie by³a najlepsza.

Z pogod¹ to jak wiadomo ró¿nie bywa. My-
�lê, ¿e tegoroczna, niew¹tpliwie trudna,
szczególnie dla aktorów, twórców, mia³a
wymiar zasadniczy gdy chodzi o symbolikê.
Dzie³o zosta³o w naturalny sposób ochrzczo-
ne, to pewnie co� z aprobaty niebios. W ogó-
le, taka aura, z ciê¿kimi chmurami, z ciek-
n¹c¹ z nich wod¹ dodawa³a pewnego pa-
syjnego charakteru temu dzie³u.

Czy to Misterium widziane spod paraso-
la pomog³o ksiêdzu, jako kap³anowi prze-
¿yæ okres Wielkanocy?

By³o to dla mnie doskona³ym wprowadze-
niem w Wielki Tydzieñ. Wiem równie¿, czym
by³a dla mnie decyzja, gdy musia³em daæ tzw.
"zielone �wiat³o", Nie ukrywam, ¿e siê oba-
wia³em. Jednak dzie³o zosta³o stworzone i
to w wiêkszo�ci przez nowych m³odych lu-
dzi, a ci co ju¿ s¹ sprawdzeni w dzia³aniu
s³u¿yli pomoc¹. Nie ukrywam, ¿e cieszê siê
z tego ogromnie.

SCENARZYSTA, POMYS£ODAWCA
I G£ÓWNY ORGANIZATOR (Tomek)

Sta³e� siê t¹, przys³owiow¹ kropl¹, która
dr¹¿y³a skalê. Ska³a. siê rozpad³a i zapa-
li³o siê "zielone �wiat³o" dla Misterium.
Jak to siê sta³o?

W ubieg³ym roku, kiedy by³em w Górce
Klasztornej na Misterium, pomy�la³em aby
zrobiæ co� takiego u nas. Po powrocie, przy
pierwszym spotkaniu z ksiêdzem Krzyszto-
fem rozpocz¹³em rozmowê od s³ów :"Robi-
my Misterium". Pokiwa³ g³ow¹ i powiedzia³
"Tak, tak, ju¿ s³ysza³em.". Nie dawa³em jed-
nak za wygran¹. W koñcu powiedzia³: "No,
mo¿e kiedy� zrobimy". Przygotowywa³em
sobie wstêpny scenariusz. We wrze�niu do-
sta³em to tzw. "zielone �wiat³o".
I ruszyly przygotowania?

Tak. Trzeba by³o dopracowaæ koncepcjê,
tekst, dobraæ ludzi.

Czy by³y trudno�ci z doborem obsady?

 Pocz¹tek by³ na zasadzie "kto chce, niech
gra". Jednak ma³o ludzi przychodzi³o. Pó�-
niej dosz³y do pomocy osoby z innych wspól-
not. Trudno�ci jednak by³y z obsad¹ roli Je-
zusa. To by³a przecie¿ specyficzna i najwa¿-



MARYJA W LITURGII GODZIN
Tekstem, który od pocz¹tków Ko�cio-

³a obecny jest w Liturgii Godzin, zarówno w
obrz¹dku rzymskim, jak i bizantyjskim jest
"Magnificat". Ró¿nica polega na tym, ¿e w
liturgii bizantyjskiej �piewany jest w czasie
Jutrzni, za� w rzymskiej w czasie Nieszpo-
rów.

Inn¹ sta³¹ modlitw¹ o tematyce maryj-
nej jest antyfona na zakoñczenie dnia, czyli
Kompletê. W czterotygodniowym uk³adzie
psa³terza charakter maryjny maj¹ równie¿
modlitwy wstawiennicze na I i II sobotê ty-
godnia odmawiane podczas Jutrzni. Szcze-
góln¹, tre�ci¹ maryjn¹ wype³nione s¹ modli-
twy brewiarzowe przeznaczone na dni Jej
wspomnieñ, �wi¹t i uroczysto�ci.

Posoborowa liturgia Godzin zezwala,
ba, nawet zachêca do po�wiêcenia Maryi
ka¿dej soboty. Zawiera ona osobny formu-
larz modlitewny na wspomnienie Naj�wiêt-
szej Maryi Panny w sobotê.
POZALITURGICZNE FORMY KULTU

Adhortacja papieska Paw³a VI "Maria-
lis cultus" z dnia 2 lutego 1974 roku w spo-
sób auturytatywny i ca³o�ciowy wypowiada
siê o formach kultu maryjnego w liturgii Ko-
�cio³a. Papie¿ podaj¹c podstawowe zasady
odnowy kultu maryjnego zaznacza, ¿e winien
on byæ oparty przede wszystkim na Pi�mie
�wiêtym i liturgii. Wskazuje on, ¿e g³ównym
miejscem oddawania czci Maryi powinna byæ
Msza �wiêta. W dalszej kolejno�ci zaleca siê
modlitwy istniej¹ce od wieków, które swymi
korzeniami s¹ zanurzone w Biblii. Do nich
nale¿¹: Anio³ Pañski i Ró¿aniec. Nastêpn¹
kolejno�æ stanowi Litania Loretañska i mo-
dlitwy lokalne, Których tre�æ nie mo¿e od-
biegaæ od charakteru chrystocentrycznego.
ANIO£ PANSKI

Modlitwa odmawiana rano, w po³udnie
i wieczorem dla uczczenia Wcielenia Syna
Bo¿ego i uproszenia sobie wstawiennictwa
Jego Matki. Sk³ada siê z trzech wezwañ bi-
blijnych wspominaj¹cych Tajemnicê Wciele-
nia przedzielonych modlitw¹ Zdrowa� Ma-
ryjo z koñcow¹ pro�b¹ o wieczne szczê�cie
dla zmar³ych

Wed³ug tradycji modlitwa ta pochodzi
ze �rodowiska franciszkañskiego i by³a od-
mawiana na wieczorny odg³os dzwonu. od
XII wieku. W XIV wieku zaczêto odmawiaæ
j¹ rano na cze�æ Maryi "Porannej Jutrzen-
ki", a w 1456 roku papie¿ Kalikst III poleci³
odmawiaæ w po³udnie w celu uproszenia u
Maryi ratunku chrze�cijañstwa przed Turka-
mi. Obecn¹ formê tej modlitwy ustali³ w 1569
roku papie¿ Pius V, a wprowadzi³ do po-
wszechnego odmawiania przez ca³y rok w
1742 roku papie¿ Benedykt XIV.
RÓ¯ANIEC

Genezy Ró¿añca mo¿emy upatrywaæ
w zwyczaju odmawiania w klasztorach Litur-
gii Godzin sk³adaj¹cej siê z recytacji 150
Psalmów. Jednak wielu mnichów w tamtych
czasach nie umia³o czytaæ, lub nie zna³o ³a-
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Maryja w liturgii ko�cio³ów chrze�cijañskich  (12)

KO�CIÓ£ RZYMSKOKATOLICKI (2)

ciny i ci recytowali tyle¿ razy "Ojcze nasz".
Od XII wieku zaczêto zastêpowaæ poprzed-
ni¹ modlitwê inn¹- Pozdrowieniem Aniel-
skim, czyli "Zdrowa� Maryjo". W XV wieku
recytacjê po³¹czono z rozwa¿aniami i me-
dytacj¹ tajemnic z ¿ycia Jezusa i Maryi. W
1571 roku papie¿ Pius V przypisa³ tej modli-
twie ratunek chrze�cijañstwa i zwyciêstwo
nad Turkami pod Lopanto. Ustanowi³ wiêc
obecn¹ formê Ró¿añca i ustanowi³ �wiêto
Matki Bo¿ej Ró¿añcowej(7 X). Do odmawia-
nia modlitwy Ró¿añcowej zachêcali nas
wszyscy papie¿e zarówno XIX, jak i XX wie-
ku. Na rozpowszechnienie tej modlitwy du¿y
wp³yw wywar³y równie¿ Objawienia Maryjne,
zw³aszcza w Lourdes w 1858 roku i Fatimie
w 1917 roku.

LITANIA LORETAÑSKA
Genezê tej modlitwy znajdujemy w po-

chodz¹cym z IV wieku zwyczaju modlitw
wstawienniczych odmawianych podczas
Mszy �w. Od VII wieku poszerza³ siê zwy-
czaj przyzywania wstawiennictwa ró¿nych
�wiêtych, co przybra³o charakter litanii. Z
czasem- równie¿ liczba tytu³ów nadanych
Maryi sta³a siê tak du¿a, ¿e powsta³a osob-
na litania maryjna. Od XV wieku by³a ona
odmawiana w Sanktuarium maryjnym w Lo-
retto we W³oszech, st¹d jej nazwa. Tre�æ
dzisiejsza zosta³a zatwierdzona przez Stoli-
cê Apostolsk¹ w XVI wieku, a w XVII wpro-
wadzono odmawianie jej w ca³ym Ko�ciele
rzymskokatolickim.

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZÊCIU
NMP

Godzinki o Niepokalanym Poczêciu
NMP to typowo polska forma modlitwy ma-
ryjnej. Genezy ich nale¿y upatrywaæ w �re-
dniowieczu, kiedy to powsta³ spór francisz-
kanów z dominikanami na temat Niepokala-
nego Poczêcia Matki Bo¿ej o tematyce czy-
sto teologicznej. Autorem najstarszej wersji
by³ prawdopodobnie franciszkanin z Wero-

ny, Leonardo de Nogaroli, autor Oficjum ku
czci Niepokalanego Poczêcia. Wzorowane
by³y na tzw. "Ma³ym Oficjum", czyli "Officium
Parvum Beate Mariae Virginis" z X w. Go-
dzinki w dzisiejszej formie, rozpoczynaj¹ce
siê od s³ów: "Zacznijcie wargi nasze..." s¹
pó�niejsze. Ich autorem jest prawdopodob-
nie Hiszpan- �w. Alfons Rodrigues, polski
przek³ad powsta³ w Krakowie w 1620 roku.

Struktura Godzinek odpowiada struk-
turze brewiarza, a poprzez bogactwo sym-
boli, zw³aszcza ze Starego Testamentu, uka-
zana jest godno�æ i misja Maryi, która jako
Matka Syna Bo¿ego zosta³a zachowana od
skazy grzechu pierworodnego.

KULT MATKI BO¯EJ W OBJAWIENIACH
Do�æ du¿e znaczenie w rozpowszech-

nianiu kultu maryjnego maj¹ w Ko�ciele
rzymskokatolickim Objawienia Maryjne. W
pewnych momentach historii Maryja ukaza-
³a siê ludziom ponawiaj¹c ewangeliczne orê-
dzie Chrystusa. Czêsto, na Jej wyra�ne po-
lecenie w tych miejscach powsta³y �wi¹ty-
nie, które s¹ miejscem licznych pielgrzymek.

Do najwa¿niejszych Sanktuariów ma-
ryjnych �wiata, których istnienie �ci�le zwi¹-
zane jest z Objawieniami nale¿¹: Gwadelu-
pa, Lourd, Fatima, a w Polsce Gietrzwa³d.

W Sanktuariach tych zaczêto wprowa-
dzaæ w³asne formularze liturgiczne wyra¿a-
j¹ce tajemnicê danego miejsca i skuteczno�æ
wstawiennictwa Maryi. Niektóre Objawienia
sta³y siê powodem wprowadzenia zupe³nie
nowych form kultu maryjnego. Takim przy-
k³adem jest przyjêty, zgodnie z tre�ci¹ obja-
wieñ w Fatimie kult-zwyczaj "pierwszych
sobót miesi¹ca", czyli odprawiania w te dni
Mszy �w., wotywnej o Niepokalanym Sercu
Maryi, przyst¹pienie przez piêæ kolejnych
sobót do sakramentów �wiêtych i odmawia-
nie Ró¿añca z medytacj¹ ewangeliczn¹,
zwanego Ró¿añcem Fatimskim. (KONIEC)

OPRACOWA£ KFAD

�ród³o:

-Wybór tekstów i daty: O. Grzegorz Bartosik
OFM Conv

-.�Materia³y do dyskusji na Kongres Mario-
logiczno-Maryjny w Niepokalanowie w
1999� (praca zbiorowa pod kierunkiem o.
S³awomira Gajdy, Wydawnictwo OO. Fran-
ciszkanów, Niepokalanów 1999).

Od autora:

Na tym zosta³ zakoñczony roczny cykl arty-
ku³ów o kulcie Matki Bo¿ej w liturgii chrze-
�cijañskiej. Zdajê sobie sprawê, ¿e by³ to
materia³ trudny lecz je�li przyczyni³ siê do po-
g³êbienia wiary we wstawiennictwo i opiekê
Maryi, lub pozwoli³ zrozumieæ czy poszerzyæ
grono Jej kultu, to spe³ni³ swoje zadanie.
Udowodni³ tak¿e, ¿e nie jest prawdziwe
stwierdzenie, ¿e Polska jest krajem o "ro-
mantycznym" i "przejaskrawionym" kulcie
Matki Bo¿ej, bowiem czczona jest Ona w
ca³ym Ko�ciele Mam równie¿ wewnêtrzne
przekonanie, ¿e w parafii któr¹ opiekuje siê
Matka Bo¿a, Królowa Mêczenników przybli-
¿anie Jej kultu powinno byæ na ³amach na-
szego pisma kontynuowane. W jaki sposób?
To zale¿y od Waszych potrzeb Drodzy Czy-
telnicy. Proszê o podpowiedzi.
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Wiosna to pora roku kojarz¹ca siê nam z
pe³ni¹ kwiecia, �wie¿¹, zieleni¹ i budz¹c¹ siê
do ¿ycia przyrod¹. Wiosna to najpiêkniejszy czas
w roku, to najpiêkniejszy miesi¹c- maj. Skoro
maj, to wiele ruchu na �wie¿ym powietrzu, to
tradycyjne zabawy majówkami zwane, to pikni-
ki, festyny i potañcówki. Przy okazji tych zabaw
spotykamy równie¿ wiele imprez czy zawodów
sportowych, mniej czy bardziej profesjonalnych.

Maj jednak kojarzy nam siê nieod³¹cznie z
miesi¹cem szczególnie po�wiêconym Matce
Jezusa. W naszej, polskiej tradycji ma Ona od
wieków swoje "umajone" miejsce. Czcimy J¹
jako Matkê, ale i jako Królow¹ ca³ego naszego
narodu. Ona jest nam ostoj¹ w ka¿dej sytuacji,
zarówno dobrej, jak i tragicznej w naszych dzie-
jach. Ona jest równie¿ w chwilach radosnych i
smutnych z ca³ym Ko�cio³em jej Syna, a Swoj¹
macierzyñsk¹ funkcjê pe³ni nieprzerwanie wo-
bec wszystkich, których Jej Syn konaj¹cy na
krzy¿u powierzy³ w opiekê.

Czy wobec powy¿szego, dobry i wierz¹cy
chrze�cijanin mo¿e pogodziæ: rado�æ ¿ycia wio-
sennego, przyjemno�æ zabawy i zaanga¿owa-
nie siê w ró¿ne formy wspó³zawodnictwa z umi-
³owaniem Maryi i Jej Syna? Odpowied� jest jed-
noznaczna. Tak! Tak, pod warunkiem, ¿e bêdzie
J¹ na�ladowa³ i odda siê Jej w opiekê.

Maryja stoj¹c u stóp krzy¿a, na którym umie-
ra³ Chrystus "jest doskonale zjednoczona z Chry-
stusem w Jego wycieñczeniu"(Redemptoris
Mater 18). Wiara Maryi jest pe³na �wiat³a, w prze-
ciwieñstwie do wiary uczniów, którzy uciekli, w
przeciwieñstwie do naszej wiary u³omnej. Dla-
tego nale¿y J¹ na�ladowaæ!

