


Czas od ostatniego wydania up³yn¹³ po-
nad miesi¹c. Jako temat przewodni wydania
redakcja wybra³a �rado�æ�. Wybór takiego
has³a mia³ swoje uzasadnienie. Z rado�ci¹
spotykamy siê bowiem przy ró¿nych oka-
zjach. Mieli�my Rado�æ prze¿yæ Wielkiego
Tygodnia, tj. V Misterium Mêki Pañskiej w
Dolinie �mierci, rekolekcji parafialnych, Sa-
kramentu Pojednania w Wielk¹ �rodê, uro-
czystej celebracji Triduum Paschalnego, które
zakoñczy³a Liturgia Wigilii Paschalnej. Pó�-
niej by³o Alleluja i rado�æ Wielkanocnego
Poranka i �wi¹t Zmartwychwstania Pana
Jezusa. Spodziewali�my siê w parafii jesz-
cze innych rado�ci, m. in. zbli¿aj¹cego siê
dnia udzielania Sakramentu Bierzmowania
naszej m³odzie¿y klas gimnazjalnych.

Nikt jednak nie spodziewa³ siê, ¿e przyje-
dzie nam prze¿yæ nastêpny �wielki tydzieñ�,
który naznaczony by³ wielkim cierpieniem
i w wigiliê Uroczysto�ci Mi³osierdzia Bo¿ego
zakoñczy³ siê �mierci¹ naszego umi³owane-
go Ojca papie¿a Jana Paw³a II. By³a wiêc i
�rado�æ przez ³zy� jak napisa³ obok ks. pro-
boszcz. £zy spowodowane jego �odej�ciem
do domu Ojca� i rado�æ z dzie³a jaki po sobie
zostawi³.

Pó�niej by³o wielkie czuwanie przy zmar-
³ym Ojcu �wiêtym i najwiêkszy w dziejach
pogrzeb.

Czas czuwania w naszej parafii wype³nio-
ny by³ specjalnymi Mszami �w. za zmar³ego
Ojca z bardzo licznym udzia³em parafian,
wpisami do �Ksiêgi wdziêczno�ci� i wspólnym
ogl¹daniem w ko�ciele obrazów z Watykanu
w dniu pogrzebu zmar³ego Papie¿a.

Potem nasta³y dni ¿a³oby i oczekiwanie
na konklawe oraz wybór nastêpcy, którym jak
ju¿ wiemy zosta³ wybrany kard. Józef Ratzin-
ger - Niemiec, a który przyj¹³ imiê Benedykta
XVI.

¯yæ nam przysta³o w bardzo ciekawych
czasach i nie wiem, czy wspó³cze�nie jest
szansa na taki czas, by spokojnie p³ynê³y dni
i lata? Je�li wiêc po¿yjemy to ... zobaczymy.
A wiêc do nastêpnego spotkania

FRED

Mo¿na nie czytaæ

RADO�Æ PRZEZ £ZY
Czas po Zmartwychwstaniu Pañskim jest

w Ko�ciele okresem rado�ci ze zwyciêstwa
Chrystusa nad grzechem i �mierci¹. Niedaw-
no Dziekan Kolegium Kardynalskiego Jo-
seph Ratzinger tak oto napisa³: �Liturgia ba-
rokowa zawiera³a kiedy� tzw. risus pascha-
lis, �miech wielkanocny. Kazanie wielkanoc-
ne musia³o byæ ozdobione pewn¹ historyjk¹
pobudzaj¹c¹ do �miechu, tak ¿e ko�ció³ re-
agowa³ radosnym wybuchem �miechu. Ta
forma chrze�cijañskiej rado�ci mog³a byæ tro-
chê powierzchowna i p³ytka, ale czy¿ nie jest
jednak czym� bardzo piêknym i stosownym,
¿e u�miech sta³ siê symbolem liturgicznym?�

Ale jak tu siê radowaæ skoro g³êboko w
sercu mamy smutne prze¿ycia zwi¹zane ze
�mierci¹ i pogrzebem Ojca �wiêtego?

Choæ liturgia dnia, w którym odszed³ Pa-
pie¿ wzywa �Radujcie siê�. On sam tak¿e
wzywa³ nas do rado�ci.

Mo¿na zapytaæ: A jak radowaæ siê przez
³zy?

