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Bie¿¹cemu wydaniu towarzyszy has³o
"Wakacje i co dalej?" Mo¿e samo has³o nie
jest zbyt interesuj¹ce, bo kto nie wie co to
s¹ wakacje? Wiedz¹ o tym wszyscy. Ale z
pewno�ci¹ niesie ono wiele tre�ci.

Proszê choæby spojrzeæ na fakt, ¿e wa-
kacje tak  jak szybko przychodz¹, tak szyb-
ko mijaj¹. Przychodz¹ z dok³adno�ci¹ zegar-
ka do ró¿nych wiekiem ludzi. Dla m³odych
jest to czas regeneracji si³ przed kolejnymi
etapami nauki. Dla nieco starszych jest to
czas nabrania si³ po okresie wytê¿onej pra-
cy. Ale s¹ te¿ tacy ludzie, którzy maj¹ ju¿
"wakacje do koñca ¿ycia'. Któ¿ to taki? -
emeryci. Ich czas ¿ycia jest do�æ czêsto okre-
sem przed³u¿enia aktywno�ci zawodowej.
Ale jest te¿ swego rodzaju okresem rewizji
¿ycia, podsumowañ, itd. O tym pisze Woj-
ciech w cyklu �Tato powiedzia³�. Warto tam
zajrzeæ.

Rozmowa miesi¹ca z panem Kazimie-
rzem toczy siê o ¿yciu. Jest to przejmuj¹ce
�wiadectwo o tym jak mo¿na ¿yæ bez Boga i
do czego takie ¿ycie prowadzi. Opowiada o
czasie specyficznych �wakacji� od przykazañ
i pewnego ¿yciowego porz¹dku cz³owieka.
Dzi� sp³aca �d³ug� czasu swego zagubienia.

Z pewnym opó�nieniem rozpoczynamy
cykl, który zaproponowa³ ks. Edward. S¹ wy-
darzenia w ¿yciu cz³owieka, które sprzyjaj¹
refleksji i jego rewizji. Dzi� odcinek �Odej-
�cia i powroty�.

Wydanie zawiera te¿ informacje na temat
wydarzeñ, jakie mia³y miejsce w naszej pa-
rafii i z udzia³em parafian. Jest �wiadectwo
pielgrzymów, którzy pojechali po obraz Mat-
ki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasn¹ Górê. Na
grobie �p. ks. Zygmunta Trybowskiego sta-
n¹³ pomnik. Ju¿ nied³ugo nasza parafia ob-
chodziæ bêdzie 20 lat istnienia. Czy kto� o
tym pamiêta? Nastêpne wydanie ju¿ we
wrze�niu.

FRED

Mo¿na nie czytaæ

W NUMERZE M.IN.:
Bêdzie z nami (str. 5)
Witajcie w domu (str. 6)
Tato powiedzia³ �D³ugie wakacje� (str. 8)
Ambasada Lednicka �Wisieloki� (str. 9)
Przystanek �Babrzysko� (str. 10)
W m³odzie¿owej Oazie (str. 12)
Spotkanie (str. 13)
W NASTÊPNYCH NUMERACH M. IN.:
Jubileusz parafii
1 str. -  Na szlaku w Karkonoszach - w drodze na
�nie¿kê - foto Zosia

S¹ takie wydarzenia (1)

ODEJ�CIA I POWROTY
W naszym ¿yciu s¹ takie wydarzenia, jak

pogrzeb, �lub, chrzest dziecka, przygotowa-
nie do bierzmowania b¹d� innych wa¿nych
uroczysto�ci, kiedy wypada³oby pój�æ do
spowiedzi, no bo co sobie pomy�li rodzina,
znajomi. W innych okoliczno�ciach kiedy nikt
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nas nie nak³ania, nasze sumienie samo pro-
wadzi nas do konfesjona³u, aby wyznaæ grze-
chy i uzyskaæ od Boga przebaczenie. Jest
to gest szczególnej odwagi, wymaga wiel-
kiej wiary cz³owieka. W obecnych czasach,
to zrozumienie pokuty jest czym�, co zaczy-
na nie pasowaæ do naszej cywilizacji. Robi-
my przecie¿ wszystko, aby ¿y³o nam siê le-
piej, ³atwiej i bez jaki� tam �duchowych tor-
tur�. W dobie informatyki, szybkiego przep³y-
wu informacji pojawiaj¹ siê g³osy, czy nie
mo¿na by by³o wyspowiadaæ siê przez tele-
fon b¹d� internet. Pojawiaj¹ siê pytania:
<Dlaczego muszê uklêkn¹æ do kratek kon-
fesjona³u, i przed kap³anem a jednocze�nie
cz³owiekiem, którego dobrze znam, który jest
proboszczem czy wikariuszem w mojej pa-
rafii i otworzyæ swoje serce, swoje czêsto po-
ranione wnêtrze?>. <Dlaczego mam mówiæ
o czym� czego cz³owiek czêsto nie chce na-
wet pamiêtaæ?> A przy okazji pojawia siê
my�l <Co on o mnie pomy�li?>. W wielu ser-
cach s¹ w¹tpliwo�ci typu <Nigdy nie wiem,
co mam powiedzieæ, wydaje mi siê, ¿e przy-
gotowujê listê zakupów i zawsze powtarzam
to samo>.

Dlatego uzna³em za stosowne poruszyæ
ten temat grzechu, pokuty, odej�cia i powro-
tu w ramiona Boga, kochaj¹cego Ojca. Nie
jestem w stanie rozwi¹zaæ wszystkich pro-
blemów, jakie stawiaj¹ sobie chrze�cijanie
w tej dziedzinie. Cz³owiek jako istota ciele-
sno- duchowa, aby wyraziæ siebie pos³ugu-
je siê symbolami. Sakrament Pokuty i Po-
jednania wchodzi w tê tajemnicê, naturaln¹
strukturê cz³owieka. Cz³owiek jest powo³a-
ny, aby poza ten �wiat wykraczaæ, d¹¿yæ do
Boga. Nie wystarczy tylko duchowe po³¹cze-
nie, cz³owiek potrzebuje znaków. Powy¿szy
Sakrament jest tajemnic¹ spotkania Boga z
cz³owiekiem, ale tajemnic¹ urzeczywistnio-
n¹. Chcia³bym, aby na podstawie tych tre�ci
czytelnik móg³ lepiej zrozumieæ i wyci¹gn¹æ
jak najwiêksz¹ korzy�æ z jednej z najbardziej
uprzywilejowanych form sakramentu przeba-
czenia, mianowicie spowiedzi indywidualnej.
Uzna³em za stosowne niniejsze zagadnie-
nie przedstawiæ w trzech wymiarach: rys bi-
blijny, historyczny i teologiczny.

W tej czê�ci odwo³am siê do argumentów
biblijnych ukazuj¹cych czym jest grzech,
pokuta i potrzeba nawrócenia. Stary Testa-
ment przedstawia opis grzechu, odej�cia od
Boga. Pokazuje cz³owieka, który chce sta-
n¹æ w miejsce Boga. Rdz 3,4 �Wtedy rzek³
w¹¿ do niewiasty: <Na pewno nie umrzecie!
Ale wie Bóg, ¿e gdy spo¿yjecie owoc z tego
drzewa, otworz¹ siê wam oczy i tak jak Bóg
bêdziecie znali dobro i z³o> (Rdz 3,9) �Bóg
Jahwe zawo³a³ na mê¿czyznê i zapyta³ go:
<Gdzie jeste�?> On odpowiedzia³: <Us³ysza-
³em Twój g³os i przestraszy³em siê bo jestem
nagi? Czy mo¿e zjad³e� z drzewa, z którego
ci zakaza³em je�æ?>�.

Grzech jest niepos³uszeñstwem danym
Bogu, przez co cz³owiek zrywa wiê� ze
Stwórc¹, innymi lud�mi i ca³¹ przyrod¹. Dla-
tego te¿ w oparciu o biblijny przekaz od naj-
dawniejszych czasów powstawa³y  ró¿ne

praktyki pokutne. By³ ni¹ post, szata pokut-
na, posypanie g³owy popio³em, wyznanie
grzechów przed Bogiem, modlitwy pokutne,
p³acz, rozdzieranie szaty, ja³mu¿na. Od stro-
ny zewnêtrznej by³o ich bardzo wiele.

W dziejach Narodu Wybranego prorocy
akcentowali donios³o�æ praktyk wewnêtrz-
nych. Podkre�lali, ¿e grzech jest wydarze-
niem osobistym, nazywali grzech pych¹ cz³o-
wieka. Jest to rozmy�lny wybór, pogarda dla
Boga, profanacja Boga. W Izraelu od same-
go pocz¹tku istnia³a �wiadomo�æ, ¿e Boga
mo¿na przeb³agaæ. Kiedy prorocy wstawiali
siê u Boga nastawa³ czas pokoju. Bóg za-
wsze jest Tym, który pochyla siê nad cz³o-
wiekiem. Ps 78,38 �On jednak lituj¹c siê od-
puszcza³ winê, a nie wytraca³ i czêsto od-
wraca³ swój gniew i nie pobudza³ ca³ej swej
zapalczywo�ci�. Ju¿ w czasach Starego Te-
stamentu by³y tak zwane ekskomuniki, wy-
kluczenie ze wspólnoty. Taki cz³owiek mu-
sia³ ¿yæ w stanie pokutnym, czasem grze-
chy by³y tak ciê¿kie, ze nawet grozi³a kara
�mierci. Ale Stary Testament jest zapowie-
dzi¹ czasu Nowego Przymierza w osobie
Mesjasza, bêdzie to czas odpuszczenia
grzechów, udzielenia nowego ducha, we-
wnêtrznej przemiany i odnowy. Jer 31,34 �...
poznaj¹ Mnie, poniewa¿ odpuszczê im wy-
stêpki, a o grzechach ich nie bêdê ju¿ pa-
miêta³�; Ez 36,26-27 �I dam wam serce nowe
i ducha nowego tchnê do waszego wnêtrza,
odbiorê wam serce kamienne a dam wam
serce z cia³a. Ducha mojego chcê tchn¹æ w
was i sprawiæ, by�cie ¿yli wed³ug mych na-
kazów i przestrzegali przykazañ i wed³ug
nich postêpowali�; Iz 53,11 �...Zacny mój S³u-
ga usprawiedliwi wielu, ich nieprawo�ci On
sam d�wigaæ bêdzie�.

U podstaw Nowego Testamentu pojawia
siê postaæ Jana Chrzciciela, który wzywa do
wewnêtrznego nawrócenia, aby przygoto-
waæ siê na bliskie ju¿ przyj�cie Mesjasza.
Ma �wiadomo�æ, ¿e zosta³ pos³any przez
Boga. Udziela tak zwanego chrztu pokuty,
ukazuje Jezusa Chrystusa nazywaj¹c Go
Bo¿ym Barankiem, który g³adzi grzechy
�wiata. I w³a�nie wokó³ samego Jezusa od
samego pocz¹tku gromadzi siê  wielu celni-
ków i grzeszników, wobec których objawia
Boga Ojca, który jest pe³en mi³osierdzia. Mt
4,17 �Nawracajcie siê albowiem bliskie jest
królestwo niebieskie�; Mk 1,15 �Czas siê wy-
pe³ni³ i bliskie jest królestwo Bo¿e. Nawra-
cajcie siê i wierzcie w Ewangeliê�. Pan Je-
zus podkre�la, ¿e grzech jest wielkim dra-
matem. Podkre�li³ to szczególnie w przypo-
wie�ci: o synu marnotrawnym, pasterzu po-
szukuj¹cym zagubionej owcy czy nieurodzaj-
nym drzewie figowym. W czasie swojej misji
czyni co� czego nie czyni³ ¿aden z proroków
a mianowicie odpuszcza grzechy jak w przy-
padku kobiety, która pochwycono na cudzo-
³óstwie J8,11 �...I ja ciebie nie potêpiam. Id�,
a od tej chwili ju¿ nie grzesz�. W koñcu Chry-
stus przekazuje tê w³adzê swoim Aposto³om
i ich nastêpcom J 20, 22 �Po tych s³owach
tchn¹³ na nich i powiedzia³ im: <We�mijcie
Ducha �wiêtego! Którym odpu�cicie grzechy,
s¹ im odpuszczone, a którym zatrzymacie,
s¹ im zatrzymane>�. [cdn]

KS. EDWARD WASILEWSKI



Rozmowa miesi¹ca

Z  SAMEGO  DNA ...
z Kazimierzem Paw³owskim rozmawiaj¹ Irena i Mietek

Proszê nam wyja�niæ dlaczego pan jest
nietypowym twórc¹ i dlaczego obrazy
malowane przez pana s¹ nietypowe?
Wcze�niej nie mia³em ³aski malowania, ani
¿adnego talentu. Robi³em samo z³o ludziom,
nie mia³em ³aski wiary. Po perypetiach ¿ycio-
wych by³em recydywist¹, alkoholikiem, nar-
komanem. Stoczy³em siê na samo dno, do
samego rynsztoku. I z tego rynsztoku,  z sa-
mego dna, wyrwany zosta³em przez Jezusa
Chrystusa, który po nawróceniu da³ mi nowe
¿ycie, nada³ mojemu ¿yciu sens, obdarzy³
mnie ³ask¹ malowania obrazów, pisania wier-
szy. Napisa³em ksi¹¿kê. Zosta³em u³askawio-
ny. Pojedna³em siê z ca³¹ rodzin¹. Namalo-
wa³em ponad 250 obrazów, które s¹ w Pol-
sce i �wiecie. Te obrazy malujê z potrzeby
serca po kazaniach, po Mszy �wiêtej, pod
wp³ywem tchnienia Bo¿ego, ¿e taki obraz ma
powstaæ aby uzupe³niæ �wiadectwo. Otrzyma-
³em osobiste b³ogos³awieñstwo Ojca �wiête-
go, wyró¿nienie w Bractwie Wiêziennym �wia-
towym i polskim, ewangelizujê w wiêzieniach.
Moja ksi¹¿ka ma tytu³: �Wiara i ¿ycie nie tyl-
ko w obrazach� i takie has³o ma w³a�nie ta
wystawa zorganizowana przez CKK �Wia-
trak�. Mia³em tutaj spotkanie ze studentami i
dawa³em �wiadectwo swojego nawrócenia,
prezentowa³em wiersze. Ta wystawa jest ta-
kim uzupe³nieniem tre�ci �wiadectwa o wiel-
ko�ci mi³osierdzia Boga wzglêdem cz³owie-
ka, czyli mnie i innych ludzi.
Czym jest dzi� pañskie ¿ycie?
Moje ¿ycie jest �wiadectwem, ¿e tylko Jezus
Chrystus potrafi uwolniæ z wiêzów z³a, pijañ-
stwa, narkomanii, z³odziejstwa, k³amstwa,
ob³udy poprzez przyjêcie sakramentów, przez
sakrament pokuty i pojednania i daæ nowe
¿ycie. Mam ju¿ jedena�cie lat trze�wo�ci,
nowego ¿ycia. Sta³em siê takim aposto³em
Jego mi³osierdzia. Jestem zapraszany do
szkó³, ko�cio³ów, wiêzieñ, szpitali, schronisk
dla bezdomnych, tam gdzie jest jaka� bieda,
do Monaru, do wiê�niów chorych na AIDS,
którzy s¹ w ca³kowitej izolacji od spo³eczeñ-
stwa. Modli³em siê u sióstr �Kalkutek� (zgro-
madzenie za³o¿one przez Matkê Teresê z
Kalkuty, przyp. red.).

Jak Pan odnajduje punkt zwrotny w swo-
im ¿yciu?
To by³o namacalne spotkanie Jezusa Chry-
stusa. Przez 35 lat ¿y³em w bagnie, nie zna-
j¹c Boga, a Ko�ció³ dla mnie nie istnia³.

Jak to wygl¹da³o?
Gdy ju¿ mia³em próby samobójcze i by³em
zrezygnowany z ¿ycia, w schronisku dla bez-
domnych, za³o¿yciel schroniska zapyta³ siê
mnie czy chcê jechaæ do Jezusa. I wtedy po
raz pierwszy to imiê Jezus uderzy³o we mnie.
Uderzy³o z tak¹ si³¹, ¿e pojecha³em do Li-
chenia, Kalwarii Zebrzydowskiej i do Czêsto-
chowy. I przy grobie Jezusa w Licheniu us³y-
sza³em po raz pierwszy wewnêtrzny g³os:
"Uwierz! Ja jestem i kocham ciebie." Wów-
czas ca³e to moje my�lenie, wszystko, posz³o
precz, no i zosta³em d�wigniêty. Przyj¹³em
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brakuj¹ce sakramenty: chrzest, komuniê
�wiêt¹ po spowiedzi generalnej z ca³ego ¿y-
cia. Dost¹pi³em ³aski ca³kowitego uwolnienia
od alkoholizmu, lekomanii, narkomanii. Zo-
sta³em ca³kowicie uzdrowiony, jakby tych u¿y-
wek nigdy nie produkowano, jakbym nigdy nie
æpa³, nie pi³.

Jak pan dzi� opisze ten stan?
Jestem wolny. Luz ca³kowity. Wszystkie cho-
roby, nerwice Jezus zabra³. Widzia³em pó�-
niej po sakramencie bierzmowania ludzi wsta-
j¹cych z wózków inwalidzkich, widzia³em
uzdrowienia, namacalne cuda takie, ¿e na
normalny ludzki sposób to trudno opisaæ, nie-
wyt³umaczalne.

Czy móg³by pan opisaæ jedno z tych mi-
stycznych zdarzeñ, do�wiadczeñ?
To by³o po tym pierwszym zdarzeniu w Liche-
niu, pó�niej robi³em taki rachunek sumienia
dlaczego zawsze wybieram z³o, dlaczego
zawsze mi nic nie wychodzi³o. I nadszed³
moment, gdy poczu³em dotkniêcie - jakby siê
kto� do mnie przy³¹czy³ - szed³ obok mnie i
ciep³y, ³agodny wewnêtrzny g³os powiedzia³:
- "Cz³owieku, to po co Ja ciebie wypu�ci³em
z wiêzienia? Uporz¹dkuj wnêtrze swoje, bo
jakby� mi³o�ci w sobie nie mia³, to ju¿ by cie-
bie nie by³o."
Te wydarzenia dzia³y siê ju¿, gdy pan by³
wolnym?
Wtedy by³em jeszcze w wiêzieniu i tylko na
przerwie w odbywaniu kary z powodów zdro-
wotnych. Wróci³em do zak³adu karnego. Po-
wsta³y grupy modlitewne, bractwo modlitwy i
trze�wo�ci "Arka", "Dobry £otr". Naprawdê
dzia³y siê wielkie cuda.