Od momentu, kiedy to Bóg wprowadzi³  Ma-
ryjê w Tajemnicê Chrystusa wykazuje Ona he-
roiczn¹ wiarê i zaufanie Ojcu. To w³a�nie do Niej,
kiedy by³a kilkunastoletni¹ dziewczyn¹, Bóg
zwróci³ siê z czym�, co przekracza ludzkie zro-
zumienie, ale Ona potrafi³a to przyj¹æ w poko-
rze. Byæ Matk¹ Boga, to jakby przekroczyæ swoje
cz³owiecze mo¿liwo�ci. Ona jako pierwsza przy-
jê³a wizjê Boga, choæ doskonale wiedzia³a, ¿e
Bóg nie uczyni z Niej nadcz³owieka, czy bogini,
która Mu urodzi³a Syna.

Ta prosta wydawa³oby siê prawda by³a i jest
trudna do przyjêcia przez wielu ludzi. Ona jest
równie¿ niedostrzegana dzi� przez nas.

Czy¿ nie zdarza siê, ¿e chcemy "budowaæ"
sobie Boga na w³asne podobieñstwo, na w³a-
sny u¿ytek? Czy¿ nie chcemy, aby by³ On Bo-
giem naszych s³abo�ci? Boimy siê wtedy zbli-
¿aæ do tego Boga prawdziwego, ró¿nego od
naszych wyobra¿eñ. Mówimy wówczas, ¿e Bóg
nas oszukuje, nie spe³nia naszych pró�b, obiet-
nic Swego Mi³osierdzia.

Maryja stoj¹ca pod Krzy¿em swego Dziec-
ka mog³a, wed³ug naszych wyobra¿eñ, czuæ siê
autentycznie oszukana. Jednak nic z tego. Zna-
laz³o siê w Niej tyle pokory, ¿eby ufaæ, ¿e �mieræ
Jej Syna jest zgodna z wol¹ Boga.

Czy potrafimy J¹, na�ladowaæ? Czy potrafi-
my, przyj¹æ w pokorze to, co Bóg nam daje, je-
¿eli choæ trochê nie jest to zgodne z naszymi
wyobra¿eniami, nasz¹ zimn¹ kalkulacj¹ jak po-
winno wygl¹daæ nasze ¿ycie? Buntujemy siê
wewnêtrznie w taki, czy inny sposób. Ona siê
nie buntowa³a nigdy wobec woli Bo¿ej, dlatego
ju¿ od momentu Krzy¿a poprzez nape³nienie
Duchem w Wieczerniku sta³a siê podpora ca³e-
go Ko�cio³a Chrystusowego. Ko�cio³em za� je-
ste�my wszyscy, w³¹czeni do Niego przez
chrzest. Czy¿ nie jest Ona zatem podpor¹ dla
ka¿dego z nas?

Kierunek my�li w maju

MARYJA NASZ¥ PODPOR¥
A Jej wsparcie jest nam bardzo potrzebne

na codzieñ, bowiem w dzisiejszych trudnych
czasach wiele potrafi siê sprzysiê¿yæ przeciwko
cz³owiekowi. Wiemy, ¿e ¿ycie nigdy nie by³o i
nie jest ³atwe. Wiemy równie¿, ¿e nigdy nie bê-
dzie tak, ¿e spotkamy w ¿yciu tylko szczê�cie i
przyjemno�ci. Jednak pomimo, wielu przykro-
�ci musimy trwaæ w przekonaniu, ¿e w³a�nie
wtedy Bóg jest z nami. Z lektury Pisma �wiête-
go w wielu miejscach dowiadujemy siê, ¿e im
wiêcej krzywdy nam siê dzieje, im wiêcej upo-
korzenia, tym Bóg jest bli¿ej cz³owieka. Nale¿y
tylko w to uwierzyæ i a¿ uwierzyæ.

Maryja jest dla nas doskona³ym przyk³adem
osoby, która pokazuje, co to znaczy uwierzyæ w
Boga i zaufaæ Bogu. Ona uczy nas pokory w
przyjêciu tego, ¿e nie wszystko mo¿emy zrozu-
mieæ, dlatego czêsto powtarzajmy za Ni¹ "Oto
ja s³u¿ebnica Pañska".

Czasami wydaje nam siê, ¿e skoro Bóg mia³
tak wielkie plany wobec innych, o których mówi
Pismo �wiête, to pewnie o nas, zwyk³ych lu-
dziach zapomnia³. Chrystus jednak w Swej na-
uce t³umaczy nam, ¿e ka¿dy z nas ma swoje
miejsce w Bo¿ym planie i jedyn¹ niepowtarzal-
n¹ misjê do wype³nienia na ziemi. Dlatego wy-
pe³nijmy j¹ zgodnie z Jego wol¹, a do tego po-
trzebujemy pomocy i wstawiennictwa Maryi i g³ê-
bokiej wiary.

Jest wiosna i jest maj- miesi¹c Jej po�wiê-
cony. Starajmy siê, aby w tym miesi¹cu rado-
�ci, zabawy i wiosennych przyjemno�ci, nie za-
brak³o nam czasu na to, aby�my mogli rozwa-
¿aæ pos³ugê i wstawiennictwo u Boga Maryi.
Niech w ferworze zabawy, d¹¿eniu do uzyski-
wania najlepszych wyników w sporcie, czy w
nawale prac zawodowych nie zabraknie nam
czasu na modlitewne zamy�lenie podczas na-
bo¿eñstw majowych. Nie b¹d�my jednak uspra-
wiedliwieni, ¿e sama obecno�æ na tych nabo-
¿eñstwach wystarczy. Nie zapominajmy o praw-
dzie jedynej, choæ ¿ycie nasze mo¿e wydawaæ
siê trudne, to jest ono jednak darem Boga, któ-
ry musimy strzec nieustannie i nie nara¿aæ go
na zerwanie ³¹czno�ci z Tym, który nam je da³.
W tych trudno�ciach nieustannie spieszy nam z
pomoc¹ Ona - MARYJA - NASZA MATKA
I PODPORA.

KFAD, FOTO MIETEK

Decyzj¹ Ks. Arcybiskupa Henryka Muszyñ-
skiego z dniem 23 kwietnia 2001 roku, czyli od
Uroczysto�ci �w. Wojciecha, wesz³y w ¿ycie sta-
tuty III Powojennego Synodu Archidiecezji Gnie�-
nieñskiej (list Arcybiskupa w tej sprawie by³ czyta-
ny w ostatni¹ niedzielê kwietnia).

Synod jest wydarzeniem donios³ym w ¿yciu
Ko�cio³a. Dlatego warto bli¿ej zaznajomiæ siê z
jego przebiegiem, a zw³aszcza dokumentami, któ-
ry maj¹ znaczny wp³yw na ¿ycie ko�cio³a lokalne-
go, szczególnie w radykalnie zmieniaj¹cej siê sy-
tuacji spo³eczno-politycznej naszego kraju i prze-
³omu tysi¹cleci. Zanim jednak do tego przyst¹pi-
my przybli¿my sobie najpierw samo okre�lenie
synod.

Synod (od greckiego synodos - zebranie,
zjazd, zgromadzenie) - to termin i instytucja zara-
zem. Upraszczaj¹c mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to
zgromadzenie okre�lonych ludzi Ko�cio³a (bisku-
pów, kap³anów, przedstawicieli laikatu) w celu
omówienia, wyja�nienia, zdecydowania o wa¿nych
lokalnych sprawach teologicznych, spo³ecznych,
dyscyplinarnych. W Ko�ciele Rzymskokatolickim
wyró¿nia siê synody diecezjalne, które zwo³uje i
przewodniczy im biskup ordynariusz,  prowincjo-
nalne - zwo³ywane przez metropolitê oraz plenar-
ne albo krajowe które mog¹ byæ zwo³ane jedynie
za zezwoleniem papie¿a i obradowaæ pod jego
kierownictwem lub jego legata. Równie¿ dla so-
boru u¿ywa siê okre�lenia - synod powszechny
albo ekumeniczny.

Wed³ug Kodeksu Prawa Kanonicznego - Sy-
nod diecezjalny jest zebraniem wybranych kap³a-
nów oraz innych wiernych Ko�cio³a partykularne-
go, którzy dla dobra ca³ej wspólnoty diecezjalnej
�wiadcz¹ pomoc biskupowi diecezjalnemu (KPK,
kan.460). Zwo³uje go i przewodniczy mu biskup
diecezjalny (KPK, 462), który jednak mo¿e dele-
gowaæ na poszczególne sesje synodu wikariusza
generalnego lub wikariusza biskupiego do wype³-
nienia tego obowi¹zku. Wszystkie zaproponowa-
ne tematy powinny byæ poddane swobodnemu
omówieniu przez cz³onków na sesjach synodal-
nych (KPK, 465). Jedynym ustawodawc¹ na sy-
nodzie diecezjalnym jest biskup diecezjalny, inni
cz³onkowie Synodu posiadaj¹ tylko g³os doradczy.
On sam podpisuje deklaracje i dekrety synodal-
ne, które jedynie jego autorytetem mog¹ byæ pro-
mulgowane (KPK, 465).Biskup diecezjalny poda-
je do wiadomo�ci tre�æ deklaracji i dekretów sy-
nodalnych Konferencji Episkopatu (KPK, 467).

Ka¿dy synod diecezjalny s³u¿y realizacji celu
Ko�cio³a jakim jest chwa³a Bo¿a przez zjednocze-
nie cz³owieka z Bogiem, dziêki któremu osi¹ga on
szczê�cie wieczne. Synod ma pomóc w odnajdy-
waniu i ukazywaniu wiernym dróg prowadz¹cych
do tego celu.

Zwyczaj zwo³ywania synodów diecezjalnych
siêga czasów wczesnego chrze�cijañstwa, a pod
koniec pierwszego tysi¹clecia by³y one ju¿ ukszta³-
towan¹ instytucj¹ ko�cieln¹. Celem ich by³o zara-
dzanie aktualnym problemom oraz likwidowanie
pojawiaj¹cych siê niebezpieczeñstw. Sobór Late-
raneñski IV w 1215 r. nakaza³ periodyczne zwo³y-
wanie synodów diecezjalnych. O dzia³alno�ci sy-
nodalnej arcybiskupów gnie�nieñskich pe³ne in-
formacje zachowa³y siê od pocz¹tku XV w., cho-
cia¿ zapewne odbywa³y siê one tak¿e wcze�niej,
jednak brak jest stosownych �róde³. Od XV wieku
do chwili obecnej odby³o siê ³¹cznie 50 synodów,
z tego niemal po³owa w  XVI w. W okresie powo-
jennym, dwa poprzednie synody zwo³a³  kard. S.
Wyszyñski: w 1962 (pierwszy po 242 latach prze-
rwy) oraz w 1981 r., który moc obowi¹zuj¹c¹ zy-
ska³ z dniem 2 lutego 1982 r.

Bogdan

III Synod Gnie�nieñski (1)

DONIOS£E
WYDARZENIE
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�Wyp³yñ na g³êbiê�

DUC IN ALTUM
Te trzy s³owa i sp³ywaj¹ce od nich sieci ry-

backie s¹ centrum symbolicznych dekoracji
wielkanocnych. które pojawi³y siê na Triduum
Paschalne i Uroczysto�æ Zmartwychwstania.
S³owa skierowane do uczniów przez Jezusa
po nieudanym po³owie ryb na Jeziorze Gene-
zaret s¹ zawsze aktualne, s¹ skierowane do
ka¿dego z nas.

Wyp³yñ na g³êbiê, aby� móg³ czerpaæ z
obfito�ci Bo¿ego Mi³osierdzia, z Jego ³ask. Tak
mówi³ Jezus dwa tysi¹ce lat temu, ale tak wo-
³a³ do nas Ojciec �wiêty w Roku Wielkiego
Jubileuszu.

Ciemnica, czyli kaplica przechowania - wiê-
zienie Jezusa po pojmaniu i wiêzienie S³ugi
Bo¿ego- Prymasa Tysi¹clecia niech nie bêdzie
ci tragiczne. Przecie¿ kto dla Jezusa cierpi
uwiêzienie nie jest zniewolonym.

Grób Pañski z drugiej strony wcale nie
oznacza koñca wszystkiego. Grób to tylko czas
oczekiwania na zmartwychwstanie, a zmar-
twychwstanie Jezusa przynios³o nam zbawie-
nie i ¿ycie wieczne.

Jednak wyp³yn¹æ na g³êbiê i zarzuciæ sieci
te¿ trzeba umieæ. Mo¿na zarzuciæ je nie w tym
miejscu! Widzimy pe³ne sieci dóbr docze-
snych, jednak czy ten rybak uci¹gnie po³ów,
czy zabierze go do wieczno�ci, czy bêdzie mu
ten wysi³ek policzony?

Z prawej strony widzimy rybaka z sieci¹, w
której jest kilkana�cie rybek, ale s¹ to rybki. z
cytatami z Ewangelii. To s¹ nasze drogowska-

zy do wieczno�ci, które pomimo, ¿e nie s¹ tak
du¿e objêto�ciowo, pomog¹ nam w wieczno-
�ci, bo pomagaj¹ ¿yæ ju¿ tu na ziemi.

Mo¿e wyp³yn¹³e� ju¿ dawno na g³êbiê,
mo¿e znalaz³e� dobre �ród³o po³owu i jeste�
szczê�liwy, a mo¿e te¿ nie zadowala ciê to co
robisz?

Pomy�l wiêc przypominaj¹c sobie ow¹ de-
koracjê i symbolikê. Z której burty Bo¿ej ³odzi

rozpocz¹³e� po³ów? Mo¿e warto opró¿niæ zbyt
ciê¿k¹ sieæ zmartwieñ i k³opotów, wyci¹gn¹æ
j¹ przy kratkach konfesjona³u i po odejsciu od
niego zarzuciæ z drugiej Strony?

Pomy�l nad tym Drogi Czytelniku! Jest jesz-
cze czas. Przed nami Wniebowst¹pienie. Pan
idzie do Ojca przygotowaæ nam mieszkania..
Przygotowaæ wieczne mieszkanie dla ciebie,
dla mnie, dla nas wszystkich bez wyj¹tku. Z
czym tam pójdziesz, jakie we�miesz z sob¹
"umeblowanie".?

Przed nami zes³anie Ducha �wiêtego, któ-
ry mo¿e obdarzyæ ciebie wszystkimi ³askami
jakich potrzebujesz. Mo¿e, ale ty musisz tego
chcieæ. Mo¿e, ale ty musisz do ich przyjêcia
byæ przygotowany, tak, jak byli przygotowani
Aposto³owie w wieczerniku. B¹d� pewny, ¿e
ci pomo¿e w tym Ta, która ich przygoptowy-
wa³a - Matka Jezusa.

Jest miesi¹c szczególnie Jej po�wiêcony.
S¹ nabo¿eñstwa majowe. Przyjd�, popro� j¹
o pomoc. Ona wska¿e ci miejsce zarzucenia
twoich sieci. DUC IN ALTUM - Wyp³yñ i za-
rzuæ sieci, aby� mia³ obfity po³ów wszystkiego
co potrzebne ci do szczê�cia tu na ziemi i w
wieczno�ci, czego Ci z g³êbi serca ¿yczê, a
co jest szczególnym przes³aniem tego, co sym-
bolicznie zosta³o przedstawione w naszej �wi¹-
tyni. Niech ka¿demu z nas s³owa DUC IN AL-
TUM bêd¹ bliskie przez ca³e ¿ycie.

KFAD, FOTO MIETEK

Ka¿de dzia³anie cz³owieka jest owocne
wówczas, gdy jest w pe³ni �wiadome,  a co
za tym idzie, cz³owiek potrafi uzasadniæ swo-
je postêpowanie. Czyny powinny pokrywaæ siê
z my�lami. W przeciwnym wypadku, maj¹ one
tylko znamiona pozorów, s¹ dzia³aniem "na
pokaz". Przystêpuj¹c wiêc do rozwa¿ania jak
nale¿y �wiêtowaæ niedzielê, nale¿y siê zasta-
nowiæ: czym jest niedziela, ¿e nale¿y j¹ �wiê-
towaæ? U¿ywaj¹c s³ów Ojca �wiêtego z Listu
"Dies Dei": "konieczne jest ponowne odkry-
cie g³êbokich uzasadnieñ doktrynalnych, któ-
re stanowi¹ podstawê przykazania ko�cielne-
go, aby wszyscy u�wiadomili sobie wyra�nie,
jak nieodzown¹ warto�ci¹ jest niedziela w
¿yciu chrze�cijañskim".

