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O Pani moja
i Matko moja.

Tobie po�wiêcam siê
ca³kowicie.

Ofiarujê Ci dzisiaj
mój wzrok,
mój s³uch,
moje usta,

moje serce,
ca³¹(ego) siebie

bez ¿adnych
zastrze¿eñ.

A je�li ju¿
do Ciebie nale¿ê
o Dobra Matko,

to proszê Ciê,
strze¿ mnie

jako Twojej w³asno�ci
i Twojego dobra.

Amen
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Nadesz³y upragnione wakacje i czas wy-
poczynku. Jak w takiej atmosferze odprê¿e-
nia sprawiæ PT Czytelnikom rado�æ, a jed-
nocze�nie pobudziæ do refleksji i uczyniæ wy-
poczywanie zajêciem aktywnym i fizycznie i
duchowo?

Postarali�my siê o pokazanie mniej zna-
nego ruchu w Ko�ciele, jakim jest Ruch
Szensztacki. Impulsem w tym kierunku, by³o
po�wiêcenie nowego sanktuarium w Byd-
goszczy, w której to uroczysto�ci brali rów-
nie¿ udzia³ nasi parafianie, cz³onkowie tego
ruchu z ks. Proboszczem na czele. Jest te¿
rozmowa miesi¹ca z ma³¿onkami czynnie
uczestnicz¹cymi wraz z rodzin¹ w tym ru-
chu. Czy mo¿na sobie wyobraziæ sanktu-
arium domowe?

Odnotowujemy równie¿ fakt 5 rocznicy
pobytu figury Matki Bo¿ej Fatimskiej. Para-
fialna Grupa Czcicieli Matki Bo¿ej Fatimskiej
"D¹b" - jako widoczny owoc tego wydarze-
nia - na dobre wpisa³a siê w krajobraz para-
fialnych grup i wspólnot katolików �wieckich.
Z tej okazji ¿yczymy jej cz³onkom wiele mocy
Bo¿ej. Ducha nie ga�cie.

W niemieckim Kaiserslautern pos³uguje
Polakom ks. Stanis³aw. Jak dosz³o do spo-
tkania z nim i co  z tego wynik³o pisze o tym
Pawe³.

Cz³onkowie Ko�cio³a Domowego - Oazy
rodzin opisuj¹ swój dzieñ wyjazdowy do miej-
scowo�ci Pieranie.

Jest te¿ - refleksja na temat pielgrzymo-
wania i ciekawa propozycja dla zmotoryzo-
wanych parafian. Kierujemy do nich informa-
cjê o organizacji MIVA-Polska, która dzia³a
przy Komisji Misyjnej Episkopatu Polski.

Trwaj¹ prace na budowie Domu Jubile-
uszowego. Postanowili�my co miesi¹c po-
kazywaæ postêp tych prac i przedstawiaæ bie-
¿¹ce informacje z placu budowy.

Dzielnym Krzysztofom: ks. Asystentowi
i Redaktorowi sk³adam serdeczne ¿yczenia
- szerokiej drogi.

Fred
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Mo¿na nie czytaæ

W czerwcu, jak ju¿ wspomniano na
tych kartach, minê³o piêæ lat, od chwili, jak w
naszej parafii przebywa³a Matka Naj�wiêt-
sza, w Swej fatimskiej figurze. Pamiêtamy
zapewne to nasze o¿ywienie duchowe, ten
potê¿ny ³adunek wzmocnienia, czy umocnie-
nia siê wiary w nas. Pamiêtamy zapewne te
t³umy witaj¹ce i ¿egnaj¹ce Nasz¹ Matkê,
wielotysiêczn¹ nocn¹ Procesjê �wiat³a ra-
zem z Ni¹, ca³onocne t³umne czuwanie przy
Niej. Tysi¹ce wyszeptanych do Niej s³ów,
wiele dziêkczynieñ i pró�b i te nasze obiet-
nice: Matuchno! Pomó¿, wzmocnij, naucz
mnie byæ zawsze wiernym dzieckiem Twe-
go Syna i Twoim.

I dobrze, bo tylko z Ni¹ mo¿emy zwy-
ciê¿yæ z³o, tylko Ona, pomimo czyhaj¹cych
na nas trudno�ci, jest w stanie bez przeszkód
doprowadziæ nas do Ojca.

Dzi�, po piêciu latach od tamtego wy-
darzenia, wypada³oby zadaæ sobie pytanie:
Jaka jest moja wiara?

Pytanie takie nasuwa siê widz¹c na-
sze zaanga¿owanie siê religijne w Mszach
�w. podczas Dni Fatimskich. By³o to widocz-
ne na Mszy �w. podczas V Festynu Maryj-
nego, czy chocia¿by w naszym czynnym
udziale i obecno�ci w modlitwie w dniu tego
ma³ego jubileuszu.

To pytanie równie¿, a mo¿e zw³aszcza,
w obecnych czasach, jest pytaniem bardzo
wa¿nym i nale¿y nie tylko je sobie postawiæ,
ale i odpowiedzieæ na nie tak jako� prawdzi-
wie i szczerze.

Mo¿e nie³atwo bêdzie niejednemu z
nas na nie znale�æ odpowied�, bo wiara to
jednak jaka� wielka tajemnica miêdzy dusz¹
a Bogiem. Tajemnica, której cz³owiek w wie-
lu wypadkach ani poj¹æ, ani zg³êbiæ nawet
we w³asnej duszy nie potrafi.

Jednak jako�æ naszej wiary jest ponie-
k¹d sprawdzalna. Sprawdziæ j¹ mo¿emy
przez Wierno�æ, która z wiary wyrasta. Nie
jest ona. niczym innym jak praktycznym ¿y-
ciem z wiary na codzieñ. Mo¿emy j¹ nazwaæ
termometrem naszej wiary.

Autentyczna wiara ¿yje w uczynkach

Sta³a, ufna, Maryjna ...

JAKA JEST?
mi³o�ci. Wierno�æ za�, to trwanie w uczyn-
kach mi³o�ci maj¹cych swój pocz¹tek w wie-
rze.

Wierno�æ, to taka bardzo cicha, a za-
razem bardzo mocna cnota.. Ona powoduje
w duszy te niekoñcz¹ce siê powroty do
Boga, z których utkane jest nasze ¿ycie. Ona
nie pozwala nam machn¹æ rêk¹ i powiedzieæ
"mam ju¿ wszystkiego dosyæ". Ona nie po-
zwala rozgoryczyæ siê, zniechêciæ- ale nie-
ustannie wskazuje, ¿e znowu trzeba zacz¹æ,
¿e w³a�nie teraz, ¿e dzi� bo zawsze mo¿e-
my "us³yszeæ g³os Jego". Ta cicha wierno�æ
umacnia nas tak bardzo od wewn¹trz.

Drodzy Czytelnicy! Tak bardzo nam
wszystkim dzi� potrzeba tej mocy od �rod-
ka. �wiat dzisiejszy tak bardzo nas kawa³-
kuje, tak rozdrabnia, rozrywa, rozk³ada. Po-
trzeba nam jakiej� wielkiej si³y jednocz¹cej,
scalaj¹cej nas w rodzinach, w pracy, w pa-
rafii i ca³ym Ko�ciele. T¹ moc¹ jest nasza
wierno�æ Bogu i Jego Matce - ta ¿ywa, nie-
ustanna konsekwencja wiary.

Wierzê - a wiêc... i w tym "a wiêc" tkwi
nasza mocna decyzja, za któr¹ pójdzie wy-
konanie, pe³nienie tego, co byæ mo¿e obie-
ca³em mojej Matuchnie Przenaj�wiêtszej,
Pani z Fatimy piêæ lat temu. Obieca³em Naj-
wy¿szemu Bogu w obliczu Niepokalanej
Matki. Ona, ta Panna Wierna by³a przy tym
akcie obecna i przez Jej rêce sz³y moje przy-
rzeczenia i pro�by zanoszone Bogu i moje
sprawozdanie z ¿ycia. Inaczej byæ nie mo-
g³o.

Ona, ta "B³ogos³awiona, która uwierzy-
³a", Ona, która pierwsza i najwierniej prze-
¿y³a Swoje powo³anie, nauczy nas tej wier-
no�ci w pe³nym zawierzeniu Bogu w ka¿dej
chwili naszego ¿ycia.

Maryja- Panna Wierna- tak bardzo ci-
cha, a tak bardzo mocna, ¿e obok krzy¿a
stanê³a i sta³a przez ca³e trzy straszne, d³u-
gie godziny konania Jej Syna.

Wierna od pocz¹tku, wype³ni³a Swoje
matczyne powo³anie do koñca. Od pierw-
szych betlejemskich pos³ug oddanych Bo-
¿emu Dzieci¹tku w stajence, po obmycie za-
krwawionego Jezusowego Cia³a na Golgo-
cie. Dlatego "Jej Ró¿aniec ¿ycia" nie skoñ-
czy³ siê na "Fiat" Zwiastowania, czy na "sta-
bat" pod - krzy¿em -Dlatego zosta³a Ona
Matk¹ ca³ego rodzaju ludzkiego. Dlatego
by³o Wniebowziêcie i ukoronowanie na Kró-
low¹,

Wszystko uczyni³ Pan dlatego, aby� ty
móg³ byæ Jej wierny, aby� J¹ pokocha³ i uwie-
rzy³, ¿e Ona jest twoim ratunkiem zawsze i
wszêdzie. Czy taka jest twoja wiara? Gdy ci
brakuje czego� w niej, zwróæ siê do Niej,
swojej Matki, Opiekunki i Orêdowniczki na-
szej u Boga. Zwróæ siê z g³êbok¹ wiar¹ i uf-
no�ci¹, bo nie wiesz przecie¿ kiedy Pan
zwróci siê do ciebie, by� Mu zda³ swój ra-
chunek.

A jaka jest Twoja wiara?
TEKST KFAD, FOTO MIETEK



Rozmowa miesi¹ca

TRZEBA CHCIEÆ
z ma³¿onkami Cecyli¹ i Wies³awem - cz³onkami Ruchu Szensztackiego rozmawiaj¹ Irena Jadwiga i Mietek

Od kiedy jeste�cie naszymi parafianami?
Od szesnastu lat.
Która z kolei jest to wasza parafia?
Cecylia: Moja druga. Wies³aw: Moja trzecia.
Co to jest ten Szensztat?
Szensztat jest to miejscowo�æ w Niemczech,
w Bawarii. Ruch Szensztacki za³o¿y³ ojciec
Józef Kentenich (od 10 lutego 1975 trwa jego
proces beatyfikacyjny). Urodzi³ siê w Niem-
czech w 1885 roku, ko³o Kolonii. W 1914 roku
18 pa�dziernika zawar³ przymierze mi³o�ci z
Matk¹ Bo¿¹. S¹ ojcowie szensztaccy i sio-
stry szensztackie, jest ruch rodzin, dziewcz¹t
i ch³opców.
Jak trafili�cie do dziwnie po polsku
brzmi¹cego Ruchu Szensztackiego?
W naszym ko�ciele by³o og³oszenie, ¿e sio-
stry szensztackie organizuj¹ rekolekcje w
W¹growcu. Wiêc pojechali�my.

Kiedy to by³o?
Osiem lat temu.

Jak wasze dzieci przyjê³y pomys³ przyna-
le¿no�ci do tego ruchu?
Starsze by³y pytane czy chc¹ i wyrazi³y zgo-
dê. By³a to ich dobrowolna decyzja. Z naszej
strony nie by³o ¿adnego przymuszania.

Co by³o dalej?
Po dwóch latach pojechali�my ponownie na
rekolekcje dla rodzin, zaproszeni przez sio-
stry szensztackie i równie¿ do W¹growca.
Ile dni trwaj¹ takie rekolekcje?
S¹ to piêciodniowe rekolekcje. By³y tam m.in.
wyk³ady na temat rodziny.
Od tych rekolekcji wszystko na dobre siê
zaczê³o?
Tak. Potem co roku je�dzili�my na te reko-
lekcje. Bêd¹c w tym ruchu, zawiera siê przy-
mierze mi³o�ci z Matk¹ Bo¿¹. My zawierali-
�my takie przymierze w �widrze k/Warsza-
wy, gdzie mie�ci siê centralne sanktuarium
Ruchu Szensztackiego w Polsce i które po-
wsta³o w Polsce jako pierwsze.
Kiedy  znale�li�cie siê w tym Sanktu-
arium?
Zawarli�my przymierze z Matk¹ Bo¿¹ Trzy-
kroæ Przedziwn¹ 21 lutego 1998 roku w Sank-
tuarium Wierno�ci w �widrze, a 7 pa�dzier-
nika 1998 roku ksi¹dz z parafii �w. Mateusza
po�wiêci³ nasze domowe sanktuarium. W tym
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dniu przypada³a nasza dwudziesta rocznica
�lubu i dzieñ odpustu w naszej parafii.
Wszystkie rodziny uczestnicz¹ce w tym po-
�wiêceniu bra³y udzia³ we Mszy odpustowej.

Dlaczego Matka Bo¿a w waszym Ruchu
nazywana jest Trzykroæ Przedziwn¹?
Jest Trzykroæ Przedziwn¹, bo jest: Córk¹
Boga, Matk¹ Syna Bo¿ego i Oblubienic¹ Du-
cha �wiêtego.

Jak wygl¹da domowe sanktuarium?
Sanktuarium domowe to nie jest ani miejsce,
ani k¹t lecz taka przestrzeñ w domu, gdzie z
Bogiem zaczynamy dzieñ i gdzie wieczorem
go koñczymy. Sanktuarium jest miejscem
spotkania.

Jak czêsto rodzina spotyka siê w nim?
Cecylia: Na pewno codziennie, ale nie za-
wsze ca³¹ rodzin¹. Czasami, gdy nie mogê
sobie miejsca znale�æ, idê sobie tam usi¹�æ.

Gdzie znajduje siê w waszym domu to
sanktuarium?
W naszym domu sanktuarium jest w pokoju,
gdzie mo¿na siê wyciszyæ, drzwi zamkn¹æ.

A kto jest  mieszkañcem tego pokoju?
Jedno z dzieci.

Co jeszcze wyró¿nia domowe sanktu-
arium?

W sanktuarium domowym na pierwszym
miejscu jest krzy¿ z Panem Jezusem, obraz
Matki Bo¿ej Trzykroæ Przedziwnej. Ruch
Szensztacki jest ruchem Maryjnym, ale pro-
wadz¹cym do Jezusa przez Maryjê, Trzeba
pamiêtaæ aby Jezusa nie przes³oniæ posta-
ci¹ Maryi, bo Jezus jest najwa¿niejszy. W
sanktuarium domowym odmawia siê modli-
twê przymierza, wieczorny rachunek sumie-
nia. Prowadzimy te¿ notatki z postanowienia-
mi szczegó³owymi, w których sobie zazna-
czamy co nam siê uda³o, a co nie. W ten spo-
sób staramy wyzbywaæ siê wad lub zdoby-
wamy pokorê, gdy widzimy, ¿e co� nam siê
nie uda³o. Trzeba jeszcze dodaæ, ¿e 15 lipca
2000 roku w �widrze odby³a siê uroczysto�æ
koronacji naszych obrazów Matki Bo¿ej Trzy-
kroæ Przedziwnej z sanktuariów domowych.
Podpisywali�my te¿ akt "in blanco". Ten akt
poprzedzi³y nasze dwuletnie przygotowania.
Do koronacji obrazu wypracowywali�my swój
symbol w koronie Maryi, którym s¹ promie-
nie i tytu³ Królowej £aski Bo¿ej.
A co to jest ten akt "in blanco"?
Cecylia: Podpisujesz pust¹ kartkê. Samo
podpisanie aktu wyra¿a zgodê na wszystko,
co jest zgodne z wol¹ Bo¿¹.

Wiesio: Trzeba zawierzyæ Matce Bo¿ej w ka¿-
dym momencie, nie buntowaæ siê. Co ewen-
tualnie spotka nas w ¿yciu - nie przyjmujemy
tego buntem i gniewem lecz modlitw¹.

Cecylia: I wszystko cokolwiek siê wydarzy.
Powiniene� wiêc rozwa¿yæ co Pan Bóg chcia³
powiedzieæ przez konkretne zdarzenie, np.
�mieræ, chorobê. W tym momencie wiem, ¿e
na pewno wszystko ma jakie� znaczenie.