Bractwo Wiêzienne dzia³a w wiêzieniach
od ³adnych paru lat.
Tak. Ja w³a�nie te¿ ju¿ nale¿ê do niego od
³adnych paru lat, bo mam numer legitymacji
148. Jeszcze by³em recydywist¹, przed u³a-
skawieniem i ju¿ czyni³em takie rzeczy dla
Jezusa i dla Jego chwa³y, dziêkuj¹c Mu za to
co z moim ¿yciem uczyni³, zak³adaj¹c te gru-
py modlitewne, organizuj¹c pielgrzymki wiê�-
niów. To by³o naprawdê niesamowite.

Wróæmy teraz do pañskiej twórczo�ci.
Patrz¹c na obrazy mo¿na powiedzieæ, ¿e
te obrazy s¹ ciemne, ponure.  Na jednym
z nich jest postaæ zabanda¿owana, ociem-
nia³a, z instrumentem muzycznym w rêce.
Nie bardzo wie co siê z ni¹ dzieje. Chce
co� robiæ, ale robi to bez ³adu bez sk³adu.
Czy powstanie kiedy� radosny obraz, któ-
ry by³by �wiadectwem nawrócenia?
Jest ju¿ wiele takich obrazów, np. pejza¿e.
Mieszkam w �winouj�ciu, a tu jest Byd-
goszcz, wiêc nie maj¹c ¿adnych �rodków
transportowych do dyspozycji, nie mo¿na ich
tu �przytargaæ�. A niektóre s¹ tak du¿e, ¿e
nie mieszcz¹ siê do samochodu.

Ile ich powsta³o?
Powsta³o ich oko³o 250.

Ja jestem wdziêczna za te obrazy, bo nie
lubiê dzisiejszej twórczo�ci, która poka-
zuje zagubienie twórców. Mamy dosyæ
w³asnego zagubienia duchowego. Mnie
w³a�ciwie nie interesuje twórczo�æ i kul-
tura, która powoduje jeszcze wiêksze
moje zagubienie i zamêt, która  pokazuje
jak bardzo twórca zagubi³ siê w �wiecie.
Tu na wystawie mocno widaæ jak Chrystus
ratuje. Gdy wir pochwyci³ cz³owieka i wci¹-
ga go w g³êbiê, ju¿ tylko rêce wynurzaj¹
siê z toni, pojawia siê Chrystus, który Sam
jest �Wirem� mocniejszym od tego, który
wyci¹ga ton¹cego. Dla mnie te obrazy s¹
olbrzymi¹ nadziej¹, pokazaniem ratunku i
drogi.
Bardzo dobrze to siostra odebra³a, bo w³a-
�nie tworzy³em te obrazy w natchnieniu. One
maj¹ pokazywaæ, ¿e jest to dno. Ale maluj¹c
je dajê ludziom nadziejê i wiarê, ¿e Jezus
Chrystus jest t¹ drog¹, któr¹ mo¿na wyj�æ z
tych wszystkich k³opotów. Jest tu przejaw
nadziei. Mimo, ¿e te obrazy mog¹ byæ dla
kogo� kolorystycznie mroczne, ale chodzi o
stan ducha cz³owieka i mo¿na je przyj¹æ ra-
do�nie, jak �wiadectwo powrotu.

Przyjê³am je jako pe³ne nadziei. Obraz,
który mnie siê spodoba³, to Chrystus na
krzy¿u, a twarz w postaci bia³ej hostii - tam
mo¿e byæ twarz ka¿dego. Inny obraz po-
kazuje wodê, ksiê¿yc wieczorem i ko-
�ció³ jako latarniê morsk¹, a jeszcze inny
pokazuje wodê i z dala majacz¹cy krajo-
braz oraz Chrystusa na ³odzi jak wyci¹ga
topielca z wody.
Na tym obrazie pokazane jest to, ¿e Ko�ció³
jest latarni¹ - wskazówk¹, jak przej�æ przez
¿ycie. Na obrazie jest okrêt wiary (jacht - sym-
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bol Arki Przymierza). Drugi obraz to moment,
kiedy Jezus ratuje z wiru nieszczê�æ, z to-
pieli. Jest tam symbol Opatrzno�ci Bo¿ej i
ukazanie, ¿e wieki przemijaj¹, a Jezus ratuje
ludzi nie zwracaj¹c uwagi na nic.
Jest jeszcze jeden obraz, który bardzo
kojarzy mi siê Matk¹ Bo¿¹ Królow¹ Mê-
czenników. Zamiast Matki Bo¿ej - Piety -
widnieje na nim postaæ Jezusa, który nie
ma twarzy, a na Jego kolanach le¿y po³a-
mana postaæ cz³owieka. Na dole stoi po-
pielnica z resztkami narkotyków, czy pa-
pierosów, le¿¹ �lady jaki� innych uzale¿-
nieñ. Obraz uchwyci³ moment, kiedy Je-
zus bierze tego po³amanego na kolana ...
�Synu�� - tak nazwa³em ten obraz. Jest to
taka alegoria, ¿e cz³owiek jest na rozdro¿u,
rozdwojony, z na³ogami. Postaæ trzyma bu-
telkê, denaturat faktycznie trzyma, bo jest tam
fiolet i melina - obdarcie. To symbolika wiary,
¿e nad ka¿dym pochyla siê Jezus.
I jeszcze jeden obraz, który zatytu³owa³
pan �Stoper�. Niech pan o nim opowie.
Bardzo du¿o m³odych ludzi na ten �Stoper�
reaguje. Chodzi g³ównie o to, aby w ¿yciu do-
konywaæ prawid³owych wyborów, bo jest do-
bro i z³o, jest bieda duchowa, ale wiara wy-
zwala. Nalega, ¿eby rozmawiaæ i dokonywaæ
dobrych wyborów, nigdy z³ych, bo w pewnym
momencie stoper siê zatrzyma i co wtedy?
Pamiêtaj, ¿e stoper (twoje ¿ycie) siê zatrzy-
ma.

Stoper jest na samej górze i taka rêka go
trzyma. S¹ na nim rzymskie cyfry.
Kiedy� ta rêka stoper zatrzyma i co wtedy zro-
bisz?

Obok ciebie stoi postaæ. Kto to jest?
To jest mój przyjaciel Andrzej, który...

(W tym momencie rozmowy Andrzej sam
opowiedzia³ o sobie, przyp. red.)

Nazywam siê Andrzej Niedbalski i mieszkam
w Bydgoszczy. Kazimierz przyjecha³ do Byd-
goszczy i nie mia³ siê gdzie podziaæ. I jako�
tak siê zaprzyja�nili�my i tworzymy prawie ro-
dzinê. Nie jestem ekspertem w sztuce, ale
pomagam mu. Ujê³y mnie te obrazy. Te¿ siê
trochê zmieni³em, bo by³em takim scepty-
kiem. Widzê, ¿e dzia³a ta sztuka na mnie.
Dlatego jestem mu bardzo wdziêczny i po-
magam mu jak mogê. Tutaj przy Kaziu na-
uczy³em siê jak mo¿na bezinteresownie dla
innych pracowaæ. Ja go tylko wspieram du-
chowo.

Chyba nie ma nic lepszego jak spotkanie
cz³owieka z cz³owiekiem, prawdziwa roz-
mowa, szczera.
Szczera i staniêcie w prawdzie, zrzucenie
maski i bycie naturalnym, bez ¿adnego uda-
wania. Gdy spotka³em Andrzeja i zosta³em
zaproszony, aby przenocowaæ u niego w ro-
dzinie, to zosta³em na ca³y tydzieñ. Zaprzy-
ja�nili�my siê i rozumiemy siê doskonale - z
ca³¹ jego rodzin¹ - oczywi�cie.

Dobrze jest mieæ takiego pomocnika.
Cieszê siê z tego pobytu w Bydgoszczy, ¿e
tyle dobra siê zrobi³o we wszystkich wiêzie-
niach dooko³a: w Potulicach, w Koronowie,
w Grudzi¹dzu, w Inowroc³awiu. Tutaj te¿ na
Fordonie �wiadectwo ¿ycia dawa³em im, bu-
dzi³em nadziejê, ¿e mo¿na lepiej ¿yæ, ¿e nikt
ich - wiê�niów - nie odrzuca, ¿e Jezus ich

kocha. Mia³em równie¿ spotkania w ko�cio-
³ach, tu z m³odzie¿¹ akademick¹, u ojców
Jezuitów by³em, spotka³em siê z krucjat¹ wy-
zwolenia cz³owieka, który ruch te¿ jest mi bli-
ski, i dzia³am na tej niwie ewangelizacji.

Wróæmy na chwilê do pocz¹tków pañskie-
go ¿ycia. Od kiedy pañskie nieszczê�cie
siê zaczê³o?
Od dzieciñstwa. W trzeciej klasie nauczy³em
siê paliæ, w pi¹tej legalnie pali³em papierosy
ju¿ w domu. Z ojcem alkoholikiem popija³em
i nie mog³em doczekaæ siê kiedy skoñczê
podstawówkê, ¿eby i�æ do kolesiów - w swo-
je ¿ycie. Wybiera³em zawsze z³o i zaniedby-
wa³em ca³kowicie rodzinê. Nie by³a dla mnie
autorytetem. Wa¿niejsi byli kolesie. No i za-
cz¹³em... piwko, papieroski i resztê, co ju¿
wspomina³em.

Za³o¿y³ pan w³asn¹ rodzinê?
Dziêki Bogu, ¿e nie, bo bym kolejne nieszczê-
�cia powodowa³. Mia³em dziewczynê, ale
oszukiwa³em j¹ i ca³¹ jej rodzinê, ¿e pracujê
w stoczni i dobrze zarabiam. Staæ mnie by³o,
pieni¹chów mia³em pe³no. Ona by³a z innej

miejscowo�ci, to mnie tam nikt nie zna³.

Takie �szpanowanie�?
Co� mnie potem tknê³o, nie wiem pod czyim
wp³ywem, ale napisa³em do tej niewiasty: -
Dajmy sobie spokój, ja jestem z³odziejem.
I wys³a³em tê kartkê i wiêcej siê nie odezwa-
³a. Widocznie Bóg nad tym czuwa³ i mia³ wo-
bec mnie plany, bo teraz te wszystkie do-
�wiadczenia, które przeszed³em w swoim
¿yciu ubogacaj¹ ca³e to �wiadectwo i daj¹ na-
dziejê innym.

Czyli to schodzenie w dó³ zaczê³o siê we
wczesnym dzieciñstwie ...
Bardzo wcze�nie rozpocz¹³em ca³¹ t¹ nega-
tywn¹ drogê ¿ycia. Dzi� widzê, ¿e gdy w ro-
dzinie nie ma Boga, nie ma modlitwy, nie ma
odniesienia do tych pozytywnych warto�ci, to
takie w³a�nie jest ¿ycie - smutne ¿ycie.
Jest jaka� rada, aby na tê drogê nie zej�æ?
Trzeba dbaæ o to, aby by³ rozwój wiary w ro-
dzinach. To jest najwa¿niejsze. Wtedy ma siê
szansê normalnego ¿ycia. Ja nie mia³em ¿ad-
nych przyk³adów ani ¿adnych wzorców. Wia-
ry nie zna³em od dzieciñstwa, tak ¿e nie mia-
³em gdzie uczyæ siê jak pokonywaæ proble-
my, k³opoty.
Na zakoñczenie spójrzmy jeszcze raz na
pañskie dzi�. Na obrazach widaæ takie na-
piêcie: Jezus-Tajemnica i pojedyncza oso-
ba - nie ma grupy.
Bo tu chodzi o twoj¹ osobist¹ relacjê z Bo-
giem. I dlatego jest ukazanie pojedynczej
osoby. To ma byæ indywidualna rozmowa. Ty
masz siê odk³amaæ, nie kto� za ciebie, nie
kto� zbiorowo, tylko ty indywidualnie, bo o to
chodzi. Czy wyrzekamy siê z³a? Czy wyrze-
kasz siê z³a? Wyrzekam siê ja. Wyrzekam
siê, bo to ja nie chcê czyniæ wiêcej z³a.

Jak wed³ug pana pojedyncza osoba po-
winna rozumieæ rolê Ko�cio³a?
Wspólnota jest potrzebna ku zbudowaniu i
my jeste�my wszyscy pos³ani, ¿eby�my siê
nawzajem budowali i wznosili do góry. Ka¿-
dy indywidualnie stanie przed Panem i po-
wie co zrobi³. Nie bêdzie odpowiedzialno�ci
ca³ego Ko�cio³a, ca³ej wspólnoty za co� tam.
Ty indywidualnie odpowiesz za siebie.

Jak o to siê staraæ?
Du¿o siê modlê na ró¿añcu, prowadzê roz-
wa¿ania i Pan daje mi �wiat³o. Przyjecha³em
tutaj razem z Matk¹ Bo¿¹ w Jasnogórskim
obrazie i dowiedzia³em siê, ¿e ma byæ intro-
nizacja. Przedtem by³a ewangelizacja w wiê-
zieniach i taki zapa³ kobiet, ¿e chc¹ siê mo-
dliæ i nawracaæ siê. To s¹ niesamowite ³aski.

W Potulicach dalej jest du¿o wiê�niów?
Tak. Ale maj¹ ksiêdza kapelana, pozytywnie
nastawion¹ administracjê ku temu ca³emu
ruchowi duchowej naprawy. Bardzo ma³o  jest
�wieckich z zewn¹trz, którzy przychodziliby
wspomagaæ ich modlitw¹. Wtedy jest szan-
sa na to, ¿e oni bêd¹ wychodziæ stamt¹d lep-
si.
Jest pan po konkretnych �przystankach�
w swoim ¿yciu. Co potrzeba takiemu znisz-
czonemu cz³owiekowi, który jest na dnie.
Od czego ma zacz¹æ?
Najwa¿niejsze, ¿eby go nie poni¿aæ, ale i nie
litowaæ siê nad nim. Trzeba uszanowaæ w nim
cz³owieka. On jest rzeczywi�cie zagubiony,

Od lewej: Andrzej i Kazimierz



Intronizacja obrazu MB Czêstochowskiej

BÊDZIE Z NAMI
Od kilku miesiêcy ks. Pra³at zamierza³

zakupiæ dla ko�cio³a parafialnego kopiê ob-
razu Matki Bo¿ej Jasnogórskiej. Jedna z
parafianek by³a zdecydowana zakupiæ ten
szczególny obraz. Niestety, �mieræ ks. Pra-
³ata przerwa³a te plany. Po kilku tygodniach,
do nowego ksiêdza proboszcza zg³osi³a siê
parafianka przedstawiaj¹c mu te zamierze-
nia. Koszt zakupu obrazu by³ jednak wiêk-
szy ni¿ mo¿na by³o przypuszczaæ. Trzeba
by³o trochê odczekaæ. Kiedy zebrano odpo-
wiedni¹ sumê, pojawi³ siê ojciec Kamil, pau-
lin, który pomóg³ w zrealizowaniu przedsiê-
wziêcia, które mog³o byæ i sta³o siê istotn¹
pami¹tk¹ Roku Ró¿añca �wiêtego.

W pi¹tek,  13 czerwca o godzinie 14.00
delegacja naszych parafian uda³a siê na
Jasn¹ Górê w celu odebrania kopii jasno-
górskiej ikony. Tej szczególnej pielgrzymce
towarzyszy³ niepokój ks. Proboszcza czy rze-
czywi�cie kopia bêdzie gotowa i dostojnie
wierna orygina³owi, czy uda siê j¹ bez szko-
dy przewie�æ, czy w baga¿niku autobusu
bêdzie do�æ bezpiecznego miejsca.

Na Jasnej Górze okaza³o siê wszystko
dobrze przygotowane. Ksi¹dz Proboszcz
jeszcze wieczorem za³atwia³ formalno�ci i z
niepokojem ogl¹da³ w klasztorze gotow¹ ju¿
kopiê Jasnogórskiej Ikony.

Wieczorny apel w kaplicy Cudownego
Obrazu transmitowany przez Telewizjê
Trwam by³ podziêkowaniem za szczê�liw¹
podró¿, jak równie¿ okazj¹ do wspólnej mo-
dlitwy z innymi pielgrzymami z kraju i zagra-
nicy.

W blaskach sobotniego, porannego s³oñ-
ca ks. proboszcz poprowadzi³ Drogê Krzy-
¿ow¹ na Wa³ach. O godzinie 9.30 nasi piel-
grzymi uczestniczyli we Mszy �w. w kaplicy

jasnogórskiej po³¹czonej z uroczystym prze-
kazaniem i po�wiêceniem obrazu Matki Bo-
¿ej Czêstochowskiej - Królowej Polski. Eu-
charystii przewodniczy³ ks. Proboszcz , a
kopiê ikony Naj�wiêtszej Pani po�wiêci³ o.
Paulin (Kamil Szustak, przyp. red.), który
prowadzi³ tegoroczne rekolekcje wielkopost-
ne w naszej wspólnocie. Ojcowie Paulini
po�wiecili i ofiarowali tak¿e ró¿aniec dla
naszej parafii, jako pami¹tkê pielgrzymki i
Roku Ró¿añca �wiêtego. Teraz ten ró¿aniec
umieszczony jest obok tabernakulum w ko-
�ciele.  Po Mszy �w. obraz zosta³ wyniesio-
ny z Jasnej Góry i umieszczony bezpiecz-
nie w baga¿niku autobusu. Oko³o godziny
13 oo pielgrzymka wyruszy³a w drogê po-
wrotn¹.

Podró¿y w obie strony towarzyszy³y mo-
dlitwa i �piewy. By³a to pierwsza pielgrzym-
ka pod przewodnictwem ks. Proboszcza w
jego nowej parafii. Z tej okazji ka¿dy uczest-
nik otrzyma³ na pami¹tkê ksi¹¿eczkê z serii
"Pere³ki".

Wieczorem Parafianie wraz z duszpaste-
rzem i obrazem Maryi wrócili do Fordonu.
Tego samego wieczora trwa³y jeszcze pra-
ce, aby bezpiecznie i godnie umie�ciæ Ob-
raz w ko�ciele. Siostra Mira przygotowa³a
dekoracjê kwiatow¹, ale przes³onê z tiulu
trzeba by³o przygotowaæ "na gor¹co".

W niedzielê Obraz wydawa³ siê Parafia-
nom trochê przymglony. Nie zauwa¿ali tiulu.
Na swojej szczególnej, pierwszej w naszej
parafii Mszy �w. o godzinie 13 oo, ks. neo-
prezbiter Wojciech Retman dokona³ introni-
zacji Obrazu, czyli pierwszej wspólnotowej
modlitwy przed nim w naszym ko�ciele. Znak
Bo¿ej Opatrzno�ci.