W³a�ciwie ca³e uzasadnienie mogliby�my
zamkn¹æ fragmentem drugiego zdania ze
wspomnianego Listu: "niedziela przypomina
bowiem dzieñ zmartwychwstania Chrystusa".
My�lê jednak, ¿e nie wszystkim tak uprosz-
czone podej�cie odpowiada. Dlatego Ojciec
�wiêty zwraca uwagê na ró¿norakie wymiary
tego dnia, gdy¿ stanowi on "samo centrum
chrze�cijañskiego ¿ycia". I podkre�la jego po-
wi¹zanie z Pismem �wiêtym ju¿ od pierw-
szych jego stron, czyli od dzie³a stworzenia
�wiata i cz³owieka: "...odpocz¹³ dnia siódme-
go po ca³ym swym trudzie, jaki podj¹³. Wtedy
Bóg pob³ogos³awi³ ów siódmy dzieñ i uczyni³
go �wiêtym; w tym bowiem dniu odpocz¹³ po
ca³ej swej pracy, któr¹ wykona³ stwarzaj¹c"

(Rdz 2, 2-3). Zazwyczaj odczytujemy ten frag-
ment Pisma �wiêtego tylko w aspekcie od-
poczynku w siódmym dniu, czyli swego ro-
dzaju braku dzia³ania. Ojciec �wiêty jednak-
¿e  pog³êbia to spojrzenie. Powtarzaj¹ce siê
kilkakrotnie w opisie stworzenia �wiata okre-
�lenie "A Bóg widzia³, ¿e by³y dobre" rzuca
pozytywne �wiat³o na dzie³o r¹k Boga.
Wszystko co On uczyni³ nosi znamiê Jego
dobroci, jest piêkne i godne podziwu, zas³u-
guje by�my siê tym cieszyli, pielêgnowali i
rozwijali. Praca Boga jest wiêc przyk³adem dla
cz³owieka: Jest on bowiem powo³any nie tyl-
ko do tego, by mieszkaæ w �wiecie, ale by go
budowaæ, staj¹c siê w ten sposób  wspó³pra-
cownikiem Boga  (DD, 10). W tym kontek�cie
g³êbiej nale¿y spojrzeæ na odpoczynek Boga
w siódmym dniu. Nie wskazuje on bowiem
Boga, który "przesta³ pracowaæ, ale podkre-
�la doskona³o�æ wykonanej pracy i ma ozna-
czaæ, ¿e zatrzyma³ siê On przed dzie³em swo-
ich r¹k, kieruj¹c ku niemu spojrzenie pe³ne
rado�ci i zadowolenia" (DD, 11). Takie spoj-
rzenie nabiera charakteru kontemplacyjnego,
pe³nego zachwytu nad wykonan¹ prac¹, a
szczególnie nad zwieñczeniem stwórczego
dzie³a - cz³owiekiem, który zostaje powo³any
do zawarcia z Bogiem przymierza mi³o�ci.
Zwróæmy tak¿e uwagê, ¿e dzieñ siódmy jest
dniem (jedynym), który Bóg "pob³ogos³awi³ i
uczyni³ go �wiêtym". Zosta³ wyró¿niony, sta³
siê "dniem Pana", Bóg uzna³ go za "�wiêty".

�wiêtowanie niedzieli (2)

DLACZEGO NIEDZIELA?
Dlatego Bóg umieszcza go w Dekalogu i na-
kazuje "�wiêciæ" - nie odpoczywaæ, a �wiêciæ.
Nie nale¿y wiêc go traktowaæ w kategorii  bier-
nego odpoczynku,  a có¿ dopiero tu mówiæ o
pracy w tym dniu. Nowy Testament pog³êbi³
ten wymiar "odpoczynku" nadaj¹c mu per-
spektywê "wieczno�ci". W tym bowiem dniu
Chrystus zmartwychwsta³, a poprzez zmar-
twychwstanie da³ wszystkim ludziom, poprzez
Jego na�ladowanie, obietnicê ¿ycia wieczne-
go. Dla pog³êbienia tego wymiaru, równie¿
tego dnia zmartwychwsta³y Chrystus ukaza³
siê dwóm uczniom w drodze do Emaus, obja-
wi³ siê jedenastu Aposto³om jednocze�nie, da³
siê poznaæ Tomaszowi, a tak¿e poprzez ze-
s³anie Ducha �wiêtego wype³ni³a  siê obietni-
ca dana Aposto³om. Chrystus nadaje tym sa-
mym  niejako  tygodniowy  rytm  swym uro-
czystym spotkaniom  z naocznymi �wiadka-
mi swego uni¿enia i chwa³y, a poprzez nich,
tak¿e w przysz³o�ci z tymi, "którzy nie widzie-
li a uwierzyli".

Wychodz¹c z tych g³êbokich przemy�leñ,
nie mo¿na traktowaæ niedzieli jako jednego z
wielu przepisów dyscyplinarnych. Niedziela
jest bowiem znakiem relacji cz³owieka z Bo-
giem, znakiem wiecznego Przymierza. Czy
nasza relacja z Bogiem ma polegaæ na pracy
w "Jego" dniu lub leniuchowaniu, np. przed
telewizorem Rozwa¿my sytuacjê, gdy przy-
chodzi do nas go�æ, któremu wiele zawdziê-
czamy. Czy pozostawiamy go samego sobie,
a sami zajmujemy siê nasz¹ prac¹ lub nie re-
aguj¹c na jego obecno�æ ogl¹damy telewizjê?
A przecie¿ Bogu nie zawdziêczamy "czego�
tam". Jemu zawdziêczamy wszystko.

BOGDAN
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"Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel �wia-
ta, wczoraj, dzi� i na wieki", wst¹pi³ do nie-
ba, by nam przygotowaæ miejsce. Ewangeli-
�ci bardzo dok³adnie nam przekazuj¹; gdzie
i kiedy, oraz w jakich okoliczno�ciach to na-
st¹pi³o.

My�l o niebie jest dla chrze�cijanina przy-
nagleniem do prawdziwej wierno�ci Bogu i
Ko�cio³owi. "Bogiem jest ¿ycie ludzkie, a
zwyciêzca otrzyma po¿ywienie z drzewa ¿y-
wota" mówi³ �w., Maksymilian Kolbe. Skoro
bierzemy udzia³ w boju, to potrzeba do tego
wiele wysi³ku. Czy jeste�my zdolni do wysi³-
ku?

Pomy�lmy tylko, do jakiego wysi³ku zdol-
ny jest cz³owiek, by zdobyæ medal w takich,
czy innych zawodach, by otrzymaæ nagro-
dê, premiê, by zarobiæ wiêcej pieniêdzy, czy
zas³u¿yæ na awans. To tylko takie przyziem-
ne sprawy, a w niebie czeka na nas szczê-
�cie wieczne, nieskoñczone, o którym �w.
Pawe³ mówi: "Ani oko nie widzia³o, ani ucho
nie s³ysza³o, ani serce cz³owieka nie zdo³a
poj¹æ, jak wielkie rzeczy przygotowa³ Bóg
tym, którzy Go mi³uj¹".

W historii Ko�cio³a my�l o niebie przyna-
gla³a wielu �wiêtych do heroicznych nieraz
wyczynów w pracy nad sob¹ i w pracy apo-
stolskiej. Za ich przyk³adem wpatrujmy siê i
my w niebo, têskni¹c za szczê�ciem wieku-
istym, a mi³uj¹c Boga ze wszystkich si³ i bli�-

II Tajemnica chwalebna - "Wniebowst¹pienie"

PATRZ W NIEBO
nich jak siebie samych. Starajmy siê rato-
waæ równie¿ te dusze, które bêd¹c w szpo-
nach szatana prze¿ywaj¹ udrêczenie ducho-
we, a innym zatruwaj¹ ¿ycie prowadz¹c ich
na bezdro¿a.

Chrystus wst¹pi³ do nieba, ale zapowie-
dzia³, ¿e nie zostawi nas samych. On bêdzie
z nami po wszystkie dni, a¿ do skoñczenia
�wiata. On jest z nami zawsze. On jest w
Ko�ciele w Swoim s³owie, jest w Naj�wiêt-
szym Sakramencie. On jest równie¿ w na-
szych sercach przez ³askê, jest w ka¿dym
drugim cz³owieku, bo cokolwiek czynimy jed-
nemu z tych najmniejszych, Jemu czynimy.

Zanurzeni w Jego Wniebowst¹pienie sta-
wajmy siê coraz doskonalszym znakiem
Jego dobroci, Jego mi³osierdzia, Jego mocy
w obronie prawdy i sprawiedliwo�ci. Im wiêk-
sze prze¿ywamy trudno�ci, im wiêcej nas boli
to, co wokó³ nas niedobrego, tym gorêcej
wpatrujmy siê w Jezusa w niebo wstêpuj¹-
cego. Rozwa¿my coraz g³êbiej Jego mi³o�æ
do ka¿dego cz³owieka i pamiêtajmy, ¿e On
nas kocha mi³o�ci¹ wieczn¹, i nieskoñczo-
n¹. Nape³niajmy siê t¹ mi³o�ci¹ i nie�my j¹,
�wiatu.

Chocia¿ doskonale wiemy, ¿e jeste�my
s³abi, nie wpatrujmy siê tylko w nasze s³a-
bo�ci, bo je tylko pog³êbimy. Nie na�ladujmy
i nie rozg³aszajmy równie¿ s³abo�ci innych,
rozsiewaj¹c wokó³ truciznê z³a. Im wiêcej

zauwa¿amy z³a i ciemno�ci, tym mocniej roz-
palajmy nasze serce mi³o�ci¹ do Jezusa i
do drugiego cz³owieka, pamiêtaj¹c, ¿e naj-
wiêkszy grzesznik zas³uguje na najwiêksze
wspó³czucie.

Dlaczego dzi� jest tak wielu zbuntowa-
nych przeciw Bogu? Bo nikt z ludzi ich praw-
dziwie nie ukocha³. Bo nikt im dotychczas
nie mówi³ Prawdy. Mo¿e Jezus w³a�nie przez
Ciebie, przeze mnie, chce wyrównaæ te bra-
ki`? Rozkochani w Jezusie i wpatrzeni w nie-
bo, bêdziemy mieli moc, by ka¿dy obowi¹-
zek spe³niaæ jak najgorliwiej, w poczuciu
odpowiedzialno�ci za Ko�ció³ i ca³y naród.
Nauczymy siê w ka¿dym cierpieniu dostrze-
gaæ cz¹stkê krzy¿a Chrystusowego, a w ka¿-
dym cz³owieku, zw³aszcza w tym najbiedniej-
szym, najbardziej upodlonym, pokochaæ
Chrystusa i otworzyæ jego serce dla Bo¿ej
Mi³o�ci.

Nie marnujmy czasu na biadolenie, ¿e
by³o �le, ¿e jest bardzo �le, a bêdzie jeszcze
gorzej. Wpatrzeni w Chrystusa wstêpuj¹ce-
go do nieba bêdziemy mieli do�æ si³ i m¹dro-
�ci, aby �mia³o i�æ w trzecie tysi¹clecie wy-
pe³niaj¹c zlecon¹ nam przez Stwórcê misjê
ziemskiej pielgrzymki, aby po niej skoszto-
waæ pokarmu z drzewa ¿ywota.

KFAD

Rok Prymasa Stefana Wyszyñskiego

AUTORYTET

"Dnia 28 maja br, o godzinie 4:40 w uro-
czysto�æ Wniebowst¹pienia Pañskiego, w
rezydencji arcybiskupów warszawskich
zmar³ Jego Eminencja Stefan Kardyna³ Wy-
szyñski, arcybiskup metropolita gnie�nieñ-
ski i warszawski, prymas Polski."  - By³ to
komunikat Sekretariatu Prymasa Polski, któ-
ry ukaza³ siê w prasie w dniu 29.05.1981
roku.

Przypomnijmy jeszcze tytu³y jakie mo¿-
na by³o przeczytaæ dwadzie�cia lat temu w
prasie bydgoskiej: "Stefan kardyna³ Wyszyñ-
ski Prymas Polski nie ¿yje",(...) "¯a³oba na-
rodowa", "Odszed³ najwiêkszy autorytet mo-
ralny naszego kraju"  "...�wi¹tynie okry³y siê
kirem, w wielu z nich odby³y siê rano 28 bm.
pierwsze msze ¿a³obne. W po³udnie we
wszystkich warszawskich ko�cio³ach ode-
zwa³y siê dzwony. Ponownie zabrzmia³y one
o godzinie 18:00; w stolicy i innych miastach.
W czasie wieczornych nabo¿eñstw wierni
modlili siê za duszê zmar³ego. 56 Sesja Zgro-
madzenia PAN - prezes prof. Aleksander
Geysztor powiedzia³: "... w osobie zmar³ego
prymasa kraj nasz straci³ najwiêkszy auto-
rytet moralny i spo³eczny, reprezentuj¹cy naj-
szlachetniejsze uczucia zbiorowe Polaków".
"Z obrad KKP "Solidarno�æ"- KKP wyda³a
o�wiadczenie zawieraj¹ce wyrazy najg³êb-
szego ¿alu oraz przypominaj¹ce zas³ugi
zmar³ego dla narodu polskiego". "¯a³oba na
kujawach" (...) "w katedrze w³oc³awskiej od-
prawiona zosta³a msza ¿a³obna. Nad wej-
�ciem do ko�cio³a wywieszono, przepasan¹
kirem chor¹giew ze znakami Prymasa. (...)
�Do Episkopatu Polski i Kapitu³y Metropoli-
talnej w Warszawie nadchodz¹ telegramy
kondolencyjne z kraju i zagranicy�: Od Jana
Paw³a II - papie¿a: "...ufam, ¿e Pani Jasno-
górska, Matka Ko�cio³a, której tak bezgra-
nicznie zawierzy³, oka¿e mu swojego Syna.
Wsparty nadziej¹ chwalebnego Zmartwych-
wstania, krzepiê zbola³e serce wszystkich
drogich braci i sióstr moim apostolskim b³o-
gos³awieñstwem: w imiê Ojca i Syna i Du-

cha �wiêtego" i od ówczesnych w³adz pañ-
stwowych: "...zgon Prymasa Polski ksiêdza
kardyna³a Stefana Wyszyñskiego poruszy³
wszystkich Polaków. Odszed³ wybitny kap³an
i wielki patriota".

"(...) Kondolencje nades³a³y tak¿e woje-
wódzkie komitety Frontu Jedno�ci Narodu m.
in. w Bydgoszczy i Toruniu",  "Posiedzenie
Komisji Wspólnej rz¹du i Episkopatu". Na po-
siedzeniu tym ustalono: (...) ¿e w dniach 28
do 30 maja br, obowi¹zywaæ bêdzie w kraju
¿a³oba. Na gmachach publicznych flagi na-
rodowe zostan¹ opuszczone do po³owy
masztu. Odwo³ane zostan¹ przedstawienia
teatralne, seanse kinowe i imprezy rozryw-
kowe, zmienione zosta³y programy radiowe
i telewizyjne". Tyle  z ówczesnej prasy byd-
goskiej.

Odej�cie ksiêdza kardyna³a Stefana Wy-
szyñskiego, aczkolwiek spodziewane, gdy¿
podawano komunikaty o postêpowaniu cho-
roby, by³o jednak gromem z jasnego nieba,
dla ca³ego polskiego spo³eczeñstwa. Ponad-
to Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II le¿a³ ciê¿ko
ranny po zamachu na jego ¿ycie. Pamiêtam,
¿e by³y to dni, zw³aszcza dla wszystkich zwy-
czajnych ludzi, pe³ne autentycznego smut-
ku, g³êbokiego przygnêbienia i s³usznych, jak
siê ju¿ wkrótce, bo 13 grudnia 1981 roku
okaza³o, obaw o los Polaków i Ko�cio³a w
Polsce. Pamiêtam, ¿e p³aka³am i my�la³am
te¿ o tym, jak ksi¹dz Prymas przyja�nie, ser-
decznie i sympatycznie siê u�miecha³; uno-
si³ prawy k¹cik ust do góry i mru¿y³ oczy.