Dominikanin, ojciec Jacek Salij, który nie-
dawno prowadzi³ rekolekcje akademickie w
naszej parafii, gdy postawiono mu takie py-
tanie odpowiedzia³ piêknie: - �Ooo, to wiel-
ka tajemnica naszej wiary. Przecie¿ ka¿dy z
nas idzie do ¿ycia wiecznego, a te kilkadzie-
si¹t lat, które s¹ nam dane, to jedynie czas
naszej podró¿y. A w przypadku Jana Paw³a
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II wielkiego chrze�cijanina, gdy serce nie po-
zwala nam mieæ odrobiny w¹tpliwo�ci, ¿e
poszed³ prosto w ramiona Boga, to jak mo¿-
na siê nie radowaæ? A ¿e cz³owiek sobie przy
tym zap³acze, to jest normalne. To zupe³nie
inny wymiar, bo to sytuacja podobna do
�mierci rodzonego ojca. Przecie¿ to natural-
ne, ¿e czujemy pustkê i wiemy, ¿e gdy poje-
dziemy sobie do Rzymu to ju¿ nie spotkamy
siê tam z Papie¿em. To boli. Ale za naszymi
³zami jest przecie¿ prawdziwa rado�æ: Pa-
pie¿ wpad³ w ramiona Ojca ... Na �mieræ
papie¿a ludzie nie zareagowali histeri¹ tyl-
ko modlitw¹. Przed konfesjona³ami ustawia³y
siê potê¿ne kolejki. Zdarza³o siê wiele na-
wróceñ, powrotów�.

Tak by³o i u nas, w naszej parafii i �wi¹ty-
ni. Spontaniczna modlitwa kilku tysiêcy pa-
rafian, Komunie �wiête, Msze �wiête, wpisy
do Ksiêgi Wdziêczno�ci, wspania³e inicjaty-
wy ró¿nych �rodowisk zwi¹zanych z para-
fi¹, oddaj¹ce ho³d Papie¿owi, pielgrzymka
pó³ tysi¹ca osób do Rzymu na pogrzeb Ojca
�wiêtego. To tylko czê�æ z tych obserwacji,
które s¹ widoczne na zewn¹trz.

A w naszych sercach? Pewno ¿al i smu-
tek ale i determinacja by testament Ojca
�wiêtego wype³niaæ swoim ¿yciem. I rado-
sne dziêkczynienie Bogu za znak Jego obec-
no�ci w pos³udze i ¿yciu Ojca �wiêtego Jana
Paw³a II.

KS. PROBOSZCZ JAN

Kochany Dziadku
Kochany Dziadku w zamian za mego ofiarowany

dzieciêcymi oczami wpatrywa³am siê w ciebie s³ysz¹c tak ma³o
oczami s³uchaj¹c widzia³am
Mi³o�æ! Co czule spojrzy, ³zy otrze, dotknie, przytuli do serca,

d³oñ po³o¿y jak balsam na ranê cz³owieka...
Mi³o�æ co odwagi doda, co serce w górê wzniesie
Mi³o�æ delikatn¹ i mocn¹ jak ska³a tward¹ od Prawdy

Mi³o�æ do wszystkich i ka¿dego z osobna
Mi³o�æ co b³ogos³awi na drogê,
Mi³o�æ co przepraszaæ umie, co wzywa do p³aczu nad sob¹

która trud podejmuje
która cierpi i umiera...
Mi³o�æ co przebacza temu kto �mieræ zadaje

Mi³o�æ co nadziejê nieba daje
Mi³o�æ co do koñca troszczy siê o tych których kocha
Widzia³am Eucharystiê!

Mi³o�æ Chrystusa

Dziêkujê
Lucyna



Rozmowa miesi¹ca

PRAWDA W DOLINIE
z Tomaszem Schmidtem - rozmawia Mieczys³aw Paw³owski

MIECZYS£AW: Jeste� cz³owiekiem w na-
szej parafii kojarzonym z Misterium Mêki
Pañskiej. W tym roku uczestniczyli�my w
V Misterium Mêki Pañskiej. Jeste� zwi¹-
zany z nim od pocz¹tku. Jak do tego do-
sz³o?
TOMASZ: W roku 1999 by³em na Misterium
w Górce Klasztornej, które bardzo prze¿y-
³em. W drodze powrotnej tak sobie pomy-
�la³em, ¿e wymarzonym miejscem na miste-
rium s¹ nasze górki fordoñskie i okolice Do-
liny �mierci. Gdy wróci³em, zacz¹³em o tym
pomy�le rozmawiaæ z ksiêdzem Krzysztofem

i z lud�mi z Martyrii. Okaza³o siê, ¿e pomys³,
który mi wydawa³ siê odkrywczy i nowy, dla
wielu osób w parafii by³ spraw¹ oczywist¹.
Niestety nikt dotychczas nie zmobilizowa³ siê
do tego, by go urzeczywistniæ... Moja propo-
zycja to by³a jakby iskra.