PIELGRZYMI MGIPK, FOTO MIETEK
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KAZIMIERZ
PAW£OWSKI

   Urodzi³ siê w rodzinie z problemem alkoho-
lowym. Po skoñczeniu szko³y podstawowej
szybko zszed³ na z³¹ drogê. Przez 35 lat by³
alkoholikiem, narkomanem, wiê�niem, recy-
dywist¹. Stoczy³ siê na samo dno ludzkiej
egzystencji. Z tego rynsztoku zosta³ wyrwa-
ny przez Jezusa Chrystusa i nawróci³ siê.
   Po nawróceniu Jezus da³ mu nowe ¿ycie,
nada³ jego ¿yciu sens. Zosta³ u³askawiony,
pojedna³ siê z rodzin¹. Napisa³ ksi¹¿kê pt.
"Wiara i ¿ycie nie tylko w obrazach", która
sta³a siê od momentu wydania bestsellerem.
Obdarzony zosta³ ³ask¹ malowania obra-
zów, które rozesz³y siê po Polsce i �wiecie.
Namalowa³ ich ponad 250. Pisze wiersze.
   Od 11 lat jest na drodze powrotu. Po na-
wróceniu sta³ siê ewangelizatorem i rodza-
jem �wiat³a ostrzegawczego dla innych -
szczególnie m³odych ludzi. Ewangelizuje w
wiêzieniach, o�rodkach chorych na AIDS itd.
Otrzyma³ osobiste b³ogos³awieñstwo Ojca
�wiêtego, wyró¿nienie od Bractwa Wiêzien-
nego.
   Dzi� mieszka w �winouj�ciu, ale nie usie-

ale jest cz³owiekiem. Trzeba doceniæ to, jak
on co� dobrego zrobi, dowarto�ciowaæ fakt,
¿e nie jest odrzuconym, ¿e jest nadal cz³o-
wiekiem. Nie nale¿y go �do³owaæ�. Bo je¿eli
bêdziemy go do³owaæ to on bêdzie siê coraz
bardziej zamyka³ i bêdzie mu trudniej do Boga
wróciæ.

A jakie ostrze¿enie chcia³by pan przeka-
zaæ m³odym?
¯eby nie ulegali deprawacji, nie ulegali z³ym
wp³ywom zgubnego �wiata medialnego, ³a-
twych korzy�ci, przyjemno�ci. �wiat material-
ny nic nie daje, bo to jest ulotne. ��wiat� �ci¹-
ga m³odzie¿, deprawuje wszystkich, nie ma
szacunku dla rodziny i warto�ci pozytywnych.
Liczy siê agresja, chwilowy szpan.

Dziêkujemy za rozmowê i ¿yczymy wiele
³ask Bo¿ych na dalsz¹ drogê.
I ja dziêkujê i odwzajemniam.

Od redakcji:  Rozmowê z panem Kazimierzem
przeprowadzono 15 czerwca br. w Bydgosz-
czy. Tekst rozmowy nie jest autoryzowany.
Pan Kazimierz przekaza³ dla PT. Czytelników
nastêpuj¹ce s³owa:

 �Dla Czytelników �Na o�cie¿� wraz z ¿ycze-
niami wielu ³ask Bo¿ych, pomy�lno�ci i pe³-
nego zaufania Bo¿emu mi³osierdziu, bo w
nim ca³a Pe³nia ¿ycia - z pamiêci¹ w modli-
twie

Dobry £otr -  Kazimierz Paw³owski
15.06.2003 r.
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W uroczysto�æ Trójcy �wiêtej - 15 czerw-
ca 2003 roku o godzinie 13.00 powitali�my
obraz MB Czêstochowskiej u Królowej Mê-
czenników. Warto wspomnieæ, ¿e w tym roku
mija 25 rocznica peregrynacji MB Czêsto-
chowskiej w Archidiecezji Gnie�nieñskiej oraz
15 rocznica Jej pobytu w naszej wspólnocie
parafialnej. Mszê �w. sekundycyjn¹ sprawo-
wa³  neoprezbiter ks. Wojciech Retman, któ-
ry równie¿ dokona³ aktu intronizacji obrazu
Matki Bo¿ej.

Uroczysto�æ rozpoczêto powitaniem ks.
Neoprezbitera przez poszczególne grupy i
wspólnoty oraz Radê Parafialn¹.

Kazanie wyg³osi³ ks. Proboszcz Przemy-
s³aw Ksi¹¿ek. Powiedzia³ on m.in.:

"(...) Jezus ka¿e Aposto³om g³osiæ wszyst-
ko co im przekaza³ w imiê Ojca i Syna i Du-
cha �wiêtego. I podkre�la³: <A oto Ja jestem
z Wami po wszystkie dni, a¿ do skoñczenia
�wiata.> Mówi³ to tak jasno, ¿e Aposto³owie
nie mieli ¿adnych w¹tpliwo�ci. Te s³owa s³y-
szy dzisiaj nasz Neoprezbiter, który tydzieñ
temu otrzyma³ �wiêcenia kap³añskie w kate-
drze gnie�nieñskiej, na którego drodze do
kap³añstwa ten Ko�ció³, ta wspólnota wywar-
³y znacz¹cy wp³yw. (...) A wszystko to dzieje
siê w roku og³oszonym przez Ojca �wiêtego
Jana Paw³a II jako Rok Ró¿añcowy. W roku
naznaczonym wiêc modlitw¹ ró¿añcow¹,
ksi¹dz niejako otrzymuje specjalne b³ogos³a-
wieñstwo od Matki Bo¿ej, której wizerunek
po�wiêcony wczoraj rano w Kaplicy Cudow-
nego Obrazu, zosta³ dziêki dobroci i ¿yczli-
wo�ci parafian, tu przywieziony i tu powie-
szony. Niejako w ten sposób ca³a jego droga
kap³añska, która jest przed nim znajduje siê
pod opiek¹ Maryi.

¯yczê Ci, Ksiê¿e Wojciechu, aby Maryja
pomaga³a Ci wykonaæ to, czego wymaga od
Ciebie Chrystus, a co jest krótko zawarte w
dzisiejszej Ewangelii: "Id�cie, nauczajcie,
chrzcz¹c". (...) A teraz proszê aby� dokona³
intronizacji, czyli pierwszego religijnego aktu
spo³ecznego w tej �wi¹tyni Wizerunku, który
przypomina nam Maryjê, nasz naród i jego
tradycje."

Maryjê powita³ przedstawiciel parafii:
�O Maryjo witamy Ciebie tak, jak kilka-

na�cie lat temu witali�my Ciê go�cinnie
na fundamentach tego ko�cio³a. Witamy
Ciebie tak, jak prawie siedem lat temu wi-
tali�my Ciebie w Figurze Fatimskiej. Wi-
tamy i prosimy: B¹d� Matko z nami."

Nastêpnie Neoprezbiter poprowadzi³ akt
intronizacji mówi¹c:

Drodzy Bracia i Siostry.
Z rado�ci¹ zgromadzili�my siê aby w Roku

Ró¿añca �wiêtego pob³ogos³awiæ obraz Naj-
�wiêtszej Maryi Panny. Wizerunek ten wyko-
nany pod wezwaniem Matki Boskiej Jasno-
górskiej, Królowej Polski, bêdzie nam przy-
pomina³, jak nierozerwalny zwi¹zek istnieje
pomiêdzy Naj�wiêtsz¹ Maryj¹ Pann¹ a Chry-
stusem i Jego Ko�cio³em, a tak¿e naszym na-
rodem. Obecno�æ tego obrazu przypominaæ
nam bêdzie Jasn¹ Górê, nasze narodowe
sanktuarium oraz kaplicê z obrazem �wiêtej
Bo¿ej Rodzicielki. Modl¹c siê przed tym ob-

razem bêdziemy my�l¹ i sercem pielgrzymo-
waæ przed tron Jasnogórskiej Matki, Królo-
wej naszego narodu.

Modlitwa: Ojcze �wiêty, pokornie Ciê
b³agamy, niech Twoi wierni zawsze dozna-
j¹ opieki Naj�wiêtszej Dziewicy, a ogl¹da-
j¹c oczami Jej podobieñstwo niech
ukszta³tuj¹ w sobie serca, niech trwaj¹ w
niewzruszonej wierze i silnej nadziei, mi-
³o�ci gotowej do czynu i w szczerej poko-
rze. Niech w cierpieniu zachowaj¹ mê-
stwo, a w ubóstwie poczucie godno�ci.
Niech bêd¹ cierpliwi w przeciwno�ciach,
w powodzeniu otwarci na potrzeby bli�-
nich, niech wprowadzaj¹ pokój i sprawie-
dliwo�æ. Niech przychodz¹ drogami �wia-
t³a w mi³o�ci ku Tobie i braciom id¹cym
do wiecznej ojczyzny, którym Naj�wiêtsza
Panna z Jasnej Góry ja�nieje jako Królo-
wa przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Maryjo, zawierzaj¹c Tobie moje kap³añstwo
u jego pocz¹tków, dziêkujê za ³askê powo³a-
nia i razem ze wszystkimi tu obecnymi przed
Twoim wizerunkiem proszê o umocnienie w
powo³aniu moich braci kap³anów pracuj¹cych
w tej parafii oraz usilnie proszê o potrzebne
³aski dla ca³ej parafii ciesz¹cej siê Twoim imie-
niem Królowej Mêczenników. Amen.

Na zakoñczenie ks. Wojciech powiedzia³:
�Serce moje jest przepe³nione wdziêczno-

�ci¹ wzglêdem Pana Boga za to i¿ mog³em
przyj¹æ �wiêcenia kap³añskie, ten bezcenny
dar, i ¿e mog³em odprawiaæ w swej parafii w
Rogowie prymicyjn¹ Mszê �wiêt¹, ¿e Chry-
stus przeznaczy³ mnie do swojej s³u¿by. Za
to jestem ogromnie wdziêczny, ¿e po�ród tylu
innych ludzi w³a�nie wybra³ mnie, powo³a³ do
swojej pracy w winnicy, jako swojego kap³a-
na. Dzisiaj tak¿e cieszê siê bardzo, ¿e w tej
parafii, w uroczysto�æ Trójcy �wiêtej po�ród
was mog³em odprawiaæ uroczyst¹ Mszê
�wiêt¹, dokonaæ intronizacji obrazu Matki
Bo¿ej Czêstochowskiej. Za to równie¿ jestem
ogromnie wdziêczny. Pracowa³em tutaj ca³y
rok, dozna³em wiele dobroci. <Id�cie i na-
uczajcie wszystkie narody, udzielaj¹c im
chrztu w imiê Ojca i Syna i Ducha �wiête-
go.> Ksi¹dz Proboszcz dzisiaj zwróci³ uwa-

gê na te s³owa, ¿e Pan Bóg mnie posy³a abym
pracowa³, chrzci³, naucza³. Jest to wielka od-
powiedzialno�æ. Dziêkujê Bogu za dar ka-
p³añstwa, dziêkujê moim Rodzicom, Rodzeñ-
stwu, ¿e s¹ tutaj ze mn¹, ¿e uczestnicz¹ w
tej Mszy �wiêtej, ¿e razem ze mn¹ siê modl¹
i wspieraj¹ mnie zawsze pomoc¹.

Dziêkujê Ksiêdzu Dziekanowi Przemys³a-
wowi Ksi¹¿kowi, ¿e wspiera³ mnie i prowa-
dzi³, dziêkujê te¿ by³emu, �wiêtej pamiêci
ksiêdzu Proboszczowi Zygmuntowi Trybow-
skiemu, w intencji którego odprawia³em tê
Mszê �wiêt¹. Wierzê, ¿e on jest teraz po�ród
nas obecny duchowo i wtedy kiedy jest mi
ciê¿ko, przypominam sobie te wspólne chwi-
le z nim spêdzone, wspólny ró¿aniec, wspól-
n¹ Koronkê, jego ¿arty, jego pomoc i zawsze
jest mi l¿ej.

Dziêkujê Wszystkim Ksiê¿om Wikariu-
szom: Zbigniewowi, Adamowi, Edwardowi,
Dariuszowi a tak¿e ksiê¿om rezydentom:
seniorowi Janowi i Krzysztofowi za serdecz-
n¹ atmosferê, ¿yczliwo�æ i wsparcie.

Dziêkujê wszystkim delegacjom za ¿ycze-
nia, dobre s³owo i modlitwê.

Dziêkujê tym wszystkim, którzy przyczynili
siê do u�wietnienia tej uroczysto�ci: Chóro-
wi, pani Ewie - organistce, s³u¿bie o³tarza i
wszystkim wam, ¿e jeste�cie tutaj, pamiêta-
cie o mnie w modlitwach i o tê modlitwê chcia³-
bym prosiæ, abym by³ kap³anem wed³ug ser-
ca Bo¿ego. Abym móg³ wam s³u¿yæ sercem
otwartym, wielkodusznym.

Dziêkujê tym wszystkim, którzy przyczynili
siê do wystroju tej �wi¹tyni - Bóg zap³aæ.

Pokój Bo¿y, który przewy¿sza wszelki
umys³, niech strze¿e naszych serc i my�li...
Niech Was b³ogos³awi Bóg Wszechmog¹cy
Ojciec, Syn i Duch �wiêty. Amen.

Na zakoñczenie uczestnicy otrzymali pry-
micyjne b³ogos³awieñstwo i pami¹tkowe ob-
razki.

IRENA JADWIGA, FOTO WALDEMAR

Od redakcji: Wypowiedzi poszczególnych osób,
jak i tre�æ aktu intronizacji przytoczono na pod-
stawie zapisu magnetofonowego.



Tytu³ Matki Bo¿ej Anielskiej pochodzi od
bardzo dawna i wi¹¿e siê �ci�le z dzisiejszym
tytu³em Matki Bo¿ej Królowej. Maryja Panna
zosta³a ukoronowana w niebie przez Boga
Najwy¿szego w�ród Anio³ów. Na freskach z
okresu XII i XIII wieku przedstawiano czêsto
scenê Ukoronowania Matki Bo¿ej, w której
Bóg, zwykle pod postaci¹ Jezusa Chrystu-
sa, posadziwszy J¹ na tronie nak³ada na Jej
g³owê koronê, a w scenê koronacji wpatruj¹
siê z oddali Anio³owie. Dlatego te¿ Maryjê na-
zywano Anielsk¹ Królow¹ nieba i ziemi.

PORCJUNKULA, CZYLI CZ¥STECZKA
Dlatego prawdopodobnie budowniczowie

i u¿ytkownicy malutkiej kapliczki - ko�ció³ka
na skraju lasu Porcjunkula, oko³o 3 kilome-
trów od Asy¿u nadali mu tytu³ Matki Bo¿ej
Anielskiej. Czczono w nim, w specjalny spo-
sób, ukoronowanie Maryi w�ród Anio³ów.
Warto nadmieniæ, ¿e t³umaczone z jêzyka ³a-
ciñskiego wyra¿enie Porcjunkula oznacza
tyle, co cz¹steczka, lub kawal¹tek. Ko�ció-
³ek ten by³ pocz¹tkowo w u¿ytkowaniu klasz-
toru benedyktynów z Góry Subiaco, ale ze
wzglêdu na swe niewielkie rozmiary i odda-
lenie popada³ w zapomnienie. Dosz³o do
tego, ¿e by³ powa¿nie zaniedbany i zniszczo-
ny. W takim stanie kapliczk¹ zainteresowa³
siê przysz³y wielki �wiêty, ubogi Franciszek z
Asy¿u, kiedy zacz¹³ odkrywaæ swoje powo-
³anie zakonne. On to naprawi³ opuszczon¹
kapliczkê i na krótko przy niej zamieszka³.
MATKA BO¯A ANIELSKA
KOLEBK¥ ZAKONU

Po ustnym zatwierdzeniu regu³y francisz-
kañskiej przez papie¿a Innocentego III Fran-
ciszek powróci³ do kapliczki w Porcjunkuli.
Zamierza³ zamieszkaæ tam z braæmi, tote¿
zwróci³ siê w tej sprawie z pro�b¹  do bene-
dyktynów o udostêpnienie im tego ko�ció³ka.
Benedyktyni kapliczkê mu ofiarowali ¿¹daj¹c
w zamian raz w roku koszyk ryb, jako sym-
boliczn¹ dzier¿awê. Franciszek pe³en rado-
�ci przyj¹³ ten dar bêd¹c szczê�liwym, ¿e
nawet tak bardzo drogie mu miejsce, jak ten
"kawal¹tek" nie bêdzie tak naprawdê ani jego,
ani braci w³asno�ci¹.

W ten sposób Matka Bo¿a Anielska sta³a
siê pierwszym klasztorem braci mniejszych -
franciszkanów, a za³o¿yciel, �w. Franciszek
uwa¿a³ to miejsce za swój dom, do którego
zawsze wraca³ i w którym odszed³ z tego
�wiata. Tutaj te¿ przebywali franciszkanie z
dala od ludzi obcuj¹c tylko ze �swoj¹ Matk¹ i
Anio³ami�. Tu ka¿dy z nich odprawia³ codzien-
nie jedn¹ Mszê �w. Tu te¿ zosta³a odprawio-
na, pierwsza franciszkañska Liturgia Godzin,
wed³ug wzorów rzymskich.

SZALONY POMYS£ FRANCISZKA
Przywi¹zanie Franciszka do tego miejsca

i jego ogromna ufno�æ we wstawiennictwo
Maryi zaowocowa³y niezwyk³ym jak na tamte
czasy pomys³em. �wiêty Franciszek maj¹c
na uwadze ludzi biednych pragn¹³, aby na-
wiedzaj¹cy ten ko�ció³ek mogli dost¹piæ ta-
kich samych ³ask, jak pielgrzymi do Ziemi
�wiêtej, do Grobów Aposto³ów Piotra i Paw-

�wiêta ku czci Matki Bo¿ej (13)

MATKI  BO¯EJ  ANIELSKIEJ
³a w Rzymie, czy �w. Jakuba w Compostelli.
Modli³ siê do Matki Bo¿ej gor¹co o mo¿liwo�æ
realizacji swego planu. Pewnego razu zoba-
czy³ na w³asne oczy Matkê Bo¿¹, która za-
chêci³a go, aby prosi³ J¹ o co tylko zechce.
Poprosi³ wiêc o ³askê odpustu i otrzyma³ od
Niej zapewnienie, ¿e j¹ dostanie. Zwróci³ siê
�mia³o do Ojca �wiêtego Honoriusza III z t¹
pro�b¹, a ten odpust taki zatwierdzi³ w dniu 2
sierpnia, w rocznicê po�wiêcenia ko�ció³ka
w Porcunkuli, czyli franciszkañskiego "kawa-
l¹tka".