REDKA



I znowu nadszed³ maj. Miesi¹c budze-
nia siê natury ze snu zimowego. Jako� ¿y-
wiej krew kr¹¿y w ¿y³ach i wszystkim nam
chce siê jakby wiêcej ruszaæ. Aura pozwala
na organizowanie ró¿nego rodzaju zawo-
dów, mityngów i innych imprez sportowych.

Podpyta³em tatê, jak dawniej dbano o
rozwój fizyczny i jak wygl¹da³a sprawa tzw.
sportu wyczynowego?

Oczywi�cie, ¿e dbano o kulturê fizycz-
n¹. Przedwojenna Bydgoszcz by³a prê¿nym
o�rodkiem sportowym. Przytoczyæ tutaj mo¿-
na nazwy klubów znane chyba wszystkim
Bydgoszczanom: "Polonia", "Gwiazda", "Ko-
lejarz", "BTW", "BKW", czy Towarzystwo
Gimnastyczne "Sokó³". To nazwy znanych i
szanowanych w mie�cie klubów. W zasadzie
profil dzia³alno�ci sportowej tych klubów nie
zmienia³ siê przez dziesiêciolecia.

"Polonia" dysponowa³a sekcjami pi³-
karskimi, tenisowymi a tak¿e siatkówki. Mu-

szê przyznaæ, ¿e jako ch³opiec do�æ czêsto
bywa³em na meczach pi³karskich "Polonii" z
racji tej, ¿e mój ojciec przez jaki� czas pia-
stowa³ tam funkcjê skarbnika klubu i si³¹ rze-
czy kibicowa³ (a ja z nim) tej dru¿ynie .

"Gwiazda" prowadzi³a tak¿e pi³kê ale
sztandarow¹ dyscyplin¹ by³y tam zapasy.
Zawodnicy "Gwiazdy" znani byli nie tylko na
arenie miejskiej ale i krajowej. Teraz przejdê
do dyscypliny najbardziej znanej w Bydgosz-
czy a mianowicie wio�larstwa. "BTW" by³o
najbardziej licz¹cym siê towarzystwem i mie-
�ci³o siê naprzeciw swojej pó�niejszej siedzi-
by. Tak¿e "Kolejarz" posiada³ "mocne wio-
s³a". Poza wio�larstwem kolejarze mieli po-
wa¿n¹ i szczyc¹c¹ siê du¿ymi osi¹gniêcia-
mi sekcjê boksersk¹. "BKW" (Bydgoski Klub
Wio�larek) zajmowa³ siê - jak sama nazwa
wskazuje przygotowaniem pañ do osi¹gania
wspania³ych wyników sportowych. Przez wie-
le lat dziewczyny z "BKW" stawa³y na naj-
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A mój tato powiedzia³ ....

W SPORTOWEJ ATMOSFERZE

L isty   
d o  reda k cji � Na  o �cie¿�  

wy¿szych stopniach podium w rywalizacji
kobiet.

Bardzo czêsto w sezonie spotkaæ mo¿-
na by³o na Brdzie osady wio�larskie. Naj-
wiêksze zainteresowanie budzi³y ósemki,
gdzie sternicy przez blaszane tuby podawali
komendy zawodnikom. "Kolejarz" mia³ swo-
j¹ siedzibê odrobinê przed Elektrowni¹ na
Jachcicach.

Chcê tu wspomnieæ o sprawie dzisiaj
niezrozumia³ej dla wielu kibiców. Sport w
ogromnej czê�ci w owych czasach by³ spor-
tem naprawdê amatorskim. Zawodnicy naj-
czê�ciej normalnie pracowali (je�li kto mia³
pracê) a po pracy spotykali siê na obiektach
sportowych po to, by potrenowaæ. Nie twier-
dzê, ¿e tak robili wszyscy, ale sport amator-
ski by³ amatorski przez du¿e "A". I jeszcze
jedna istotna rzecz. .Stadiony i boiska spor-
towe by³y w latach mojej m³odo�ci BEZ-
PIECZNE !!! Nie by³o burd, bijatyk i tak zwa-
nych "zadym".

W czasie wojny Polacy nie mieli swo-
ich klubów. A zreszt¹ nie by³o mnie wtedy tu
w Bydgoszczy, wiêc nie mogê wypowiadaæ
siê autorytatywnie na ten temat. Po wojnie
powsta³y nowe kluby sportowe ale i tak wio-
�larstwo wiod³o prym w naszym mie�cie.
Chcê tu jeszcze wspomnieæ o jednej dyscy-
plinie niezmiernie popularnej i bliskiej Byd-
goszczanom - p³ywaniu.

Zaraz po wyzwoleniu, kiedy s³oñce
mocniej przygrza³o i podnios³o temperaturê
wody odbywa³y siê zawody p³ywackie pod
nazw¹ "Wp³aw przez Bydgoszcz". By³a to
impreza masowa i zawsze cieszy³a siê du-
¿ym powodzeniem. Interesowa³em siê tym
do�æ ¿ywo ze wzglêdu na to, ¿e brat mojej
¿ony przez wiele lat bra³ udzia³ w tych zma-
ganiach i wielokrotnie je wygrywa³.

Obok wio�larstwa równie¿ pi³ka no¿na
zajmowa³a poczesne miejsce w zaintereso-
waniach kibiców. Wojskowy "Zawisza" i
gwardyjska "Polonia" zajmowa³y czo³owe
lokaty w ligach pi³karskich. Patrz¹c na dzi-
siejsze transmisje wydarzeñ sportowych, a
w³a�ciwie na trybuny okalaj¹ce boiska, ogar-
nia têsknota za spokojnymi i kulturalnymi ki-
bicami nie wszczynaj¹cymi awantur i bijatyk.
A¿ nadto widzimy zwierzêcych wrêcz zacho-
wañ pseudokibiców nie maj¹cych nic wspól-
nego z odbieraniem widowiska sportowego.
A sport ma wyzwalaæ zdrow¹ rywalizacjê a
nie agresjê. Niestety wielu ludzi traktuje
mecze jako doskona³¹ okazjê do wy¿ycia siê
w sposób nie maj¹cy ze sportem nic wspól-
nego A szkoda!

Oj pamiêtam takie czasy kiedy chodzi-
³em z tat¹ na mecze "Zawiszy" i nikt nie robi³
"zadym" a wszystko odbywa³o siê w praw-
dziwie sportowej atmosferze. Mo¿e to kie-
dy� powróci? Z ca³ego serca ¿yczê tego
wszystkim kibicom

WOJCIECH

Droga Redakcjo!
Za po�rednictwem Waszego pisma "Na

O�cie¿" chcia³bym wyraziæ wdziêczno�æ ks.
Edwardowi za wspania³e tegoroczne Kazania
Pasyjne na gorzkich ¿alach.

Choæ mimo i¿ mam ju¿ 40-kê na karku
a¿ wstyd siê przyznaæ - nie ukrywam ¿e po raz
pierwszy w ¿yciu uczestniczy³em regularnie ( co
niedzielê) w tym nabo¿eñstwie i nie wyobra¿a-
³em sobie niedzieli Wielkopostnej bez gorzkich
¿ali. Jestem pod wra¿eniem tre�ci tych kazañ,
poniewa¿ sam pocz¹tek "...patrzymy na poszcze-
gólne twarze...", "...szukamy swojej twarzy..." da³
mi do my�lenia nad swoj¹ osob¹. Mog³em "szu-
kaæ siebie" w osobie Weroniki, Szymona, Juda-
sza i podziwiaæ Matkê Chrystusa. Próbowa³em
odpowiedzieæ sobie na pytanie: jakim jestem
cz³owiekiem w spektaklu - jakim jest moje ¿ycie.

W pamiêci chyba na bardzo d³ugo zo-
stanie kazanie na temat najwa¿niejszej osoby w
¿yciu ka¿dego cz³owieka jak¹ jest Matka. Matka
nasza, w³asna - która da³a nam ¿ycie i Matka
Chrystusa - która ofiarowa³a Jedynego Syna -
Bogu.

Mama, która siê tak dla nas po�wiêca,
odda³aby ¿ycie za swoje dziecko - a czasami
zdolna jest do najwiêkszych wyrzeczeñ. A my
niewdziêczne córki i synowie - nie umiemy tego
uszanowaæ, doceniæ. Czasami udajemy, nie
chcemy widzieæ w jej twarzy smutku, cierpienia
i nieustannego wysi³ku.

Na moj¹ Mamê patrzê inaczej (dziêkujê
Bogu, ¿e jeszcze J¹ mam i mam szansê na po-
prawê), dziêki temu kazaniu zrozumia³em moje
b³êdy w postêpowaniu. Czasami trudno jest
nam przyznaæ siê i zaakceptowaæ Matkê tak¹
jaka jest, w�ród t³umu. W ¿yciu poddawani je-
ste�my próbom tak jak w opowiadaniu przed-
stawionego przez Ksiêdza, gdzie syn w�ród swo-
ich kolegów - lekarzy nie potrafi³ siê do niej przy-
znaæ do Matki, poniewa¿ by³a biednie ubrana.

Matka opiekuj¹ca siê nim przez 9 miesiêcy ma-
j¹c syna pod sercem - jako "wdziêczno�æ" otrzy-
ma³a obojêtne, obce traktowanie. Nie mog³a li-
czyæ na ciep³o i mi³o�æ ze strony syna. Po pro-
stu wstydzi³ siê w³asnej matki. Bardzo wzru-
szy³o mnie to kazanie i naprawdê da³o mi du¿o
do my�lenia nad sob¹. Zacz¹³em doceniaæ to
wszystko co moja Matka dla mnie zrobi³a, na-
uczy³em siê szanowaæ j¹ tak jak powinienem.

A teraz pozwólcie, ¿e skierujê kilka s³ów
do Ksiêdza g³osz¹cego to niesamowite kazanie:

Ksiê¿e dziêkujê za tak cenne wskazówki ja-
kie wywnioskowa³em z tych kazañ, za niesamo-
wity dar ukazania mi osoby i znaczenia Matki w
moim ¿yciu. Zosta³y przez Ksiêdza poruszone
bardzo istotne sprawy i nie ma co siê oszuki-
waæ bo takie opowiadanie jest realne równie¿ w
dzisiejszych czasach.

S¹ w�ród nas ¿ywi Judasze, gdzie trudno
nam i�æ z nimi przez ¿ycie; pojawi siê Szymon
zawsze gotowy pomóc, podtrzymaæ w upadku;
Weronika, która bez wzglêdu na sytuacjê - przez
zaskoczenie umie ul¿yæ cz³owiekowi w cierpie-
niu i Matka - zawsze wspieraj¹ca ¿ycie dziecka.

Ciekawe i jedyne w swoim rodzaju proste
s³owa ujête w kazaniach pomog³y mi inaczej
spojrzeæ na moje ¿ycie i zachowanie. Nie umiem
znale�æ s³ów, by podziêkowaæ za to nabo¿eñ-
stwo i kazania.

Dziêkujê Bogu, ¿e mog³em byæ na gorzkich
¿alach, ¿e w tym Wielkim Po�cie postawi³ na
mojej drodze (choæ m³odego i wydaje siê ¿e nie-
do�wiadczonego ¿yciowo) tak bardzo m¹drego
i warto�ciowego Kap³ana, który w tak prosty
sposób dotar³ do mnie - zwyk³ego �miertelnika.

Niech Matka Bo¿a ma Ksiêdza Edwarda w
opiece i obficie wynagrodzi ³askami od Boga za
ten piêkny dar g³oszenia Bo¿ego s³owa. Na dal-
sze dzielenie siê Dobr¹ Nowin¹ Szczê�æ Bo¿e!!!

Od redakcji: Pisownia oryginalna Autorki.

OD REDAKCJI: Dziêkujemy naszej korespondentce za list. Zbli¿a siê Dzieñ Matki i mo¿e
warto jego tre�æ dobrze przemy�leæ?
Przy  okazji  serdecznie przepraszamy ks. Edwarda za pominiêcie jego osoby
w sk³adaniu ¿yczeñ z okazji Wielkiego Czwartku (na co zwraca³o nam uwagê wiele osób).
Oczywi�cie te¿ - ¿yczymy, ¿yczymy ... i zdrowia i szczê�cia  i b³ogos³awieñstwa ....
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Dzieñ Matki, to okazja do refleksji na te-
mat bezcennego daru, jakim s¹ nasze mat-
ki. W tym szczególnym dniu zanie�my im
nasz¹ wdziêczno�æ i mi³o�æ za ich dobre
serce, za wszystko, co sta³o siê równie¿ na-
szym udzia³em. Przecie¿ to im, zaraz po
Panu Bogu zawdziêczamy wszystko, co sta-
nowi o naszej osobowo�ci, bo matka zawsze
kojarzy siê nam z dobrym i szczê�liwym po-
cz¹tkiem naszej historii. Podziêkujmy im za
dar najwiêkszy i najpiêkniejszy jakim nas ob-
darzy³a, za nasze ¿ycie. Podziêkujmy za
wszystkie troski, za nieprzespane noce, za
wierne czuwanie przy naszych ko³yskach, za
wszystkie ³zy wylane z naszego powodu,
zarówno te smutne, jak i radosne.

Podziêkujmy im za ka¿dy znak krzy¿a na
naszych czo³ach, ka¿dy poca³unek, piesz-
czotê, za ka¿de nauczone nowe s³owo i za
to, ¿e nauczy³y nas zginaæ kolana przed
modlitw¹ do Boga.

Wrêczaj¹c im w tym dniu "nasze polskie
kwiaty" uca³ujmy ich spracowane rêce, któ-
re nas karmi³y, przyodziewa³y i b³ogos³awi³y,
gdy odchodzili�my z domu rodzinnego na
w³asn¹, nieznan¹ a trudn¹ drogê. Wtedy
byli�my pewni, ¿e matka powita nas zawsze
w progu rodzinnego domu, gdy przyjdziemy,
mo¿e zawiedzeni, zmêczeni, rozczarowani,
czy nawet z krwawi¹cym sercem. Drzwi
domu rodzinnego, w których stoi matka, s¹
zawsze szeroko otwarte, bowiem nie ma w
�wiecie piêkniejszego miejsca, nad dom, w
którym bije serce matki! Bez matki dom, choæ
rodzinny, pozostaje miejscem smutnym, wie-
je z niego pustk¹ i ch³odem.

W radosny Dzieñ Matki pamiêtajmy rów-
nie¿ o matkach wszystkich dzieci �wiata. Mó-
dlmy siê za matki, które spogl¹daj¹ na nas z
wysoko�ci nieba i oczekuj¹ nas u jego bram.

One bynajmniej nie stoj¹ tam bezczynnie,
pomagaj¹ w pielgrzymowaniu swych dzieci.
Przyjmijmy ich cenn¹ pomoc. Módlmy siê za
matki, które w dziejach naszej historii odda-
³y ¿ycie za Ojczyznê, za matki, które sz³y w
niewolê, do obozów koncentracyjnych czy
³agrów, za matki tu³aczki od³¹czone od swych
dzieci i zes³ane w ró¿ne zak¹tki �wiata, któ-
re do swych rodzin ju¿ nie mog³y wróciæ.

Pamiêtajmy te¿ o matkach wiê�niarkach,
o matkach zdesperowanych, które nie przy-
gotowane, b¹d� prze�ladowane przez oto-
czenie zrzekaj¹ siê swych dzieci, o matkach
prze¿ywaj¹cych ró¿ne kryzysy moralne i spo-
³eczne. Pamiêtajmy te¿ o matkach przybra-
nych, które po�wiêci³y siê wychowaniu dzie-
ci nie swoich biologicznie.