Co jeszcze powinno byæ w sanktuarium?
Obraz ojca za³o¿yciela Józefa, �wiece, kwiat-
ki. Jest jeszcze skarbiec ³ask. Jest to zwykle
rodzaj dzbana, do którego wk³ada siê tzw.
"wk³ady". W sanktuariach niedomowych jest
to st¹giew.
Co to s¹ te "wk³ady" do skarbca ³ask?
To s¹ kartki z naszymi ofiarami, intencjami,
którymi ma dysponowaæ Maryja dla dobra
�wiata.
Sanktuarium domowe - to miejsce spo-
tkañ codziennych. Natomiast  w Bydgosz-
czy na Piaskach znajduje siê sanktuarium
Matki Bo¿ej Trzykroæ Przedziwnej. Tam siê
te¿ spotykacie.
Oczywi�cie. W ka¿d¹ niedzielê o godzinie
15.00 jest nabo¿eñstwo zawierzenia i spo-
tkanie wspólnoty. Ka¿de sanktuarium (niedo-
mowe) ma jaki� charyzmat. Bydgoskie sank-
tuarium to sanktuarium zawierzenia. Ka¿de-
go 18 dnia miesi¹ca jest dniem przymierza
Jest wówczas Msza �wiêta i nabo¿eñstwo za-
wierzenia. Ka¿dy powinien w tym nabo¿eñ-
stwie uczestniczyæ.
Dlaczego w³a�nie 18 dnia miesi¹ca?
To na pami¹tkê przymierza zawartego z Mat-
k¹ Bo¿¹ przez za³o¿yciela Ruchu.
Tegorocznym najwa¿niejszym wydarze-
niem dla Bydgoskiego Ruchu Szensztac-
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kiego by³o po�wiêcenie tego w³a�nie
sanktuarium. Mo¿ecie co� na ten temat
powiedzieæ?
16 czerwca 2001 ksi¹dz arcybiskup Henryk
Muszyñski dokona³ po�wiêcenia sanktu-
arium. We Mszy �wiêtej uczestniczy³ równie¿
biskup Ignacy Je¿, który jest protektorem tego
Ruchu na terenie Polski. Z ojcem Kenteni-
chem przebywa³ w obozie koncentracyjnym
w Dachau.
Czy mo¿ecie wymieniæ gdzie s¹ jeszcze
sanktuaria Ruchu Szensztackiego w Pol-
sce?
Poczynaj¹c od najwa¿niejszego s¹ to: Sank-
tuarium Wierno�ci (centralne w Polsce) w
�widrze pod Warszaw¹, Sanktuarium Wie-
czernika w Winowie k/Opola, Sanktuarium
Przymierza na Górze Che³mskiej w Koszali-
nie (po�wiêcone przez ojca �wiêtego Jana
Paw³a II), Sanktuarium Syjon w Józefowie k/
Warszawy, Sanktuarium w Zabrzu Rokitnicy
(na terenie Diecezji Gliwickiej) i najm³odsze
Sanktuarium Zawierzenia w Bydgoszczy na
Piaskach. Sanktuarium na Piaskach jest je-
dynym na terenie Archidiecezji Gnie�nieñ-
skiej.
Jak wygl¹da takie sanktuarium?
Jest to niewielka kapliczka. Znajduje siê w
niej tabernakulum, krzy¿ jedno�ci, obraz
Matki Bo¿ej Trzykroæ Przedziwnej z napisem
wokó³ obrazu: S³uga Maryi nigdy nie zginie.
Po obu stronach tabernakulum znajduj¹ siê
niewielkie figury �w. Piotra i �w. Paw³a. Przy-
pominaj¹ o apostolstwie i mi³o�ci do Ko�cio-
³a. Z lewej strony o³tarza znajduje siê statua
�w. Micha³a Archanio³a (zwi¹zana jest z po-
wstaniem, rozwojem i duchowym oddzia³ywa-
niem sanktuarium szensztackiego. W bydgo-
skim sanktuarium jest tak¿e figura �w. Woj-
ciecha. Na ca³ym �wiecie jest tych sanktu-
ariów 160 i wszystkie s¹ wiern¹ kopi¹ tego
pierwszego - tego w Szesztacie.

Ile osób mie�ci?
W ka¿dym s¹ 32 miejsca siedzi¹ce.

Dlaczego jest  takie ma³e?
Pierwszym by³a ma³a kapliczka cmentarna w
Szensztacie, gdzie ojciec Kentenich spoty-
ka³ siê ze swoimi wychowankami. Jest tak
ma³a, bo u³atwia skupienie. Sanktuariów i ko-
�cio³ów du¿ych jest du¿o, ale trudno jest siê
w nich skupiæ. W takiej ma³ej kapliczce ka¿-
dy mo¿e siê pomodliæ. Mo¿esz byæ tam sam
i czujesz siê jak w domu. Gdziekolwiek poje-
dziesz i spotkasz tak¹ kapliczkê w �wiecie,
poczujesz siê jak u siebie.

Kto opiekuje siê tym sanktuarium?
Stale opiekuj¹ siê nim siostry szensztackie.
S¹ równie¿ dy¿ury ludzi �wieckich.
Jak daleko jest do sanktuarium od nas z
Fordonu?
20 kilometrów.
Jakie warunki trzeba spe³niaæ, ¿eby nale-
¿eæ do tego Ruchu?
Trzeba chcieæ.
Ile jest rodzin w tym Ruchu z naszej para-
fii?
Z naszej parafii s¹ trzy rodziny. Grupa For-
doñska znalaz³a miejsce przy parafii �w. Ma-
teusza. W naszej parafii nie ma takiej grupy i
bardzo ¿a³ujemy. Jest nas za ma³o.

Czy nasz ksi¹dz Proboszcz wie, ¿e ma ta-
kie rodziny "szensztackie" w swojej pa-
rafii?
Wiesio: Wie. My�lê, ¿e ksi¹dz Proboszcz cie-
szy³by siê gdyby powsta³a taka grupa szensz-
tacka w naszej parafii.
Czy mo¿ecie dzi� stwierdziæ, ¿e przyna-
le¿no�æ do Ruchu Szensztackiego wp³y-
nê³a na jako�æ waszego ma³¿eñstwa?
Na pewno tak. Na spotkania Ruchu chodzi-
my razem i s³yszymy to samo. Mo¿emy wiêc
do siebie powiedzieæ - "S³ysza³e� (s³ysza³a�)
co ksi¹dz mówi³ lub siostra mówi³a w tej spra-
wie?"

Czytacie "Na o�cie¿"?
Oczywi�cie. Od pocz¹tku.

Czego Wam brakuje w naszej gazecie pa-
rafialnej?
Cecylia: Przyda³aby siê ma³a rubryczka "Wia-
domo�ci z osiedla". Je�li kto� ma jakie� pro-
blemy, na przyk³ad mnie denerwuj¹ psy. Czê-
sto uniemo¿liwiaj¹ odwiedziny znajomych, bo
le¿¹ takie spore zwierzêta przed drzwiami
mieszkania, albo biegaj¹ bez kagañców na
naszych górkach. W tej rubryce móg³by czy-
telnik znale�æ jak¹� pomoc, wyraziæ swoj¹
opiniê itd. Takim dobrym przyk³adem "wiado-
mo�ci" by³a w poprzednim numerze notatka
- ostrze¿enie dla rowerzystów jad¹cych uli-
cami Pod Skarp¹ i Zamczysko.

Dziêkujemy piêknie za rozmowê.
My równie¿.
Od redakcji: Rozmowê przeprowadzono w Byd-
goszczy 3 lipca 2001 roku. Dziêkujemy za udostêp-
nienie fotografii domowego sanktuarium. Pozosta-
³e foto - Mietek. Na fotografiach sanktuarium do-
mowe, uczestnicy po�wiêcenia sanktuarium w Byd-
goszczy (str. 3,4), postaæ o. Józefa Kentenicha, MB
Trzykroæ Przedziwnej i Krzy¿a Jedno�ci (str.4).
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16 czerwca 2001 roku Arcybiskup Henryk
Muszyñski po�wiêci³ Sanktuarium Matki Bo¿ej
Trzykroæ Przedziwnej na Piaskach przy ul.
Smukalskiej 113.

Sanktuarium to jest szóstym tego rodzaju
Sanktuarium w Polsce.  Wszystkie Sanktuaria
s¹ wiern¹ kopi¹ - pod wzglêdem wielko�ci, wy-
gl¹du zewnêtrznego oraz wystroju architekto-
nicznego - pierwszego Sanktuarium w Szensz-

tacie (Niemcy).
Sanktuarium w Bydgoszczy otrzyma³o na-

zwê - Sanktuarium Zawierzenia i bêdzie miej-
scem adoracji Chrystusa w Naj�wiêtszym Sa-
kramencie i miejscem oddawania czci Maryi w
obrazie Matki Bo¿ej Trzykroæ Przedziwnej.

Dlaczego o tym piszê? W naszej parafii
mieszkaj¹ rodziny, które nale¿¹ do Ruchu
Szensztackiego i by³y obecne wraz z naszym
ks. Proboszczem na uroczysto�ci po�wiêcenia.

Sanktuarium Matki Bo¿ej Trzykroæ Prze-
dziwnej jest maleñk¹ kaplic¹. Postawione zo-
sta³o na skraju lasu, a w dniu po�wiêcenia by³o
oblê¿one przez t³um pielgrzymów przyby³ych na
tê uroczysto�æ. Obok kaplicy zbudowano o³tarz
polowy. W�ród go�ci byli obecni kap³ani z ró¿-
nych stron Bydgoszczy, bracia i siostry szensz-
tackie. By³ równie¿ ks. bp senior Ignacy Je¿,
który z za³o¿ycielem tego Ruchu, ojcem Józe-
fem Kentenichem przebywa³ w obozie koncen-
tracyjnym w Dachau. Jego wypowied� przyta-
czam w ca³o�ci, aby nic z tych wa¿nych s³ów
nie zginê³o.

W czerwcu 1991 roku Ojciec �wiêty osobi-
�cie po�wiêci³ sanktuarium Matki Bo¿ej Trzy-
kroæ Przedziwnej na Górze Che³mskiej . W tym
roku �wiêcili�my dziesi¹t¹ rocznicê tego wyda-
rzenia, a w ubieg³¹ niedzielê ks. kardyna³ Ze-
non Grocholewski przypomnia³ nam to wyda-
rzenie. To ju¿ szóste sanktuarium na polskiej
ziemi. Jedno w drugie takie samo.

 W d³ugich rozmowach jakie prowadzili�my
z za³o¿ycielem ruchu szensztackiego na Lager-
strasse w obozie koncentracyjnym w Dachau
pod koniec jego istnienia, bo ju¿ wiedzieli�my,
¿e bliski jest koniec, rozlu�ni³a siê nieco dyscy-
plina i ju¿ mo¿liwe by³y takie d³u¿sze spotka-
nia, t³umaczy³ nam, ¿e to jest idea zadomowie-
nia. Mieæ swój w³asny dom to bardzo wa¿ne w
¿yciu ka¿dego cz³owieka. Mieæ swój w³asny
dom. Biedny jest ten, który nie ma domu. Na-
zywamy go po polsku - bezdomnym, bo dom to
nie tylko cztery �ciany i dach, ale i klimat i at-
mosfera rodzinnego domu - ojca, matki, brata i
siostry razem. Jak¿e chêtnie do tego domu wra-
camy, jak¿e wiele czerpiemy z tego domu si³y i
mocy.

Mówi³ ojciec Kentenich, ¿e siostry, które od-
bywaj¹ swój nowicjat przy kaplicy Matki Boskiej
Trzykroæ Przedziwnej, jad¹ potem na ró¿ne pla-
cówki. Z jak¹¿ rado�ci¹ stwierdzaj¹, ¿e tu i tam
znajduj¹ tê sam¹ kaplicê. Tak¹ sam¹, jak ta,

przy której tyle lat siê modli³y. Tak jest z nami,
gdziekolwiek zajedziemy, czy do Rzymu, czy do
Szensztat, czy do Argentyny, a bêd¹ tam �ro-
dowiska szensztackie, wszêdzie znajdziemy taki
sam dom, i poczujemy siê jak u siebie w domu.
To by³a my�l za³o¿yciela tego ruchu.

W  tym domu znajdziemy obraz Matki Bo-
skiej. Te¿ d³ugo nad tym dyskutowali�my, mó-
wili�my, ¿e rozumiemy ojca Kentenicha jako
za³o¿yciela ruchu, ¿eby daæ taki obraz Niem-
com, którzy takiego jednolitego obrazu nie maj¹.
Ale u nas? My mamy ju¿ taki obraz Matki Bo-
skiej Czêstochowskiej, który zna ka¿dy, kto
nale¿y do tego narodu.

Rozwi¹za³ ten problem bardzo szybko.
�Oczywi�cie nie mo¿e zastêpowaæ jeden obraz
drugiego, bo ka¿dy ma swoj¹ wymowê. Je�li
zrozumiej¹ wymowê tego obrazu ci, którzy na-
le¿¹ do tego ruchu, wtedy ju¿ siê nie bójcie o
resztê.� Ma swoj¹ wymowê obraz Sanctus Po-
puli Romanum, ma swoj¹ wymowê obraz Mat-
ki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy upowszechnia-
ny przez ojców Redemptorystów. Ma swoj¹ wy-
mowê obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej, czy
ten z Ostrej Bramy. Ka¿dy mówi do nas swoj¹

g³êbok¹ tre�ci¹. To jest mo¿e nasze zadanie,
gdy mówimy o tym wchodzeniu do Europy, ¿eby
daæ innym ten obraz z ca³¹ jego tre�ci¹, tak jak
ojciec Kentenich rozumia³.

I tak prze¿ywamy dzisiaj uroczysto�æ po-
�wiêcenia szóstego sanktuarium Ruchu
Szensztackiego na polskiej ziemi. ¯eby on by³
nam domem, ¿eby�my przy ka¿dym sanktu-
arium czuli siê jak u siebie w domu, ale ¿eby-
�my siê równocze�nie zapatrzyli w ten obraz
matki Boskiej Trzykroæ Przedziwnej. Mówi swoje
obraz Sanctus Populi Romano, mówi swoje
obraz Matki Boskiej Czêstochowskiej, mówi
swoje obraz Nieustaj¹cej Pomocy, czy obraz z
Ostrej Bramy.

Za ka¿dym razem idzie o to, co tak ³adnie
wyrazi³ pan Zanussi w filmie: "Brat naszego
Boga". Jutro wspominaæ bêdziemy w kalenda-
rzu brata Alberta - Adama Chmielowskiego, któ-
rego przedstawi³ w tym filmie jako artystê, ma-
larza, który w listopadowy wieczór wraca z wy-
stawy, któr¹ mia³ w Krakowie i widzi przy swo-
jej pracowni zziêbniêtego cz³owieka. By³o zim-
no, by³ deszcz ze �niegiem, a on sta³ nieopodal
prawie jak nie¿ywy, jak pos¹g. Zaprosi³ go brat
Albert, wtedy malarz Adam Chmielowski, do
swojej pracowni, da³ mu do wypicia co� ciep³e-
go i po³o¿y³ na ³awie, ¿eby odpocz¹³. Pod wp³y-
wem ciep³a prawie natychmiast zasn¹³, a Adam
Chmielowski siad³ przed swoim obrazem Chry-
stusa Pana, ubiczowanego, ubranego w czer-
won¹ pelerynê, z szyderstwa mu przez ¿o³nie-
rzy na³o¿on¹, z cierniow¹ koron¹, tak jak Go
potem postawi³ Pi³at przed lud�mi jako �Ecce
homo�. A potem przeniós³ swój wzrok na le¿¹-

cego na ³awie nêdzarza i z powrotem popatrzy³
na twarz Chrystusa umêczonego, bo dostrzeg³
przedziwne podobieñstwo. Tak jak umêczony
Chrystus wygl¹da³ ten nêdzarz. I to by³ moment,
jak przedstawia re¿yser filmu, nawrócenia ma-
larza, który sta³ siê bratem Albertem. Odt¹d
zaj¹³ siê bez reszty nêdzarzami, którzy mu przy-
pominali Chrystusow¹ twarz.