ODPUST PORCJUNKULI DZISIAJ
Wspomnienie Matki Bo¿ej Anielskiej ob-

chodzone zawsze 2 sierpnia w Ko�ciele na
�wiecie �ci�le ³¹czy siê z zatwierdzonym
wspomnianym wcze�niej odpustem. W tym
dniu we wszystkich ko�cio³ach franciszkañ-
skich, jak i we wszystkich ko�cio³ach para-
fialnych mo¿na otrzymaæ odpust zupe³ny pod
tak zwanymi zwyk³ymi warunkami. W ten spo-
sób zi�ci³o siê marzenie �w. Franciszka po-
wierzone Matce Anielskiej, aby ka¿dy, nawet
najubo¿szy, nie potrzebuj¹c pieniêdzy na piel-
grzymki do pewnych miejsc  móg³ skorzystaæ
z ³ask p³yn¹cych przez rêce Anielskiej Pani.

NA�LADOWCY �WIÊTEGO FRANCISZKA
W historii Ko�cio³a znamy wielu na�ladow-

ców i gorliwych czcicieli Matki Bo¿ej Aniel-
skiej - Niepokalanej Pani Naj�wiêtszej. Wspo-
mnê tylko dwóch z nich:

Pierwszym by³ ¿yj¹cy 700 lat pó�niej fran-
ciszkanin �w. Maksymilian Maria Kolbe, któ-
ry do tytu³u swej patronki Anielska dodawa³
zawsze Niepokalana. Mówi³ on kiedy�: Nie
mo¿na pod¹¿aæ radosnym sercem za Zba-
wicielem, nie zawierzaj¹c siê najpierw Aniel-
skiej Niepokalanej Jego Matce. Pomimo
szczerych chêci pój�cia za Jezusem cz³apie-
my siê gdzie� na koñcu, narzekaj¹c i wlok¹c
swój krzy¿ po ziemi, krzy¿, który przecie ma
nam otworzyæ niebo�. W innym miejscu na-
wo³ywa³: �Pielgrzymujmy do Niej! Pielgrzymuj-
my, nie tylko do tych znanych wielkich sank-
tuariów, ale pielgrzymujmy równie¿ do ko�cio-
³ów i kapliczek jej po�wiêconych bêd¹cych w
pobli¿u naszych miast i wsi. Pielgrzymujmy
w intencji ratowania Ojczyzny i ca³ego �wia-
ta, bo tylko z Ni¹, Anielsk¹ Niepokalan¹
zmia¿d¿ymy g³owê starodawnego wê¿a i od-
mienimy oblicze �wiata.�

Drugim by³ wielki stygmatyk - �w. ojciec
Pio, który spisuj¹c swe �My�li� napisa³: �Tak
bym chcia³ mieæ bardzo mocny g³os, aby nim
wezwaæ grzeszników ca³ego �wiata, by ko-
chali Maryjê dziewicê. To jednak przekracza
moje mo¿liwo�ci. Prosi³em wiêc mojego ko-
chanego Anio³a Stró¿a, by on zwróci³ siê do
Matki Anielskiej i poprosi³ J¹, aby pozwoli³a
mu wype³niæ za mnie to zadanie.�

Wspominaj¹c widzenie z dnia 2 sierpnia
pisa³ za�: �Duch mój odczu³ od razu - i to w
jednym momencie - ¿e jaka� wy¿sza moc
przenios³a mnie do ogromnie wielkiego po-
koju, o�wietlonego wspania³ymi �wiat³ami. Na
jednym z tronów, ozdobionych klejnotami, zo-
baczy³em siedz¹c¹ Pani¹ o wyj¹tkowej i rzad-

kiej piêkno�ci. Na Swym ³onie trzyma³a Dzie-
ci¹tko, które przybra³o majestatyczn¹ posta-
wê. (...) Woko³o by³a wielka rzesza anio³ów,
które promieniowa³y swym blaskiem. By³a to
Naj�wiêtsza Dziewica - Matka Bo¿a Aniel-
ska.�

KULT MATKI BO¯EJ ANIELSKIEJ
W POLSCE

Szczególnym kultem Matkê Bo¿¹ Anielsk¹
otaczaj¹ wszelkie rodziny franciszkañskie. To
przecie¿ od samego powstania ICH szcze-
gólna patronka. W kraju istnieje te¿ kilka ko-
�cio³ów pod Jej wezwaniem. Najwa¿niejszy
z nich znajduje siê na pó³nocno wschodnich
rubie¿ach naszego kraju, w Lipsku. W tym
sanktuarium znajduje siê ³askami s³yn¹cy
obraz Matki Bo¿ej Anielskiej, zwany popular-
nie Matk¹ Bazyliank¹, poniewa¿ wed³ug le-
gendy w okolice Lipska przyniós³ go w XVIII
wieku z Wileñszczyzny kwestarz bazylianin.
Obraz ukoronowany koronami papieskimi w
dniu 2 sierpnia 2001 roku  ma sw¹ bogat¹
historiê. By³ w cerkwi prawos³awnej, czcili go
w swej �wi¹tyni grekokatolicy ¿yj¹cy na tych
ziemiach, a od prawie 80 lat jest w obecnym
ko�ciele. Wszêdzie Matka Bo¿a Anielska -
Szafarka ³ask nie szczêdzi³a ich nikomu kto
siê do Niej zwraca³. O tym niech �wiadczy
fakt, ¿e dzi� obok tego obrazu wisz¹ dwa
inne, przedstawiaj¹ce osoby ¿yj¹ce niedaw-
no w tej parafii, wielkie czcicielki Matki Aniel-
skiej, a dzi� uznane jako b³ogos³awione. S¹
nimi beatyfikowana w gronie mêczenników II
wojny w dniu 13 czerwca 1999 roku w War-
szawie Maria Biernacka, oraz b³ogos³awiona
w dniu 5 marca 2000 roku w Rzymie mêczen-
nica z Nowogródka, Julia Rapiej, nazaretan-
ka znana pod imieniem zakonnym jako Ma-
ria Sergia.

KFAD

Materia³y �ród³owe: Matka Bo¿a Anielska - O.
Paulin Sotowski (OFM Conv) Rycerz Niepoka-
lanej 7/8-2002; W Maryi zwyciêstwo - Ks. Teofil
Siuda  Rycerz Niepokalanej 8-1976; Z Niepoka-
lan¹ i Anielsk¹ na ratunek �wiata - Jan Topolski
�ród³o 42-1999; Anielska Matka Bazylianka i Jej
miejsce  Zofia Korkoz z Lipska  Folder wydany
przez Wydawnictwo Niepokalanów w 2002 roku
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Do kraju tego...
By³am w sobotê (12 lipca br.) na Mszy �wiêtej

wieczornej. Wesz³am do ko�cio³a bocznym wej-
�ciem. Z ko�cio³a w³a�nie wychodzi³a Para M³o-
da. Pod chórem czekali na nich go�cie weselni,
którzy przed chwil¹ modlili siê w ich intencji. Ko-
�ció³ by³ piêknie przystrojony kwiatami, a posadz-
ka l�ni³a czysto�ci¹.

Po Mszy �wiêtej, chc¹c nabyæ od ministran-
tów "Przewodnik Katolicki", wychodzi³am g³ównym
wyj�ciem. Na posadzce pod chórem le¿a³o pe³no
ry¿u, który by³ rozdeptany a¿ do ³awek. Posz³am
do ko�cielnego i razem zamietli�my ziarna, aby
jako� przygotowaæ ko�ció³ na niedzielê. Posadz-
ka ju¿ nie b³yszcza³a i niektórych rozdeptanych
ziaren nie sz³o usun¹æ.

Kiedy� pewien poeta stêskniony za krajem pi-
sa³: "Do kraju tego, gdzie kruszynê chleba pod-
nosz¹ z ziemi przez uszanowanie dla darów nie-
ba, têskno mi Panie." Czy ju¿ nie ma tego kraju
gdzie ludzie szanuj¹ jedzenie i pracê drugiego
cz³owieka? W jakie ¿ycie id¹ m³odzi, którzy dep-
cz¹ po jedzeniu? I co chc¹ wyraziæ ci, którzy im to
jedzenie rzucaj¹ pod nogi?

IRENA



Ze szko³y do szko³y

PRZEJ�CIE
z Ani¹ - tegoroczn¹ absolwentk¹ gimnazjum rozmawia Wojciech

Sezon wakacyjny w pe³ni, wiêc postano-
wi³em podpytaæ tatê o jego refleksje zwi¹za-
ne z wakacjami, tymi o trochê innym zna-
czeniu.

Faktycznie, od prawie 18 lat jestem na
d³ugich wakacjach zwanych przez niektórych
zas³u¿onym wypoczynkiem a przez innych
prozaicznie emerytur¹.

Uwierzcie mi proszê, ¿e na czas nieak-
tywno�ci zawodowej patrzy siê w zale¿no�ci
od wieku i  w³asnego podej�cia do "proble-
mu"! Maj¹c lat ok. 30, 40, nie my�li siê jesz-
cze o emeryturze i bardzo dobrze! Czas jest
jednak nieub³agany i w koñcu nadchodzi ten
uroczysty dzieñ po¿egnania siê z prac¹, ko-
legami, troskami zawodowymi i codziennym
wstawaniem.

Na po¿egnaniu nie mo¿e zabrakn¹æ lu-
krowanych wyst¹pieñ, czasem "szczerego"
¿alu z powodu odej�cia wspó³pracownika itd.
Formy wyst¹pieñ, toastów czy po prostu
s³ów uzale¿nione s¹, wydaje mi siê, od tego
jakim siê by³o cz³owiekiem, pracownikiem i
koleg¹.

Kiedy ju¿ wybrzmi¹ peany" na cze�æ i ku
chwale" pozostaje raczej szara codzienno�æ
i borykanie siê z przeciwno�ciami losu.

Los emeryta jaki jest- ka¿dy widzi! Wiêk-
szo�æ ludzi w moi wieku lubi z zasady narze-
kaæ i czasem nie nale¿y im siê dziwiæ. Jed-
nak czy biadolenie nad sob¹ co� zmieni?
Polepszy? Doda do skromnej emeryturki?

Chyba nie, a tylko podniesie w organi-
zmie poziom adrenaliny i cholesterolu! Ro-
zumiem pewne rozgoryczenie,(  sam przez
to przechodzi³em) ¿e ju¿ stajemy siê zbêdni
i niepotrzebni!  A popatrzmy: kiedy mieli�my
tyle czasu dla siebie? Kiedy mogli�my po-
zwoliæ sobie na wylegiwanie siê w "piórkach"
do powiedzmy 9 czy 10 rano? Kiedy nie li-
cz¹c sobie czasu mogli�my pojechaæ do ro-
dzinki nie widzianej od lat?

Tak, tak dopiero teraz mamy czas na wie-
le spraw odpychanych i przek³adanych z
dnia na dzieñ i z tygodnia na tydzieñ. Po-
tem dni i tygodnie zmieniaj¹ siê w lata, a z
rodzin¹ spotykamy siê na pogrzebach i w
szpitalach. Powie kto�, ¿e siê ju¿ nie chce a
i si³y nie te! Pewnie, to wszystko prawda,
ale czy bêd¹c na emeryturze trzeba od razu
wpa�æ w ciep³e kapcie i poza spogl¹daniem
przez okno i wyj�ciem na targowisko nie
uprawiaæ innego "sportu"? A teatr, kino, przy-
roda? Staæ nas chyba raz na miesi¹c na
wyj�cie do teatru czy zafundowanie sobie
innej kulturalnej rozrywki? Nie wolno zamy-
kaæ siê w codzienno�ci szarej i pozbawio-
nej sensu.

Jest powód dla którego trzeba niestety
zrezygnowaæ z wielu a czasem wszystkich
"pokus" ¿ycia na wolno�ci. To oczywi�cie
nasze zdrowie! Jednak jest to sytuacja zro-
zumia³a i nikt rozs¹dny nie bêdzie mia³ pre-
tensji o "osiad³y" tryb ¿ycia, kiedy si³y czy
zdrowie nie dopisuj¹. Wielu jest jednak po-

Tato powiedzia³

D£UGIE
WAKACJE

Skoñczy³ siê pewien etap w twoim ¿yciu.
Czy by³ on wa¿ny dla ciebie?
Napewno wa¿ny! Gimnazjum, to w pewnym
sensie jakby przygotowanie do nauki przez
du¿e "N" w liceum.

Czy z ¿alem opuszczasz mury szko³y?
Raczej tak! Zostaj¹ w nich wspomnienia te
dobre i te z³e! Z³ych potem siê nie pamiêta i
zachowam w pamiêci tylko te dobre chwile.

Czy uwa¿asz, ¿e system nauki podsta-
wówka-gimnazjum-szko³a �rednia jest
lepszy od dawnego tzn. podstawówka i
odrazu szko³a �rednia?
Uczyæ siê trzeba w ka¿dym systemie. Nie ma
to chyba znaczenia dla samej nauki. £atwiej
jest chyba nauczycielom ukierunkowaæ
uczniów i dostosowaæ typ szko³y �redniej do
umiejêtno�ci ucznia.
Czy w ci¹gu trzech lat gimnazjum uda³o
Ci siê kiedy� �zagi¹æ� nauczyciela?
Oczywi�cie, ¿e tak! Ale szczegó³y ze zrozu-
mia³ych wzglêdów wolê zachowaæ dla sie-
bie!
Jakie przedmioty sprawia³y Ci trudno�ci
i dlaczego?
My�lê, ¿e wielkich trudno�ci nie by³o. Ale nie
mo¿na powiedzieæ, ¿e ich w ogóle nie mia-
³am. Jestem raczej humanistk¹ i przedmio-
tom �cis³ym jak matematyka, fizyka czy che-
mia, musia³am po�wiêciæ wiêcej czasu i prze-
zwyciê¿aæ w³asn¹ niechêæ i... czasem leni-
stwo.

Kto uczy³ ciê religii?
Ksi¹dz Edward.
Jakim by³ katechet¹ i jak postrzegany by³
przez klasê?
Bardzo go wszyscy lubili i szanowali. Zawsze
u�miechniêty i gotowy do pomocy. Nigdy nie
odmówi³ nikomu rady czy pomocy! Bêdê za-
wsze mile go wspominaæ!

Czy by³y tematy, których ks. Edward uni-
ka³ albo sprawia³y mu k³opot?
Nie! Takich tematów nie by³o. Je�li chcieli-
�my o czym� porozmawiaæ b¹d� o co� za-
pytaæ zawsze t³umaczy³ nam wszystko i roz-

mawia³ z nami o wszystkim co interesowa³o
klasê! Ale muszê przyznaæ równie¿, ze nie
zawsze byli�my klas¹ do koñca grzeczn¹ i
zdyscyplinowan¹!
Etap gimnazjalny zakoñczony. Co dalej?
Oczywi�cie szko³a �rednia czyli Liceum.

Czym kierowa³a� siê przy wyborze szko-
³y?
Wybra³am szko³ê o profilu takim, jaki odpo-
wiada moim zainteresowaniom i który pozwo-
li mi w przysz³o�ci kontynuowaæ dalsz¹ na-
ukê, a potem pracowaæ.
Czy wybór szko³y i jej profilu by³ twoj¹
samodzieln¹ i suwerenn¹ decyzj¹ czy
podlega³a� jakim� naciskom i sugestiom?
Decyzja ta by³a ca³kowicie samodzielna i su-
werenna! Jedynymi sugestiami ze strony ro-
dziców by³y podpowiedzi dotycz¹ce nazwy
lub numeru szko³y, któr¹ najlepiej wybraæ!
Boisz siê nowej szko³y?
Zmiana szko³y dla wielu to du¿y stres i oba-
wy. Ja raczej im nie podlegam. Jedyn¹ mo¿e
obaw¹ jak¹ mam, to obawa przed nowymi
nauczycielami.
Pointa starego dowcipu mówi:..."jeszcze
tylko lanie i wakacje!" Jakie masz plany
wakacyjne?
Nie chcê zapeszaæ, ale mam propozycje wy-
jazdowe a co z tego wyniknie czas poka¿e,
ale my�lê, ¿e bêdê siê dobrze bawiæ i wypo-
czywaæ przed nowym rokiem nauki!
Czy zamierzasz co� zmieniæ w swoim "po-
dej�ciu" do nauki w nowej szkole?
My�lê, ¿e na pewno przy³o¿ê siê solidnie do
nauki ju¿ w I klasie, by potem ³atwiej by³o
przechodziæ na trudniejsze stopnie ¿ycia li-
cealnego!

Jak wyobra¿asz sobie now¹ szko³ê?
Jestem optymistk¹ i my�lê, ¿e wszystko pój-
dzie po mojej my�li!
Na zakoñczenie, co chcia³aby� powie-
dzieæ swoim rówie�nikom koñcz¹cym w
przysz³ym roku gimnazjum?
Po prostu trzeba zabraæ siê do pocz¹tku roku
do nauki! Je¿eli od samego pocz¹tku bêd¹
siê solidnie uczyæ, to nie maj¹ siê czego baæ
ani czym martwiæ! Nie jest tak �le! Dacie
radê!!!
Na samym koñcu ¿yczê ci udanych wa-
kacji i potem samych dobrych ocen w wy-
branej przez ciebie szkole!
Dziêkujê bardzo i tak samo, ¿yczê powodze-
nia!

Od redakcji:
Szanuj¹c wolê Ani jej szczegó³owy biogram
zachowali�my in péctore (³ac. w sekrecie).
________

Lekarstwo
Jakie jest lekarstwo na mi³o�æ od pierwsze-
go wejrzenia? - Spojrzeæ drugi raz...
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�ród nas "seniorów" ¿yj¹cych aktywnie i nie
poddaj¹cych siê szaro�ci i spowolnieniu.

Mamy naprawdê d³ugie wakacje, a jak je
prze¿yjemy i wykorzystamy czas dany przez
Boga od nas tylko zale¿y!

�piewano kiedy�: "Weso³e jest ¿ycie sta-
ruszka". A czy je sobie rozweselimy tylko my
sami decydujemy! Na zbyt wiele nie ma co
liczyæ,  ale "¿yjmy póki czas". Dziêkujmy
Bogu za to co dobre w ¿yciu, a to co trudne
sk³adajmy Mu jako nasz¹ ofiarê!

¯yczê zdrowia, zdrowia i jeszcze raz
u�miechu i optymizmu!