Niech s³owo MATKA, prawie jednakowo
brzmi¹ce w wielu jêzykach, a najpiêkniejsze
w mowie ludzkiej, brzmi w naszych uszach
jak cudowna melodia, i niech jak echo roz-
brzmiewa po ca³ej ziemi.

Pamiêtajmy, ¿e gdzie matka  - tam mi-
³o�æ, gdzie mi³o�æ - tam ¿ycie, a gdzie ¿ycie
- tam jest Bóg.

Wam, Kochane Matki czytaj¹ce te s³o-
wa w Dniu Waszego �wiêta sk³adam gor¹-
ce ¿yczenia rado�ci macierzyñstwa i
wdziêczno�ci Waszych dzieci. Niech Dobry
Bóg uczyni Wasze ¿ycie szczê�liwym i b³o-
gos³awi za Wasz¹ p³odno�æ, a Maryja, Mat-
ka Jezusa i Matka wszystkich matek bêdzie
dla Was przyk³adem, natchnieniem i moc¹,
w Waszym tak trudnym, a zarazem tak za-
szczytnym powo³aniu.

W dniu Waszego �wiêta zanie�cie szcze-
gólnie przed Jej tron wszystkie wasze troski
i oddajcie siê w Jej bezgraniczn¹ opiekê.
Szczê�æ Wam Bo¿e Drogie nasze Matki.

ADALBERT

W sobotê i poniedzia³ek, czyli 21 i 23
kwietnia w budynku Towarzystwa Krajo-
znawczego "Szlak Brdy" odbyt siê fina³ III
Turnieju wiedzy o Fordonie i okolicach. Brali
w nim udzia³ uczniowie szkó³ podstawowych,
gimnazjali�ci i liceali�ci. Organizatorami tur-
nieju byli: S³u¿ba Ochrony Zabytków - Pra-
cownia Fordon, Regionalna Pracownia Kra-
joznawcza, PTTK "Szlak Brdy", Szko³a Pod-
stawowa nr 29, a patronowa³ "Express Byd-
goski i Radio PiK. Jury zdumiewa³a szeroka
tematyka prac i ich profesjonalne przygoto-
wanie przez tak m³odych pasjonatów histo-
rii Fordonu i okolic.

W sumie do fina³u Turnieju wp³ynê³o 15
prac.

Kolejno�æ w grupie szkó³ podstawowych
- Marika ¯YREK i Dorota JE¯Y - Szko³a

Podstawowa nr 4 im. Sucharskiego ul.
Wyzwolenia,  Historia Wyszogrodu.

- Cyprian PRUSAKOWSKI - Szko³a Pod-
stawowa nr 67, ul. Kromera,  Synagoga
w Fordonie.

- Krzysztof MIKULSKI - Szko³a Podsta-
wowa nr 67 ul Kromera,  Fordon- Po-
chodzenie nazwy miejscowo�ci i oko-
liczno�ci jej powstania.

Kolejno�æ w grupie gimnazjów i liceów:
- Marta �WI¥TKOWSKA i Kasia LA-

SKOWSKA - Bydgoskie Gimnazjum
Spo³eczne, Ko�ció³ �wiêtego Miko³aja
w Fordonie.

- Piotr KASPRZAK - Gimnazjum Towa-
rzystwa Salezjañskiego,  Herb Fordonu-
powstanie i jego zmiany na tle dziejów.

- Adrianna URBAÑSKA - Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce nr IV,  Menonici - ich osad-
nictwo nad Wis³¹.

- Monika KICIÑSKA - Liceum Salezjañ-
skie,  Wyszogród- fakty i legendy.

- Emil SUJEWSKI - Liceum Handlowe,
Park w Ostromecku.

- Joanna PAJ¥KOWSKA - Liceum Ogól-

nokszta³c¹ce nr XIII,  Szybowisko na
Czarnej Górze- skrzyd³a nad Fordonem.

· Kamila PE£KA - Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce nr XIII,  Menonici w Dolinie Dolnej
Wis³y od Torunia do Gdañska.

· Jan ANDRZEJEWSKI - Liceum Sale-
zjañskie,  Ród Alvensleibenów i powi¹-
zania z Ostromeckiem.

- Mieszko B£ASIAK - Gimnazjum nr 3,
Moja ulica - genera³ Dowbor-Musnicki.

- Izabela KONCERKA - Gimnazjum nr 2,
Najstarsze dzieje Ostromecka.

- Tomasz SZYMENDERSKI i Sebastian
PATALON - Gimnazjum Salezjañskie,
Wody mineralne Ostromecko.

- Joanna ROSAK - Gimnazjum nr 2,  Od-
krycia archeologiczne w Dolinie Dolnej

Wis³y.
We wspomnianym Turnieju swój udzia³

mia³o równie¿ Centrum Kultury Katolickiej
"Wiatrak" i Redakcja "Na O�cie¿", których
przedstawiciel by³ jurorem w Komisji Oceny
Prac.

Pragnê jeszcze raz podkre�liæ wysoki i
profesjonalny poziom. �wiadczy o tym fakt,
¿e na 15 prac z³o¿onych a¿ 12 zosta³o za-
kwalifikowanych do wydania drukiem przez
PTTK.

Warto równie¿ wspomnieæ by zachêciæ
innych do takich Turniejów, ¿e zdobywcy
pierwszych miejsc oprócz upominków indy-
widualnych zdobyli dla swych klas nagrody
- wycieczki autokarem na okres 3 dni z prze-
wodnikiem po Bydgoszczy i okolicy.

JUROR

¯yczenia dla matki

PODZIÊKUJMY

Poznaj swój kraj

BY£ TAKI TURNIEJ

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
z przerw¹ od 13.30 do 13.45

BANKOMAT czynny ca³¹ dobê
(we wszystkie dni tygodnia)

Cztery elementy sk³adaj¹ siê na
nasz katolicyzm: wiedzieæ a wiêc mieæ
informacjê, umieæ czyli byæ odpowied-
nio uformowanym, tworzyæ wspólnotê
i byæ aposto³em.

 Andrzej Go³¹b
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Duc in altum!  Trzy s³owa umieszczo-
ne nad o³tarzem w naszej �wi¹tyni. Dekoracja
i te trzy s³owa ponad ni¹ - Duc in altum! Czy te
s³owa do mnie docieraj¹? Czy jestem w ogóle
�wiadom tego, ¿e s¹ konkretnie do mnie skie-
rowane?

Duc in altum! Gdzie jest moja g³êbia? Mo¿e
jest taka, jak ta zobrazowana w Ciemnicy?
Posiadam sieci, wyp³ywam ale na pozorn¹ g³ê-
biê i "³owiê wszystko, co jest w zasiêgu moich
r¹k. Napycham sieci czym popadnie, by inni
widzieli jak wielkiego po³owu dokona³em. Na-
garniam, upycham - MAM - czy jestem jednak
szczê�liwy? Sieci s¹ napchane do granic mo¿-
liwo�ci. Brakuje si³ by je uci¹gn¹æ, ich ciê¿ar
wci¹ga do wody. Próbujê utrzymaæ sieci, by
nie straciæ tego, co uda³o mi siê zdobyæ. Co-
raz bardziej �ci¹ga mnie na dno�

Jezus - Ratownik jest w zasiêgu mojej rêki
ale ja trzymam mocno sieci, nie mogê podaæ
Mu rêki, bo stracê� Czy na pewno stracê?

Nie chcê dopu�ciæ Jezusa do swego ¿ycia,
nie chcê oddaæ mu swojego "po³owu" dlatego
zamykam Go, ograniczam Mu pole dzia³ania.
Jednak mimo tego On ci¹gle jest w pobli¿u,
czeka a¿ otworzê mu swoje serce, o którym
kard. Stefan Wyszyñski pisa³: "Najwiêksza nie-
znana cz³owieka: serce. Tak wspania³e, ¿e Bóg
o nie zabiega. Tak potê¿ne, ¿e mo¿e oprzeæ
siê mi³o�ci Wszechmocnego. Tak md³e, ¿e
chwyta je w sieci niejedna s³abo�æ.

A Bóg? On jeden zna drogi do najbar-
dziej tajemniczego serca. I dlatego na krzy¿u
cz³owiek otworzy³ serce Boga, aby poznaæ
Jego "zamys³y"".

Tak czêsto moje serce wpada w te sieci,
pó�niej stawiam mur którym odgradzam siê
od zbawczej mi³o�ci. Zapominam jednak o jed-
nej wa¿nej rzeczy - przed Bogiem nie mo¿na
uciec. ¯ycie pozorami nie zape³ni pustki w
moim ¿yciu. Bêdê chcia³ mieæ coraz wiêcej,
coraz pêczniejsze bêd¹ wiêc sieci - symbol
mojego zniewolenia. Czy nie lepiej wiêc od-
rzuciæ pozory i daæ siê z³owiæ Jezusowi w sie-
ci które: daj¹ wolno�æ, nie ograniczaj¹ a wrêcz
stwarzaj¹ przestrzeñ do dzia³ania?

Duc in altum! - Wyp³yñ na g³êbiê!
To s³owa skierowane do mnie czy nie powi-

BY£O
6.04. o  21.00 rozpoczêli�my Czuwanie
Wielkopostne, które zakoñczyli�my Msz¹
�wiêt¹ o godz. 24.00 i wspóln¹ agap¹.
8.04. o 16.00 rozpoczê³o siê I Misterium
Mêki Pañskiej, które odby³o siê dziêki pra-
cy wspólnot, dzia³aj¹cych w naszej parafii.
13.04 w Wielki Pi¹tek w ramach akademic-
kiego czuwania przy Grobie Pañskim mo-
gli�my pos³uchaæ "Siedem s³ów Chrystusa
na krzy¿u" J. Haydna w wykonaniu Kwar-
tetu Pomorskiego, a odpowiednie s³owa z
Ewangelii czyta³ Jerzy Zelnik.
20.04. nasz program radiowy "Akademic-
ka 12" obchodzi³ swój jubileusz - 250 wy-
danie.
22.04 go�æmi spotkania �Niedzielnych za-
wiei" by³y Siostry Franciszkanki Misjonarki
Maryi.
26.04. o godz. 20.00 w auli domu parafial-
nego rozpoczêli�my wieczór kabaretowy
po³¹czony z zabaw¹ taneczn¹.
29.04. o godz. 19.30 odby³o siê spotkanie
tych, którzy w jakikolwiek sposób w³¹czyli
siê w Misterium Mêki Pañskiej, oraz tych,
którzy chcieliby siê w to zaanga¿owaæ ju¿
w przysz³ym roku.
BÊDZIE:
12-13.05 - 65 Pielgrzymka Akademicka do
Czêstochowy, któr¹ poprzedzi jak co roku
Forum M³odzie¿y Akademickiej. Relacje z
tych wydarzeñ bêd¹ w kolejnym numerze.
Przyjmujemy zapisy na wyjazd na Lednicê
w dn. 2 - 3 czerwca; koszt - 25 z³. Kto by³
chocia¿ raz, tego nie trzeba namawiaæ.
Ju¿ dzi� informujemy, i¿ naszymi go�æmi
w czerwcu bêdzie nasza, polska z³ota szta-
feta 4x400 wraz z trenerem. Data i godzi-
na spotkania znana bêdzie pod koniec
maja. B¹d�cie czujni! ! !
Biblioteka Akademicka: �roda 19.30 -
20.00; niedziela 18.00 -18.30

PRZYGOTOWA£A MA£A

nienem skorzystaæ z tego zaproszenia. G³ê-
bia - to co� co mnie przera¿a, ja cz³owiek przy-
zwyczajony do tego co jest pozorne mam
wej�æ w co� realnego, prawdziwego wymaga-
j¹cego konkretnych decyzji. Waham siê�
mo¿e lepiej nie � mo¿e lepiej wyp³ywaæ na
"swoj¹ pozorn¹ g³êbiê�? Co jest lepsze?

Dlaczego tak trudno siê zdecydowaæ? Ja
mam byæ Bo¿ym narzêdziem - czy to jest mo¿-
liwe? TAK! Przecie¿ je¿eli dam siê poprowa-
dziæ to wszystko bêdzie dobrze, nie utonê�
Nie ³atwo jest oddaæ to, co jest we mnie bru-
dem, to bardzoo boli i domaga siê pracy, ale
w³a�nie na tym polega wyp³ywanie na g³êbiê.
W tym wyp³ywaniu ma mi pomóc wiara, na-
dzieja i mi³o�æ. Nadzieja - silna i bezpieczna
kotwica duszy. Gdzie jestem zakotwiczony,
gdzie jest moja kotwica, mo¿e trzeba zanu-
rzyæ j¹ gdzie indziej? Wiara ma pomóc w od-
czytywaniu znaków, które Bóg mi daje. Mi³o�æ
ona ma usun¹æ z duszy wszelki lêk przed tym,
co nieznane, ma pomóc odwa¿nie p³yn¹æ do
przodu. Czy mam wiarê, nadziejê i mi³o�æ? Po
co wyp³ywaæ je¿eli nie mam nadziei na po³ów,
po co wyp³ywaæ skoro nie wierzê, ¿e ta g³êbia
jest pe³na "ryb", po co wyp³ywaæ skoro bojê
siê rzeczywisto�ci? Potrzeba wiele wiary, na-
dziei i mi³o�ci, by wyp³yn¹æ i na g³os Pana za-
rzuciæ sieci w odpowiednim miejscu. To nie jest
³atwe. Mam byæ marynarzem Chrystusowym,
który najpierw da³ siê z³owiæ Jezusowi, a pó�-
niej zarzuca sieci wraz z Nim i na jego s³owa -
czy jestem? Czy chocia¿ siê staram? Czy po-
zwalam Jezusowi prowadziæ moje sieci?

Duc in altum! Niech te s³owa bêd¹ naszym
has³em przewodnim. Niech stan¹ siê wezwa-
niem do szukania g³êbi w swoim ¿yciu. Na tê
g³êbiê, o której mówi Jezus mo¿e wyp³yn¹æ
ka¿dy - nawet je¿eli nie potrafi p³ywaæ. Tak
bezpieczna jest ta g³êbia. Prawd¹ jest, ¿e bêd¹
sztormy, jednak Najlepszy Ratownik jest za-
wsze blisko wystarczy zawo³aæ: "Panie ratuj
bo tonê!" Je¿eli dobrze zarzucimy kotwicê swej
duszy nic nam nie grozi. Wiec� czy zdecydu-
jesz siê na ten krok? Wyp³yñ na g³êbiê!!!!!!!!
Odwagi!!!!!!!!

ANIA

Spiesz¹c siê na porann¹ Eucharystiê dla cho-
rych w dniu Duszpasterskiej Wizyty Kanonicz-
nej, wy³o¿y³am siê jak d³uga na prostym chodni-
ku. Pozbiera³am siê jednak zaraz i sprawdzaj¹c
stan swojego cia³a, poku�tyka³am do ko�cio³a.
Niedoinformowana, co do godziny tej Mszy �w.,
przysz³am o wiele za wcze�nie. A porzekad³o
mówi: "Jak siê cz³owiek spieszy, to siê diabe³
cieszy".

Biskup Stanis³aw potrafi jednak dodaæ cz³o-
wiekowi otuchy. "Jak na chorych, wygl¹dacie
ca³kiem zdrowo" - mówi³ i trzeba siê by³o
u�miechn¹æ, i zaraz przesta³o to i owo boleæ, i
zapomnia³o siê o st³uczonym ³okciu, biodrze i
kolanie. Niejednego te¿ cz³owieka roztrzêsione-
go nad sob¹ i stanem swojego zdrowia ukoi³o i

umocni³o spokojne, rzeczowe kazanie o cierpie-
niu.

Po Mszy �w. ksi¹dz Biskup zosta³ jeszcze
w�ród wiernych, klêkaj¹c na stopniu prezbite-
rium. Koncelebransi natomiast zd¹¿yli ju¿ siê
"rozornaciæ" w zakrystii, gdzie ku swojemu za-
pewne zdumieniu, zauwa¿yli brak biskupa. Wi-
zytacyjny pop³och - tak bywa.