Chyba tak my�la³ ojciec Kentenich o tym
obrazie Matki Bo¿ej, i tak siê w niego zapatrzy³,
¿e próbowa³ ca³ym swoim ¿yciem na�ladowaæ
wszystkie jego tre�ci i oczekuje tego od nas,
aby�my patrz¹c na ten obraz i powtarzaj¹c na-
sze s³owa oddania Matce Naj�wiêtszej, próbo-
wali stworzyæ swoje podobieñstwo nie tylko na
zewn¹trz, ale przede wszystkim naszym ¿yciem
i postêpowaniem stwarzaj¹c nowego cz³owie-
ka, o którym marzy³ za³o¿yciel ruchu szensz-
tackiego. Tego ¿yczymy wszystkim uczestnikom
tej uroczysto�ci. S¹dzê, ¿e te my�li bêd¹ ubo-
gaca³y ca³¹ archidiecezjê i ca³¹ nasz¹ polsk¹
religijno�æ.

IRENA JADWIGA, FOTO MIETEK

Od autorki: S³owa ks. bpa Ignacego Je¿a przyto-
czono na podstawie zapisu magnetofonowego.



 Pe³nia lata to czas wakacji, urlopów i od-
poczynku od szaro�ci codziennych obowi¹z-
ków. Przyczynia siê to do wzmo¿onych pod-
ró¿y, wyjazdów na kolonie, wczasy, czy woja-
¿e krajoznawcze.

Okres ten w naszej tradycji jest od dawna
czasem wielu pielgrzymek, zarówno tych krót-
kich, lokalnych, jak i tej najwa¿niejszej dla
Polaków - do miejsca gdzie bije Matczyne i
Królewskie serce Polski- do Maryi na Jasna
Górê.

Wydaje siê, ¿e zwyczaj pielgrzymowania
znany od tak dawna i s³owo "pielgrzymka" nie
powinno nikogo dziwiæ, czy wprowadzaæ w z³y
nastrój. Tradycj¹ sta³o siê, ¿e i z naszej para-
fii wyruszaj¹ dwie pielgrzymki - Promienista i
Przezroczysta. Tradycj¹ jest przyjmowanie
przez nas pielgrzymów z Gdañska. Tote¿ za
co� normalnego uwa¿a³em jedno z og³oszeñ
parafialnych z pierwszej niedzieli lipca br., ¿e
1 sierpnia przyjmujemy pielgrzymów z Gdañ-
ska .... potrzeba oko³o 300 miejsc..., normal-
ne, a jednak.

Po zakoñczonej Mszy �w. z ko�cio³a wy-
sz³a trzyosobowa rodzinka. Udaj¹c siê w kie-
runku swego "Lanosa" g³owa rodziny, pan
zapewne czêsto poruszaj¹cy siê samocho-
dem po kraju stwierdzi³: "Znowu czekaj¹ mnie
ciê¿kie dni. Wyjdzie na drogi ta szarañcza, a
to to wyprzedziæ - to mo¿na ...  dostaæ". Cze-
go mo¿na dostaæ nie bêdê wymienia³. A oso-
bi�cie nie ¿yczê tej choroby nikomu.

Na jego s³owa ma³¿onka mówi³a: "A w tym
roku pewnie bêdzie ich bardzo du¿o, bo tyle
bezrobotnej m³odzie¿y, to wiele bêdzie chcia-
³o z nudów siê zabraæ".

W pierwszej chwili pomy�la³em: - Ludzie,
có¿ ma piernik do wiatraka? Przecie¿ nie bez-
robotni wymy�lili pielgrzymki na Jasn¹ Górê!

Ju¿ w XV wieku by³o tak wielu pielgrzy-
mów w tym miejscu, ¿e król W³adys³aw Ja-
gie³³o prosi³ papie¿a Marcina V o ³askê odpu-
stu dla nich, a w tamtych czasach nikt nie zna³
okre�lenia "Bezrobotny". W czasach, kiedy
w³adze Polski Ludowej ogranicza³y i szyka-
nowa³y pielgrzymów przybywa³o ich na Jasn¹
Górê do 3 milionów rocznie! Bezrobocia jed-
nak w tych czasach nie by³o. Co to byli wo-
bec tego za ludzie?

Oczywi�cie, muszê w tym miejscu za-
strzec, ¿e nie popieram bezrobocia i nie uwa-
¿am go za dobro, przeciwnie, uwa¿am go za
bardzo przykr¹, a w wielu przypadkach na-
wet degeneruj¹c¹ dolegliwo�æ spo³eczna.
Dobrze jednak, kiedy i bezrobotny bêdzie mia³
w sobie tyle mocy, aby pój�æ i powierzyæ swe
"dolegliwo�ci" ¿yciowe Matce Bo¿ej, aby
wspólnie z Ni¹ próbowaæ rozwi¹zaæ swój pro-
blem. Jednak s³owa tych ludzi zmuszaj¹ do
g³êbszej refleksji na temat pielgrzymek i sto-
sunku niektórych ludzi da nich, Widocznie
wielu z nas zatraci³o, czy zagubi³o prawdê o
naszym sensie ¿ycia.

Przecie¿ wszyscy bez wyj¹tku jeste�my
nieustannymi pielgrzymami. To Bóg, przy
stworzeniu ka¿dego z nas, wezwa³ do ci¹g³e-
go wyruszania w drogê naszego ¿ycia. We-

Na pieszym szlakuI
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zwa³ do pielgrzymowania, do miejsca, które
nam Jezus obieca³ i poszed³ przygotowaæ w
Domu Ojca.

Przechodz¹c przez kolejne etapy nasze-
go ¿ycia wyruszamy z jednego miejsca w dru-
gie maj¹c w sobie nadziejê, ¿e po drodze na-
trafimy na �ród³o w kolejnej oazie, gdzie za-
czerpniemy nowych si³. To prawda, ¿e cza-
sem nasze kolejne etapy ziemskiej pielgrzym-
ki mog¹ byæ trudne, to prawda, ¿e nieraz od-
czuwamy zmêczenie, aby je pokonaæ. Jed-
nak nasza egzystencja, choæ maj¹ca w sobie
czêsto element niepewno�ci jest zawierzona
dobrym d³oniom Boga. Przecie¿ Chrystus w
Swej nauce wskaza³ nam wyra�nie gdzie
mamy szukaæ �ród³a naszego wzmocnienia.
Tym �ród³em jest On sam, zawsze obecny
w�ród nas w Eucharystii, w modlitwie, w sa-
kramentach �wiêtych, Tym �ród³em jest rów-
nie¿ Jego Matka, a wiêc i cel tych pielgrzy-
mek do Jej sanktuariów. To wszystko praw-
da, tylko czy my chcemy j¹ przyj¹æ?

My czêsto w swej przekorno�ci chcemy
czego� innego. Nie chcemy patrzeæ na dro-
gowskazy, które nam Bóg ustawi³, a d¹¿ymy
do u³o¿enia sobie sielankowego ¿ycia i stabi-
lizacji na w³asny rachunek. Drepczemy dooko-
³a w³asnej osi, zaczynamy powoli wirowaæ
wokó³ niej coraz szybciej nie zauwa¿aj¹c, ¿e
przestajemy siê wewnêtrznie rozwijaæ. Byæ
mo¿e zbudujemy na swój sposób wygodne,
ciep³e gniazdko dla siebie, dla rodziny, ale
przestajemy wype³niaæ Wolê Boga. Byæ mo¿e
jeste�my nawet zadowoleni z siebie. Doszli-
�my do stabilizacji, spotka³y nas zaszczyty,
s³awa. Gromadzimy to wszystko maj¹c coraz
wiêcej pieniêdzy, dobra doczesnego, ale co-
raz mniej czasu. W tej pogoni brakuje nam
czasu dla innych, dla siebie. Brak nam czasu
na rozmowê z Bogiem jak¹ jest modlitwa, a
przez to nie ws³uchujemy siê w to co On do
nas mówi. W tej sytuacji tych co postêpuj¹
inaczej ni¿ my uwa¿amy za maniaków. To po-
woduje, ¿e takich, którzy podejmuj¹ ryzyko i
wysi³ek pielgrzymowania nazywamy fantasta-
mi czy fanatykami, czêsto mo¿e lud�mi na-
wiedzonymi. Wtedy pielgrzymki mog¹ byæ
uwa¿ane przez nas tak, jak przez wspomnia-
nego ojca rodziny - za szarañczê.

A przecie¿ to tacy ludzie, odwa¿ni, goto-
wi wyruszyæ w nieznane s¹ najbli¿ej Boga. To
oni w³a�nie, pomimo wielu trudno�ci maj¹ w
sobie potrzebê poszukiwania Prawdy i Spra-
wiedliwo�ci. Tacy ludzie bêd¹ zawsze potra-
fili us³yszeæ g³os Nauczyciela z Nazaretu: "B³o-
gos³awieni, którzy ³akn¹ i pragn¹ ... albowiem
oni bêd¹ nasyceni". To ci pielgrzymi s¹ dla
nas wzorem chrze�cijanina, a wzór jest po to,
aby go na�ladowaæ.

Czy dalej uwa¿asz, ¿e na prze³omie lipca
i sierpnia wyruszy na nasze polskie drogi "sza-
rañcza"? A mo¿e lepiej pomy�leæ, zanim siê
co� na ten temat powie? Wszystkim pielgrzy-
mom udaj¹cym siê na Jasnej Górê i nie tylko
¿yczê wielu prze¿yæ wewnêtrznych i b³ogo-
s³awionego czasu.

KFAD

Kiedy kto� zapyta - jak ja siê dzi� czujê,
Grzecznie mu odpowiem,
¿e - dobrze, dziêkujê!
To, ¿e mam artretyzm, to jeszcze
nie wszystko,
Astma, serce mi dokucza
i mówiê z zadyszk¹,
Puls s³aby, krew moja
w cholesterol bogata...
Lecz dobrze siê czujê jak na swoje lata!

Bez laseczki teraz chodziæ ju¿ nie mogê,
Choæ zawsze wybieram
naj³atwiejsz¹ drogê!
W nocy przez bezsenno�æ
bardzo siê mordujê,
Jak przyjdzie poranek
- znów dobrze siê czujê.
Mam zawroty g³owy, pamiêæ figle p³ata,
Lecz dobrze siê czujê jak na swoje lata.

Z wierszyka mojego
ten sens siê wywodzi,
¿e kiedy staro�æ i niemoc przychodzi,
To lepiej siê godziæ ze strzykaniem ko�ci,
I nie opowiadaæ o swojej s³abo�ci.
Zaciskaj¹c zêby z tym losem siê pogód�
I wszystkich woko³o chorobami nie nud�.

Powiadaj¹ staro�æ "okresem jest z³otym"
Kiedy spaæ siê k³adê,
zawsze mylê o tym...
"Uszy" mam w pude³ku,
zêby w wodzie studzê,
"Oczy" na stoliku zanim siê obudzê ...
Jeszcze przed za�niêciem
ta my�l mnie nurtuje
"Czy to wszystkie czê�ci,
które siê wyjmuje?"

Za czasów m³odo�ci
(mówiê bez przesady)
£atwe by³y biegi, sk³ony i przysiady
W �rednim wieku jeszcze tyle si³ zosta³o,
¯eby bez zmêczenia
przetañczyæ noc ca³¹ ...
Teraz na staro�æ czasy siê zmieni³y
Spacerkiem do sklepu,
z powrotem bez si³y.

Dobra rada dla tych którzy siê starzej¹:
Niech zacisn¹ zêby i z ¿ycia siê �miej¹!
Niechaj wiêc rano �czê�ci� pozbieraj¹
Niech rubrykê zgonów
w prasie przeczytaj¹.
Je�li ich nazwiska tam nie figuruj¹
To znaczy, ¿e s¹ zdrowi i ...
dobrze siê czuj¹.

NADES£A£ LEONARD

Pielgrzymka to przede
wszystkim bezmiar
ludzkiej bezinteresow-
no�ci i ¿yczliwo�ci.
Kto - normalnie - wpu-
�ci³by ciê pod swój
dach, nakarmi³, zosta-
wi³ klucze na noc ...

Pielgrzym (Przewodnik katolicki  nr 28/2001)

Z przyru¿eniem oka ...

JAK JA SIÊ CZUJÊ?
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W czwartek, 21 czerwca, w wigiliê Naj-
�wiêtszego Serca Pana Jezusa parafia na-
sza obchodzi³a ma³y jubileusz. W tym dniu
minê³o piêæ lat gdy go�cili�my u nas nieco-
dziennego go�cia. By³a nim sama Niepoka-
lana w swym znaku, figurze z Fatimy. Temu
wspomnieniu po�wiêcony by³ Parafialny
Dzieñ Fatimski, który rozpocz¹³ siê poran-
nym Ró¿añcem, po³¹czony z zakoñczeniem
roku szkolnego i zakoñczony Msz¹ �wiêt¹ z
Ró¿añcem dziêkczynnym i spotkaniem w
Domu Katechetycznym.

Po wspólnych modlitwach wspominano
witaj¹ce Pani¹ z Fatimy piêæ lat temu t³umy
parafian, i kilkutysiêczn¹ nocn¹ Procesjê
�wiat³a, aby Niepokalanej "pokazaæ" nasze
osiedla i nocne z Ni¹ czuwanie w �wi¹tyni.
Wspominano równie¿ z ³ezk¹ w oku po¿e-
gnanie, kiedy tak Zacny Go�æ "opuszcza³"
nasze tereny, aby nie�æ b³ogos³awieñstwo in-
nym.

Figura Matki Bo¿ej by³a i odjecha³a. Po-
wstaje pytanie, czy co� w nas pozosta³o, czy
zosta³ jaki� owoc tego pobytu. Odpowied�
jest jednoznaczna: tak. Jej wizyta da³a owo-
ce. Z grupy ludzi, którzy pracowali przy przy-
gotowaniu do Jej powitania, którzy Ja poko-
chali, Jej zawierzyli i do Niej przylgnêli po-
wsta³a Grupa Parafialna Czcicieli Matki Bo-
¿ej Fatimskiej "D¹b". Grupa, która, jak po-
wiedzieli ks. Proboszcz i ks. Krzysztof po-
wsta³a nie z inspiracji w³adz ko�cielnych, nie
z nakazu, ale spontanicznie, oddolnie, z po-

Pamiêtne odwiedziny w parafii

PIÊÆ LAT TEMU ...
trzeby serc tych, którzy ja za³o¿yli i do niej
przyst¹pili. Grupa, choæ dzi� nieco "przerze-
dzona", mimo wielu trudno�ci  wystêpuj¹cych
w przeci¹gu tych piêciu lat, istnieje i dzia³a .

Mamy równie¿ w parafii inny widoczny
znak Jej pobytu. Jest nim ustawiona z inspi-
racji "Dêbu" i ks. Proboszcza figura Matki
Bo¿ej Fatimskiej. Sta³a siê ona miejscem,
przy którym przystaje wielu przechodniów,
gdzie wielu z nas przychodzi ze swymi go-
�æmi podczas spacerów. Jak widaæ z obser-
wacji wielu przejezdnych oddaje ho³d Tej,
której figura stoi na cokole, poprzez pok³on,
znak krzy¿a, czy zdjêcie nakrycia g³owy.

Matka Bo¿a pozosta³a równie¿ w�ród
nas w tradycji parafialnej. Takim �wiadec-
twem s¹ comiesiêczne Parafialne Dni Fatim-
skie inspirowane i w znacznej mierze przy-
gotowane przez wspomnian¹ Grupê "D¹b".
S¹ nim równie¿ nabo¿eñstwa maryjne z
wspólnym Ró¿añcem w ka¿de uroczysto�ci
i �wiêta maryjne w ci¹gu roku kalendarzo-
wego, czy choæby wspomniane ju¿ nabo¿eñ-
stwa majowe przy figurze.

Z okazji tego mini jubileuszu dziêkujemy
Grupie "D¹b" za jej trud dzia³ania, za wszyst-
kie pomys³y, za wspólne modlitwy, spotka-
nia, dobre s³owo i prace dlaparafii. ̄ yczymy
tym ludziom wiele si³ i obfito�ci ³ask na dal-
sze lata, aby szerzyli w�ród nas cze�æ Dzie-
wicy, a sw¹ mi³o�ci¹ do Niej zarazili wielu z
nas.