Za m³ody jestem by to komentowaæ, ale
mo¿e trzeba wybiegaæ czasem trochê w
przysz³o�æ i �przygotowywaæ sobie grunt�?

WOJCIECH



LEDNICKA AMBASADA
Ambasada to miejsce, gdzie
mo¿na podzieliæ siê z innymi
owocami do�wiadczeñ i prze-
¿yæ lednickich, to �ród³o
informacji o Lednicy.
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Kochani, dziêkujê, ¿e tak licznie przyjecha-
li�cie na Pola Lednickie! By³o nas 135 tysiê-
cy, m³odszych i starszych, ale zawsze m³o-
dych duchem. Dziêkujê Wam wszystkim za
entuzjazm wiary, za to, ¿e dali�cie siê porwaæ
w t¹ Noc Zes³ania Ducha �wiêtego.

Niezapomniany ocean �wiat³a, wspólne
oczekiwanie na Oblubieñca, który przyszed³
do nas w Ikonie Chrystusa Przemienionego i
towarzysz¹cy Jego przybyciu ponad stutrzy-
dziestotysiêczny chór.

Dziêkujê Wam tak¿e za milczenie wobec
Naj�wiêtszego Sakramentu; to najbardziej
niesamowita chwila spotkania - zupe³na ci-
sza naszej lednickiej wspólnoty.

S³owo Ojca �wiêtego jak co roku prowa-
dz¹ce w g³¹b - bardzo siê cieszê, ¿e mogli-
�my go wspólnie wys³uchaæ w skupieniu. No
i wreszcie szaleñstwo �wiêta Talentów.

Za te chwile, które dane nam by³o prze¿yæ
7 czerwca nad Lednic¹, dziêkujê wszystkim
razem i ka¿demu z osobna.

W rêkach trzymacie lednickie talenty. Pa-
miêtajcie, ¿e nak³adaj¹ one na Was obowi¹-
zek ich pomno¿enia. Rozwijajcie te Bo¿e dary
w swoim codziennym ¿yciu, ale nie zapomi-
najcie równie¿ przynie�æ lednickich owoców:
niech ka¿dy z Was przywiezie na przysz³o-
roczne spotkanie co najmniej dwie kolejne
osoby!

Ju¿ my�limy o przysz³orocznym spotka-
niu pod lednick¹ Bram¹. Tematem prze-
wodnim bêdzie ostatni rozdzia³ ewangelii
�w. Jana o po³owie ryb. My wszyscy je-
ste�my jak ryby schwytane w Chrystuso-
w¹ sieæ. I padn¹ ewangeliczne pytania: czy
kochasz? czy kochasz Mnie? czy kochasz
Mnie bardziej?

Musicie przyjechaæ, aby udzieliæ Chry-
stusowi odpowiedzi na te pytania. Przy-
jed�cie po lednickie pier�cienie, po któ-
rych zawsze i wszêdzie bêdziemy siê roz-
poznawaæ.

Przyjed�cie po chlebki w kszta³cie ryby,
którymi prze³amiecie siê z najbli¿szymi!
Na nadchodz¹ce wakacje ¿yczê Wam
wszystkiego dobrego. Nie zmarnujcie tego
czasu.

Ja wraz z m³odzie¿¹ czekam na Was w
Domu na Jamnej, gdzie ju¿ przygotowujemy
przysz³oroczne lednickie nabo¿eñstwo.

Do zobaczenia, z Bogiem! Przyjed� w wa-
kacje na Jamn¹!

Zapraszamy wszystkich, a szczególnie stu-
dentów pierwszego roku do Domu �w. Jacka
na Jamnej. Mo¿ecie przyjechaæ w dogodnej
dla Was porze - jeste�my tam ca³y lipiec, sier-
pieñ i wrzesieñ. Przyjed�cie, aby w³¹czyæ siê
w rytm Domu, aby siê z nami zaprzyja�niæ,
aby poznaæ studentów z ca³ej Polski.

O. JAN WOJCIECH GÓRA

I ORGANIZATORZY SPOTKANIA LEDNICA 2000

Lednica 2003 i 2004

TALENTY
I ... SIEÆ

Powiedz od kiedy grasz na dudach?
Gram na dudach od 11 lat. Od dwóch lat je-
stem instruktorem i prowadzê m³od¹ kapelê
przy zespole "Wisieloki" w Szymanowie ko³o
Rawicza i prowadzê te¿ kapelê przy Domu
Kultury w Rawiczu.

Jak to by³o mo¿liwe?
Uda³o mi siê to dziêki dyrekcji Domu Kultury
i dziêki kierowniczce zespo³u "Wisieloki".
Kultywujemy tradycje Mikroregionu Chazac-
kiego (Chazy to niewielki obszar po³o¿ony w
po³udniowo-wschodniej czê�ci powiatu ra-
wickiego - woj. wielkopolskie, przyp. red.)

Czym zajmujesz siê na co dzieñ?
Jestem studentem czwartego roku etnologii
i antropologii na Uniwersytecie Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Mam zamiar te trady-
cje dudziarskie kultywowaæ, aby siê rozwija-
³y i przetrwa³y i nie zosta³y zapomniane.
Kto by³ pomys³odawc¹ za³o¿enia zespo-
³u - kapeli dudziarskiej?
Zespó³ za³o¿y³a Anna Brzesko wraz ze swo-
im mê¿em Franciszkiem w 1974 roku, a w
tej chwili kierownikiem zespo³u jest pani Gra-
¿yna Konopka. Pomys³odawc¹ samej kapeli
by³ Franciszek Brzyski. Zauwa¿y³, ¿e starzy
dudziarze odchodz¹ i ¿eby to jako� przetrwa-
³o, postanowi³ budowaæ dudy i uczyæ gry na
dudach. Ja u niego uczy³em siê od 1992 roku.
Zadebiutowa³em w 1994 roku na Turnieju
Kapel Dudziarskich w Ko�cianie i w Go³êbi-
nie Starym, pó�niej w Kazimierzu nad Wis³¹
w 1994 roku w konkursie "Du¿y ma³y". Po
tym �Kazimierzu� postanowi³em, ¿e zostanê
prawdziwym dudziarzem, bo ju¿ zbudowa-

³em dwa instrumenty.
Z jakich czê�ci sk³adaj¹ siê dudy?
Maj¹ najwiêksz¹ czê�æ - dmuchawê do wt³o-
czenia powietrza do worka rezerwuarowego.
Podstawow¹ czê�ci¹ jest przebierka melo-
dyczna ze stroikiem w �rodku i przebierka
chórdonowa ze stroikiem chórdonowym, któ-
ra wydaje taki ci¹g³y sta³y g³os.
W jakiej tonacji s¹ strojone dudy?
Oryginalny strój to C-dur.
Jak na co dzieñ uk³ada siê wspó³praca z
innymi lud�mi graj¹cymi na dudach?
Ostatnio postanowili�my jako braæ dudziar-
ska, ¿e chcemy ze sob¹ graæ. I ¿eby ze sob¹
graæ, musimy mieæ jedn¹ tonacjê, jedno stro-
jenie.

Czy inni te¿ graj¹ w tonacji C-dur?
Nie wszyscy. Zosta³ obrany strój B-dur. Moim
zdaniem  jest to tonacja najbardziej optymal-
na. Chodzi g³ównie o konkursy i turnieje folk-
lorystyczne czy etnograficzne.  Tak wiêc przy
okazji konkursowej rywalizacji bêdziemy graæ
w stroju B-dur. Bêdziemy jednak nadal ca³-
kowicie oryginalni maj¹c swój strój C-dur. W
przysz³o�ci mam zamiar zrobiæ przebierkê w
stroju C-dur.

Serdecznie dziêkujê za rozmowê.
I ja te¿ dziêkujê.

Na polach lednickich 2003

�WISIELOKI�
z dudziarzem i kierownikiem kapeli - Micha³em Um³awskim rozmawia Mietek

Je�li zabrak³o dla Ciebie TALENTU ...
By³e� na Polach Lednickich 7 czerwca, a zabrak³o
dla Ciebie talentu - przy�lij list z kopert¹ zwrotn¹.
Wy�lemy Tobie talent wraz z listem gwarancyjnym.
DA OO. Dominikanów, ul. Ko�ciuszki 99, Poznañ

___________________
Od redakcji:
Rozmowê przeprowadzono na Polach Lednic-
kich 7. czerwca 2003r . Na zdjêciu poni¿ej kape-
la �Wisieloki - Junior�, fot. Mietek



Dnia 31 maja br., w sobotê, Grupa
Charytatywna "Agrava" wraz z Wy¿sz¹ Po-
morsk¹ Szko³¹ Turystyki i Hotelarstwa zor-
ganizowa³a dla dzieci z Domu Samotnej Matki
na Osowej Górze wycieczkê w Bory Tuchol-
skie. G³ówn¹ atrakcj¹ by³o zwiedzenie �cie¿-
ki dydaktyczno-przyrodniczej w miejscowo-
�ci Go³¹bek.

Punktualnie o 10.00 autokar wraz z
dzieæmi i wychowawcami wyruszy³ w stronê
Tucholi. Podró¿ rozpoczêli�my krótk¹ modli-
tw¹ w intencji bezpiecznej drogi. Aby prze³a-
maæ "lody" i nie�mia³o�æ podopiecznych po-
stanowili�my przedstawiæ siê. O to samo po-
prosili�my dzieci, które z o¿ywieniem opowia-
da³y o sobie. Kolejnym etapem integracji by³
�piew - jak siê pó�niej okaza³o - niezmiernie
pomocny.

Po up³yniêciu pó³torej godziny byli�my
na miejscu. Tam, jeszcze przed wyruszeniem
na zwiedzanie, zjedli�my �niadanie. O godz.
12.00 spotkali�my siê z pani¹ przewodnik,
która mia³a nam zdradziæ tajemnice tego piêk-
nego miejsca. Podczas wyprawy dzieci mia-
³y mo¿liwo�æ zobaczenia "babrzyska" dzików,
pomnika przyrody - ogromny starego �wier-
ka oraz nietypowej sosny sprowadzonej przez
le�ników z Kanady.

Na jednym z przystanków znajdowa³
siê magazyno-pa�nik dla zwierz¹t jeleniowa-
tych i nieco mniejszy pa�nik dla dzików.
Szczególn¹ uwag¹ dzieci cieszy³y siê ró¿ne-
go rodzaju pu³apki na owady - szkodniki
drzew. Zarówno nas jak i podopiecznych za-
chwyci³a rzeka Sto¿ka, licz¹ca sobie zaled-
wie 33 kilometry d³ugo�ci, a tak¿e niskie tor-
fowisko szczelnie poro�niête puszyst¹ �we³-

niank¹�. Niezapomnian¹ przygod¹ by³a bez
w¹tpienia wspinaczka na wie¿ê widokow¹, z
której roztacza³ siê uroczy widok na ca³¹ oko-
licê.

Drugim równie emocjonuj¹cym wyda-
rzeniem by³o spotkanie z mrówkami - jak siê
dowiedzieli�my bardzo po¿ytecznymi i zara-
zem natrêtnymi owadami. Niestety nie uda³o
nam siê zobaczyæ jeleni bêd¹cych atrakcj¹
parku i jego symbolem.

Ka¿dy przystanek by³ przez pani¹
przewodnik dok³adnie omawiany, przez co
wycieczka by³a nie tylko zabaw¹, ale równie¿
warto�ciow¹ lekcj¹. Spacer zakoñczyli�my
ogniskiem, przy którym dzieci piek³y kie³ba-
ski i odpoczywa³y przed kolejnymi atrakcjami
dnia.

Nastêpnie, po zregenerowaniu si³,
udali�my siê na polanê, gdzie opiekuni i pod-
opieczni rozegrali mecz pi³ki no¿nej. Pierw-
sz¹ po³owê wygra³y dzieci, natomiast drug¹
- ale z niema³ym trudem - wychowawcy. W
trakcie meczu pozosta³e dzieci mog³y uczest-
niczyæ w konkursach: kalamburach, dmucha-
niu balonów na czas. Zwyciêzcy konkursów
otrzymali s³odkie nagrody.

Jednak czas naszej wyprawy szybko
mija³ i trzeba by³o wracaæ do domu. Drogê
powrotn¹ wype³ni³ �piew podopiecznych.
Wyczerpani, aczkolwiek bardzo zadowoleni
z powodzenia akcji, wrócili�my do parafii.

My�lê, ¿e dziêki takim przedsiêwziê-
ciom "Agrava" daje spe³nienie wielu m³odym
ludziom i pokazuje, jak wiele rado�ci potrafi-
my daæ bli�nim.

OPIEKUNKA

Z ¿ycia �Agravy�

 PRZYSTANEK �BABRZYSKO�
BY£O
22 czerwca o 17.00 odby³o siê pierwsze spotka-
nie przedpielgrzymkowe Grupy Akademickiej
PRZEZROCZYSTEJ.
25 czerwca o 20.00 odby³a siê w kaplicy Msza
�wiêta dziêkczynna za czas sesji, a podczas
spotkania "Na piêterku" po¿egnali�my tegorocz-
nych absolwentów.
13 lipca o 17.00 w sali DA odby³o siê kolejne
spotkanie przedpielgrzymkowe Grupy Akade-
mickiej PRZEZROCZYSTEJ.
BÊDZIE
Od 26  lipca do 6 sierpnia XXI Archidiecezjalna
Piesza Pielgrzymka na Jasn¹ Górê - zapisy do
Grupy Akademickiej �Przezroczystej� w ka¿dy
wtorek i czwartek od 17.00 do 18.00 w sali DA.
Ca³kowity koszt - 85 z³, wp³ata zaliczki przy za-
pisie w wys. 30 z³.
Od 31 sierpnia do 6 wrze�nia DA "Martyria"
i Stowarzyszenie Katolickiej M³odzie¿y Akade-
mickiej �Pokolenie� organizuj¹ w Borach Tuchol-
skich (w  Ocyplu)  obóz adaptacyjny dla studen-
tów I roku. Zakwaterowanie w pokojach kilku-
osobowych z ³azienk¹. Dojazd na koszt w³asny
autobusem lub poci¹giem, wzglêdnie innymi do-
stêpnymi �rodkami lokomocji. Organizatorzy za-
pewniaj¹ m.in.: odpoczynek, spotkania z cieka-
wymi lud�mi, szczyptê uduchowienia, pyszne je-
dzonko, filmy, ognisko i dodatki oraz niespo-
dzianki i prezenty. Zg³oszenia do 31 lipca br. Wa-
runkiem przyjêcia jest wp³acenie zaliczki w wy-
soko�ci 100 z³ (ca³kowity koszt 190,00 PLN) na
konto: CKK �Wiatrak� PKO BP II O/Bydgoszcz
10201475-711153-270-1 z dopiskiem �Obóz�.
Konieczne jest te¿ nades³anie zg³oszenia z imie-
niem i nazwiskiem, adresem i nazw¹ uczelni na
adres: DA �Martyria�, ul. Bo³tucia 5. 85-791 Byd-
goszcz, oraz z dowodem wp³aty. Po dokonaniu
tych czynno�ci czekaæ na zaproszenie.

BY£O
BÊDZIE

PONADTO
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Kiedy przed kilkunastoma laty budowa-
no RCO nasuwa³a mi siê my�l, ¿e biedni ci
ludzie, którzy bêd¹ leczyæ siê w tej w³a�nie
lecznicy. Sta³o siê tak, ¿e znajdujê siê w�ród
pacjentów tego szpitala. Najpierw by³em w
przychodni przyszpitalnej, potem oddzia³ chi-
rurgii, a teraz od wielu miesiêcy oddzia³ on-
kologii klinicznej. Poniewa¿ nie zawsze chi-
rurdzy mog¹ radykalnie zlikwidowaæ zarze-
wie schorzenia, niektórzy pacjenci przed za-
biegiem chirurgicznym s¹ poddani radio lub
chemioterapii. Inni przez wiele miesiêcy do-
je¿d¿aj¹ na jednodniowe terapie lub s¹ ho-
spitalizowani przez trzy, piêæ dni lub d³u¿ej.
Przez sze�æ miesiêcy korzysta³em z jedno-
dniowych chemioterapii. Po pó³rocznej prze-
rwie korzystam co 6 tygodni z trzydniowych
pobytów w szpitalu. Mam wielu znajomych i
przyjació³, którzy interesuj¹ siê moim stanem
zdrowia. Odwiedzaj¹ mnie, czêsto dzwoni¹.
Najwiêkszym zaskoczeniem by³y dla mnie
niespodziewane odwiedziny ks. Edwarda w
Wielki Pi¹tek. Dziêki mu za to. W�ród zna-
jomych s¹ jednak tacy, czego nie poczytujê
im za z³e, którzy zrezygnowali nawet z kon-
taktów telefonicznych, t³umacz¹c siê, ¿e te-

lefon od nich potraktujê jako niezdrow¹ cie-
kawo�æ. Wrêcz przeciwnie. Cieszê siê z ka¿-
dego telefonu. Wiem, ¿e niektórzy chorzy
inaczej ni¿ ja traktuj¹ próby kontaktowania
siê z nimi.

Metody leczenia chemioterapi¹ s¹ zró¿-
nicowane, w zale¿no�ci od schorzenia, kon-
dycji pacjentów i reakcji na zabiegi w sferze
fizycznej i psychicznej. Chocia¿ wiadomo, ¿e
choroby nowotworowe nale¿¹ do niezwykle
ciê¿kich i wielu pacjentów zdaje sobie spra-
wê, ¿e nie ma szans na wyleczenie, nie pod-
daj¹ siê. Jednak niektórzy wyleczyli siê, in-
nym przed³u¿ono ¿ycie, prawie wszystkim
przyniesiono ulgê w cierpieniu. Zdawa³o by
siê, ¿e chorzy s¹ tak przygnêbieni, ¿e trud-
no nawi¹zaæ z nimi kontakt. Prze¿ywaj¹
szok, gdy dowiedz¹ siê na co s¹ chorzy.
Potem oswajaj¹ siê ze swoj¹ chorob¹, sta-
raj¹ siê zachowywaæ godnie, nie uzewnêtrz-
niaj¹ swego cierpienia. Rozmawiaj¹ ze sob¹
nie tylko o chorobie, �miej¹ siê, a nawet opo-
wiadaj¹ dowcipy.

Du¿y wp³yw na takie zachowanie pacjen-
tów maj¹ pielêgniarki i lekarze, którzy swoj¹
serdeczno�ci¹ wyprowadzaj¹ pacjentów z

W regionalnym szpitalu i chorobie

TWÓJ BRAT PACJENT
do³ków psychicznych na równinê. Szpital nie
ogranicza odwiedzin chorych o ró¿nych po-
rach dnia, co sprzyja utrzymywaniu kontak-
tów z rodzin¹. Na salach chorych s¹ telefo-
ny i telewizory. Wszystko to powoduje, ¿e
chorzy nie czuj¹ siê odizolowani od rodziny
i �wiata.