Natomiast ja widzia³am ksiêdza Biskupa cie-
p³ym, pragn¹cym byæ blisko ludzi, cz³owiekiem.
Gdy przechodzi³ przez �rodek ko�cio³a i b³ogo-
s³awi³, gdy zatrzymywa³ siê i rozmawia³, czu³o
siê, ¿e chce byæ z wiernymi. Przypomnia³am
sobie, ¿e tak by³ w�ród ludzi Prymas Tysi¹cle-
cia.

Parafianie garn¹ siê te¿ do swojego Biskupa,

aczkolwiek niezwyczajno�æ i sporadyczno�æ
spotkañ nie pozwala szerszemu ogó³owi ludzi,
tego zbytnio uzewnêtrzniaæ.

GABLA

Cz³owiek na mojej drodze

CA£KIEM ZDROWO

BY£O
BÊDZIE

PONADTO

Duc in altum

DLA NIE P£YWAJ¥CYCH
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ALE PALMA ...
7 kwietnia o 11.00 rozwi¹zali�my konkurs na
palmê wielkanocn¹, który przeprowadzili�my
w dwóch kategoriach: na najpiêkniejsz¹ i na
najd³u¿sz¹ palmê. Do konkursu nap³ynê³o 26
palm ze szkó³ i przedszkoli z ca³ej Bydgosz-
czy.

W kategorii na najd³u¿sz¹ palmê niepokona-
na by³a palma wykonana przez Oazê Rodzin
(Rodziny: Arciszewscy, Matejek, ¯mijewscy),
która mierzy³a 4,78m. Wyró¿nienia otrzymali:
Przedszkole Dzieci¹tka Jezus - 2,30m;
Agnieszka Putkiewicz i Justyna Grabowska -
1,60m; Jakub Paliwoda - 1,13 m.
W kategorii na najpiêkniejsz¹ palmê zwyciê-
¿y³a palma przygotowana przez braci Wojtka i
Marcina Janowskich, a wyró¿nienia przyzna-
no Przedszkolu nr 61 i klasie II B z SP 27.
Nagrody dla zwyciêzców w postaci bab wiel-
kanocnych ufundowa³a Piekarnia GALLA.

NAJPIÊKNIEJSZA PISANKA
14. kwietnia, w  Wielk¹ Sobotê o godz. 10.00
og³osili�my nazwiska zwyciêzców w konkur-
sie na najpiêkniejsz¹ pisankê. Ilo�æ prac, któ-
re nap³ynê³y na konkurs - 240 pisanek, przy-
czyni³a siê do tego, i¿ jury postanowi³o przy-
znaæ nagrody w dwóch kategoriach: prac in-
dywidualnych i prac zbiorowych.
W pierwszej kategorii zwyciê¿y³ Marcin W³u-
darski z Kl. III A z SP 32 i wróci³ do domu z
królikiem miniaturk¹, którego przekaza³a na
ten cel Zosia Paw³owska.

Wyró¿nienia przyznano: Annie Niewitowskiej
z SP 66, Paulinie Rambowicz z SP 32, Marcie
Pietrzak z SP 34, Natalii Suberlak z SP 66 i
Katarzynie Gulbickiêj .

W kategorii drugiej zwyciê¿y³y pisanki Przed-
szkola nr 48 w Bydgoszczy, które w nagrodê
otrzyma³o �winkê morsk¹ ufundowan¹ przez
Annê Haba. Wyró¿nienia przyznano Przed-
szkolu "Bursztynek" i grupie integracyjnej VI z
Przedszkola nr 61.

O OJCU �WIÊTYM
22 kwietnia og³osili�my wyniki ogólnopolskie-
go konkursu literackiego pod has³em "Ojcze
�wiêty wkroczy³em w Nowe Tysi¹clecie". Na
konkurs nap³ynê³o 65 prac w trzech katego-
riach wiekowych:
Od 15 do 19 lat, od 20 do 25 lat, powy¿ej 25
roku ¿ycia. Jury przyzna³o wyró¿nienia pra-
com: Piotra Kuty³y ze Stalowej Woli; Ewy ¯o³-
nowskiej z Dobrzynia nad Wis³¹ Mariana Fra-

Program Fordoñskiego Festynu Ma-
ryjnego Bydgoszcz-Fordon - 19 maja 2001
roku (sobota) obejmuje II Wiosenne biegi
prze³ajowe - na terenach przy ko�ciele pw.
Matki Bo¿ej Królowej Mêczenników, ul. Bo³-
tucia 5, Pocz¹tek zawodów o godz. 9.30.
Przewidywane zakoñczenie ok. 13.00.

II Wiosenne Biegi Prze³ajowe s¹ zawoda-
mi rekreacyjno-sportowymi organizowanymi
w celu upowszechniania sportowego trybu
¿ycia oraz doskonalenia tê¿yzny fizycznej
mieszkañców Bydgoszczy i okolic, a tak¿e
upamiêtnienia bydgoskiego olimpijczyka z
roku 1952 Alojzego Graja.

Biegi maj¹ charakter otwarty. Uczestni-
kiem mo¿e byæ ka¿da osoba. która ukoñczy-

PKS �Wiatrak� (9)

II WIOSENNE BIEGANIE

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 PRZYSTAÑ  - tele-
fon zaufania  346-71-78 (pn - pt 17.00-20.00)
* Punkt Informacyjny o Sektach i Nowych Ru-
chach Religijnych (przy wspó³pracy z D.A.
�Martyria�) kontakt: tel. 346-31-90, 346-31-94
* Nr konta bankowego: PKO BP II O/Byd-
goszcz Nr 10201475 -711153-270-1

ne z Turza �l¹skiego; Anny Andrzejewskiej -
Heinrich z Katowic; Barbarze Ardanowskiej z
Bydgoszczy za piêkn¹ kaligrafiê.
Nazwiska zwyciêzców, którzy w drugiej po³o-
wie maja br. udadz¹ siê do Rzymu: I kat. od
15 do 19 lat - Agnieszka Kowalkiewicz ze
Zduñskiej Woli; II kat. od 20 do 25 lat - Teresa
�wie¿awska z Ciechocinka, III kat. powy¿ej 25
roku ¿ycia - Wanda Dulak z Piwnicznej Zdrój
Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Sponsorzy: ELIRO TIM, Bank Pocztowy; Pa-
tronat medialny: Ilustrowany Kurier Polski,
Zycie, Go�æ Niedzielny.
FORDOÑSKI FESTYN MARYJNY
19 maja zapraszamy wszystkich na kolejny ju¿,
IV Festyn Fordoñski. Program zamieszczamy
obok. Zapraszamy!
Z OSTATNIEJ CHWILI
9 czerwca br. w naszym ko�ciele wyst¹pi To-
masz Kamiñski! Zaprezentuje swoj¹ ostatni¹
p³ytê: "Anio³y do mnie wysy³aj". Szczegó³owe
informacje ju¿ wkrótce.

"Wiatrak" zaprasza dzieci na kolonie letnie,
organizowane w Nadolu nad Jeziorem ¯arno-
wieckim w dn. 09 - 21 lipca br. Szczegó³owe
informacje w biurze "Wiatraka".

"Wiatrak" zaprasza dzieci do udzia³u w �wie-
tlicy letniej, która w tym roku odbêdzie siê w
dn. 9-20 lipca. Uczestnictwo w �wietlicy jest
bezp³atne.

Zapraszamy do uczestnictwa w  PIELGRZYM-
CE  DZIÊKCZYNNEJ ZA ROK JUBILEUSZO-
WY DO W£OCH. Wyjazd 20 maja br., a po-
wrót 30 maja br. W programie m. in. Wiedeñ,
Florencja, Rzym - audiencja  u ojca �wiêtego,
Neapol, San Giovanni Rotondo - miejsce gdzie
¿y³ i dzia³a³ Ojciec Pio, Loretto, Padwa, Asy¿,
Wenecja. Koszt - ok. 1900 z³. Bli¿sze infor-
macje mo¿na uzyskaæ w biurze CKK "Wiatrak"
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10.00 -
18.00 lub pod nr tel. 346 31 90.
W Biurze CKK "Wiatrak" mo¿na nabyæ CE-
GIE£KI o nomina³ach: 1 z³, 2 z³, 5 z³, 10 z³, 20
z³ i 50 z³. Dochód z ich sprzeda¿y zostanie w
ca³o�ci przeznaczony na budowê Domu Jubi-
leuszowego. Wp³aty na budowê Domu Jubi-
leuszowego mo¿na równie¿ dokonywaæ na
konto: Centrum Kultury Katolickiej "Wia-
trak" Bank Pocztowy I/O Bydgoszcz
13201117-93028-27003-100-0/0.

³a l0 lat, nie ma przeciwwskazañ lekarskich
do podejmowania nadmiernego wysi³ku i z³o-
¿y³a u Organizatora zg³oszenie udzia³u w za-
wodach w terminie do dnia 17 maja 2001 roku
do godz. 18.00.

Druki .,Zg³oszenia udzia³u w biegach mo¿-
na odbieraæ u Organizatora (Parafialny Klub
Sportowy "WIATRAK" przy parafii Matki Bo-
¿ej Królowej Mêczenników, ul. Bo³tucia 5, 85-
791 Bydgoszcz, tel/fax 346-31-90, e-mail:
ckk@wiatrak. lo.pl). Biegi odbêd¹ siê w ró¿-
nych kategoriach wiekowych i na zró¿nicowa-
nej d³ugo�ci dystansach. Dla zwyciêzców
przewidziano nagrody. Za Zarz¹d

BOGDAN

FORDOÑSKI
FESTYN MARYJNY

SCENA I TERENY PRZY STAREJ KAPLICY
ORAZ DOM PARAFIALNY
13.00 Msza �w.
14.30 Rozpoczêcie Festynu
15.00-16.00 Blok zespo³ów szkolnych
16.00 Prezentacja Chrze�cijañskiego Klubu
Motocyklowego
16.30 Zespo³y szkolne
17.00 Prezentacja Poradni i O�rodków
17.20 Prezentacja Stra¿y Po¿arnej
17.30 Zespo³y szkolne
18.00 Skoki spadochronowe, Wrêczenie na-
gród w potyczkach rodzinnych. Zespó³ man-
dolinistów (Tuchola)
18.30 Prezentacja Policji
19.00 Samoobrona
19.30 Trio Pobo¿ne (koncert)
20.20 Aukcja Skarbów Fordonu
21.00 Apel Jasnogórski
21.30 koncert - Gwiazda wieczoru.
IMPREZY TOWARZYSZ¥CE
9.30-13.00 Biegi, Turniej szachowy, Turniej
pi³ki no¿nej
14.30-21.30 Kawiarenka, Kiermasz ksi¹¿ki
15.00 Potyczki rodzinne (gry i zabawy dla ro-
dzin)
15.00-19.00 Loty balonem
16.00-19.30 Dy¿ur poradni i o�rodków profi-
laktycznych Bydgoszczy (Dom Parafialny II
piêtro),
16.00-17.20 Przegl¹d fauny fordoñskiej, prze-
ja¿d¿ki konne, galeria obrazów, wystawa ró-
¿añców zrobionych przez dzieci, mierzenie
ci�nienia krwi, kurs pierwszej pomocy, kawia-
renka internetowa,
17.20 Pokaz sprawno�ci Stra¿y Po¿arnej
17.30 Prelekcja nt. uzale¿nieñ i zapobiega-
nia narkomanii PORADNIA (Dom Parafialny,
II piêtro) Przegl¹d prasy katolickiej
18.00 Ekoland, Plener ekologiczny
18.30 Pokaz sprawno�ci Policji
19.30 Koncert chóru (ko�ció³)

Uwaga: PROGRAM MO¯E ULEC ZMIANIE



Dla (starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
opracowa³ KfAD

1. Wiêcej ni¿ potrzeba
2. Dawniejszy lotnik
3. Wóz z koñmi
4. Kpiarz, kawalarz
5, Uk³adanie kart
6. Np. Pekaes
7. Papierowy pieni¹dz
8. Wielkolud, kolos
9. Rodzaj bryczki
10. "Rozmowa" li�ci
11. ¯ona ojca ale nie mama
12. Pracuje z ig³¹ i nitk¹
13. Adwokat, lub pi³karz
14. Urz¹dzenie do parzenia kawy
15. Rodzaj modlitwy
16. Szczyt w Tatrach s³owackich
17. Chustka na szyi
18 Szczyt przyjemno�ci
19. Bywa od ucha do ucha

W diagramie ujawniono cztery litery ka¿-
dego wyrazu. Korzystaj¹c z podpowiedzi
wpisz brakuj¹ce litery do diagramu. Litery z
wyró¿nionych pól czytane pionowo dadz¹ roz-
wi¹zanie. Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na ad-
res redakcji lub wrzucaæ do skrzynki �Poczty
parafialnej� do 1. czerwca br. Na autora pra-
wid³owej odpowiedzi czeka nagroda niespo-
dzianka. Powodzenia.

Has³o uzupe³nianki z poprzedniego wyda-
nia brzmia³o:  �ZMARTWYCHWSTANIE�.

Nagrodê otrzymuje  Joanna Witnik, zam.
w Bydgoszczy przy ul. Bo³tucia 2. Gratulu-
jemy. Nagroda czeka w zakrystii.

KFAD

STRÓJ OGÓLNY
OSÓB DUCHOWNYCH

SUTANNA (fr. soutane, w³. sottanna - spód-
nica, szata)  - g³ówny strój duchownych kato-
lickich. D³uga, siêgaj¹ca do kostek suknia z
niskim stoj¹cym ko³nierzykiem, zapinana z
przodu na rz¹d ma³ych guzików. Kap³ani no-
sz¹ sutanny czarne, biskupi fioletowe, kardy-
na³owie purpurowe a papie¿ bia³¹. Przywilej
noszenia fioletowej sutanny maj¹ równie¿ pra-
³aci i szambelani.
BIRET (³ac. birrum - opoñcza, lub biretum -
czapeczka) - nakrycie g³owy duchownych ka-
tolickich w formie graniastej lub okr¹g³ej
sztywnej czapeczki z trzema lub czterema
rogami i ozdobnym pomponem. Kolorystycz-
nie biret odpowiada noszonej sutannie, z tym
¿e pra³aci maj¹ birety czarne z fioletowym
pomponem.
PIUSKA (³ac. pius - pobo¿ny) - nakrycie g³o-
wy w formie ma³ej okr¹g³ej czapeczki noszo-
nej przez duchownych katolickich. Kolorem
piuska odpowiada sutannie, z tym ¿e pra³aci
maj¹ czarne z fioletowymi naszywkami . Przy-
wilej noszenia piuski maj¹ równie¿ niektórzy
zakonnicy, lecz nie mog¹ w niej uczestniczyæ
w liturgii. Piuskê wszyscy kap³ani zdejmuj¹ w
czasie Przeistoczenia.
HABIT (³ac. habitus - ubiór)  - Ubiór zewnêtrz-
ny noszony przez zakonników i zakonnice.
Krój i kolor zale¿y od regu³y Zgromadzenia
zakonnego.
WELON (w³. velo - welon) Nakrycie g³owy za-
konnic.
KORNET (fr. cornette - czepek)  - nakrycie
g³owy zakonnic w formie wysokiego usztyw-
nionego czepca.
PEKTORA£ (³ac. pectoralis - piersiowy) -
ozdobny metalowy krzy¿ noszony na piersiach
przez biskupów i pra³atów Kurii Rzymskiej
stanowi¹cych osobne kolegium.
SZKAPLERZ (³ac. scapulore- okrycie pleców)
- szeroki pas materia³u z przodu i na plecach
na³o¿ony na habit, oznaka czci dla Matki Bo-
¿ej. Noszenie obowi¹zuje w dawnych zako-
nach jak i �wieckich, cz³onków bractw szka-
plerznych. Ze wzglêdów praktycznych papie¿
Pius X w 1910 roku zezwoli³ na zast¹pienie
szkaplerza medalikiem szkaplerznym. (cdn.)

OPRACOWA£  KFAD

Materia³y �ród³owe: Kirste R., Tworuschka U.,
Dziekan M.: Wielkie Religie - Przegl¹d Synop-
tyczny i Kalendarz Miêdzyreligijny, Wydawnic-
two Verbinum, Warszawa 1998.