ADALBERT

Cz³onkowie wspólnoty Domowego Ko�cio-
³a, przed wakacyjnymi rozjazdami, postanowili
prze¿yæ rodzinnie jeden dzieñ, w którym by³by
czas na agapê, zabawê, zwiedzanie i modlitwê.

Ciekawy sposób "bycia razem", w formie
jednodniowego wyjazdu autokarowego, z zanu-
rzeniem siê w nasz kujawsko-pomorski pejza¿.
Wybrali�my dzieñ 16 czerwca (sobotê), a miej-
scem docelowym wyjazdu by³o sanktuarium

Matki Bo¿ej £askawej we wsi Pieranie. Ju¿ w
Inowroc³awiu do naszej grupy do³¹czy³ go�æ -
ks. Leszek Paszkiewicz z inowroc³awskiej pa-
rafii pw. �w. Jadwigi Królowej. By³ on naszym
przewodnikiem po nowobudowanym ko�ciele.

Jednodniowy wyjazd

CZÊSTOCHOWA KUJAW
Kruszwica by³a kolejnym, etapem na trasie.

Tam mieli�my mo¿liwo�æ zwiedzenia Kolegia-
ty, której historiê opowiedzia³ nam proboszcz
miejscowej parafii. Dotarli�my tak¿e do Mysiej
Wie¿y, gdzie, po agapie na ³onie natury, odwa¿-
ni uczestnicy poszukiwali Popiela, zmierzaj¹c
krêtymi schodami na jej szczyt.

Nastêpnym przystankiem naszego wyjaz-
du by³a miejscowo�æ Pieranie, s³usznie zwana
"Czêstochow¹ Kujaw". To tutaj znajduje siê cu-
dami s³yn¹cy obraz matki Bo¿ej £askawej, po-
chodz¹cy z I po³owy XVI wieku i namalowany
przez Bernarda "de Maschowa".

Dzieje obrazu oraz piêknego drewnianego
ko�cio³a (najwiêkszy w Polsce trójnawowy
z I po³owy XVIII wieku) interesuj¹co opowiedzia³
miejscowy proboszcz ks. Wojciech Czechyra.

Trudno jest opisaæ urok tego miejsca, inte-
resuj¹cego wnêtrza, zabytkowych rze�b, poli-
chromii autorstwa Jana Jerzego Petriego wy-
konanej w 1754 roku (fundatorem by³ król Sta-
nis³aw Leszczyñski, który osobi�cie modli³ siê
w tym ko�ciele).

Trudno te¿ jest zapamiêtaæ wszystkie daty
ojczy�nianych burz, które têdy przechodzi³y.
Jedynie ko�ci zmar³ych, pogrzebanych maso-
wo w ca³ej okolicy mówi¹ o tym, ¿e jest to miej-
sce szczególne.

Drewniany ko�ció³, siedziba Maryi z Dzie-
ci¹tkiem na rêku, jest miejscem szczególnego
zapamiêtywania szeptanych modlitw - pró�b i

podziêkowañ. My - jednodniowi pielgrzymi, klê-
cz¹c wraz z naszymi rodzinami zanosili�my na-
sze modlitwy, na które Gospodyni Pierañska
odpowiada³a ³agodnym u�miechem.

I ty PT Czytelniku, bêd¹c na "urlopowym
szlaku" zapukaj do drzwi drewnianego ko�cio-
³a i pok³oñ siê Matki Bo¿ej £askawej. Matko
Bo¿a Pierañska, módl siê za nami.

Wys³ucha Ciê ....
TEKST I FOTO TOMASZ

Adres:
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. �w. Miko³aja, 88-
113 Pieranie 36/1; Msze �w. w dni powszednie
o 18.00, za� w niedziele i �wiêta o 8.30 i 10.30.
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XIII spotkanie m³odych w Warszawie

PARAFIADA
W dniach od 24 czerwca do 1 lipca

2001 roku na obiektach Akademii Wycho-
wania Fizycznego im. Józefa Pi³sudskiego
w Warszawie odby³a siê XIII Miêdzynarodo-

wa Parafiada Dzieci i M³odzie¿y. Uczestni-
czy³o w niej ponad 15 tys. osób, w�ród któ-
rych by³a reprezentacja Parafialnego Klubu
Sportowego "Wiatrak" (Marcin Nowak, Ma-
ciej Buczkowski, Kamil Maszudziñski, Ma-
rek Kopijkowski, Sebastian Szpejnowski,
Pawe³ Wicenty, Mateusz Wawrzyniak, Micha³
Stremel, Arkadiusz Ma³ek, Pawe³ Zieliñski).
Wspólnie spêdzili�my w Warszawie piêkne
i niezapomniane chwile.

Parafiada oparta na czterystuletniej
tradycji szkól pijarskich d¹¿y do harmonijne-
go rozwoju cz³owieka kszta³tuj¹c równocze-
�nie umys³, serce i cia³o poprzez aktywno�æ
na stadionie, w �wi¹tyni i teatrze. Za³o¿enie
ruchu parafiadowego najpe³niej oddaje s³yn-
ny apel ks. Stanis³awa Konarskiego: "Dok³a-
dajcie wszelkich starañ kszta³tuj¹c: serce -
cnotami, umys³ - naukami, cia³o- æwiczenia-
mi".

W tym roku wszystko oficjalnie roz-
poczê³o siê Msz¹ �w. na warszawskich Sie-
kierkach w Sanktuarium Matki Bo¿ej Na-
uczycielki M³odzie¿y. Po po³udniu na stadio-
nie AWF nast¹pi³o uroczyste otwarcie Para-
fiady.

Wszyscy uczestnicy Parafiady miesz-
kali w du¿ych wojskowych namiotach w mia-

steczku parafiadowym.
Ka¿dy dzieñ rozpoczyna³ siê pobudk¹

o godz. 6:00, po której nastêpowa³y kolejno:
modlitwa w grupach, poranna toaleta i roz-
ruch. O godz. 7:00 wszyscy spotykali siê w
du¿ym bia³ym namiocie na Eucharystii. Po
�niadaniu rozpoczyna³y siê zawody sporto-
we, które trwa³y a¿ do godz. 15:00. Po obie-
dzie od godz. 16:00 do 18:00 - zajêcia w te-
atrze, czyli wystêpy autorskie grup krajowych
i zagranicznych. Ka¿dy dzieñ koñczyli�my
Apelem Jasnogórskim po³¹czonym z weso-
³ym �piewem, modlitw¹ wieczorn¹ i b³ogo-
s³awieñstwem.

Wspólnie z Ojcami Pijarami i m³odzie-
¿¹ z ca³ego �wiata (szczególne wiêzi ³¹czy-
³y nas z reprezentantami Kenii) spêdzili�my
piêkne i niezapomniane chwile.

Tym wszystkim, którzy wspomogli
nasz wyjazd duchowo i materialnie sk³ada-
my serdeczne podziêkowanie - Bóg zap³aæ.

Czekamy ju¿ na nastêpn¹ XIV Miêdzy-
narodow¹ Parafiadê Dzieci i M³odzie¿y.

Przed nami czas przygotowania , treningów,
nauki, wzrastania w wierze i mi³o�ci, by w
przysz³ym roku godnie reprezentowaæ nasz¹
parafiê, barwy PKS "Wiatrak" i nasze mia-
sto.

TEKST I FOTO: JANIA

Od redakcji:
Dziêkujemy za ten wa¿ny tekst ze zdjêciami, któ-
ry dotar³ do redakcji  12 lipca o godz. 20.09.

Maryjny sierpieñ

WZIÊTA DO DOMU OJCA
Wniebowziêta do domu ojca. W

sierpniu, dok³adnie 15 dnia tego¿ miesi¹-
ca Ko�ció³ obchodzi jedno z najwa¿niej-
szych �wi¹t maryjnych - Uroczysto�æ Wnie-
bowziêcia Naj�wiêtszej Maryi Panny.

Jest to dla nas �wiêto pe³ne tajemni-
cy, ale jednocze�nie pe³ne rado�ci. Tajem-
nicy, bo umys³ ludzki nie zdo³a przyj¹æ tego,
co Bóg dla Matki Swej uczyni³. Dla nas jest
to po ludzku niewyt³umaczalne, tote¿ po-
dane zosta³o jako dogmat Ko�cio³a,

Jest równie¿ �wiêtem rado�ci, bo-
wiem niemo¿liwe dla nas wyobraziæ sobie,
jaka wielka rado�æ nape³ni³a ca³e Niebo,
gdy najpiêkniejsza z cór tej ziemi, Najdro¿-
sza Córka Ojca niebieskiego, Najukochañ-
sza Matka Syna Bo¿ego Przeczysta Oblu-
bienica Ducha �wiêtego, z dusz¹ i cia³em
zosta³a wziêta do Nieba.

Tam doskonale zjednoczona z Bo-
giem, z pomoc¹ Anio³ów i �wiêtych, któ-
rych jest Królow¹, skutecznie wspiera
wszystkie Swe dzieci pielgrzymuj¹ce na tej
ziemi do domu Ojca, jak i te, cierpi¹ce w
czy�æcu mêkê odkupienia. Teraz Maryja
Wniebowziêta mo¿e byæ blisko ka¿dego,
mi³uj¹c go Swoim Niepokalanym Sercem.

Poznaj¹c w Bogu wolê Ojca wobec
nas czyni wszystko, aby nas poprowadziæ
najprostsz¹ drog¹ do zbawienia. Tym, co
tego zapragn¹, uprasza szczególne ³aski
Ducha �wiêtego, by pos³u¿yæ siê nimi dla
pozyskania jak najwiêkszej liczby tych; co
jeszcze nie poznali Chrystusa, jak równie¿
tych, którzy Go zdradzili, daj¹c siê uwie�æ
szatanowi, a ten wykorzystuj¹c nasze ludz-
kie s³abo�ci, poprowadzi³ ich na bezdro¿a.
Wpatrzeni w Ni¹, w Jej wspania³e zwyciê-
stwa, czujemy siê przynagleni moc¹ ufno-
�ci w potêgê Jej wstawiennictwa, w prze-
dziwn¹ dobroæ Jej Serca, aby nie szczê-
dziæ si³ w realizacji Jej wezwañ, przypro-
wadzaj¹c do Niej coraz wiêcej biednych i
zagubionych.

Pamiêtajmy jednak, ¿e na�laduj¹c Jej
cnoty, im skuteczniejszym narzêdziem w
Jej d³oniach siê staniemy, z tym wiêksz¹
w�ciek³o�ci¹ uderzy na nas piek³o. Nie oba-
wiajmy siê jednak zbytnio. Pamiêtajmy, ¿e
Maryja nigdy nas nie zawiedzie, je¿eli tyl-
ko zaufamy Jej bezgranicznie. Ona otuli
nas Swym p³aszczem niepokalano�ci, za-
mknie w Swym Sercu, gotowa przys³aæ na
pomoc hufce Anio³ów i �wiêtych, byle tyl-
ko ufno�æ nasza nie by³a zawiedziona.

Niepokalany Rycerz Boga ¯ywego -
tak nazwa³ Maryjê Prymas Wyszyñski - nie
zna przegranej, gdy znajdzie serca, które
zapragn¹ Jej niczego nie odmówiæ i pozwo-
l¹ siê poprowadziæ Tej, która depcze ³eb
wê¿a i odziana jest w s³oñce.

Rozwa¿ajmy wiêc czêsto tajemnicê
Wniebowziêcia, a nie zabraknie nam za-
pa³u i mocy ducha, aby jak najskuteczniej
przyczyniæ siê do wylania ³ask Ducha �wiê-

tego Ko�cio³a, jak pragnie tego Jan Pawe³
II. Maryja nigdy nie zawiedzie, tylko my nie
mo¿emy Jej zawie�æ, Tam gdzie znajdzie
siê kilku gorliwych pomocników, dokona
przez nich tak wielkich rzeczy, które zadzi-
wia �wiat.

Z³o, na które nieraz tak narzekamy.
Z³o, które rozla³o siê brudn¹ fal¹ po �wie-
cie, równie¿ po naszym kraju, po naszej
parafii, niech nas nie przera¿a. Pamiêtaj-
my! Z Maryj¹ nie ma przegranej, ale bez

Niej, nie ma zwyciêstwa!
Pamiêtajmy o tej Uroczysto�ci.

Przyjd�my w tym dniu i w innych na wspól-
n¹ modlitwê ró¿añcow¹. Kolejny raz po-
wiedzmy Jej:

O Matko Wniebowziêta, Królowo na-
sza i Pani, jeszcze raz Ciê b³agamy, po-
s³u¿ siê nami do przybli¿enia tryumfu Twe-
go Niepokalanego Serca, w przez Nie -
Bo¿ego Mi³osierdzia.

KFAD



W �Wiatraku� trwaj¹ zorganizowane formy wy-
poczynku dla dzieci i m³odzie¿y, tj. Obóz w na-
dolu i pó³kolonie w Bydgoszczy.
Iinformujemy, ¿e w okresie wakacyjnym biuro
CKK bedzie czynne w godz. od 10.00 do 15.00.
Przerwa urlopowa od 23 lipca do 24 sierpnia.
CKK "Wiatrak" informuje, iz zapisy do poszcze-
golnych sekcji na nowy rok szkolny 2001/2002
rozpoczna sie 3 wrzesnia.
W Biurze CKK "Wiatrak" mo¿na nabyæ CE-
GIE£KI o nomina³ach: 1,2,5,10,20 i 50 z³. Do-
chód z ich sprzeda¿y  przeznaczamy na bu-
dowê Domu Jubileuszowego. Wp³at na budo-
wê mo¿na równie¿ dokonywaæ na konto: Cen-
trum Kultury Katolickiej "Wiatrak" Bank
Pocztowy I/O Bydgoszcz 13201117-93028-
27003-100-0/0.

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 DA �Mar-
tyria�) kontakt: tel. 346-31-90, 346-31-94 * Nr
konta bankowego: PKO BP II O/Bydgoszcz Nr
10201475 -711153-270-1
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W ostatnich tygodniach na budowie
Domu Jubileuszowego zakoñczono prace
rozbiórkowe dawniejszych dwóch salek ka-
techetycznych przy "starej" kaplicy (podziê-
kowanie dla pomocników).

Zamurowano zbêdne otwory okienne i
drzwiowe. Wywieziono gruz i inne "odpady
rozbiórkowe", a Dyrekcja CKK "Wiatrak"

dziêkuje szczególnie firmie "Lobbe" za oka-
zan¹ pomoc przy wykonywaniu tych prac.

W imieniu CKK "Wiatrak", jako koordy-
nuj¹cego prace budowlane Domu Jubile-
uszowego (dla nas wszystkich) bardzo pro-
simy o dalsz¹ pomoc. Pocz¹tek prac ka¿-
dego dnia o godz. 9.00 . Aktualnie potrzeb-
ne s¹ rêce do "czyszczenia" cegie³.

Na budowie Domu Jubileuszowego (1)

CZAS ROZBIÓRKI

FIRMY
ATLAS s.c.,  ATR - Wydzia³ Budownictwa i
In¿ynierii �rodowiska, B-Act, Bank Gospo-
darki ¯ywno�ciowej S.A., Bank Pocztowy
S.A. , Biuro Reklam i Wydawnictw MTPiK,
BUDOPOL S.A.., Elektromonta¿ Pomorski
S.A., EURO TIM * Kontbud s.c., LOBBE,
Logonet , Maktronik,  Nationale - Nederlan-
den Polska, NBP S.A., OKTAN S.A., ORE-
NO, Piekarnia-Sklep GALLA, Poczta Polska,

Pó³kolonijny wypoczynek w CKK �Wiatrak�

MIASTECZKO RADO�Æ

Poczta Polska Zak³ad Transportu Samocho-
dowego, Poczta Polska Zak³ad Transportu
Samochodowego, Prasowe Zak³ady Graficz-
ne, PZU S.A. II Inspektorat, REKPOL sp. z
o.o., RUCH S.A., TechM³ot , Telekomunika-
cja Polska S.A., Towarzystwo Budownictwa
Spo³ecznego, VauPe Sp. z o. o., Zak³ad
Robót Publicznych, Zak³ady Chemiczne OR-
GANIKA-ZACHEM, Zak³ady Graficzne KEN
S.A., Zarz¹d Dróg Miejskich i Komunikacji
Publicznej.