Opiekê duchow¹ sprawuje ks. kapelan
Arkadiusz. Odwiedza chorych z komuni¹
�wiêt¹ przy ³ó¿kach, mog¹cych chodziæ za-
prasza na nabo¿eñstwa do kaplicy. Nabo-
¿eñstwa urozmaica udzia³em m³odzie¿y �pie-
waj¹cej. Podczas Postu na terenie szpitala
odby³a siê Droga Krzy¿owa. Z przyczyn
obiektywnych nie uczestniczy³em w niej. W
maju odbywa³y siê nabo¿eñstwa majowe.
Chorzy maj¹ mo¿liwo�æ odbycia spowiedzi,
skorzystania z sakramentu namaszczenia.

Szpital zapewnia smaczne posi³ki i nie-
nagann¹ czysto�æ. Ka¿de przyjêcie do szpi-
tala jest poprzedzone badaniem krwi w miej-
scowym laboratorium. Oczekuj¹cy na wyni-
ki badañ mog¹ spêdzaæ czas w kawiarni dys-
ponuj¹cej uroczym ogródkiem.

W holu szpitala wisi krzy¿, a na salach
chorych wisz¹ obrazki religijne umieszczo-
ne przez pacjentów. W szpitalu lecz¹ siê
chorzy z województwa kujawsko-pomorskie-
go i województw o�ciennych.

PACJENT RCO



Na budowie Domu Jubileuszowego

JEST POSTÊP
Dokonano zalania czê�ci stropu nad

pierwszym piêtrem. Postawiono frontow¹
�cianê sali widowiskowej. Wykonywane s¹
inne prace. Za dotychczasow¹ pomoc ser-
decznie dziêkujemy Firmom:

B-Act, Zak³ad Us³ug Inwestycyjnych
Rawex, Budopol, Lech, Ebud, Baumat,
Ytong, Maktronik, Elset, Transchem, Pre-
fabet, Kaprin¿, Krusz-Serwis, Kobylarnia,
Crulex, Atlas, Zak³ad Gazowniczy Byd-
goszcz, Kontbud, Olbud, Elektromonta¿

Pomorski, Lafarge Cement Polska, Thys-
sen Hunnebeck Polska, Geoter, Poczta
Polska Zak³ad Transportu Samochodowe-
go, Sklejka Multi S.A., Deitermann, Zak³a-
dy Chemiczne Zachem, Lobbe, Corimp,
AJG2, JAG, Mims Plus, Wirbud, Therm-
Service, Piec Mat Bud, Rentrans, Fabwel,
Betpol, Staler, Pomorsko-Kujawska Izba
Budownictwa, Rekpol, PZU, Erplast, Start,
pani Joannie Go³ata i prof. Kazimierzowi
Sadkiewiczowi.

Za pomoc przy budowie dziekujemy pa-
rafianom - Stefanowi Mizikowskiemu, Panu
Krzysztofowi K¹ckiemu.

MH, FOTO MIETEK

INFORMUJEMY
BY£O
15 czerwca o godz. 11.30 odby³a siê Msza
�wiêta dziêkczynna za miniony rok szkolny
w Wiatraku, a po niej udali�my siê na wspól-
ny piknik, podczas którego grillowali�my, �pie-
wali�my i wspominali�my miniony czas.
Od 29 czerwca do 12 lipca grupa 25 osób
wyjecha³a na zorganizowany w Karpaczu
obóz. Na miejsce dotarli�my autokarem.
Czas wypoczynku wype³ni³y zajêcia sporto-
we, warsztaty teatralne, poznawanie kultury
i tradycji regionu. Mieszkali�my w pensjona-
cie górskim. Uda³y siê te¿ wycieczki do
Szklarskiej Porêby, Jeleniej Góry i inne.
Od 7 - 18 lipca br. potrwa �wietlica letnia dla
dzieci pod has³em "Zaczarowana wioska".
Zajêcia odbywaj¹ siê od 8.00 - 15.00.
Równie¿ 7 lipca  w godzinach porannych wy-
jechali m³odzi ludzie z wychowawcami do Na-
dola nad Jezioro ¯arnowieckie. Ju¿ po raz
szósty zorganizowali�my dla nich obóz letni.
Wypoczynek potrwa do 18 lipca.
14 lipca rozpocz¹³ siê wypoczynek w ZAKO-
PANEM  (z wyjazdem na 7 dni do Bu³garii).
W programie przewidziano zwiedzanie Zako-
panego i okolic, naukê p³ywania. Planowane
s¹ wycieczki do Warny, Primorska, Nesber,
S³onecznego Brzegu.

BÊDZIE
JANTAR (9 do 22 sierpnia), koszt 1040 z³.
Zapewniamy - zakwaterowanie w o�rodku
wczasowo-kolonijnym, 3 posi³ki dziennie,
przejazd autokarem, warsztaty taneczne
(min. 2 godz. dziennie), pokazy w wykonaniu
mistrzów ró¿nych stylów tanecznych, gry i za-
bawy sportowe, wycieczki (Stegna, Trójmia-
sto, Nowy Dwór Gdañski, Tczew).
OBÓZ we W£OSZECH (od 26 lipca do 6
sierpnia), koszt 1270 z³ + 65 EUR. Zapew-
niamy - zakwaterowanie w hotelu w miejsco-
wo�ci Rimmini, przejazd autokarem, 3 posi³-
ki dziennie, bilety wstêpów, bogaty program
pobytu (Praga, Casenatico, Rawenna, Rzym,
Asy¿, San Marino, Wenecja, Wiedeñ)
Zapisy na wszystkie formy wypoczynku w biu-
rze CKK WIATRAK od poniedzia³ku do pi¹t-
ku w godz. 10.00 - 18.00.
Wp³at na budowê mo¿na dokonywaæ na kon-
to: Centrum Kultury Katolickiej "Wiatrak"
Bank Pocztowy I/O Bydgoszcz 13201117-
93028-27003-100-0/0.

Centrum Kultury Katolickiej  ul. gen. M. Bo³-
tucia 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  - telefon zaufania  346-71-78 (pn -
pt 17.00-20.00) * Punkt Informacyjny  o Sek-
tach i Nowych Ruchach Religijnych (przy wspó³-
pracy z DA �Martyria�) 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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Trzeba ochraniaæ Tatry! Trzeba je ochraniaæ, zarówno dlatego,
¿e s¹ darem Bo¿ym i znakami obecno�ci Boga, ale tak¿e dlatego
¿e s³u¿¹ cz³owiekowi. Dlatego trzeba je chroniæ tak¿e z pobudek
psychologicznych i z motywów naturalnych. To te¿ fragment
mistyki gór, mistyki Tatr.

Ks. R.E. Rogowski
(�Mistyka Tatr�, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002)

£agodne przeboje

WITAM!
Przesy³am gor¹ce pozdrowienia z Borów

Tucholskich, a dok³adniej z Osia. Przy po-
mocy parafialnego miesiêcznika "Na o�cie¿
chcia³abym z³o¿yæ najserdeczniejsze podziê-
kowania dla ca³ego Kolegium Redakcyjne-
go z ksiêdzem Krzysztofem na czele, za z³o-
¿one nam ¿yczenia i gratulacje w dniu na-
szego �lubu.

Jak wspomina³am wcze�niej pozdrawiam
ju¿ z Osia, a nie z Bydgoszczy. Otó¿ miej-
scowo�æ ta z dniem 29 kwietnia sta³a siê
moim docelowym miejscem zamieszkania, A
mieszka siê tu wspaniale i bardzo przyjem-
nie. Chocia¿ nieraz powracam my�lami do
moich korzeni, a wiêc do Bydgoszczy. Czê-
sto te¿ wspominam chwile, kiedy to mia³am
zaszczyt wspó³redagowaæ ten wspania³y mie-
siêcznik, jakim jest "Na o�cie¿".

Nadal z niecierpliwo�ci¹  ka¿dego mie-
si¹ca oczekujê nowego wydania.

Na zakoñczenie muszê jeszcze wspo-
mnieæ, ¿e dzieñ naszego �lubu ma dla nas
szczególne, podwójne znaczenie, gdy¿ tego
samego dnia przypada³a 10-ta rocznica dzia-
³alno�ci miesiêcznika.

Serdecznie pozdrawiamy
AGNIESZKA I PIOTR

Osie, 10.06.2003 r.

Listy, listy, listy ...



PRZESZ£O DO HISTORII
W czerwcu
15. - zbiórka do puszek na letnie rekolekcje,
19. - Msza �w. na zakoñczenie roku

TRWA
Od 27 czerwca - letnie rekolekcje.
Wiêcej naszych tekstów, a w�ród nich relacja z
uroczysto�ci Zes³ania Ducha �wiêtego w Kro-
�cienku oraz bie¿¹ce informacje z ¿ycia Ruchu
znajduj¹ siê na naszej stronie internetowej:
www.gniezno.oaza.org.pl/mbkm. Zapraszamy!
Piszcie do nas: dmyszko@gniezno.oa-
za.org.pl o nas w sieci internetu:  www.gnie-
zno.oaza.org.pl/mbkm www.gniezno.oa-
za.org.pl

Sakramenty

CHRZEST

Kiedy wybiera³am siê pewnego dnia do spowie-
dzi i my�la³am o swoich problemach, pope³nio-
nych grzechach celowo nie chcia³am pój�æ do
ks. Proboszcza, bo s¹dzi³am, ¿e nie uzyskam od
Niego konkretnej porady, ale ¿e skwituje wszyst-
ko swoim �Pan Jezus bardzo Ciê kocha� - a w
ten sposób ja nie odzyskam pokoju w sercu. Z³o-
¿y³o siê jednak tak, ¿e prze¿y³am tê spowied�
w³a�nie u niego. Oczywi�cie powiedzia³ mi w
pierwszym zdaniu Pan Jezus bardzo Ciê kocha i
o dziwo te s³owa by³y mi najbardziej potrzebne.
Potem zapyta³ czy mam pracê i czy jestem z niej
zadowolona. Rozmowa ta by³a tak serdeczna i
pe³na ciep³a... prawdziwy, kochaj¹cy, zatroskany
Ojciec... Kiedy o Nim my�lê, odzyskujê wiarê w
to, ze Bóg mnie kocha. My�lê, ¿e w ten sposób
nasz proboszcz najlepiej realizowa³ powo³anie
ka¿dego chrze�cijanina - jakim jest g³oszenie
Dobrej Nowiny o mi³o�ci Boga do cz³owieka. Jest
dla mnie przyk³adem �wiêto�ci ...

ANIA

Od redakcji:
Cdn. w nastêpnych wydaniach.

Jak pozosta³ w naszej pamiêci ...

KS. ZYGMUNT
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Ten tajemniczy emblemat to znak roz-
poznawczy Ruchu �wiat³o-¯ycie, potocznie
zwanego Oaz¹.

Greckie litery tworz¹ napis Fos (�WIA-
T£O) i Dzoe (¯YCIE). W centrum - omega -
symbol Ducha �wiêtego. Tzw. "foska", któr¹
cz³onkowie Ruchu nosz¹ na rzemyku lub przy-
piêt¹ do ubrania, jest znakiem ich zawierze-
nia. Bowiem tylko w Duchu �w. mo¿emy tak
przyj¹æ Chrystusa, który jest �wiat³em, i tak
siê z Nim zjednoczyæ, ¿e stanie siê On naszym
¯yciem. M³odzieniec, bohater ksi¹¿ki Pabla
Coelho "Alhemik" powiedzia³: "Kto wie? Mo¿e
Bóg stworzy³ pustyniê po to tylko, by cz³owiek
móg³ radowaæ siê widokiem palm?". My zna-
le�li�my na pustyni ¿ycia, ¿ycie prawdziwe, ¿y-
cie w Wierze i Mi³o�ci, ¿ycie we Wspólnocie,
a nade wszystko z Bogiem.

AGNIESZKA

Tematem przewodnim w minionym
roku formacyjnym w Ruchu �wiat³o-¯ycie by³a
my�l Tertuliana: Non nascuntur sed fiunt chri-
stiani - "Nie rodzimy siê, lecz stajemy siê
chrze�cijanami". W sakramencie chrztu Bóg
zapocz¹tkowa³ w nas Bo¿e ¿ycie, ale ten mo-
ment nie czyni z nas automatycznie dojrza-
³ych chrze�cijan. W pierwszych wiekach, ci,
którzy pragnêli wej�æ do wspólnoty Ko�cio³a
przygotowywali siê przez trzy lata do przyjê-
cia sakramentu chrztu. Udzielano go tylko w
Wielk¹ Sobotê, aby podkre�liæ wagê i g³êbo-
kie znaczenie tego sakramentu dla ¿ycia cz³o-
wieka. Od tego bowiem momentu stawa³ siê
on nowym stworzeniem, Dzieckiem Boga,
które z ka¿dym dniem powinno byæ coraz bar-
dziej podobne do swego Ojca. Sposób w jaki
udzielano chrztu w pierwotnym Ko�ciele mia³
bardzo g³êbok¹ symbolikê i do niej te¿ na-
wi¹zuje �w. Pawe³ w Rz 6, 1-11. Przyjrzyjmy

Oaz¹ jeste�my (1)

FOSKA

LEDNICA
Na Lednicy by³am w tym roku po raz

pierwszy. Bardzo zaskoczy³a mnie mi³a atmos-
fera. Nie s¹dzi³am, ¿e spotkam tam tak wielu
ludzi, którzy potrafi¹ jednoczyæ siê w modli-
twie poprzez taniec i �piew.

Spodziewa³am siê, ¿e czuwanie bê-
dzie przebiega³o wokó³ jednego tematu, a tym-
czasem by³am mile zaskakiwana coraz to no-
wymi wydarzeniami. Najbardziej utkwi³o mi w
pamiêci zasianie ziaren s³onecznika, które
mia³y siê rozmno¿yæ i wydaæ plon. Jestem
przekonana, ¿e gdy pojadê na pola lednickie
w przysz³ym roku, ujrzê ju¿ te kwiaty, które
bêd¹ symbolizowa³y wzrost mojej wiary.

MARTA K.

siê poni¿szemu schematowi, który w du¿ym
uproszczeniu obrazuje to, jak wygl¹da³ kie-
dy� obrzêd chrztu.

Katechumen (cz³owiek przyjmuj¹cy
chrzest) schodzi³ po schodach do sadzawki
chrzcielnej, gdzie trzykrotnie by³ zanurzany
(z g³ow¹!) w wodzie, a nastêpnie po stopniach
wychodzi³ przyobleczony w bia³¹ szatê w�ród
ogólnej rado�ci zebranych braci. Zanurzenie
katechumena oznacza³o �mieræ starego cz³o-

wieka (S) i zewnêtrznie przypomina³o utopie-
nie. St¹d �w. Pawe³ u¿ywa s³ów "zanurzeni
w Jego �mieræ". Po tej �mierci rodzi³ siê nowy
cz³owiek (N), nowe stworzenie.

ANIA

Bo gdzie s¹ dwaj albo trzej zebrani w imiê
moje, tam jestem po�ród nich. (Mt 18,20)

     Ten fragment z Ewangelii �w. Mateusza
przytacza nam s³owa Pana Jezusa. Mówi On,
¿e gdy tylko spotkamy siê z naszymi braæmi i
siostrami na modlitwie, On bêdzie po�ród nas
obecny.
     Jednym z rodzajów modlitwy wspólnoto-
wej, jak¹ praktykujemy w naszym Ruchu oa-
zowym, jest modlitwa spontaniczna. Ju¿
sama nazwa wskazuje na jej ¿ywio³owo�æ,
dobrowolno�æ, oryginalno�æ i improwizacjê.

Modlitwa (1)

SPONTANICZNA

Droga Redakcjo!
     W nawi¹zaniu do przeprowadzonej rozmo-
wy zamieszczonej w �Na o�cie¿� nr 6/2003,
pragnê podziêkowaæ Ksiêdzu S³awomirowi
Skonieczce za przeprowadzone w naszym ko-
�ciele rekolekcje ewangelizacyjne.
     Chodzi³am na nie, spodziewaj¹c siê po
nich pobudzenia ducha, poniewa¿ zmuszaj¹
do reakcji na us³yszane s³owo. Pragnê³am jed-
nocze�nie ostatecznego uznania Chrystusa
Panem mego ¿ycia. Jakie¿ wiêc by³o moje
przejêcie, gdy rekolekcjonista ustawi³ ambon-
kê, po³o¿y³ na niej Pismo �wiête i prosi³, by
ka¿dy, kto czuje siê do tego gotowy, podszed³
i obra³ Chrystusa swym Panem.  Mia³am oka-
zjê wyra¿enia mej woli g³o�no, wobec wspól-
noty Ko�cio³a, co ksi¹dz potwierdzi³ s³owami:
"Amen. Niech siê tak stanie." Po powrocie do
domu uczci³am t¹ chwilê winem z maleñkiej
ampu³ki ze znakiem ryby, przywiezionej w
ubieg³ym roku z Lednicy.

(JA)

      Taka modlitwa jest równocze�nie �wia-
dectwem. Ludzie dziel¹ siê tym, co wewnêtrz-
nie prze¿ywaj¹, co scala grupê i pog³êbia
prze¿ywanie Wspólnoty. Modlitwa sponta-
niczna mo¿e przybieraæ ró¿norodne formy:
od uwielbienia, dziêkczynienia, poprzez prze-
proszenie a¿ do pro�by. Ka¿dy zwraca siê
do Pana Boga osobi�cie z tym, co le¿y mu
na sercu. Powierza mu swoje sprawy, spra-
wy swoich bliskich i Wspólnoty. Praktykowa-
nie tej formy modlitwy, prowadzi do rzeczy-
wistego rozmodlenia siê i wprowadza w po-
stawê osobistego kontaktu modlitewnego z
Panem Bogiem, mimo tego, ¿e swoje pro�-
by, uwielbienie, dziêkczynienie, czy przepro-
szenie wypowiadamy w�ród grona naszych
braci i sióstr ze Wspólnoty.

ASIA

W Oazie M³odzie¿y

Listy, listy, listy ...



Ludzie z pomnika (66)

Alfons Urbanski urodzi³ siê 5 maja 1905
roku w Pêperzynie powiat Wiêcbork. Nie
wiadomo gdzie i jakie zdoby³ wykszta³cenie.