S£OWNIK
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 Kilka s³ów

GOLGOTA W DOLINIE
W dniu 8 kwietnia, w Niedzielê Pal-

mow¹ podczas deszczowej pogody wystawio-
no pierwsze w historii parafii i naszego mia-
sta Misterium Mêki Pañskiej. W dzie³o to za-
anga¿owanych by³o kilkana�cie wspólnot
dzia³aj¹cych w naszej parafii, oraz wielu po-
mocników i sponsorów.

Oprócz przygotowania obsady "aktorskiej"
trzeba by³o przecie¿ wykonaæ wiele innych
prac przygotowawczych. W grê wchodzi³o
dobranie odpowiedniej muzyki, u³o¿enie tek-
stów zarówno dla aktorów, jak i narratora, któ-
ry prowadzi³ niejako nas przez akcjê Miste-
rium. Nale¿a³o tak¿e zrobiæ krzy¿e, dekora-
cje i dobraæ odpowiednie rekwizyty. Nad
sprawnym przebiegiem czuwano w namiocie-
przebieralni; by³a obs³uga agregatu pr¹dotwó-
czego, byli rónie¿: porz¹dkowi ze Stra¿y Mar-
sza³kowskiej, d�wiêkowiec autor i realizator
ca³o�ci. Ca³ej obsadzie, która od rana w nie-
dzielê; przygotowywa³a siê w strugach desz-
czu trzeba by³o równie¿ zapewniæ kanapki i
ciep³e napoje. Najwiêkszym uznaniem dla nas
- organizatorów by³a Wasza Drodzy Parafia-
nie obecno�æ i wszystko to, co prze¿yli�cie
wewnêtrznie.

W tym miejscu w imieniu organizatorów
dziêkujê za okazan¹ pomoc wszystkim firmom
i organizacjom jak: Teatrowi Polskiemu i Ope-
rze "Nova" z Bydgoszczy, firmom: Oreno,
Cecomm, Sklejka Bydgoszcz, Exmot, BORG,
Euro-Tim, Novum, piekarniom Siódmiak i
Galla, Zarz¹dowi Dróg i Komunikacji Publicz-
nej, Pañstwowemu Funduszowi Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych, "Caritas" Archidie-
cezji Gnie�nieñskiej oraz, Pañstwu: Malikom,
Arciszewskim i Boczkom. Dziêkujemy równie¿
czuwaj¹cym nad naszym bezpieczeñstwem i
porz¹dkiem: Policji, Stra¿y Miejskiej, Stra¿y
Po¿arnej i Stacji Pogotowia Ratunkowego,
oraz gotowym zawsze nie�æ pomoc naszym
parafianom-lekarzom i szafarzom jednocze-
�nie. Dziêkujemy równie¿ wspólnotom, z któ-
rych wy³onili siê aktorzy i pomocnicy wspó³-
tworz¹cy Misterium, czyli: Oazie Rodzin, Oa-
zie M³odzie¿y, Grupie Parafialnej "D¹b", Stra-
¿y. Marsza³kowskiej, Lektorom i ministrantom,
Duszpasterstwu Akademickiemu "Martyria",
Centrum Kultury Katolickiej "Wiatrak" i Pra-
cowni Plastycznej "Wiatrak". Dziêkujemy
wszystkim pominiêtym na tej li�cie oraz
wszystkim przyby³ym za wytrwa³o�æ, cierpli-
wo�æ i wyrozumia³o�æ.

Zobligowani s³owami zacnego go�cia Mi-
sterium JE ks. Arcybiskupa Muszyñskiego,
który dziêkuj¹c zaapelowa³, aby to nie by³o
wydarzenie jednorazowe zapraszamy ju¿ dzi�
na �Misterium Mêki Pañskiej Dolina �mierci
2002�.

W imieniu organizatorów
KFAD

11111 NNNNN AAAAA AAAAA RRRRR
22222 AAAAA WWWWW OOOOO RRRRR
33333 ZZZZZ AAAAA ÊÊÊÊÊ GGGGG
44444 ZZZZZ GGGGG UUUUU SSSSS
55555 PPPPP AAAAA NNNNN SSSSS
66666 AAAAA UUUUU UUUUU SSSSS
77777 BBBBB AAAAA OOOOO TTTTT
88888 OOOOO LLLLL YYYYY MMMMM
99999 PPPPP OOOOO KKKKK AAAAA
0101010101 SSSSS ZZZZZ SSSSS TTTTT
1111111111 MMMMM AAAAA HHHHH AAAAA
2121212121 KKKKK RRRRR EEEEE CCCCC
3131313131 OOOOO BBBBB CCCCC AAAAA
4141414141 EEEEE KKKKK EEEEE SSSSS
5151515151 KKKKK OOOOO KKKKK AAAAA
6161616161 GGGGG EEEEE CCCCC HHHHH
7171717171 AAAAA PPPPP KKKKK AAAAA
8181818181 RRRRR OOOOO SSSSS ZZZZZ
9191919191 UUUUU ����� CCCCC HHHHH

Jezus zreszt¹ sam udo-
wadnia³ bylejako�æ swoim
uczniom. Tyle razy nie
zdali lekcji z wierno�ci.
Proponowa³ im, ¿eby
wspólnie z nim czuwali,
uczy³ ich modlitw.
A oni? K³ócili siê po drodze o ministerial-
ne sto³ki, rozdzielali pomiêdzy siebie
posady i zaszczyty. Na wieczerzy pas-
chalnej najedli siê pieczonego barana,
popili winem i usnêli w Ogrodzie Oliw-
nym. A On siê krwawi³ i poci³ ...

ks. Pawe³ Sobierajski



KALENDARIUM
HISTORYCZNE

POLSKA
26.05.1831 Wojska carskie pod dowódz-
twem Iwana Paskiewicza rozgromi³y krwa-
wo polskie si³y pawstañcze pod Ostro³êk¹.

31.05.1940 W Warszawie Niemcy rozbili
stoj¹cy w £azienkach pomnik Fryderyka
Chopina i przeznaczyli materia³ z niego na
z³om.

28.05.1976 W Polsce wprowadzono tzw.
nowy podzia³ administracyjny. Powsta³o 49
województw i zlikwidowano powiaty. Ten
stan obowi¹zywa³ do koñca 1998 roku.

BYDGOSZCZ
13.05.1640 Król Polski W³adys³aw IV za-
twierdzi³ statut Cechu Murarzy w naszym
mie�cie.

18.05.1855 Na Okolu otwarto pierwszy w
naszym mie�cie Wystawê Przemys³ow¹.
21.05.1925 Ksi¹dz pra³at Tadeusz Mal-
czewski - proboszcz bydgoskiej fary - po-
�wiêci³ ko�ció³ pod wezwaniem �w. Stani-
s³awa biskupa i mêczennika na Sierniecz-
ku (przy ul. Kaplicznej).

FORDON
15.05.1658 Za³oga szwedzka z Torunia
przeprawi³a siê noc¹ przez Wis³ê w okoli-
cy Fordonu i rozpoczê³a szturm na Byd-
goszcz.

9.05.1947 Z Doliny Smierci w Fordonie
zabrano 323 trumny ze zw³okami ofiar zi-
dentyfikowanych podczas ekshumacji, roz-
strzelanych tu w 1939 roku.

5.05.1997 Rozpoczê³a dzia³alno�æ przewo-
zow¹ linia mikrobusowa 304 z Osiedla Ta-
trzañskiego do Szpitala POW,

PARAFIA
30.05.1986 Dla potrzeb parafii zakupiono
40 stolików i 100 krzese³,które pos³u¿y³y do
nauki religii w Domu Katechetycznym.

29.05.1992 Przy naszej parafii rozpoczê³o
dzia³alno�æ Stowarzyszenie Charytatywne
b³. Urszuli Ledóchowskiej.

4.05.1996 M³odzie¿ z naszego Duszpaster-
stwa Akademickiego "Martyria" uczestni-
czy³a w 60 Pielgrzymce Akademickiej na
Jasn¹ Górê.

OPRACOWA£ KFAD

Ludzie z pomnika (41)

Urodzi³ siê 2 stycznia 1894 roku w Ni-
znowie woj. stanis³awowskie, (obecnie Ukra-
ina). By³ synem Aleksandra i Leokadii z domu
Stempkowskiej.

W swej rodzinnej miejscowo�ci ukoñczy³
Szko³ê Powszechn¹ i po tym uczêszcza³ do
Gimnazjum Klasycznego w Stanis³awowie,
które w 1919 roku ukoñczy³ z wyró¿nieniem.
W tym samym roku rozpocz¹³ studia na Uni-
wersytecie Jana Kazimierza we Lwowie na
wydziale historii i geografii.

Po roku studiów dziennych przeniós³ siê
na system wieczorowy, podejmuj¹c jednocze-
�nie pracê nauczyciela w Pañstwowym Gim-
nazjum im. Stefana ̄ ó³kiewskiego w tym mie-
�cie. Nie uzyska³ jednak stopnia magistra na
Uniwersytecie, gdy¿ od dnia 1 wrze�nia 1923
roku otrzyma³ (na w³asn¹ pro�bê) roczny urlop
bezp³atny w macierzystej szkole i skierowa-
nie do pracy w Bydgoszczy.

JÓZEF WOLF
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W Radiu �Plus� znajdziesz najnow-
sze informacje z globu, kraju i regio-
nu, wiele dobrej muzyki i wartych za-
interesowania audycji. Radio  Plus
- radio dobrze  nastawione!

Tu podj¹³ pracê nauczyciela w Miejskim
Gimnazjum Matematyczno- Przyrodniczym im.
Miko³aja Kopernika. Po przepracowaniu roku
zdoby³ zaufanie dyrekcji szko³y, jak i w³adz
o�wiatowych. �wiadczy o tym opinia wizytato-
ra Kuratorium Okrêgu Szkolnego Poznañskie-
go o jego pracy. Wizytator pisa³ w niej m. in.:

"Pan Wolf jest nauczycielem inteligent-
nym, bardzo dobrze przygotowanym do pracy
zawodowej. Jest wybitnym dydaktykiem i pe-
dagogiem, a w wype³nianiu obowi¹zków s³u¿-
bowych gorliwym i sumiennym..."

Wobec takiej sytuacji poprosi³ o przed-
³u¿enie mu urlopu bezp³atnego przez w³adze
o�wiatowe Lwowa na dalsze cztery lata, czyli
na maksymalny okres, na jaki pozwala³y ów-
czesne przepisy. Gdy koñczy³ mu siê ten okres
zdecydowa³, ¿e od 1929 roku zamieszka na
sta³e w Bydgoszczy przyjmuj¹c obowi¹zki na-
uczyciela sta³ego- mianowanego. Dosta³ wiêc
mianowanie w Gimnazjum, w którym uczy³ na
dalsze trzy lata. W 1933 roku zmieni³ pracê i
przeszed³ na etat nauczyciela do Pañstwowe-
go Gimnazjum Klasycznego przy Placu Wol-
no�ci. Pracowa³ równie¿ jako nauczyciel kon-
traktowy w Prywatnym Seminarium Nauczy-
cielskim Towarzystwa Nauk Spo³ecznych przy
ulicy Zduny 1.

We wrze�niu 1938 roku zosta³ za sw¹
nienagann¹ i ofiarn¹ pracê odznaczony br¹-
zowym Medalem za D³ugoletni¹ S³u¿bê Pe-
dagogiczn¹ w Polsce.

Oprócz pracy zawodowej Józef Wolf by³
aktywnym cz³onkiem Polskiego Zwi¹zku Za-
chodniego, Polskiego Czerwonego Krzy¿a i
Zwi¹zku harcerskiego.

W dniu 18 pa�dziernika 1939 roku Ge-
stapo aresztowa³o go w jego mieszkaniu przy
ul. Libelta. Doprowadzono go najpierw do sie-
dziby Gestapo, a po przes³uchaniu umieszczo-
no w obozie dla internowanych Polaków w
koszarach 15 PAL-u przy ulicy Gdañskiej.

Rozstrzelano go w du¿ej grupie Pola-
ków w Dolinie �mierci w dniu 1 listopada 1939
roku.

W roku 1947 szcz¹tki jego znalaz³y siê
w�ród 323 ofiar ekshumowanych w Dolinie
�mierci i 10 maja tego¿ roku spoczê³y na
cmentarzu Bohaterów na Wzgórzu D¹brow-
skiego.

PRZYGOTOWA£ KFAD
Materia³y �ród³owe:
Kronika bydgoska, tom XIV , TMMB 1990
Archiwum ZNP Bydgoszcz
Informacje pani S.M. z Wroc³awia,
Informacje kilku cz³onków rodzin - ofiar
z Doliny �mierci z Bydgoszczy.

Redakcja zapyta³a ks. Krzysztofa czy
tegoroczne dekoracje wielkanocne to pewna
symbolika, czy te¿ prowokacja?

Tak jak co roku dekoracje Grobu Pañ-
skiego, ciemnicy i pozosta³e elementy mia³y
stanowiæ dla nas pomoc w prze¿yciu Triduum
i Misterium Paschalnego. To ju¿ tradycja, ¿e
tego typu dekoracje wyra¿aj¹ u nas g³êbok¹
symbolikê. Tegoroczne równie¿. Stanowi¹ one
ukazanie prawdy, ukazanie czasu i ducha,
zarówno �wiata, jak i Ko�cio³a. Dekoracje jak
zawsze s¹ kontrastowe, ale spójne.

Chcemy podj¹æ dzie³o Nowej ewangeli-
zacji i pomóc Ojcu �wiêtemu. Odwo³ujemy siê
do tre�ci z listu Ojca �wiêtego "Nowo millen-
nio ineunte", w którym przytacza on s³owa Je-
zusa "Duc in Altum".

Tam równie¿ Ojciec �wiêty mówi o po-
kusie "dzia³ania dla dzia³ania". Aby dzia³aæ
sensownie i twórczo, trzeba najpierw okre�liæ
swoje "BYÆ". Aby jednak to prawid³owo okre-
�liæ potrzeba czasu, kontemplacji i modlitwy.
To jest g³ówna konwencja Grobu Pañskiego.

Najpierw cz³owiek musi spojrzeæ na �ró-
d³o, na duchow¹ sTrwnê, aby nie pob³¹dziæ w
�wiecie realnym. To zasadniczy sens i wymo-
wa tegorocznych dekoracji.
Dziêkujemy.

Jak to jest?

DEKORACJE
WIELKANOCNE



  Z KANCELARII  PARAFIALNEJ

15 kwietnia 2001 r.
Julia Maria Grzyl

ur.4.01.2001
Bartosz Adam Kieras

ur. 31.01.2001
Karol Siemianowski

ur. 18.02.2001
Kacper Mateusz Sobociñski

ur. 16.01.2001
Sylwia Iwona Such

ur. 22.12.2000
Patryk Jêdrzej �wi¹tkowski

ur. 22.12.2000
Laura Grzeczka

ur. 3.03.2001
Emilia Zofia Wojciechowska

ur. 10.03.2001
Maria Ewa �wistek

ur. 6.03.2001
£ukasz Dawid Zdrojewski

ur. 17.01.2001
Alicja Kapica
ur. 5.03.2001

Oliwia Malwina Skowroñska
ur. 25.10.2000

Marek Adam Turbiak
ur. 15.03.2001
Jakub P³awski
ur. 27.08. 2000

Ma³gorzata Estera ¯urawska
ur. 5.12.2000

25 kwietnia 2001 r.
Agnieszka Zoleñka Komakowska

ur. 1.08.1975
6 maja 2001 r.