Tegoroczne letnie pó³kolonie w "Wia-
traku" up³ywaj¹ pod has³em "Miasteczko Ra-
do�æ".  Pierwszego dnia, tj. 9 lipca , odby³o
siê uroczyste rozpoczêcie, kiedy to ks. Pra-
³at i ks. Dyrektor przeciêli wstêgê, otwiera-
j¹c tym samym Bramy Miejskie i przekazali
nowym mieszkañcom klucze. W Miastecz-
ku zamieszka³o piêædziesiêcioro dzieci w
wieku od 3 do 16 lat. M³odym Fordoniakom
uda³o siê bardzo umiejêtnie zamieniæ dom
parafialny we w³asne miasto. Stworzy³y jego
mapê, statut, god³o, a nawet wspania³¹ le-
gendê.

Codziennie w Rado�ci wydawana jest
"Gazetka Miejska", redagowana przez ma-

Na budowie Domu Jubileuszowego

NASI DOBROCZYÑCY

³ych dziennikarzy, a kronikarze dzielnie spi-
suj¹ dni w specjalnej kronice.

Dzieñ w Miasteczku rozpoczynamy
Msz¹ �wiêt¹. Po Eucharystii na dzieci cze-
ka ju¿ wiele atrakcyjnych niespodzianek. Ju¿
dzi� dzieci  przeprowadza³y interesuj¹ce
wywiady z ciekawymi mieszkañcami okolic.
Tego te¿ dnia ka¿demu mieszkañcowi wy-
konano fotografiê - portret, do którego t³o
ka¿dy wybiera³ indywidualnie.

My�l¹ przewodni¹ Rado�ci jest to,
aby odci¹gn¹æ dzieci od ekranów telewizyj-
nych i zachêciæ do ruchu i tworzenia w³a-
snych dzie³ przy �wietnej zabawie. Do tej
pory nasz czas wype³nia³y podchody, Olim-

OSOBY INDYWIDUALNE
Brunon Warsiñski * Grzegorz Schreiber *
Jerzy Gerth * Joanna Go³ata * Kazimierz
i Barbara Sadkiewicz * Marek Zeidel * Miro-
s³aw Biernacki * Piotr Jarecki * Teresa Pio-
trowska * Tomasz Latos * Wies³aw Kajdasz
* Witold £ozewski * W³odzimierz Arciszew-
ski
WP£ATY GOTÓWKOWE
Wp³at gotówkowych dokona³o 15 osób.

POMOC NA BUDOWIE
Na budowie okazyjnie pomaga³o 5 osób.

piada, wyprawa do kina. Planujemy równie¿
w nastêpnym tygodniu wycieczkê do Gnie-
zna, gdzie odwiedzimy Muzeum Pocz¹tków
Pañstwa Polskiego. Jeszcze sporo przed
nami...

Zabawa zabaw¹, ale trzeba tak¿e za-
dbaæ o to, aby radosnym obywatelom nie za-
brak³o si³ i energii do wspólnych zmagañ, dla-
tego podopieczni maj¹ zagwarantowane dru-
gie �niadanie i dodatkowo ma³y podwieczo-
rek .

Dzieci tworz¹c i koordynuj¹c Mia-
steczkiem Rado�æ ucz¹ siê i �wietnie siê
bawi¹, pamiêtaj¹c przy tym, aby w sercu
go�ci³ pokój i rado�æ, a na ustach szczery i
serdeczny u�miech.

AGAW



SZATY LITURGICZNE (1)
HUMERA£ (³ac. humerale - naramiennik) -
bia³a lniana chustka okrywaj¹ca szyjê i ramio-
na kap³ana zak³adana na sutannê. Wystêpu-
je równie¿ pod nazw¹ AMIKT.
ALBA (³ac. alba - bia³a) - d³uga, siêgaj¹ca do
kostek bia³a lu�na szata z rêkawami zak³ada-
na przez kap³ana do celebracji Mszy �w. Albê
zak³adaj¹ równie¿ do pos³ugi liturgicznej ako-
lici, lektorzy, diakoni i szafarze Komunii �w.
CINGULUM (³ac. cingulum - sznur, pasek) -
bia³y, lub dostosowany do koloru szat dane-
go dnia skrêcany sznur, którym przepasuje.
siê albê. Spolszczona nazwa bardzo popu-
larna to pasera.
STU£A (³ac. stola - d³uga szata) - szeroka na
d³oñ ozdobna szarfa koloru danego dnia bê-
d¹ca oznak¹ urzêdu kap³añskiego. Zak³ada-
na na albê lub kom¿ê w czasie sprawowania
liturgii nabo¿eñstw, udzielania sakramentów
i sakramentaliów. Dla przyk³adu, podczas
sprawowania Sakramentu Pokuty u¿ywa siê
stu³y koloru fioletowego.
ORNAT (³ac. ornatus - strój) - artystycznie
zdobiona wierzchnia szata w kolorze dnia bez
rêkawów, siêgaj¹ca kolan, któr¹ kap³an za-
k³ada do sprawowania liturgii.
KOM¯A (³ac. camisia - szata spodnia) - siê-
gaj¹ca kolan bia³a szata z rêkawami, czêsto
zdobiona artystycznym haftem, u¿ywana w
czasie wielu nabo¿eñstw przez kap³ana, oraz
przez ministrantów i inne osoby w czasie po-
s³ug liturgicznych.
ROKIETA (w³. rocchetto - podbicie) - rodzaj
kom¿y o w¹skich rêkawach podbitej koloro-
w¹ tkanin¹, najczê�ciej fioletow¹. Noszona
przez pra³atów i kanoników. Niekiedy przywi-
lej ten dostaj¹ zas³u¿eni kap³ani.
MANTOLET (w³. mantelletta - p³aszczyk) -
krótka pelerynka zak³adana na kom¿ê lub ro-
kietê przez biskupów, pra³atów i niektórych ka-
noników.
KAPA (³ac. capere - okrywaæ) - pó³kolisty
p³aszcz bogato zdobiony, z przodu zapinany
na klamrê, dostosowany kolorem do wyma-
gañ liturgii, zak³adany przez kap³ana na kom-
¿ê podczas wielu nabo¿eñstw, procesji itp.
 (cdn)

OPRACOWA£  KFAD
Materia³y �ród³owe:
Kirste R., Tworuschka U., Dziekan M.: Wiel-
kie Religie - Przegl¹d Synoptyczny i Kalen-
darz Miêdzyreligijny, Wydawnictwo Verbinum,
Warszawa 1998.

S£OWNIK
- PRZEWODNIK (26)
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Rok Prymasa Stefana Wyszyñskiego

NAJPOKORNIEJSZY
KAP£AN

XXX
Najpokorniejszym kap³anem w Polsce

musi byæ Prymas Polski.
£agodna siostra Stanis³awa uczyni³a mi

dzi� wymówkê, ¿e przekaza³em podarowany
mi na Bo¿e Narodzenie przez rzymskie Naza-
retanki dar na kaplicê domu Sióstr Nazareta-
nek w Komañczy. Mo¿e to nie by³o zbyt tak-
towne; mo¿e nale¿a³o oddaæ go komu inne-
mu, jednak ul¿y³o mi, gdym siê wyzby³ tej w³a-
sno�ci. Nie jestem jeszcze tak doskona³y, bym
nie czu³ na sobie ciê¿aru posiadania. £atwiej
mi jest nie mieæ, ³atwiej mi jest wyzbywaæ siê,
ni¿ sobie zatrzymywaæ. Do wszystkiego po-
trzeba odpowiedniego stopnia cnoty.

+++ �wiêty Patronie mój, Stefanie, Pierw-
szy Mêczenniku!

Tyle razy powtarza siê w moim ¿yciu Two-
ja tajemnica. Urodzi³em siê w dniu znalezie-
nia Twych mêczeñskich szcz¹tków, otrzyma-
³em Twoje imiê i przyj¹³em �wiêcenia kap³añ-
skie w tym samym dniu Twego znalezienia.
Jestem wiêc zwi¹zany z tajemnic¹ Twego ¿y-
cia. Dzi� rozpoczynam nowennê dziêkczyn-
n¹, jako przygotowanie do dnia 55 rocznicy
moich urodzin, do dnia Twoich i moich imie-
nin, do 32 rocznicy moich �wiêceñ kap³añ-
skich.

Spêdzam ten czas w dziêkczynieniu: Ojcu
Niebieskiemu za dar ¿ycia, otrzymany w Two-
im dniu; za dar Twojego imienia i za dar uro-
dzin ponownych - w Wieczystym Kap³añstwie.

Dziêkujê Ojcu za ¿ycie - w Twoim znaku
niebios otwartych i modlitwy za nieprzyjació³.
Dziêkujê Bogu za takie imiê, które zobowi¹-
zuje mnie do pe³nego na�ladowania Ciebie.
Dziêkujê Bogu za to, ¿e moje ¿ycie kap³añ-
skie zaczyna siê w znaku Twojej ofiary i �wia-
dectwa Prawdzie krwi¹ mêczeñsk¹.

Przepraszam Ciê, ¿em tak niegodnie po-
s³ugiwa³ siê Twoim imieniem; ¿e mo¿e nieje-
den cieñ z mego ¿ycia pad³ na Twoje imiê; ¿e
mo¿e nieraz imiê Twoje wymawiano przeze
mnie z gniewem, z³o�ci¹, zgorszeniem.

Pragnê czyniæ zado�æ Ojcu za to, ¿e dar
¿ycia by³ �le przeze mnie u¿ywany. I za to, ¿e

imiê Twoje niegodnie nosi³em, ¿e mo¿e u¿y-
³em go dla mej pró¿no�ci, ma³o�ci i nêdzy.

Pragnê odnowiæ akty woli i serca - goto-
wo�ci oddania za Twoim przyk³adem ¿ycia
mego na �wiadectwo Prawdzie. Pragnê mo-
dliæ siê najgorêcej za wszystkich, którzy chc¹
uwa¿aæ siê za moich nieprzyjació³.

W tym duchu spêdzê te dni nowenny przed
uroczysto�ci¹ Znalezienia Twych szcz¹tków.
Obym znalaz³ Ciebie ca³ym moim ¿yciem.

Komañcza, 20 i 25.VII.1956. ks. Stefan
Kardyna³ Wyszyñski - "Zapiski Wiêzienne".

REDKA

Przyjmujemy ju¿ zapisy na XIX Archidiecezjal-
n¹ Pielgrzymkê Piesz¹ na Jasn¹ Górê (26VII
- 6 VIII) do Grupy Przezroczystej. Zapisy w
DA  "Martyria' w ka¿dy wtorek i czwartek w
godz. 17.00 - 18.00.  Wyruszamy 26 lipca, a
Jasn¹ Górê zdobywamy 6 sierpnia. Ca³kowi-
ty koszt pielgrzymki to 80 z³. Informacje - tel.
346 31 90.

OCYPEL DLA CIEBIE
Drogi Beanie

- �wie¿o upieczony Studencie!
Serdecznie gratulujemy Ci pomy�lnego z³o-
¿enia egzaminu dojrza³o�ci, zwanego po-
wszechnie matura i zdobycia upragnionego
indeksu! Witaj w gronie braci studenckiej! Za-
pewniamy, ¿e jest to grono doborowe i wy-
�mienite! Teraz nale¿y Ci siê odpoczynek. W
zwi¹zku z tym mamy dla Ciebie �wietn¹ pro-
pozycjê.
Co powiesz  na 6 dni w przepiêknych Borach
Tucholskich? Czekaj¹ na Ciebie: las i jeziora
(sztuk trzy), wypady w teren, podchody, ogni-
ska i gry sportowe. Bêdzie tez czas na spo-
tkania z ciekawymi lud�mi (m. in. z Twoim
Rektorem!), wieczory przy kominku, wspólne
�piewanie, filmy i szczyptê uduchowienia (m.
in. Msze �wiête po studencku).
Zapraszamy Ciê do Ocypla w Borach Tuchol-
skich, w dniach od 26 sierpnia do 1 wrze�nia
br. na obóz adaptacyjny dla studentów pierw-
szego roku, czyli... dla Ciebie w³a�nie.
Z naszej strony zapewniamy: pogodê (ducha
oczywi�cie!), jedzonko, zakwaterowanie w kil-
kuosobowych pokojach z ³azienk¹ i wiele zu-
pe³nie niespodziewanych ....  Z pozdrowienia-
mi - ¯acy, czyli studenci zaawansowani z DA
"Martyria" i Stowarzyszenia Katolickiej M³o-
dzie¿y Akademickiej "Pokolenie"
WARUNKI UCZESTNICTWA
Wolny czas w dniach od 26 sierpnia do 1 wrze-
�nia br. Koszt pobytu to: 149,99PLN (koszt
dojazdu i powrotu pokrywaj¹ uczestnicy)
Zg³oszenia: imiê i nazwisko, adres, uczelnia
+ dowód wp³aty zaliczki (50 z³) nale¿y przy-
sy³aæ do dnia 30 lipca br. na nasz adres:
Pieni¹dze nale¿y wp³acaæ na konto: Centrum
Kultury Katolickiej "Wiatrak" PKO BP II O/Byd-
goszcz 10201475-711153-270-1 z dopiskiem
"MARTYRIA - OBOZ".
DA Martyria; ul. Boltucia 5; 85 - 791 Byd-
goszcz, tel. (052) 346 31 90; e-mail: ckk@wia-
trak.lo.pl; www.mateusz.pl/da/martyria.
DOBRE RADY
Zabierz ze sob¹: dobry humor, apetyt (na ¿y-
cie), strój wyj�ciowy (do lasu), wygodne buty,
wielofunkcyjne o�wietlenie nocne (zwane la-
tarka) oraz �piwór. * Zostaw w domu: pod-
rêczniki wszelkiej ma�ci (do�æ siê nauczy³e�!),
kota, psa i rybki, wszelkie smutki i na³ogi (zna-
czy siê "fajki", C2H5OH i tym podobne) * Do
zobaczenia w Ocyplu!!!
KORZYSTAJ¥C Z OKAZJI PRAGNIEMY
PODZIÊKOWAÆ BANKOWI ZACHODNIE-
MU WBK SA ZA POMOC W WYDRUKOWA-
NIU ULOTEK, INFORMUJ¥CYCH O OBO-
ZIE ADAPTACYJNYM.

PRZYGOTOWA£A  MONIKA

BY£O
BÊDZIE

PONADTO
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Kaiserslautern, 100-tysieczne miasto w
zachodniej czê�ci Niemiec. W Polsce ko-
jarzone jest najczê�ciej z tutejsz¹ dru¿yn¹
pi³ki no¿nej.

Dla mnie to 5 miesiêcy studiów na tu-
tejszym uniwersytecie, 1000 kilometrów od
domu, inny �wiat i pytanie: - Jak ten czas
wp³ynie na moj¹ formacjê duchow¹?  Wie-
dzia³em od kolegi, ¿e pracuje tu polski
ksi¹dz. Rzeczywi�cie, drugiego dnia po
przyje�dzie ju¿ by³em na polskiej Mszy �w.
w ko�ciele pw. �w. Marcina w centrum mia-
sta. Mile zaskoczy³a mnie liczba Polaków,
którzy byli na Mszy. Ksi¹dz wyg³osi³ wspa-
nia³¹ homiliê, bardzo dok³adnie i ¿yciowo

t³umacz¹c Ewangeliê (jak pó�niej siê oka-
za³o mo¿na tego do�wiadczyæ na ka¿dej
Mszy �w.). Przy o³tarzu s³u¿yli ministranci i
ministrantki (!), pan organista gra³ na or-
ganach, modlitwy, �piewy, znak pokoju
przekazany wiernym od o³tarza, pan ko-
�cielny sprzedaj¹cy gazety - poczu³em siê
jak w domu. Ksi¹dz og³osi³, ¿e organizuje
swoje imieniny i urodziny (siedemdziesi¹-
te) i zaprasza wszystkich parafian. Pomy-
�la³em, ¿e przez najbli¿sze 5 miesiêcy bêdê
parafianinem i wpisa³em siê na listê. Na
spotkanie, dotar³o oko³o 140 osób. Wtedy
te¿ zaczê³a siê moja znajomo�æ z ksiêdzem
Stanislawem Nowakowskim. Pó�niej wie-

lokrotnie spotykali�my siê, ¿eby porozma-
wiaæ na tematy Pisma �w., teologii, Ko�cio-
³a, rodziny, polityki, ekonomii i ¿ycia co-
dziennego. Opowiada³em ksiêdzu co siê

dzieje w Polsce, konfrontowali�my wizjê
Polski i zachodu Europy z rzeczywisto�ci¹.
Wypytywa³em ksiêdza o jego losy, historiê
parafii, czasy obecne.