 ALFONS
URBAÑSKI

108 (18)

B£OGOS£AWIONYCH

80. B£. ks. FRANCISZEK ROGACZEWSKI
urodzony w 1892 roku. Proboszcz polskiej
parafii Chrystusa Króla w wolnym mie�cie
Gdañsku. Aresztowany i uwiêziony w dniu
1 wrze�nia 1939 roku zosta³ rozstrzelany
w Gdañsku w dniu 11 stycznia 1940 roku.

81. B³. ks. FRANCISZEK ROS£ANIEC uro-
dzony w 1889 roku. Wybitny teolog i bibli-
sta, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.
Aresztowany w listopadzie 1939 roku trafi³
do obozu w Dachau sk¹d dnia 15 pa�dzier-
nika 1942 roku skierowany zosta³ do zaga-
zowania.

82. B³. ks. ROMAN SITKO urodzony w 1880
roku. Rektor Wy¿szego Seminarium Du-
chownego w Tarnowie aresztowany za pro-
wadzenie tajnych kursów nauczania, w
maju 1942 roku i osadzony w obozie za-
g³ady w O�wiêcimiu. Zamordowany bestial-
sko przez stra¿nika obozowego poprzez
rozmia¿d¿enie mu klatki piersiowej w chwili
gdy id¹c z pracy os³abiony upad³ w b³oto w
dniu 12 pa�dziernika 1942 roku.

83. B³. ks. ZYGMUNT SAJNA urodzony w
1897 roku. Proboszcz parafii Góra Kalwa-
ria. Pomimo ostrze¿eñ. aby ukry³ siê przed
aresztowaniem nie opu�ci³ parafii i wier-
nych. Aresztowano go w kwietniu 1940 roku
i osadzono w wiêzieniu w Palmirach. Zgi-
n¹³ w masowej egzekucji oko³o 200 osób w
dniu 17 wrze�nia 1940 roku.

84. B³. ks. MARIAN SKRZYPCZAK urodzo-
ny w 1909 roku. Administrator parafii Glin-
no w Archidiecezji Gnie�nieñskiej. Po wy-
buchu wojny Niemcy wysiedlili go z plebani
i zamieszka³ w s¹siednim P³onkowie z za-
kazem udawania siê do parafii. Mimo wielu
ostrze¿eñ wraca³ do swych parafian za co
wieczorem 5 pa�dziernika 1939 roku bo-
jówka m³odzie¿y Hitlerjugend wtargnê³a na
plebaniê i k³uj¹c go bagnetami wyprowa-
dzi³a przed ko�ció³ gdzie zosta³ zastrzelo-
ny. (cdn)

PRZYGOTOWA£ KFAD
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Wiadomo jednak, ¿e by³ so³tysem w W¹wel-
nie, urzêdnikiem w Mroczy i w Nakle nad
Noteci¹, a od 1933 roku nauczycielem w
Mroczy. Stara³ siê o posadê nauczyciela w
jednej z bydgoskich szkó³, ale czy j¹ otrzy-
ma³ na rok szkolny 1939/40, czy te¿ nie, nie
wiadomo.

Aresztowany zosta³ w dniu 17 pa�dzier-
nika podczas rewizji przeprowadzanej przez
gestapo w domu jego te�ciów Masojadów
mieszkaj¹cych przy Placu Poznañskim. Po
doprowadzeniu do obozu dla internowanych
Polaków przy ulicy Gdañskiej zosta³ wywie-
ziony i rozstrzelany w Dolinie �mierci w dniu
26 pa�dziernika 1939 roku.

OPRACOWA£ KFAD
Materia³y �ród³owe:
* Kronika bydgoska Tom XIII i XV - TMMB

Bydgoszczy,
* Kalendarz bydgoski 1989 - TMMB Byd-

goszczy,
* 40 lat po martyrologii inteligencji bydgoskiej

Kazimierz Wrzo� Zarz¹d Wojewódzki
ZBOWiD 1979,

PRO�BA DO PT CZYTELNIKÓW

Zwracam siê z pro�b¹ do PT Czytelników.
Gdyby kto� wiedzia³ wiêcej o opisywanych oso-
bach, proszê o kontakt z redakcj¹ "Na o�cie¿"
poprzez skrzynkê poczty parafialnej w ko�cie-
le, CKK "Wiatrak", Biuro Parafialne, b¹d� bez-
po�rednio pod numerem telefonu 343-30-72.
Mo¿e kto� zna dzieje W³adys³awa Koszcz¹ba
bydgoskiego kupca zamordowanego w Dolinie
�mierci?. Nadmieniam jednak, ¿e nie chodzi
tu o Wladys³awa Koszcz¹ba skazanego wyro-
kiem S¹du Wojskowego w Bydgoszczy z 1948
roku na karê �mierci za dzia³alno�æ szpiegow-
sk¹ na rzecz obcych pañstw. To by³a zupe³nie
inna osoba. Za wszelk¹ pomoc serdecznie dziê-
kujê.

KFAD

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 13.25 do 13.40
BANKOMAT  czynny ca³¹ dobê

Uzdrowicienie Chorych

SPOTKANIE
    W niedzielê 6 lipca, przypada³ dzieñ Matki
Bo¿ej Uzdrowienia Chorych. O 8.30 na Eu-
charystii modlili�my siê o opiekê nad lud�mi
chorymi, któr¹ odprawi³ ks. Proboszcz. Po b³o-
gos³awieñstwie odmówili�my Ró¿aniec w in-
tencji dotkniêtych chorobami w naszej parafii.
    Nastêpnie zaproszono wszystkich do sali
"Dêbu" na wspóln¹ agapê. Deszczowa pogo-
da zniechêci³a prawdopodobnie wielu obec-
nych, którzy wykorzystuj¹c chwile bezdesz-
czowe udali siê do domów. St¹d na spotkaniu
doliczy³em siê tylko 19 osób.
    Poczêstunek przygotowany przez panie:
Ulkê i Felicjê by³ znakomity. Serwowane wy-
pieki - wykonane przez Ulkê, kto wie czy nie
bij¹ na g³owê produktów wielu renomowanych
bydgoskich cukierników! Ta grupa chorych,
która uczestniczy³a w spotkaniu, od samego

pocz¹tku znalaz³a ze sob¹ wspólny jêzyk i
rozmowy toczy³y siê w prawdziwie rodzinnej
atmosferze! Uczestników odwiedzi³ ks. Pro-
boszcz, który po przekroczeniu progu sali "dê-
bowej" bardzo szybko sta³ siê jakby jednym z
nas i gdyby nie jego obowi¹zki kap³añskie,
rozmowy i opowiadania nie mia³yby koñca.
    Nie mogê tu nie wspomnieæ o jednym z
uczestników a mianowicie o naszym 94 let-
nim parafianinie, który z ogromn¹ rado�ci¹ i
zainteresowaniem bra³ czynny udzia³ w na-
szym spotkaniu. Z weso³o�ci¹ mówi³ o 75-cio
letniej "m³odzie¿y", której nie wolno poddawaæ
siê up³ywowi lat! Niestety, wszystko co mi³e
musi siê skoñczyæ i na zakoñczenie wszyscy
¿egnali siê s³owami "do zobaczenia".
    Na koniec ¿yczê wszystkim zdrowia, rado-
�ci i optymizmu a tak¿e g³êbokiej wiary w to,
¿e Pan nasz mo¿e ul¿yæ swoim wiernym w
noszeniu swego codziennego krzy¿a choro-
by!

WOJCIECH



Dla (nie tylko starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
WAKACYJNA

(opracowa³ KfAD)

ZNACZENIE WYRAZÓW
1. Inaczej rabarbar,
2. Przeciwieñstwo negatywu,
3. Oddzielone fragmenty tekstu,
4. Skrytka,
5. Najpierw by³ zuchem,
6. Wielki stary bór,
7. Ma³y ma�laczek lub borowik,
8. Brak wolno�ci,
9. Cienka kie³baska,
10. Chile, Polska lub Japonia,
11. Polski zespó³, "... zamkniêty",
12. Owoc na keczup,
13. Ten co dziarsko maszeruje,
14. Dodatek do sa³atek,
15. Kto� bardzo oczytany,
16. Opracowuje plan bitwy,
17. Inaczej gruby zeszyt,
18. Nielegalny przewóz przez granicê,
19. Kto�, kogo znasz, ale nie krewny.
Wpisz brakuj¹ce litery do diagramu, a te z wy-
ró¿nionych pól dadz¹ rozwi¹zanie. Rozwi¹-
zania nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub
wrzucaæ do skrzynki �Poczty parafialnej� do
14 wrze�nia 2003 r. Losujemy nagrodê nie-
spodziankê.
Has³o uzupe³nianki z poprzedniego wydania
brzmia³o: �KORONA DLA MARYI�. Nagro-
dê otrzymuje Natalia Zieliñska zam.  w  Byd-
goszczy przy ul. Thommée 1. Gratulujemy.
Nagroda czeka w zakrystii.

S MF

RADA OSIEDLA

�PRZYLESIE�

Informuje
Woda gospodarcza - przyczyny i mecha-

nizmy jej powstawania - zakoñczenie.
Szczelno�æ naszych domowych urz¹dzeñ

odbiorczych wody tj. sp³uczki, zawory (krany),
zostawia du¿o do ¿yczenia. Znacz¹ca uczel-
nia techniczna, na bazie obserwacji i przepro-
wadzonych pomiarów zu¿ycia wody w kilku-
nastu mieszkaniach spó³dzielczych okre�li³a,
¿e nieszczelno�æ urz¹dzeñ odbiorczych wody
w mieszkaniu, mo¿e byæ przyczyn¹ niekontro-
lowanego przez domowy wodomierz wycieku
wody, w ilo�ci od kilku do kilkunastu wiader
wody na dobê. Te �niepozorne� wycieki z po-
szczególnych mieszkañ sumuj¹c siê tworz¹
strugê wody, która porusza wodomierz g³ów-
ny.

Mo¿e i w Twoim mieszkaniu cieniutk¹ stru¿-
k¹ wycieka woda? Jak to stwierdziæ? - wystar-
czy odrobina proszku wysypana w muszli od
uj�cia wody z sp³uczki. A mo¿e s¹ ciekn¹ce
krany? Na te przyczyny powstawania �wody
gospodarczej� masz bezpo�redni wp³yw! Nie-
uczciwe pobieranie to najzwyklejsza kradzie¿
wody. Do dzi�, wiele przypadków nieuczciwe-
go poboru wody, w zasobach naszej spó³dziel-
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ni, zosta³o wychwyconych.
Opisali�my przyczyny powstawania tzw.

�wody gospodarczej� i nie da siê ich zupe³nie
wyeliminowaæ.

Mo¿na jednak pomniejszyæ jej ilo�æ stosu-
j¹c doskonalsze, ale wielokrotnie dro¿sze
urz¹dzenia. Czy wiêc w rachunku ekonomicz-
nym poniesione nak³ady, przynios³yby spodzie-
wane efekty? Wykazywanie tej wody przez
FSM jest jej du¿¹ zas³ug¹, koszty tej wody wy-
kazane s¹ w miejscu jej powstawania i nie s¹
przenoszone w inne sk³adowe op³aty czynszo-
wej.

****
Na terenie i w zasobach naszego osiedla

trwaj¹ prace zwi¹zane z budow¹ sieci INTER-
NET. Podnosi to rangê naszego osiedla w do-
stêpie do mediów. Usuniêcie pozosta³o�ci, po
prowadzonych wcze�niej pracach,  nastrêcza
wiele trudno�ci firmom wykonuj¹cym te pra-
ce. W tej sprawie Rada Osiedla zwróci³a siê
do Zarz¹du FSM o interwencjê.

Punkt kontaktowo-konsultacyjny dla miesz-
kañców Osiedla "Przylesie" z dzielnicowymi z
Komisariatu Policji Bydgoszcz-Fordon, mie�ci
siê w Administracji Osiedla Przylesie FSM przy
ul. Fiedlera 9 w pomieszczeniu Rady Osiedla
(pok. nr 5) i jest czynny we wtorki od 15.00 do
17.00. Dy¿ury pe³ni¹ dzielnicowi, którzy ob-
s³uguj¹ rejon Osiedla "Przylesie".

Informacje dotycz¹ce kryteriów i warunków
w sprawie dodatku mieszkaniowego, mo¿na
uzyskaæ: Referat  Dodatków Mieszkanio-
wych Urz¹d Miejski w Bydgoszczy, ul. Gru-
dzi¹dzka 15 bud. B pok.6, tel. 328-84-64.

Dy¿ury Rady Osiedla Przylesie - drugi wto-
rek miesi¹ca w siedzibie Rady od 16.00-17.00.
Siedziba Rady: Administracja Osiedla Przyle-
sie FSM, ul. Fiedlera 9,  85-796 Bydgoszcz,
tel.  344-37-89.

Korespondencjê do Rady prosimy kierowaæ
na powy¿szy adres.

(Na podstawie informacji z Rady opracowa³ MAP)

POMNIK
 Ju¿ od dnia pogrzebu ksiêdza Pra³ata wie-

lu z nas bieg³o my�lami ku pomnikowi, aby
nale¿ycie oznaczyæ miejsce jego spoczynku.
Z rado�ci¹ informujê, ¿e na grobie naszego
ukochanego �p. ks. proboszcza Zygmunta
Trybowskiego ju¿ stan¹³ pomnik.

Pomnik zaprojektowa³a pani in¿. arch. Jo-
anna Go³ata. projekt pomnika wed³ug jej po-
mys³u wybra³a Rada Duszpastersko-Ekono-
miczna, a pó�niej zosta³ te¿ zatwierdzony
przez ks. abpa Henryka Muszyñskiego.

Wykonanie projektu nie by³o ³atwe. Oka-
za³o siê bowiem, ¿e niektórych bloków ka-
miennych - marmurowych (o potrzebnych
wymiarach) nie ma nie tylko w Polsce, ale
nawet w Europie. Niektóre bloki kamienne
sprowadzono wiêc spoza naszego kontynen-
tu. W miêdzyczasie prowadzono rozmowy z
ró¿nymi wykonawcami, co równie¿ wymaga-
³o sporo czasu. Ostatecznie za kwotê oko³o
25 tysiêcy z³ pomnik wykona³ Zak³ad Kamie-
niarski Janusza Siwaka z Osielska - Niwy.

Po pokonaniu trudno�ci pomnik stan¹³. By³
stawiany w dniach od 10 do 12 lipca br. Dla
potomnych mo¿na przyj¹æ, ¿e konstrukcja
pomnika zosta³a ukoñczona 12 lipca oko³o go-
dziny 14.15.

Pomnik ozdobiono mottem dzia³ania
�p. ks. Zygmunta Trybowskiego �Mi³ujmy czy-
nem i prawd¹�, a na p³ycie umieszczono na-
pis: "Ksi¹dz pra³at Zygmunt Trybowski pro-
boszcz budowniczy ko�cio³a 1937 2002".

Czy jego budowa jest ju¿ zakoñczona?
Nie. Na krzy¿u brakuje jeszcze figury Pana
Jezusa Zmartwychwsta³ego. Trzeba te¿ za-
gospodarowaæ otoczenie zgodnie ze sporz¹-
dzonym planem. Pracy jest jeszcze sporo, ale
zasadnicza konstrukcja ju¿ jest i cieszy.

ADALBERT, FOTO MIETEK
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Z KANCELARII PARAFIALNEJ

6 lipca
Dariusz Grzegorz Zwierz

ur. 02.05.2003
Dawid Kacper Górnowicz

ur. 26.04.2003
Pawe³ Nowiñski
ur. 15.05.2003

Laura Faustyna Rutkowska
ur. 23.05.2003

Sebastian Stanek
ur. 17.05.2003

12 lipca
Jêdrzej Piotr £ukarski

ur. 12.02.2003
Weronika Anna Giza

ur. 12.11.2002
Franciszek Aleksander Polakowski

ur. 10.04.2003
Oliwia Maria Kalczyñska

ur. 29.04.2003
Oskar Jacek Szmyt

ur. 14.05.2003
13 lipca

Dominika Kowalczyk
ur. 23.03.2003

INFORMACJE
SAKRAMENT CHRZTU �W.
Sakrament sprawowany jest przy
udziale wspólnoty parafialnej
w czasie niedzielnej Mszy �w. o
13.00.Dziecko zg³aszaj¹ rodzice w Biu-
rze Parafialnym podaj¹c kandydatów
na chrzestnych (osoby ochrzczone,
bierzmowane, praktykuj¹ce, maj¹ce
ukoñczone 16 lat (je¿eli ¿yj¹ w ma³-
¿eñstwie musi to byæ zwi¹zek sakra-
mentalny). Zg³aszaj¹c dziecko do
Chrztu �w. trzeba przedstawiæ odpis
skrócony aktu urodzenia dziecka z
USC. Katecheza odbywa siê zawsze
przed Chrztem �w. w sobotê po Mszy
�w. o 18.30. Najbli¿sze terminy Chrztu
�wiêtego:  20 lipca, 3 i 17 sierpnia
oraz 7 i 21 wrze�nia 2003 r.
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 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

Dobroczynne zio³a (6)

LIPA
W�ród nieprzebranego bo-

gactwa �wiata przyrody, jakim ob-
darowa³ nas Stwórca, znalaz³a siê
wiêc lipa. Niewiele jest ro�lin, a
w�ród nich niewiele jest drzew, któ-
re swym majestatycznym piêknem
tak ozdabia³yby nasze otoczenie i
by³yby tak nam przyjazne. Zazwy-
czaj roz³o¿yste, okaza³e drzewo li-
�ciaste, zrzucaj¹ce li�cie na zimê.
Osi¹ga wzrost do 30, a nawet po-
wy¿ej 40 metrów. Podstawowe ga-

tunki to lipa drobnolistna (Tilia cor-
data) i lipa szerokolistna (Tilia pla-
typhyllos). Spotyka siê podgatun-
ki, tj. lipy srebrzystej-zwisaj¹cej (Ti-
lia petiolaris), holenderskiej (Tilia
x europaea) i krymska (Tilia x eu-
chlora).