Miko³aj Paw³usik
ur.25.09.1992

Konrad Paw³usik
(brak danych)

Sakrament Chrztu �w.:  Sakrament
Chrztu �w.: Sakrament sprawowany jest
przy udziale wspólnoty parafialnej w cza-
sie niedzielnej Mszy �w. o godz. 13.00.
Dziecko zg³aszaj¹ rodzice w Biurze Pa-
rafialnym podaj¹c kandydatów na
chrzestnych (osoby ochrzczone, bierz-
mowane, praktykuj¹ce, maj¹ce ukoñczo-
ne 16 lat (je¿eli ¿yj¹ w ma³¿eñstwie musi
to byæ zwi¹zek sakramentalny). Zg³asza-
j¹c dziecko do Chrztu �w. trzeba przed-
stawiæ odpis skrócony aktu urodzenia
dziecka z USC. Katecheza odbywa siê
zawsze przed Chrztem �w. w sobotê po
Mszy �w. o godz. 18.30. Najbli¿sze ter-
miny Chrztu �w.: 13, 27 maja; 10 i 24
czerwca  2001 r.
Sakrament Ma³¿eñstwa: Osoby pragn¹-
ce zawrzeæ zwi¹zek ma³¿eñski powinny
zg³osiæ siê do Biura Parafialnego celem
ustalenia terminu �lubu i spisania proto-
ko³u na 3 miesi¹ce przed planowan¹ ce-
remoni¹.
Pogrzeb:  Przy zg³oszeniu pogrzebu na-
le¿y przed³o¿yæ skrócony odpis aktu zgo-
nu z USC.

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

Andrzej Le�ny
ur. 22.10 .1921 zm. 5.04. 2001

Maria Magdalena Perlik
ur. 24.05.1925 zm. 9.04.2001

Aleksandra Jancy
ur.10.04.1981 zm.11.04.2001
Genofewa Franciszka Zagor
ur. 9.10.1932 zm. 14.04.2001

Bogus³aw �wietlik
ur. 2.11.1946 zm. 15.04.2001

Kazimiera Kurdelska
ur. 25.12.1930 zm. 17.04.2001

Jan Micha�
ur.13.11.1934 zm. 20.04.2001

Leokadia Jê�ko
ur.26.07.1911 zm.22.04.2001

Edward Artur Klause
ur. 23.09.1925 zm.20.04.2001

W³adys³awa Polak
ur. 20.05.1922 zm. 22.04.2001

Marianna Sojka
ur. 28.02.1925 zm 23.04.2001

Jan Czarny
ur.15.10.1927 zm. 25.04.2001

Czes³aw Wareñczak
ur.13.06.1914 zm.25.04.2001

Henryk Czaczyk
ur.7.10.1935 zm.26.04.2001

Czes³aw Truty
ur.4.12.1928 zm.2.05.2001

Leon Romanow
ur. 24.07.1938 zm. 2.05.2001

Anna Giza
ur.27.12.1952 zm.4.05.2001

spisa³a Irena G.

Blaise Pascal (1623 - 1662)
francuski matematyk, fizyk, filozof
i pisarz. Sformu³owa³ zasadê in-
dukcji matematycznej oraz czê�æ
podstaw rachunku prawdopodo-
bieñstwa. Skonstruowa³ jedn¹ z
pierwszych maszyn matematycz-

nych, prekursor rachunku ró¿nicz-
kowego; badacz zjawisk ci�nienia
atmosferycznego i hydrostatyki
(Prawo Pascala). Pascal by³ geniu-
szem, który maj¹c dwana�cie lat
z kresek i kó³ek wyczarowa³ mate-
matykê, maj¹c lat szesna�cie u³o-

RESTAURACJA
�PRZYLESIE�

Krystyna D¹browska, ul. Brzêczkowskiego 2,
85-796 Bydgoszcz, tel. 324-93-41(Osiedle �Przylesie�)

POLECAMY:
imprezy szkolne i zak³adowe (zarówno w szko³ach,

zak³adach jak i w naszym lokalu) * przyjêcia rodzinne * wesela
(upominek dla nowo¿eñców) * bankiety * stypy pogrzebowe * serwuje-

my dwudaniowe obiady abonamentowe [5,20 z³] * przygotowujemy
domowe dania (na wynos) * posi³ki regeneracyjne [3,10 z³]
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Uczeni o Bogu (5)

BLAISE PASCAL
¿y³ uczony traktat o sto¿kach, ma-
j¹c dziewiêtna�cie lat sprowadzi³
do dzia³ania maszyny umiejêtno�æ
dot¹d czysto rozumow¹, maj¹c
dwadzie�cia trzy lata ustali³ fakt
ciê¿aru powietrza i unicestwi³ je-
den z wielkich b³êdów dawnej fi-
zyki.

B. Pascal oko³o trzydziestego
roku ¿ycia porzuci³ nauki �wieckie
i postanowi³ zaj¹æ siê sprawami
powa¿niejszymi, wy¿szymi i po-
�wiêciæ siê wy³¹cznie studiom nad
Pismem �wiêtym, pismami Ojców
Ko�cio³a i moralno�ci chrze�cijañ-
skiej. Z tych studiów - rozmy�lañ
powsta³ zamys³ wielkiego dzie³a "O
prawdziwo�ci religii chrze�cijañ-
skiej". Dzie³em tym sta³y siê "My-
�li", wydane w Polsce w 1921 roku.

Blaise Pascal pisa³ o Bogu tak:
.

"Chcia³bym was sk³oniæ do szu-
kania Boga ... Bóg Jezusa Chry-
stusa Pewno�æ. Pewno�æ. Ra-
do�æ. Pokój. Znajduje siê Go tyl-
ko na drodze wskazanej przez
Ewangeliê�.

RED-A

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu

15 kwietnia 2001 r.
Pawe³ Kubski

Justyna Bochniak
Rafa³ Ko³odziej

Dominika Kinga Staroñ
Sebastian Robert Zwierz

Agnieszka Justyna Roszkowska
Grzegorz Wac³aw Cholewczyñski

Arleta Schuschke
21 kwietnia 2001 r.

Rafa³ Meszyñski
Hanna Wawrzyniak

Wies³aw Jan Trafara
Renata Katarzyna Rudziñska

Micha³ Bednarek
Kinga Anna Kubik

Zbigniew P¹czkowski
Marzena Anna Karolewicz

Marek Marczak
Anna Gackowska

28 kwietnia 2001 r.
Marcin £ukasz Nowak

Danuta Ma³gorzata Lisiñska

�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,
wierno�æ i uczci-
wo�æ ma³¿eñsk¹

Marcin Grzegorz Andrykowski
Iwona Agnieszka Tomaszewska

Piotr Bi³yk
Sylwia Kitowska

Andrzej Tomasz Górski
Anna Patrza³ek
Józef B³aszak

Dominika Ewa Lesik
29 kwietnia
Daniel Bia³ek

Katarzyna Anna Rajtar
MAJ (�lubów nie bêdzie?)

Dnia 26 maja 2001 (sobota) w
godzinach od 9.00 do 13.00 w bu-
dynku Gimnazjum nr 5 i na boisku
szkolnym przy ul. Berlinga 17 od-
bêdzie siê "Dzieñ Otwarty Szko-
³y".  Impreza bêdzie mia³a charak-
ter festynu. W programie przewi-
dziano: prezentacje dorobku arty-
stycznego szko³y, liczne konkur-
sy, zabawy, pokazy, zawody spor-
towe, rozgrywki rodzinne itp.

Wzorem lat ubieg³ych spo-
dziewamy siê licznie przyby³ych

go�ci, gdy¿ impreza ma charakter
�rodowiskowy. Chcemy zaprezen-
towaæ nasz¹ placówkê, a zarazem
dostarczyæ mieszkañcom Fordonu
mi³ej rozrywki w sobotnie przedpo-
³udnie.

Dyrekcja Gimnazjum nr 5
-------------------------------------------

GIMNAZJUM nr 5
ul. gen. Z. Berlinga 17

85-791 Bydgoszcz

26 MAJA ... DRZWI OTWARTE
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8 kwietnia o godz. 16.00 zosta³o przedstawione Misterium Mêki Pañskiej w
Dolinie �mierci. Misterium przygotowa³y wspólnoty parafialne. Dziêkujemy
wszystkim, którzy przyczynili siê do powstania tego dzie³a. Wiêcej o Misterium
wewn¹trz numeru.

12. kwietnia w Wielki Czwartek ks. Proboszcz, na wzór Jezusa-s³ugi  umy³
nogi dwunastu parafianom.

13. kwietnia w Wielki Pi¹tek, w ramach czuwania przy Grobie Pañskim Jerzy
Zelnik czyta³ w naszym ko�ciele fragmenty Pisma �wiêtego tzw. "Siedem s³ów
Chrystusa na Krzy¿u" przy muzyce wykonanej przez Kwartet Pomorski. Wspól-
nie z artystami czuwa³o kilkaset osób.

14 kwietnia  ministranci rozprowadzali chlebki �w. Antoniego. Zebrane ofiary
przeznaczone by³y na pomoc dla bezdomnych.

22 kwietnia Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi zebra³y na misje 4.900 z³.

25. kwietnia odby³a siê Duszpasterska Wizytacja Kanoniczna, któr¹ przepro-
wadzi³ ks. bp Stanis³aw G¹decki.

29 kwietnia siostra Anna Mika kolportowa³a  tomik swej poezji
zatytu³owany "W stronê �wiat³a". * Wieczorem odby³o siê spotkanie uczestni-
ków i pomocników Misterium Mêki Pañskiej.

4 maja odby³o siê spotkanie Sejmiku Parafialnego, którego tematem by³y przy-
gotowania do Fordoñskiego Festynu Maryjnego.

12 maja - w sobotê  - o godz. 11.00 przypada dzieñ I Komunii �wiêtej dla
dzieci S³abos³ysz¹cych i Nies³ysz¹cych.

13 maja przypada wspomnienie MB Fatimskiej i zarazem rocznica zamachu
na Ojca �wiêtego. Po wieczornej Mszy �wiêtej Ró¿aniec z procesj¹ �wiat³a
zakoñczony Apelem i Nabo¿eñstwem Majowym przy figurze.

16 maja o godz. 20.00 zapraszamy na comiesiêczne Czuwanie z Maryj¹ i
modlitw¹ w intencji Ojca �wiêtego

19 maja (w sobotê) odbêdzie siê Fordoñski Festyn Maryjny (bardziej szczegó-
³owy program wewn¹trz numeru).

19 maja Stowarzyszenie Wspierania Powo³añ Kap³añskich Archidiecezji Gnie�-
nieñskiej gor¹co zachêca Rodziny osób powo³anych do kap³añstwa i ¿ycia
konsekrowanego do udzia³u w ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasn¹ Górê.

25 maja rozpoczynamy Nowennê do Ducha �wiêtego.

26 maja zapraszamy wszystkie matki z okazji ich �wiêta na Nabo¿eñstwo Ma-
ryjne i ró¿aniec w ich intencji.

1 czerwca o godz. 17.30 zapraszamy Dzieci na ró¿aniec z okazji ich �wiêta

2 czerwca Czuwanie nad Lednic¹ (wiêcej na stronach wewn¹trz numeru).

Bydgoskie Hospicjum im. Ks. Jerzego Popie³uszki dziêkuje za z³o¿one ofiary
w �rodê Popielcow¹.

Stra¿ Marsza³kowska, DA �Martyria� i grupa parafian wykonali niecodzienn¹
dekoracjê Ciemnicy i Grobu Pañskiego, której kluczem by³y tajemniczo
brzmi¹ce s³owa �Duc in altum�. Marsza³kowie pe³nili wartê przy Grobie
przez 24 godziny, a poszczególne wspólnoty ca³onocne czuwanie.
Nabo¿eñstwa Majowe w niedziele o godz. 17.00 w ko�ciele, w dni powszednie
od poniedzia³ku do pi¹tku w kaplicy o godz. 17.00 dla dzieci, a po Mszy �wiê-
tej o 18.30 dla doros³ych i 21.00 przy figurze MB Fatimskiej (codziennie).

Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego codziennie w naszej kaplicy o godzinie 15.00

Zosta³ og³oszony konkurs z okazji Roku Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego dla
uczniów szkó³ fordoñskich. G³ówn¹ nagrod¹ jest rower górski.

Ksi¹dz Edward zdoby³ IV miejsce w Mistrzostwach Polski Ksiê¿y w tenisie
sto³owym. * Lektorzy z naszej parafii zdobyli I miejsce w rozgrywkach miêdzy-
dekanalnych w pi³ce no¿nej halowej.

CKK "Wiatrak"  prosi o pomoc na budowie Domu Jubileuszowego.

W uroczysto�æ MB Królowej Polski grupa naszych m³odych parafian zniszczy-
³a flagi przy wej�ciu do ko�cio³a. Starajmy siê wspólnie dbaæ o kszta³towanie
postaw naszej m³odzie¿y.

W ka¿d¹ �rodê w sali Domu Katechetycznego udziela siê porad w sprawie
przekszta³cenia prawa w³asno�ci mieszkañ spó³dzielczych. * Równie¿ w ka¿-
d¹ ostatni¹ �rodê miesi¹ca porad udziela prawnik (nieodp³atnie).

Inne informacje na stronach CKK �Wiatrak� i DA �Martyria�.
Sk³ad ukoñczono i oddano do druku 11. maja br. Nastêpne wydanie  "Na o�cie¿"
planowane  jest  10. czerwca br. Dziêkujemy korespondentom i sympatykom.

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:[(I-6, A-11, E-4, J-14, C-3) (L-2,
B-9, A-3, N-6, G-7, B-1) (C-7) ( H-3, M-8, E-2, D-10, A-13, F-1, F-11, N-
14) (L-5) (N-11, G-8, E-11, L-7, G-5, A-2) (E-9, K-8) (E-2, J-10, I-11, A-1,
C-7) (D-1, I-9, G-7, D-5, F-3) (B-3, F-11, H-2, 8-13, I-10, D-5, B-7, D-8, L-
2, B-1, L-14, G-5, E-1) (J-6, H-12, A-7, A-12, D-8, M-8, M-4, B-6)]. Roz-
wi¹zania nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki �Poczty
parafialnej� do 10 czerwca. Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki z poprzed-
niego numeru to has³o: �JEZUS PRZEZ SWE ZMARTWYCHWSTANIE
OTWORZY£ �WIATU BRAMÊ ZBAWIENIA�.  Nagrodê otrzymuje Urszula
Walerczak, zam. ul. £ochowskiego 2.  Gratulujemy. Nagroda czeka w
zakrystii.

POZIOMO:
1A Spodnie z marynark¹
2H Chustka zamiast krawata
3A Miejsce narodzin Jezusa
4H Meble przy stole
5A Wielkanocne zawo³anie
6I Ma³a skaza
7A Lodowisko
8I M³odzian, ma³olat
9A Królewski powóz
10G Marmur na grobie
11A Miêdzy lekcjami
12G Wodotrysk
13A Atrament naszych babæ
14G Dobra prezencja

KRZY¯ÓWKA MAJOWA (G)

OPRACOWA£ RASKE WIDIP

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY

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

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

 18 Na o�cie¿ (5/2001)

PIONOWO:
A1 Wch³ania wodê
A9 Bambosze lub laczki
B5 Powie�æ Prusa
D7 U Wañkowicza ros³o "Na kraterze"
E1 Partyjny teoretyk
E11 Przyjêcie bez tanców
G5 Nie sen
G10 Paliwo do dziadkowej lampy
H1 Otoczka wokó³ obrazka
I6 Bimber
J1 Drobniutkie pismo odrêczne
J12 Praprzodek ¿ubra
K8 Opasuje dêtkê
L1 Potrawa na patyku
N8 Strój Tadeusza Ko�ciuszki
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TELEFONY
346-76-25 ks. prob. Zygmunt Trybowski, Biuro Parafialne
346-76-26 ks.  Stanis³aw Bezler (wew. 43), ks. Edward Wasilewski (41)
ks. Marek Stajkowski (44), ks. S³awomir Szwagrzyk (42)
346-31-94 ks. Krzysztof (DA �Martyria�)
346-76-27 Siostry SSpS: Krystyna, Mira, Joanna
346-31-90 (tel/fax) CKK �Wiatrak�,  Miesiêcznik �Na o�cie¿�
346-71-78 Telefon zaufania �Przystañ� (pn-pt 17.00-20.00)