Ksi¹dz Stanis³aw wyjecha³ z Polski 23
sierpnia 1958 roku wycieczkowym promem
Mazowsze do Danii (ksi¹dz ma wspania³¹
pamiêæ do wszystkiego - dat, nazwisk, fak-
tów, twarzy). Od tamtego pamiêtnego dnia
do Polski ju¿ nie wróci³. Powrót odwa¿ne-
go, m³odego wtedy ksiêdza do kraju rz¹-
dzonego przez komunistów d³ugo by³ wrêcz
niebezpieczny. Ju¿ jako 4,5 latek ks. Sta-
nis³aw us³ysza³ od mamy - "Zamknij siê, bo
ty masz pysk niewyparzony". Do dzi� bar-
dzo trafnie i odwa¿nie, ale jednocze�nie z
dyplomacj¹ i mi³o�ci¹ t³umaczy problemy
wspó³czesnego �wiata.

Po dwóch latach w Danii ks. Stanis³aw
wyjecha³ do Pary¿a, gdzie przez prawie 5
lat studiowa³ teologiê. Po studiach rozpo-
cz¹³ pracê duszpastersk¹ na wschodzie
Francji wzd³u¿ granicy ze Szwajcari¹. Po
siedmiu latach uzyska³ funkcje kapelana
przy Oddzia³ach Wartowniczych i Technicz-
nych (ang. Labor Service) przy armii ame-
rykañskiej. Wi¹za³o siê to z kolejn¹ zmia-
n¹ miejsca pobytu - tym razem by³y to za-
chodnie Niemcy. Ksi¹dz Stanis³aw opieko-
wa³ siê ¿o³nierzami w kilku jednostkach w
okolicach Kaiserslautern, gdzie do dzi� sta-
cjonuje oko³o 70 tysiêcy osób zwi¹zanych
z NATO. W pobliskim Ramstein jest te¿
najwiêksza europejska baza lotnicza wojsk
tej organizacji.

Ks. Stanis³aw zawsze stara siê wyg³a-
szaæ S³owo Bo¿e w jêzyku, którym pos³u-
guj¹ siê jego wierni, wiêc czeka³a go kolej-
na nauka jêzyka. W 1975 roku ukoñczy³
prace w wojsku i obj¹³ po ks. Arkadiuszu
Tyczyñskim polsk¹ (!) parafiê w Kaiserslau-
tern i w podleg³ych jej pobliskich miejsco-

U  s¹siadów w Kaiserslautern

KAWA£EK POLSKI
wo�ciach. Funkcjê proboszcza w tej para-
fii piastuje do dzi�. Mimo siedemdziesiêciu
lat bardzo sprawnie, z wielkim sercem i tro-
sk¹ (niejednokrotnie z ambony pada³y slo-
wa: "...jed�cie ostro¿nie, dzi� po tym desz-
czu jest bardzo �lisko") sprawuje opiekê
duszpastersk¹ na terenie zamieszka³ym
przez oko³o 2 tys. Polaków. Odprawia Mszê
�w. w piêciu ko�cio³ach: w kaplicy parafial-
nej po³o¿onej w lesie na terenie bazy ame-
rykañskiej na Vogelweg - dzielnicy Kaiser-
slautern (kaplica ta za dwa lata bêdzie mia-
³a 50 lat - budowali ja polscy ¿o³nierze), w
ko�ciele pw. �w. Marcina w centrum mia-
sta oraz w pobliskich miasteczkach: Pirma-
sens, Zweibruecken i Hamburgu.

Oczywi�cie pos³uga duszpasterska nie
ogranicza siê do sprawowania Mszy �wiê-
tych. W uroczysto�æ Bo¿ego Cia³a i Krwi
Pañskiej oprócz tradycyjnej procesji sied-
mioro dzieci z polskich rodzin przyjê³o I Ko-
muniê �w. W zesz³ym miesi¹cu do Ko�cio-
³a zosta³ w³¹czony ma³y Krzysio, a za kilka
tygodni ks. Stanis³aw pob³ogos³awi Karolci
i jej narzeczonemu, którzy udziel¹ sobie
�lubu.

Co poniedzia³ek ksi¹dz prowadzi kate-
chezê dla doros³ych, w czasie roku szkol-
nego we czwartki dla dzieci i m³odzie¿y.
Czêsto odbywaj¹ siê wiêksze spotkania w
gronie parafian - ostatnio z okazji Dnia
Matki, Ojca i Dziecka odby³o siê spotkanie
na cze�æ rodziny. Mimo wielu lat na emi-
gracji do dzi� u ksiêdza Stanis³awa widaæ
troskê o wiarê i ojczyznê. Ale to nie tylko
troska, to aktywna dzia³alno�æ, to opieka i
obrona polsko�ci, Boga, pielêgnacja trady-

cji w�ród Polaków mieszkaj¹cych w Kaiser-
slautern i okolicach. To otwarte ramiona i
serdeczno�æ dla go�ci i turystów z Polski.

Dziêkujê Bogu za tak wspania³ego ksiê-
dza, modlê siê o zdrowie i ³aski w dalszej
pracy. Szczê�æ Bo¿e!

TEKST I FOTO: PAWE£



Szanowna Redakcjo!

W numerze czerwcowym ukaza³ siê list
Czytelnika, do którego chcia³abym nawi¹-
zaæ.

Od pewnego czasu, w naszej parafii, po-
wsta³ zwyczaj zbierania siê na nabo¿eñstwa
majowe przy figurze Matki Bo¿ej Fatimskiej
i na nabo¿eñstwa czerwcowe przy krzy¿u
misyjnym o godz. 21.00. Ilo�æ uczestnicz¹-
cych w nich parafian �wiadczy, ¿e ludzie
po swej pracy chêtnie przychodz¹ tu na
modlitwê wieczorn¹. Mo¿na wiêc siê ucie-
szyæ, ¿e choæ na nabo¿eñstwie dla dzieci o
17.00 i dla doros³ych po Mszy �w. o godz.
18.30 t³umów nie by³o, to czcicieli Maryi i
Serca Jezusowego jest wiêcej.

Jednak Autor listu  nie ucieszy³ siê zbyt-
nio, poniewa¿ ksiê¿a nie zawsze uczestni-
czyli w tym nabo¿eñstwie. Ale czy taka
uwaga zachêci którego� z zapracowanych
ksiê¿y do pokonania zmêczenia po ca³ym
dniu: lekcji religii, pos³ugi w konfesjonale,
szpitalu, hospicjum itp. i sprawi, ¿e poja-
wi¹ siê w�ród wiernych?

Jeste�my wszyscy zwyczajnymi lud�mi,
którzy pragn¹ pokonaæ sw¹ ma³o�æ i zro-
biæ co� dobrego. Nie doda nam si³ prawdo-
mówno�æ, która nie szanuje czci i s³awy
cz³owieka. Nie jest dozwolone ujawnianie
prawdy, które mo¿e bli�niemu przynie�æ
krzywdê. Czasem nale¿y powstrzymaæ siê
od mówienia choæby najprawdziwszych rze-
czy, kieruj¹c siê zasad¹ dobra wspólnego.

Zajrza³am do "Katolickiej Etyki Wycho-
wawczej" Jacka Woronieckiego. Jest tam
rozdzia³ o prawdomówno�ci i jej granicach.
Z jego lektury dowiedzia³am siê, ¿e wszyst-
kie grzechy jêzyka uderzaj¹ w s³awê i cze�æ
cz³owieka, staraj¹ siê go pomniejszyæ w
oczach innych.
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Grzechy jawne jêzyka nazywamy obe-
lgami. Maj¹ one miejsce wtedy, gdy kto� w
obecno�ci bli�niego, czyni mu wyrzuty za
przewinienia, o których nie wie otoczenie,
wypomina wady, braki lub choæby tylko nie-
zawinione u³omno�ci, które go w oczach in-
nych poni¿aj¹. Obmowa polega na tym, ¿e
cz³owiek �le mówi o bli�nim, ale to co mówi
odpowiada prawdzie. Jest ona gro�niejsza
pod pewnym wzglêdem dla bli�niego, bo i
obrona trudniejsza, skoro szkodzi zaocznie.

Prawda Bo¿a natomiast, zawsze szanuje
cz³owieka i buduje wspólnotê miêdzy lud�-
mi.

My�lê, ¿e to spojrzenie w "Katolick¹ Ety-
kê Wychowawcz¹" Jacka Woronieckiego
wszystkim nam siê przyda, bo któ¿ z nas
nie zgrzeszy³ jêzykiem.

CZYTELNICZKA

(Imiê i nazwisko znane Redakcji)

*****

SZANOWNY CZYTELNIKU,
DRODZY PARAFIANIE

Zgodnie z zapowiedzi¹ podan¹ w czerw-
cowym numerze �Na o�cie¿" [6(84)/2000]
pragnê ustosunkowaæ siê do uwagi Czy-
telnika dotycz¹cej niepokoj¹cej Go nie-
obecno�ci ksiê¿y na nabo¿eñstwach ma-
jowych przy figurze Matki Bo¿ej Fatimskiej.

Kilka lat temu, w�ród studentów z Dusz-
pasterstwa Akademickiego "Martyria" po-
jawi³ siê pomys³, aby podj¹æ piêkn¹ polsk¹
tradycjê modlitwy w cudownym majowym
czasie, w�ród kwitn¹cych pól i ³¹k, przy
krzy¿uj¹cych siê drogach i stoj¹cych przy
nich krzy¿ach, figurach Matki Bo¿ej i �wiê-
tych. Pomy�lano o tych, którzy opuszczali
swoje domy, zagrody, przerywali pracê, aby
wspólnie w modlitwie za wstawiennictwem
Maryi oddawaæ Bogu wszystkie swoje
dzienne sprawy - zazwyczaj bez udzia³u
ksiêdza.

Na pocz¹tku przy krzy¿u, a potem przy
figurze Matki Bo¿ej Fatimskiej, ta tradycja

L isty   
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sta³a siê czym� ¿ywym równie¿ w naszej
parafii. Trzeba te¿ nadmieniæ, ¿e przez
pierwsze lata wytrwale gromadzi³a siê
skromniutka grupa g³ównie m³odych ludzi.
Dopiero od ubieg³ego roku (czy¿ to nie
owoc Roku Jubileuszowego?) jest to piêk-
ny, rozmodlony, daj¹cy �wiadectwo prze-
chodz¹cym i przeje¿d¿aj¹cym ulic¹ Twar-
dzickiego t³um czcicieli Matki Bo¿ej.

Aktualnie tê wieczorn¹ modlitwê prowa-
dz¹ dwie wspólnoty naszej parafii: Grupa
Czcicieli Matki Bo¿ej Fatimskiej �D¹b�
i Duszpasterstwo Akademickie "Martyria",
za co jeste�my im ogromnie wdziêczni.

Obecno�æ ksiê¿y jest konieczna w cza-
sie nabo¿eñstw majowych z wystawieniem
Naj�wiêtszego Sakramentu, które w naszej
parafii od poniedzia³ku do pi¹tku s¹ dwa
dziennie, a w soboty i niedziele po jednym.

Pragnê jeszcze nadmieniæ, ¿e w okre-
�lonym przez Czytelnika czasie w naszej
parafii by³o tylko dwóch ksiê¿y, a wbrew
mniemaniu wielu (po wieczornej Mszy �w.)
ksiê¿a maj¹ czêsto wiele ró¿nych obowi¹z-
ków i zadañ nawet do pó�nych godzin wie-
czornych.

�Wybi³a godzina laikatu� - mówi Ojciec
�wiêty Jan Pawe³ II. To wielka rado�æ, ¿e
w naszej parafii zosta³a ona podjêta przez
laikat w tak wielu ró¿nych wspólnotach. A
w tym, co podejmuj¹ (jako trud duszpaster-
ski) zarówno ksiê¿a jak i �wieccy, zgodnie
z sugesti¹ Jezusa - Drodzy Czytelnicy,
�Szukajcie tego co dobre, a nie z³e�. Nato-
miast tych, którzy ci¹gle stoj¹ z boku i tyl-
ko bior¹, zapraszam do prze¿ycia rado�ci
z dawania. W naszej parafii jest to napraw-
dê mo¿liwe. Ducha nie ga�cie!

KS. KRZYSZTOF

Od redakcji:
Dziêkujemy PT Czytelniczce za g³os w dys-
kusji i ks. Krzysztofowi za obiecane wyja-
�nienie. Jak widaæ, ka¿da sprawa ma wie-
le barw. Dziêki jej opisaniu stali�my siê
wzajemnie bogatsi.

BIURO OBS£UGI MIESZKAÑCÓW - tak¹
instytucjê, pewnie wzoruj¹c siê na naszym
Urzêdzie Miejskim, uruchomi³a od niedawna
Fordoñska Spó³dzielnia Mieszkaniowa. Celem
nadrzêdnym by³o wyj�cie naprzeciw potrze-
bom mieszkañców Fordonu i umo¿liwienie im

Z naszych osiedli

BIURO

Grupa Parafialna Czcicieli Matki Bo¿ej
Fatimskiej "D¹b" dziêkuje wszystkim za udzia³
we wspólnych modlitwach i spotkaniach z oka-
zji V rocznicy peregrynacji w naszej parafii
Matki Bo¿ej Fatimskiej.

Dziêkujemy za opiekê, b³ogos³awieñstwo

Grupa �D¹b�

PODZIÊKOWANIE

wygodniejszego i bardziej komfortowego za-
³atwienia wielu spraw.

Biuro mie�ci siê w budynku siedziby Spó³-
dzielni, przy ulicy Kleeberga 2 na parterze.
Na ten cel zaadoptowano pomieszczenia po
by³ym Prywatnym Centrum Medycznym.

Pomieszczenie jest bardzo dobrze ozna-
kowane, wyposa¿one w dogodne doj�cie i
podjazd dla wózków inwalidzkich z samo-
otwieraj¹cymi siê drzwiami wej�ciowymi.

W mi³ej atmosferze, jak trzeba to przy sto-

kap³añskie i cieple s³owa ksiêdzu proboszczo-
wi, za obecno�æ i podtrzymywanie nas na
duchu ksiêdzu Krzysztofowi, za mi³¹ wspó³-
pracê z nami wszystkim kap³anom pracuj¹-
cym w parafii.

Wszystkim Drogim parafianom, wspó³bra-
ciom naszym pragniemy przypomnieæ nasze
motto, które jest czê�ci¹ orêdzia fatimskiego,
a które brzmi: "TYM, KTÓRZY PRZYJM¥ NA-
BO¯EÑSTWO DO NIEPOKALANEGO
SERCA MEGO, OBIECUJÊ RATUNEK".

Przyjmowaæ to nabo¿eñstwo mo¿emy
m.in. poprzez wspóln¹ Eucharystiê i modli-
twê Ró¿añcow¹ w Parafialne Dni Fatimskie,
czy wspólny Ró¿aniec na nabo¿eñstwach
maryjnych. Pamiêtajmy, ¿e Ona nigdy nie
bêdzie sk³ada³a obietnic bez pokrycia i na Niej
siê nie zawiedziemy. Zapraszamy wszystkich,
aby korzystali z okazji i czerpali z �róde³ do-
broci Jej Niepokalanego Serca.

D¥B-OWIAK

liku, mo¿e tam ka¿dy z nas za³atwiæ wiele
nurtuj¹cych go spraw nie tylko mieszkanio-
wych. Przyjmuje siê interesantów z wieloma
bol¹czkami i wnioskami dotycz¹cymi nasze-
go miejsca zamieszkania.

Zarz¹dowi FSM gratulujemy pomys³u. Oby
dobrze s³u¿y³ mieszkañcom.

 FORDOÑSKI OBSERWATOR

Od autora: Biuro to czynne jest codziennie od
godziny 7.30 do 15.00 od poniedzia³ku do pi¹t-
ku a we wtorki do godz. 17.00.