Lipa kwitnie od czerwca do lip-
ca. Kwiaty skupione po 4-12 w wi-
sz¹cych kwiatostanach, albo od-
staj¹ce na wszystkie strony, wy-
dzielaj¹ce delikatny przyjemny aro-
mat i miodowy nektar. Wystarczy
przystan¹æ pod kwitn¹c¹ lip¹ i
ws³uchaæ siê jak¹ brzêcz¹c¹ mu-
zykê tworz¹ roje pszczó³ i innych
owadów zlatuj¹cych siê do jej kwia-

21 czerwca
Piotr Szu�cicki

Ma³gorzata Beata Draganek
Micha³ Stanis³aw Müller

Agnieszka Ewa Baumgart
27 czerwca

Kamil Górniak
Anna Helena Wierzbowska

28 czerwca
Robert Leszek Korzeniowski

Justyna Kocieniewska
Robert Kubiak

Monika Ma³gorzata Szymañska
Adam Micha³ Biegañski
Izabela Daria Sokulska

Daniel Jerzy Kuras
Joanna Podgórska

Artur Jacek Bednarek
Magdalena Karolina Pecyna

5 lipca
Piotr Janowiak

Karolina Gra¿yna Nieradko

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

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu

Stefania Musolff - Sokoliñska
ur. 25.01.1915  zm. 28.06.2003

Paulina Sikorska - Badzi¹gowska
ur. 26.04.1915 zm. 29.06.2003

Lech Sztupecki
ur. 13.11.1940 zm. 02.07.2003

Romualda Urbañska
ur. 08.08.1928 zm. 02.07.2003
Dane spisane z ksi¹g parafialnych

spisa³ i opracowa³ KRZYSZTOF
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tów. Dzia³ki kielicha kwiatowego i
korony maj¹ barwê bia³aw¹. Owo-
cem jest kulisty orzeszek o �redni-
cy zaledwie 6 mm.

Drewno lipy jest bardzo jasne i
miêkkie.  £yko w³ókniste, mocne,
przed wprowadzeniem tworzyw
sztucznych stosowano jako mate-
ria³ do wyplatania i wi¹zania. Do-
skonale nadaje siê na materia³
rze�biarski (np., O³tarz Mariacki w
Krakowie wykonano z tego drew-
na).

Skupmy siê jednak na kwiatach.
Zbieraæ je nale¿y rozwiniête w su-
che s³oneczne dni.  Kwiaty suszy
siê rozpostarte w zacienionych
przewiewnych miejscach, zwraca-
j¹c uwagê by zachowa³y jasno z³o-
cisty kolor.

G³ówne zwi¹zki to: Flawonidy
(m.in. liczne pochodne kwercetyny,
kemferolu i akacetyny), olejek ete-
ryczny ok. 0,05% (m.in. farnezol,
geraniol, eugenol), zwi¹zki �luzo-
we, kwasy organiczne, fitosterol i
trójterpen. Zwi¹zki te pobudzaj¹
czynno�ci niektórych narz¹dów we-
wnêtrznych i zmniejszaj¹ nieznacz-
nie napiêcie miê�ni g³adkich.
Wzmagaj¹ wytwarzanie soku ¿o-
³¹dkowego, zwiêkszaj¹ przep³yw
¿ó³ci do dwunastnicy i wydalanie
moczu. Nade wszystko kwiat lipy
ma dzia³anie napotne i uspokaja-
j¹ce.

W literaturze fachowej surowiec
okre�la siê mianem "panaceum
zmêczenia nerwowego". Stosuje
siê ten lek Bo¿ej apteki jako �ro-
dek napotny w stanach gor¹czko-
wych przy anginie, grypie, zapale-
niu gard³a i oskrzeli, a tak¿e jako
uspokajaj¹cy w nadpobudliwo�ci
nerwowej i stanach napiêcia ner-
wowego, zw³aszcza dzieci i osób
starszych.

Wp³ywa na konsystencjê krwi,
obni¿aj¹c znacznie jej lepko�æ i
przeciwdzia³a skupianiu siê krwi-
nek czerwonych. Zewnêtrznie na-
par z kwiatów lipy stosuje siê do
obmywañ, ok³adów, k¹pieli, p³uka-
nek oraz irygacji, do pielêgnacji
cery, usuwania piegów, podra¿nie-
niu i �wi¹dzie skóry.

PRZETWORY:
Napar: 1 i 1/2 ³y¿ki kwiatów za-

laæ 2 szklankami wody wrz¹cej i na-
parzaæ 15 minut pod przykryciem.
Odstawiæ na 10 minut i przecedziæ.
Piæ po 1 szklanki 3 razy dziennie
jako �rodek napotny. Stosowaæ tak-
¿e do u¿ytku zewnêtrznego.

Zio³a napotne: zmieszaæ rów-
ne ilo�ci (³y¿ka sto³owa) kwiatów
lipy, kwiatów bzu czarnego i owo-
ców berberysu (lub k³¹czy perzu).
Zalaæ 2 ³y¿ki zió³ 2 szklankami
wody wrz¹cej i pozostawiæ pod
przykryciem na parze 20 minut.
Odstawiæ na 10 minut i przecedziæ.
Dodaæ 2 ³y¿ki syropu malinowego
(kieliszek rumu dla doros³ych)
i wypiæ gor¹cy napój wieczorem
przed snem.

Zio³a uspokajaj¹ce: zmieszaæ
po 20 g kwiatów lipy korzeni koz³-
ka (waleriana) i li�ci melisy. £y¿kê
mieszanki zalaæ 1 szklank¹ wody
wrz¹cej i naparzaæ pod przykry-
ciem 15 min. Odstawiæ na 10 min.
i przecedziæ. Piæ 1/3 szklanki 3 razy
dziennie po posi³kach.

Zio³a do k¹pieli: zmieszaæ 50
g kwiatów lipy, 30 g rozdrobnione-
go k³¹cza tataraku, 20 g kwiatów
lawendy, 20 g kwiatów lub ziela
wrzosu. Zio³a zalaæ 2 l wody wrz¹-
cej i pod przykryciem postawiæ nad
par¹ lub bardzo delikatnie pod-
grzewaæ 30 min. Przecedzony wy-
war wlaæ do wanny. Dope³niæ wan-
nê wod¹ do 1/3 o temperaturze 37-
38°C. Czas k¹pieli 15-25 minut. Po
k¹pieli owin¹æ siê prze�cierad³em
k¹pielowym, po³o¿yæ i ciep³o okryæ.
K¹piel dzia³a uspakajaj¹co, usypia,
regeneruje skórê, ma w³a�ciwo�ci
przeciwskurczowe, dzia³a napo-
tnie, przerywa katar. Dzia³anie
wspomaga gor¹ca herbata z so-
kiem malinowym.

Wêgiel drzewny: z drewna li-
powego po spaleniu uzyskuje siê
wêgiel drzewny (Carbo mediciana-
lis) - równie¿ �rodek leczniczy.
Przyjmuje siê wêgiel w ilo�ci 1 ³y-
¿eczki proszku w mleku lub wodzie
3-4 razy dziennie w biegunkach,
zatruciach pokarmowych, nadkwa-
�no�ci i dolegliwo�ciach ¿o³¹dko-
wych. Sproszkowany wêgiel wraz
ze sproszkowanymi li�æmi sza³wi
s³u¿yæ mo¿e do czyszczenia zê-
bów.

MAREK

Opracowane na podstawie:
Leksykon przyrodniczy - Drzewa,
"�wiat Ksi¹¿ki", 1995,
O¿arowski A., Jaroniewski W.: Ro-
�liny lecznicze i ich praktyczne za-
stosowanie, Instytut Wydawniczy
Zwi¹zków Zawodowych , Warsza-
wa 1987
O¿arowski A.: Zio³olecznictwo - po-
radnik dla lekarzy,  Pañstwowy Za-
k³ad Wydawnictw Lekarskich, War-
szawa 1980.

Od autora:
   Przy stosowaniu zió³ nale¿y bez-
wzglêdnie stosowaæ takie propor-
cje jakie podane s¹ w przepisach,
b¹d� receptach. Trzeba pamiêtaæ,
¿e substancje zawarte w zio³ach
stosowane w nadmiarze, mog¹ za-
szkodziæ.
   Pragnê przypomnieæ by zbiera-
j¹c wszelkie surowce ro�linne wy-
bieraæ miejsca oddalone od szos,
dróg, zak³adów przemys³owych, ro-
wów melioracyjnych, opryskiwa-
nych plantacji i nawo¿onych che-
micznie pól. Ro�liny posiadaj¹
zdolno�ci wch³aniania ze swego
otoczenia bardzo niebezpiecznych
trucizn i ich gromadzenia np. ze
spalin samochodowych gromadz¹
o³ów i inne równie truj¹ce zwi¹zki
powsta³e podczas spalania paliwa.

Rafa³ Micha³ Sobczak
Iwona Sobieszczyk

12 lipca
Pawe³ Grzegorz Jackiewicz

Agnieszka Szala

OD REDAKCJI:
Naszej wspó³pracowniczce Ewie
Sztupeckiej z powodu �mierci Taty
sk³adamy serdeczne wspó³czucie
³¹cz¹c siê w ufnej modlitwie -

Wieczny odpoczynek
racz mu daæ Panie ...



21 czerwca 2003 r. odby³y siê w Che³mnie II Che³miñskie Miêdzynarodo-
we Spotkania Chóralne. W Spotkaniach, w�ród  14 innych zespo³ów i pra-
wie 500 chórzystów, bra³ równie¿ udzia³ nasz Chór Parafialny �Fordonia�.
O tym wydarzeniu napiszemy wiêcej w najbli¿szym wydaniu �Na o�cie¿�.
21 czerwca przypada³a 7 rocznica peregrynacji figury Matki Bo¿ej Fatim-
skiej i Parafialny Dzieñ Fatimski. Po Mszy �w. i ró¿añcu zosta³a po�wiêco-
na korona na figurze Matki Bo¿ej Fatimskiej stoj¹cej przy skrzy¿owaniu
ulic Twardzickiego i Bo³tucia. Po po�wiêceniu odby³o siê spotkanie w Domu
Parafialnym na temat IX Przykazania Bo¿ego.
Od 23 do 28 czerwca ministranci i lektorzy naszej parafii spêdzali letnie
wakacje w Karpaczu. Opiekun grupy - ks. Edward Wasilewski przygoto-
wa³ uczestnikom wiele niespodzianek. Bez w¹tpienia spor¹ atrakcj¹ by³
wyjazd do Pragi oraz chwila zapomnienia na torze saneczkowym i w po-
lkowickim Aqua Parku.
29. czerwca Siostry Klaryski z Bydgoszczy zbiera³y ofiary na potrzeby klasz-
toru i zgromadzenia. * O 18.00 odby³o siê w Domu Parafialnym spotkanie
Rodziny Radia Maryja.
Od 30. czerwca, postanowieniem dekretu ks. abpa Henryka Muszyñskie-
go, ks. Wojciech Retman rozpocz¹³ s³u¿bê wikariusza w naszej parafii. Na
przygodê s³u¿by w naszej parafii ¿yczymy - Szczê�æ Bo¿e.
Przez ca³y czerwiec po Mszy �w. o 18.30 i 21.00 przy krzy¿u misyjnym
odprawiane by³y Nabo¿eñstwa Czerwcowe. Wszystkim, którzy je przygo-
towywali serdecznie dziêkujemy. Przy okazji dziêkujemy tak¿e tym wszyst-
kim, którzy dbaj¹ aby nasz krzy¿ misyjny i jego otoczenie - Bóg zap³aæ!
6. lipca przypada³o wspomnienie NMP Uzdrowienia Chorych. Po Mszy
�w. o 8.30, i po ró¿añcu odby³o siê spotkanie w Domu Katechetycznym
przygotowane przez grupê "D¹b" i zespó³ pomocy niepe³nosprawnym (wiê-
cej wewn¹trz wydania).
12. lipca o godz. 14.15 stan¹³ pomnik na grobie �p. ks. Zygmunta Trybow-
skiego. * 12 -13 lipca Ko³o Przyjació³ Radia Maryja pielgrzymowa³o do
Czêstochowy.
13. lipca prowadzono sk³adkê przeznaczon¹ na pomnik nagrobny ks. Pra-
³ata Zygmunta Trybowskiego (wiêcej o pomniku na str. 14). Mo¿na sk³a-
daæ indywidualne ofiary w kopertach na tacê lub w Biurze Parafialnym.
Ofiary te bêd¹ wpisane do Parafialnej Z³otej Ksiêgi.
PIELGRZYMKI:
Od 26 lipca do 6 sierpnia Piesza na Jasn¹ Górê w grupie akademickiej
�Prze�roczystej�, przewodnik ks. Krzysztof. Zg³oszenia w CKK �Wiatrak�.
Od 27 lipca do 5 sierpnia Piesza Parafialna na Jasn¹ Górê w grupie �Pro-
mienistej�, przewodnik ks. Dariusz. Zapisy w Biurze Parafialnym.
30 lipca do Lichenia, koszt 16 z³, wyjazd o 6.00, zapisy w zakrystii lub w
Biurze Parafialnym.
Od 14 do 17 sierpnia (na Litwê: Wilno-Ostra Brama-Troki-Góra Krzy¿y),
organizator - ks. Adam. Zapisy w zakrystii lub w Biurze Parafialnym
Od 20 do 22 wrze�nia (sanktuaria Warmii i Mazur), organizator - ks. Adam.
Zapisy w zakrystii lub w Biurze Parafialnym
1 sierpnia nasza parafia przyjmuje pieszych pielgrzymów z Gdañska na
Jasn¹ Górê. Potrzeba ok. 300 noclegów. Zapisy w Biurze Parafialnym oraz
w zakrystii po Mszach �w.
Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego codziennie w kaplicy o godz. 15.00.
W Roku Ró¿añca ró¿aniec w dni powszednie o 18.00 w kaplicy, a w nie-
dziele o 16.30 (w okresie wakacji ró¿aniec w niedzielê o 18.00).
Adoracja Naj�wiêtszego Sakramentu  w kaplicy w pi¹tki.
Inne informacje na stronach CKK "Wiatrak" i DA "Martyria".
Ka¿dego 16 dnia miesi¹ca o 20.00 Grupa pielgrzymkowa PROMIENISTA
zaprasza wszystkich pielgrzymów na Mszê �wiêt¹, Czuwanie i Apel Ja-
snogórski do kaplicy.
Parafia w internecie: www.mbkm.gniezno.opoka.org.pl.
Dziêkujemy korespondentom i autorom tekstów. Nades³ane teksty zamie-
�cimy w najbli¿szych wydaniach.

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 17.00(1) 18.30 20.00(2)

(1) - Nie odprawia siê w lipcu i sierpniu, (2) - Odprawia siê w czerwcu, lipcu i sierpniu

Miesiêcznik �Na o�cie¿� Redaguje kolegium, asystent ko�cielny - ks. Krzysztof Buchholz * Adres redakcji: ul. Bo³tucia 5,
85-791 Bydgoszcz; adres poczty elektronicznej: naosc@logonet.com.pl * Adres strony internetowej: http://www.naosc.lo.pl  (równie¿ na stro-
nie parafialnej: www.mbkm.gniezno.opoka.org.pl) * Materia³ów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega siê równie¿ prawo do zmiany
tytu³ów, skrótów i redakcji materia³ów * Wydawca: Rzymskokatolicka Parafia Matki Boskiej Królowej Mêczenników w Bydgoszczy-Fordonie.

16 Na o�cie¿ (7-8/2003)

POZIOMO:
1E Jesienno-wiosenna dolegliwo�æ

wirusowa
2A szarpany instrument muzyczny
2H Nag³e uszkodzenie urz¹dzenia
3E Przywidzenie, omam
4A Pasmo górskie w Europie
4I Krótka zapisana notatka
5D Du¿y rozbudowany pomnik
6A Pierwiastek chemiczny

o symbolu Cd
6J Port rybacki nad Ba³tykiem
7D Jej metropolia to Wiedeñ
8A Filmowy zalotnik
8I Potrzebny aby by³ wydech
9E Posag panny m³odej
10A Polski gród królewski
10H Wesz, pch³a, lub pluskwa
11E Prawnik w zak³adzie pracy
PIONOWO:
A1 Kamieñ pó³szlachetny
A8 Statek, z kapitanem Noe
B4 Sygna³ w samochodzie na

ZNACZENIE WYRAZÓW

intruza
C1 Niezbity dowód na co�
C8 Praojciec wszystkich ludzi
D4 Imiê Bratnego, lub Polañskie-

go
E1 Najsmaczniejszy prosto z lasu
E7 Dzie³o kompozytora
F1 Obiecana kraina szczê�liwo�ci
F9 Gatunek polskiej wierzby
G3 Pani podnosz¹ca sztangi
H1 Ptak z kolorowym ogonem
H9 Kompletne zero
I1 Szczebel wy¿ej w karierze
I7 Imiê ¿eñskie
J4 Kompres na st³uczone miejsce
K1 Syn dla córki
K8 �rodek u¿ywany dawniej do

narkozy
L4 Sympatyk dru¿yny pi³karskiej
M1 Budynek fabryczny
M8 Fabryka z wielkim piecem.

     Odgadnij wyrazy i odczytaj has³o wg ni¿ej podanego szyfru. Poszcze-
gólne wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasami.  W rozwi¹zaniu wystarczy
podaæ samo has³o. Oto szyfr: [(L-8,E-3,G-1,) (A-4,D5) (I-8) (A-2,E-10,K-
2,D-7,H-11,M-1) (L-8,E-3,E-4) (i-10,M-6,C-9) (B-8,J-4,F-1,E-3,K-10,D-
6) (H-3,E-4,H-1,D-5,H-11,E-3,E-4,F-10,M-11,F-3) (E-3) (H-1,C-10,H-9,K-
8,B-8) (L-6,I-9,E-1,L-5,G-6,D-6)]. Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na ad-
res redakcji lub wrzucaæ do skrzynki �Poczty parafialnej�  do
14 wrze�nia 2003 roku.
     Rozwi¹zanie krzy¿ówki  z poprzedniego wydania: �40 LAT KAP£AÑ-
STWA - KSIÊ¯E PRA£ACIE ZYGMUNCIE, ORÊDUJ ZA NAMI. MY
DUCHA NIE GASIMY!�. Nagrodê otrzymuje Ma³gorzata Mostek, zam.
w Bydgoszczy przy ul. £abendziñskiego 1. Gratulujemy. Nagrodê mo¿-
na odebraæ w zakrystii.

KRZY¯ÓWKA WAKACYJNA Z HAS£EM

OPRACOWA£ RASKE WIDIP

TELEFONY
346-76-25 ks. proboszcz Przemys³aw Ksi¹¿ek, Biuro Parafialne
346-76-26 ks. Zbigniew Zimniewicz (w.44), ks. Adam Sierzchu³a (w.42) ks.
Wojciech Retman (w.36)
348-51-28 ks. Edward Wasilewski, 344-62-41 ks. Dariusz Weso³ek
346-31-94 ks. Krzysztof Buchholz (DA �Martyria�)
346-76-27 Siostry SSpS: Krystyna, Mira, Adriana
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Sk³ad ukoñczono i oddano do druku 17. lipca 2003 r. Nastêpne wydanie �Na
o�cie¿� planowane jest  21. wrze�nia 2003 r.