Spotykamy siê czêsto w obecnym cza-
sie z obcojêzycznie brzmi¹cymi nazwami
firm, instytucji czy organizacji. Czy¿by MIVA
to co� kolejnego nowego powsta³o w kra-
ju? Kilka s³ów wyja�nienia co to jest. Otó¿
MIVA - POLSKA to organizacja dzia³aj¹ca
przy Komisji Misyjnej Episkopatu Polski,
której celem jest pomoc misjonarzom z
naszego kraju w zakupie dla nich �rodków
transportu,

Zdajemy sobie wszyscy sprawê z fak-
tu, ¿e dzi� ¿aden misjonarz nie mo¿e nie�æ
wszystkim potrzebuj¹cym S³owa Bo¿ego
nie maj¹c �rodka lokomocji. Dzisiejsi mi-
sjonarze pracuj¹ na tak rozleg³ych tere-
nach, ¿e dziennie pokonuj¹ dziesi¹tki, a
nawet setki kilometrów. Pieszo nikt tego nie
pokona, choæ nie chodzi tu tylko o auta.
Czêsto potrzebny jest te¿ motocykl, skuter
czy motorower. W wielu przypadkach na
tak¹ "wyprawê" musi wyruszyæ cala grupa,
tote¿ wspomniane potrzeby s¹ du¿e.

Nasza pomoc opiera siê na ha�le ca³ej
akcji: "1 grosz za 1 kilometr jazdy". Jest
ona zarazem wyrazem wdziêczno�ci Bogu
za opiekê w podró¿y, za bezpieczn¹ jazdê.

Niech nie zabraknie w�ród nas ¿adne-
go kierowcy, czy to zawodowego, czy tzw.
"niedzielnego" amatora czterech kó³ek, któ-
ry dziêkuj¹c Panu wesprze to szlachetne

Dziêki dla �w. Krzysztofa

MIVA POLSKA
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Dla (starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
opracowa³ KfAD

  1. Tarapaty, opa³y
  2. Element dekoracyjny serwetek

czy bielizny
  3. Znak interpunkcyjny
  4. Prysznic
  5. Telefon z Ery
  6. Wyprowadzi³ ¯ydów z Egiptu
  7. Ma³a rzeczka
  8. Du¿e bajoro na pla¿y
  9. Aneksja czyjej� w³asno�ci
10. Szkolenie wojskowe
11. G³o�ny nierytmiczny warkot
12. Inaczej ko³yska
13. Urz¹dzenie, agregat
14. Mieszkanie wiewiórki
15. P³ynie przez Ko³obrzeg
16. Pisarz
17. Obok orzeczenia

W diagramie ujawniono cztery litery ka¿de-
go wyrazu. Korzystaj¹c z podpowiedzi wpisz bra-
kuj¹ce litery do diagramu. Litery z wyró¿nionych
pól czytane pionowo dadz¹ rozwi¹zanie. Roz-
wi¹zania nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub
wrzucaæ do skrzynki �Poczty parafialnej� do
wrze�nia br. Na autora prawid³owej odpowie-
dzi czeka nagroda niespodzianka. Powodzenia.

Has³o uzupe³nianki z poprzedniego wydania
brzmia³o: �KOCHAM SERCE JEZUSA�.

Nagrodê otrzymuje   Stefania Marcinkow-
ska, zam.  przy ul. £ochowskiego 3 w Byd-
goszczy Gratulujemy.

Nagroda czeka w zakrystii.

dzie³o. To nasz konkretny, materialny wk³ad
w dzie³o Ewangelizacji �wiata w III tysi¹c-
leciu. To równie¿ nasza odpowied� na s³o-
wa Ojca �wiêtego Jana Paw³a II zawarte w
li�cie "Novo millennium ineunte"- "wyp³yñ
na g³êbiê". Wyp³yñ, aby staæ siê narzê-
dziem Pana w Jego dziele zbawiania �wia-
ta w dzisiejszych czasach i s³u¿enia pomo-
c¹ tym, którzy fizycznie nios¹ Dobr¹ Nowi-
nê potrzebuj¹cym. Wyp³yñ, aby w swoj¹
sieæ ¿ycia zaczerpn¹æ wiele z Jego �ród³a
Mi³o�ci i ³aski, bowiem za ka¿dego ofiaro-
dawcê odprawiane s¹ Msze �w. z pro�b¹ o
wstawiennictwo patrona podró¿nych �w.
Krzysztofa.

W naszej parafii ofiary na ten cel bê-
dziemy mogli z³o¿yæ w dniu wspomnienia
�w. Krzysztofa, 25 lipca podczas Mszy �w.
z b³ogos³awieñstwem naszych pojazdów.

KfAD
Od autora:
Kto czu³by potrzebê z³o¿enia wiêkszej ofia-
ry na ten cel, mo¿e to uczyniæ przesy³aj¹c
j¹ na konto:

Komisja Episkopatu Polski ds. Misji
PKO SA I Oddz. Warszawa nr 12401037-
2000-6598-2700-401112-004

z dopiskiem "Akcja �w. Krzysztof"

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

Czyj patron?

JUDA TADEUSZ
Od pewnego czasu obserwujê w naszym ko�ciele parafialnym i kaplicy poja-

wiaj¹ce siê kartki zapisane zwykle odrêcznym pismem.
Zawieraj¹ one informacje, ¿e po wype³nieniu okre�lonych warunków  spe³ni

siê osobie wierz¹cej, za przyczyn¹ �w. Judy Tadeusza to, o co bardzo prosi.
Koniecznym warunkiem spe³nienia pro�by jest przepisanie znalezionej informa-
cji 25 (dwadzie�cia piêæ) razy. Czy to jest jeszcze wiara w po�rednictwo �wiê-
tych patronów, czy zabobon? Oczywi�cie, ¿e to drugie.

Zajrza³em do ksi¹¿ki ks. Wincentego Zalewskiego "�wiêci na ka¿dy dzieñ"
(Wydawnictwo Salezjañskie, Warszawa 1989) i na stronach 667 i 668, gdzie
znajduje siê opis tego patrona dnia 28 pa�dziernika - Tadeusza, znalaz³em sze-
reg informacji.

Znalaz³em równie¿ i tak¹, ¿e �wiêty Tadeusz jest szczególnym patronem od
spraw beznadziejnych, a jego kult jest ¿ywy w Polsce. Odbywaj¹ siê w ko�cio-
³ach nabo¿eñstwa z odczytaniem pró�b i podziêkowañ do tego Patrona. I jest to
prawdziwy Patron  ludzi wierz¹cych.

Nie znalaz³em jednak informacji podobnych do tych, które pojawiaj¹ siê w
naszym ko�ciele i kaplicy. Dla pewno�ci zapyta³em znajomego ksiêdza, czy siê
nie mylê w ocenie tych informacji i powiedzia³, ¿e nie.

Apelujê wiêc do osób zajmuj¹cych siê kolporta¿em tych informacji i szerze-
niem swego rodzaju antykultu �w. Tadeusza (brak w takim podej�ciu zgody na
wolê Bo¿¹ - "Niech siê wola moja stanie za 25 razy przepisanie"), aby zaprze-
sta³y takiej dzia³alno�ci w�ród parafian i nie wprowadza³y w b³¹d osób znajduj¹-
cych owe kartki. Wszystkich za� znajduj¹cych tego typu informacje proszê, aby
zniszczy³y je i z wiar¹ prosi³y o wype³nianie siê zamys³ów Bo¿ych w ich ¿yciu.

Obserwator
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KALENDARIUM
HISTORYCZNE

LIPIEC-SIERPIEÑ

POLSKA

4.07.1610 Hetman Stanis³aw ¯ó³kiewski po-
kona³ pod K³uszynem wojska moskiewskie,
dowodzone przez Dymitra Szujskiego otwie-
raj¹c wojsku polskiemu drogê do Moskwy.
2.07.1927 Kardyna³ Aleksander Kakowski
koronowa³ w obecno�ci marsza³ka Pi³sudskie-
go i prezydenta Mo�cickiego obraz Matki Bo-
skiej Ostrobramskiej nadaj¹c jej tytu³ Królo-
wej Polski i Wielkiej Ksiê¿nej Litewskiej,

5.08.1864 Na stokach Cytadeli w Warszawie
stracony zosta³ ostatni przywódca Powstania
Styczniowego - Romuald Traugutt,

1.08.1944 o godz. 17.00 wybuch³o w stolicy
Powstanie Warszawskie. Rozkaz taki wyda³
dowódcy warszawskiego Okrêgu AK p³k, An-
toniemu Chru�cielowi (ps. "Monter") dowód-
ca AK na kraj - gen. Tadeusz Komorowski (ps.
"Bór")

BYDGOSZCZ

27.07.1851 uruchomiono regularn¹ komuni-
kacjê kolejow¹ miêdzy Berlinem a Bydgosz-
cz¹.

21.07.1945 Ulicê Gdañsk¹ przemianowano na
Aleje 1 Maja. Nazwa taka obowi¹zywa³a do
18.07.1990.

17.08.1466 Do przebywaj¹cego w mie�cie
króla Kazimierza Jagielloñczyka przyby³ ksi¹-
¿ê s³upski Henryk prosz¹c go o odnowienie
przyja�ni i obiecuj¹c pomoc w walce z Krzy-
¿akami.

12.08.1938 W Bydgoszczy rozpocz¹³ obowi¹-
zywaæ zakaz u¿ywania sygna³ów d�wiêko-
wych przez pojazdy poruszaj¹ce siê po u
licach. Zakaz ten nie dotyczy³ tramwajów.
FORDON

4.07.1929 Rozpoczêto odbudowê t³uczniowej
nawierzchni szosy od granic Fordonu do Byd-
goszczy na odcinku 2700 m (obecnie odci-
nek po³udniowy ul. Fordoñskiej od Wyszo-
grodzkiej do Suchej),

17.08.1853 W Fordonie urodzi³ siê Piotr Pa-
leczny, pó�niejszy re daktor i publicysta wy-
dawanego w Strzelnic polskiego p i s m a
"Nadgoplanin" i nauczyciel polski w szkole w
Rupienicy.

7.08.1914 W skrytce, w pod³odze samocho-
du którym jecha³ jako pa sa¿er w prze-
braniu kobiecym oficer rosyjski Wasylij
Bliencow kontroluj¹cy policjant znalaz³ znacz-
n¹ ilo�æ z³ota zrabowanego Polakom i ̄ ydom.

PARAFIA

1.07.1994 Grupa parafian wziê³a udzia³ w Pie-
szej Pielgrzymce do Che³mna.

16.07.1998 Z parafii wyruszy³ do Bia³owie¿y
rajd rowerowy zorganizowany przez CKK
"Wiatrak" . Trasa liczy³a 700 km,

 21.08.1998 Podczas kolejnego Parafialnego
Dnia Fatimskiego go�ciem naszym by³ mi-
sjonarz Rodziny �wiêtowojciechowej pracu-
j¹cy w Kamerunie ks. Janusz Czerniejewski.

OPRACOWA£ KFAD

Ludzie z pomnika (43)

Urodzi³ siê w 1888 roku w Helmadorf
ko³o Drezna (Niemcy) jako syn Henryka i Ir-
miny z domu Sassenberg. Nie wiadomo czym
trudnili siê rodzice w Niemczech, jednak w
1891 roku opu�cili swe strony i przybyli do
Rokicin ko³o £odzi. Tam ojciec Szymona otwo-
rzy³ du¿¹ jak na owe czasy hurtowniê tekstyl-
n¹.

Tam te¿ Szymon zacz¹³ uczêszczaæ do
Szko³y Powszechnej. Jednak w 1899, lub w
1900 roku przeprowadzili siê do Brus wpo-
wiecie chojnickim. W Chojnicach ojciec Szy-
mona otworzy³ sklep odzie¿owo-pasmanteryj-
ny.

Szymon uczêszcza³ do szko³y w Choj-
nicach, oraz do Szko³y Kupieckiej, lub Kupiec-
ko-Handlowej w Grudzi¹dzu. Wiadomo ¿e j¹
ukoñczy³, nie wiadomo jednak czym siê zaj-
mowa³ do roku 1919. W tym to, 1919 roku,
naby³ w Bydgoszczy przy ulicy Grunwaldzkiej
dom, w którym otworzy³ sk³ad (sklep) z arty-
ku³ami przemys³owo-¿elaznymi. W 1922 roku
o¿eni³ siê z bydgoszczank¹ imieniem Rita,
której nazwiska panieñskiego nie uda³o siê
ustaliæ.

W tym czasie Szymon posiada³ ju¿ skle-
py podobnej bran¿y w Toruniu, Che³m¿y i
Che³mnie. W niektórych z nich prowadzi³ rów-
nie¿ sprzeda¿ narzêdzi i maszyn rolniczych
(m.in. w Che³m¿y).

W 1926 roku odkupi³ za d³ugi ca³¹ uboj-
niê z wyposa¿eniem i zapasami lodu w lo-
chach w Dubielnie w powiecie che³minskim.
Od tego czasu zmienia³ bran¿ê w wielu swych
sklepach na rze�nictwo, chocia¿ nie we

SZYMON
SCHLACHTER

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!

wszystkich. W Che³mnie i Che³m¿y a¿ do
wybuchu II wojny prowadzi³ sklepy i sk³ady
maszyn i narzêdzi rolniczych. Otwiera³ rów-
nie¿ nowe sklepy rze�nickie w okolicznych
miejscowo�ciach. W 1935 roku mia³ ju¿ w tych
okolicach 11 tego rodzaju sklepów. Rozbudo-
wywa³ i powiêksza³ równie¿ sw¹ ubojniê w
Dubielnie. Uruchomi³ tam skup byd³a i trzody
od okolicznych rolników i prowadzi równie¿
sprzeda¿ hurtow¹.

W 1931 roku uruchomi³ du¿y, jak na
tamte czasy, w³asny transport, którym dowo-
zi³ wyroby do swych sklepów, do kontrahen-
tów, oraz zaopatrywa³ Grudzi¹dz, Olsztyn,
W³oc³awek, Bydgoszcz, a nawet P³ock. Czy
w Bydgoszczy mia³ swój sklep, czy sklepy tej
bran¿y nie wiadomo. Byæ mo¿e tak, bo du¿o
wyrobów tu dostarcza³.

Wierny Bydgoszczy pozosta³ jednak do
koñca przez miejsce zamieszkania. Ostatnio
mieszka³ przy ulicy Poznañskiej.

Aresztowany zosta³ przez Gestapo w
jednym ze swych sklepów w ̄ ygl¹dzie razem
ze swym kuzynem, Teodorem, podczas prze-
prowadzania w sklepie rewizji. By³ tam obec-
ny przypadkowo i mia³ podobno zamiar opusz-
czaæ te strony lada dzieñ.

Rodzina zosta³a powiadomiona, ¿e Szy-
mon zmar³ 7 listopada 1939 roku. Nie wiado-
mo by³o jednak gdzie, i w jakich okoliczno-
�ciach. Rozpoznano go w czasie ekshumacji
w 1947 roku po zegarku i papiero�nicy z wy-
grawerowanym monogramem, Kuzyna Szy-
mona nie rozpoznano, nie by³o bowiem ¿ad-
nych znaków szczególnych po których mo¿-
na by³oby go zidentyfikowaæ.

Co sta³o siê z ¿on¹ Szymona i dwójk¹
dzieci nie wiadomo. Po wojnie nikt nie da³
znaku ¿ycia tym, którzy ich znali i którzy jesz-
cze ¿yj¹.

PRZYGOTOWA£ KFAD

Od autora:
Relacja powy¿sza pochodzi od by³ego pra-
cownika sezonowego firmy Schlachtera, któ-
ry by³ �wiadkiem aresztowania naszego bo-
hatera. By³ on równie¿ w 1947 roku obecny w
czasie ekshumacji szukaj¹c �ladów �mierci
swego brata (patrz odcinek nr 42). Dziêkujê
za cenne informacje.

14 Na o�cie¿ (7-8/2001)

Witojcie nom ...
Kiedy� podczas wizytacji jednej z podhalañ-

skich parafii przejêta z wra¿enia ga�dzina pomyli³a
przygotowany tekst powitania kardyna³a Karola
Wojty³y i zamiast zatytu³owaæ go "najdostojniej-
szym", powiedzia³a: "Witojcie nom najpsystojniej-
szy ksiêze kardynale". On za� spojrza³ na ni¹ i od-
par³: "No, co� w tym jest".



  Z KANCELARII  PARAFIALNEJ

8 czerwca 2001 r.
Wiktoria Weronika �witaj

ur. 23.03.2001
Mateusz Kazimierz �witaj

ur. 23.03.2001
10 czerwca 2001 r.

Natalia Ewa Gru¿ewska
ur. 20.04.2001

Mateusz Jan Triebwasser
ur. 22.04.2001

Agata Katarzyna Pytliñska
ur. 15.03.2001

17 czerwca 2001 r.
Hubert Micha³ Faszcza

ur. 26.05.2001
24 czerwca 2001 r.
Patryk Mateusz Rak

ur. 26.04.2001
Oskar Szymañski

ur. 31.03.2001
Filip Saganowski

ur. 10.05.2001
8 lipca 2001 r.

Wiktoria Weronika Dru¿kowska
ur. 7.04.2001

Aleksandra Lewicz
ur. 1.06.2001

Wiktoria Krygier
ur. 25.04.2001

Zuzanna Malina Kacprzak
ur. 14.11.2000

SAKRAMENT CHRZTU �W.
Sakrament sprawowany jest przy
udziale wspólnoty parafialnej w czasie
niedzielnej Mszy �w. o godz. 13.00.
Dziecko zg³aszaj¹ rodzice w Biurze Pa-
rafialnym podaj¹c kandydatów na
chrzestnych (osoby ochrzczone, bierz-
mowane, praktykuj¹ce, maj¹ce ukoñ-
czone 16 lat (je¿eli ¿yj¹ w ma³¿eñstwie
musi to byæ zwi¹zek sakramentalny).
Zg³aszaj¹c dziecko do Chrztu �w. trze-
ba przedstawiæ 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 terminy Chrztu �wiêtego:  22
lipca, 5,19 sierpnia i 9 wrze�nia 2001
roku.
SAKRAMENT MA£¯EÑSTWA
Osoby pragn¹ce zawrzeæ zwi¹zek ma³-
¿eñski powinny zg³osiæ siê do Biura Pa-
rafialnego celem ustalenia terminu �lu-
bu i spisania protoko³u na 3 miesi¹ce
przed planowan¹ ceremoni¹ �lubn¹.
POGRZEB
Przy zg³oszeniu pogrzebu nale¿y
przed³o¿yæ skrócony odpis aktu zgo-
nu z USC.

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

Czes³aw Domagalski
ur. 16.07.1921 zm. 1.06.2001
Tadeusz Antoni Krawczyñski
ur. 2.01.1929 zm. 6.06.2001

Nikola Nadia Chojnacka
ur. 4.06.2001 zm. 12.06.2001
Pelagia Barbara Kucharska

ur. 2.08.1922 zm. 17.06.2001
Irena Romanowska

ur. 26.09.1907 zm. 22.06.2001
Anna Darowna

ur.30.07.1946 zm. 24.06.2001
Felicja Pokorniecka

ur. 26.01.1929 zm. 25.06.2001
Lech Lewandowski

ur. 8.11.1947 zm. 29.06.2001
Tadeusz Kociniewski

ur. 10.10.1933 zm. 2.07.2001
spisa³y Irena G. i  Maria  B.

Maria Konopnicka z Wasi³ow-
skich (1842-1910) - poetka, nowe-
listka, autorka utworów dla dzieci,
publicystka, krytyk literacki, t³u-
maczka. Urodzi³a siê w Suwa³kach,
zmar³a we Lwowie. By³a bardzo po-
pularna w drugiej po³owie XIX wie-
ku, jako wyrazicielka idea³ów demo-
kratycznych, humanistycznych. W
atmosferze ogólnej apatii, jaka
ogarnê³a spo³eczeñstwo polskie po
upadku Powstania styczniowego,
przemówi³a jêzykiem romantyków.
"Mickiewiczem w spódnicy" nazwa-
li Konopnick¹ wspó³cze�ni jej war-
szawscy krytycy. Na jej talent lite-
racki pierwszy zwróci³ uwagê Hen-
ryk Sienkiewicz. Stefan ¯eromski
pisa³ o niej, ¿e: "Nasze pokolenie
ma swego wieszcza w osobie Ko-
nopnickiej". Za swoj¹ twórczo�æ zo-
sta³a wydalona (1890) z granic Kró-
lestwa Polskiego, przebywa³a za

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 * serwujemy dwuda-
niowe obiady abonamentowe [5,20 z³] * przygotowujemy domowe

dania (na wynos) * posi³ki regeneracyjne [3,10 z³]

Uczeni o Bogu (7)

MARIA KONOPNICKA

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu

15 czerwca 2001 r.
Tomasz Rafa³ Strosz

Wioleta Izabela �rama
16 czerwca 2001 r.

Andrzej Krzysztof Macioszczyk
Ma³gorzata ¯arnik

Pawe³ Jan Rutkowski
Marzena El¿bieta Tack

23 czerwca 2001 r.
S³awomir Piotr Chmara
Kinga Marta Czerwiñska

Mariusz Rafa³ P¹czek
Katarzyna Aleksandra Puls
Stanis³aw Mieczys³aw Janic

Joanna Cecylia Karska
Marek Pop³awski

Katarzyna Ewa Czynka
Marcin Czaczyk

Magdalena Irena B³yszcz

�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,
wierno�æ i uczci-
wo�æ ma³¿eñsk¹
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"Na Twej mi szacie daj kropl¹ byæ rosy!
Nie, i¿bym w sobie odbi³a niebiosy,
Lecz, abym dr¿¹ca, przed stopy Twojemi
£z¹ ub³agaln¹ by³a dla tej ziemi..."
+++
"W m¹dro�æ przedwieczn¹, która �wiaty tworzy,
S³oñca zapala, sieje blaski zorzy,
Morza nape³nia i gwiazd drogi strze¿e,
W Boga i w Ojca wszechistnienie wierzê!
+++
"Ave Patria! Ojczyzno moja, b¹d� b³ogos³awiona,
I b³ogos³awion owoc twego ducha!
Oto w b³êkity wyci¹gam ramiona,
Gdzie Bóg mnie s³ucha...

granic¹ w Monachium, Francji i W³o-
szech. W roku 1902 otrzyma³a w ju-
bileuszowym darze narodowym ̄ ar-
nowiec na Podgórzu Karpackim,
(dworek) gdzie zamieszka³a na sta-
³e.

Pierwsze poezje drukowa³a ju¿
w roku 1877. Poezje patriotyczne
("�piewnik historyczny", "Ludziom i
chwilom") wydawa³a pod pseudoni-
mem Jana Sawy. Konopnicka jest
autork¹ popularnej "Roty" ("Nie rzu-
cim ziemi sk¹d nasz ród"). W jej
poezji - napisa³ Sienkiewicz - tkwi
dusza ch³opa, bije ch³opskie serce".
W cyklu "Z ³¹k i pól" pisa³a:

"... Nie sprzedam ci roli...
We�, Niemcze, talary...
Kto ziemiê sprzedaje,
Nie naszej ten wiary!

Maria Konopnicka napisa³a te¿
szereg piêknych szkiców literackich.
Wysok¹ warto�æ maj¹ jej utwory pi-
sane wierszem i proz¹ dla dzieci.
Przypomnijmy chocia¿by bardziej
znane: "Moja ksi¹¿eczka" (1890),
"Wiosna i dzieci" (1890), "Pod ma-
jowym s³onkiem" (1892), "0 Janku
wêdrowniczku" (1892), "O krasno-
ludkach i sierotce Marysi" (1895).
Konopnicka t³umaczy³a utwory
m.in.: Heinego, Heysego, Haupt-
manna, Ady Negri, Hemerlinga, Yr-
chlicky'ego. Zasadnicza poezja
Marii Konopnickiej przesi¹kniêta
jest s³u¿ebno�ci¹ wobec cz³owieka
i ówczesnego spo³eczeñstwa i dla-
tego tyle w niej tematyki spo³eczno
- ojczy�nianej, i wiary i modlitwy.

RED-A

29 czerwca 2001 r.
Arkadiusz Leonard Matczyñski

Ma³gorzata Iwona Zegzu³a
30 czerwca 2001 r.

Przemys³aw Jeznach
Karina Joanna Skrzypczak
Roman Krzysztof Ostrowski

Sylwia Wyszyñska
Micha³ Wac³aw Kaczmarek

Anna Wies³awa Waszak
Micha³ Jakub Schalau

Magdalena Katarzyna Cie�lewicz

Naszym wspó³pracowniczkom, Paniom

Hannie i Stefanii
z powodu �mierci ich Matek

sk³adamy najserdeczniejsze wspó³czucie.
Niech dobry Bóg uchyli nieba zmar³ym rodzicielkom.

Wieczy odopoczynek racz im daæ Panie!

Redakcja �Na o�cie¿�
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16 czerwca nast¹pi³o po�wiêcenie Sanktuarium Zawierzenia w Byd-
goszczy na Piaskach. (wiêcej wewn¹trz numeru)
19 czerwca na spotkaniu Kolegium redakcyjnego "Na o�cie¿" go�cili-
�my przedstawicieli m³odzie¿owego pisma "Gimzetka" ukazuj¹cego
siê w Gimnazjum nr 5 w Bydgoszczy.

21 czerwca przypada³a pi¹ta rocznica pobytu figury Matki Bo¿ej Fa-
timskiej na terenie naszej parafii. Tego samego dnia odprawiono uro-
czyste Msze �w. z okazji zakoñczenia roku szkolnego dla dzieci szko-
³y podstawowej, m³odzie¿y gimnazjum i szkó³ �rednich.
22 czerwca nasi ministranci i lektorzy wyjechali pod opiek¹ ks. Edwarda
na obóz wêdrowny w Tatry. Osobom, które pomog³y sfinansowaæ wy-
jazd sk³adaj¹ za naszym po�rednictwem serdeczne podziêkowanie -
"Bóg zap³aæ".
24 lipca zbierano do puszek ofiary na sfinansowanie kosztów wyjazdu
Parafialnego Klubu Sportowego "Wiatrak", którego reprezentanci wy-
je¿d¿aj¹ na XIII Parafiadê Dzieci i M³odzie¿y do Warszawy.

1 lipca dosz³a do Che³mna tradycyjna pielgrzymka piesza z Fordonu.
30 czerwca zakoñczy³ s³u¿bê w naszej parafii wikariusz ks. Marek
Stajkowski. Dekretem ks. Arcybiskupa udaje siê do parafii pw. �w.
Miko³aja w Janowcu Wlkp. Dziêkujemy ks. Markowi za dwuletni¹ po-
s³ugê, opiekê nad chórem "Fordonia", Oaz¹ M³odzie¿y i polecamy
szczególnej opiece Królowej Mêczenników.
30 czerwca przyby³ do naszej parafii ks. Zbigniew Zimniewicz, do-
tychczasowy wikariusz w parafii pw. �w. Józefa w Inowroc³awiu. Wita-
my ks. Zbigniewa w naszej wspólnocie parafialnej, a Jego pos³ugê
powierzamy naszej patronce Królowej Mêczenników.

8 lipca na wszystkich Mszach �w. g³osi³ kazania ks. Zbigniew Lenart z
Kazachstanu.

Od 9 lipca do 20 lipca w CKK "Wiatrak" trwaj¹ pó³kolonie.
25 lipca, w dniu wspomnienia �w. Krzysztofa, nast¹pi po�wiêcenie
pojazdów mechanicznych. Kierowców z rodzinami zapraszamy na wie-
czorn¹ Mszê �w. Bêdzie okazja do z³o¿enia ofiary na zakup �rodków
transportu dla polskich misjonarzy. (wiêcej na str. 13).
26 lipca Grupa Przezroczysta, a 30 lipca Grupa Bia³o-¯ó³ta Pieszej
Pielgrzymki Promienistej wyrusz¹ z naszej parafii do Czêstochowy.
Grupa "D¹b", wzorem lat ubieg³ych zaprasza na modlitwy w intencji
pielgrzymów codziennie o godz. 21.00 do naszej kaplicy .

Rozpoczêto zapisy na Piesz¹ Pielgrzymkê Promienist¹ do Czêsto-
chowy (od 30 lipca do 9 sierpnia br.). Koszt 80 z³ (wp³ata przy zapisie
w biurze parafialnym w wysoko�ci 40 z³).
1 sierpnia go�ciæ bêdziemy grupê pielgrzymów pieszych z Gdañska
do Czêstochowy. Potrzeba oko³o 300 noclegów.
Poradnictwo Rodzinne w czasie wakacji bêdzie czynne 25 lipca i 8 i
22 sierpnia.

Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego codziennie w naszej kaplicy o 15.00
Rozstrzygniêto konkurs literacki o prymasie Stefanie Wyszyñskim.
G³ówne nagrody - rower górski - otrzyma³y: Anna Pliszka (Gimnazjum
nr 5 w Bydgoszczy) i Karolina Rzanna (Szko³a Podstawowa nr 66).
Gratulujemy. Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim, którzy przyczynili siê
do ufundowania nagród - fundatorom indywidualnym i zbiorowym.
Trwaj¹ prace na budowie Domu Jubileuszowego. Pocz¹tek prac w
dni robocze od godz. 9.00.

Inne informacje na stronach CKK "Wiatrak" i DA "Martyria".
Sk³ad ukoñczono i oddano do druku 13. lipca br. Nastêpne wydanie
"Na o�cie¿"  planowane  jest  16 wrze�nia br. Dziêkujemy  korespon-
dentom  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: [(M-10,F-2,E-9,C-4,L-7)!(J-8) (H-
7,K-3,E-8,E-3) (J-8,D-10,B-10,E-1,H-7,G-5,C-3,L-8,D-5,F-7) (F-7,H-2,C-
11,B-5,I-2) (H-9,A-8,I-2) (I-3,D-7) (H-7,K-2,J-7,M-3,C-9,H-10) (B-10,A-1)
(H-11,L-7,F-9,L-5) (E-3,K-2,G-3,D-10) (H-2,A-3) (B-10.F-1,M-4,H-7,C-3)]
Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki
�Poczty parafialnej� do 9 wrze�nia. Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki z
poprzedniego numeru to has³o: �IDZIE IDZIE BÓG PRAWDZIWY�.  Na-
grodê otrzymuje Miros³awa Dobrzykowska, zam. ul. Kleeberga 7
w Bydgoszczy.  Gratulujemy. Nagroda czeka w zakrystii.

POZIOMO:
1E Silny wicher
2A Motocykl jak zwierzê
2H Dêbowy lasek
3E Badany przez analityka
4A Przymus do wykonania
4I Pieczenie w prze³yku
5D Kwitnie, gdy s¹ matury
6A Dowcip, psikus
6J Gatunek kawy zbo¿owej
7D Piêkne kwiaty
8A Nasz samolot szkolno-treningowy
8I O jeden szczebel wy¿ej
9E Zakrêcany s³oik
10A Dzia³ fizyki
10H Nadzorca folwarku
11E Zbiera³a maliny

PIONOWO:
A1 Ci¹gnie siê za komet¹

KRZY¯ÓWKA WAKACYJNA (D)

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 * 20.00
(w lipcu i sierpniu nie ma Mszy �w. w niedzielê o godz. 16.00)

A8 ....... Strawiñski
B4 Bohater spod Troi
C1 Ustawienie samolotów w locie
C8 Ogon u lisa
D4 Utrzymuje siê z ga¿y
E1 Inaczej olcha
E7 Naszywka z ty³u p³aszcza
F1 Ten co chodzi wspak
F9 Gatunek wieloryba
G3 Rodzaj klusek
H1 Jej akurat nie wypada
H9 Nocny wypoczynek
I1 Skrajna bieda
I7 Dawna nazwa ubojni byd³a
J4 Efekt k³ótni
K1 "Towarzyszka" paszportu
K8 Dymna lub Nehrebecka
L4 Gatunek jaszczurki
M1 Kumka i ropucha
M8 Wynik dodawania

TELEFONY
346-76-25 ks. proboszcz Zygmunt Trybowski, Biuro Parafialne
346-76-26 ks.  Stanis³aw Bezler (wew. 43), ks. Edward Wasilewski (41)
ks. Zbigniew Zimniewicz (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)
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