Od czego siê zaczê³o?
Pocz¹tek by³ taki, ¿e musia³em przekonaæ
wspólnotê DA �Martyria�, z któr¹ by³em zwi¹-
zany, i musia³em dostaæ z jej strony �zielone
�wiat³o�. Trzy osoby, razem ze mn¹, mocno
zabra³y siê za robotê. Wielu mówi³o, ¿e �wiet-
nie by³oby w tym miejscu zrobiæ takie przed-
stawienie, ale nie mamy czasu, za du¿o pra-
cy, za du¿o przygotowañ itp.

Kto by³ autorem pierwszego scenariu-
sza?
Ja, Asia Kilichowska teraz Niedbalska i Ka-
sia Szczêsna teraz ju¿ Lewandowska. My
go  napisali�my, a ksi¹dz Krzysztof Buch-
holz weryfikowa³. Pan Krzysztof Drapiewski
zaj¹³ siê stron¹ techniczn¹ Misterium, z tym
ukrzy¿owaniem (powieszeniem na krzy¿u
³otrów i Jezusa). Ania Huzarska i Rafa³ Mu-
chalski tak¿e bardzo mocno zaistnieli w Mi-
sterium. Pamiêtam te¿, ¿e Tomasz Kubi� -
teraz odpowiedzialny za ca³okszta³t dekora-
cji, wówczas realizowa³ siê jako �w. Piotr. Ge-
neralnie tworzenie pierwszego Misterium
by³o bardzo spontaniczne, a z uwagi na nie-
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wielk¹ ilo�æ czasu (ok. 3 - 4 miesiêcy) jed-
nocze�nie �dzia³o siê� wiele rzeczy - zbiera-
nie aktorów, dekoracje, scenariusz, muzyka
itp. Wspólnie my�leli�my o wszystkim. Te-
matem przewodnim pierwszego Misterium
by³o cz³owieczeñstwo Jezusa.

Wa¿ne by³y i s¹ sprawy techniczne, de-
koracje, stroje, ¿ywienie aktorów, strona
socjalna przedsiêwziêcia. Jak to wygl¹-
da³o?
Zupe³nie nie pamiêtam kto by³ odpowiedzial-
ny za ¿ywienie, z ca³ym szacunkiem dla tej
osoby. Dzi� przygotowania s¹ roz³o¿one na

grupy osób, za które zawsze odpowiada je-
den cz³owiek. Na przyk³ad jeden zespó³ jest
odpowiedzialny za napisanie scenariusza
(ok. 4 - 5 osób). Scenariusz powstaje przez
ok. piêæ miesiêcy. W tym roku �patronem�
scenariusza by³ Damian Kaczmarek. Maciej
Ró¿ycki - to cz³owiek odpowiedzialny za tzw.
��cie¿kê d�wiêkow¹�. W tym roku chcieli�my
mieæ autorsk¹ �cie¿kê d�wiêkow¹, ale nie-
stety zabrak³o czasu i prze³o¿yli�my realiza-
cjê tego pomys³u na przysz³y rok.

S¹ jeszcze inne grupy ...
Jest ekipa pod kierunkiem Kasi Kubi�, która
zajmuje siê strojami. Od drugiego Misterium
ma ludzi, którzy z ni¹ pracuj¹. Tomasz Kubi�
zajmuje siê dekoracjami i dziêki niemu tak
piêknie wygl¹daj¹. Krzysztof Drapiewski
opiekuje siê zapleczem technicznym, czyli
dba o porz¹dek, pomaga w budowie deko-
racji. Jest te¿ grupa administracyjna. Od
dwóch lat kieruje ni¹ Micha³ Wilczyñski i on
trzyma w rêkach sprawy pozwoleñ, koordy-
nacji i organizacji. W tym roku szczególnie
by³ wspierany przez Aniê Wrzesiñsk¹. S¹ re-
¿yserzy - w tym roku by³y to Mariola Drapiew-
ska i Asia Niedbalska. Odpowiada³y za po-
rz¹dek na planie misterium. W czasie dni
misteriowych, tj. w sobotê przed misterium i
Niedzielê Palmow¹ jedna osoba jest odpo-
wiedzialna za Dolinê �mierci i jeszcze inna
za to co siê dzieje w Domu Katechetycznym.

Za �wietne nag³o�nienie i o�wietlenie jest od-
powiedzialny W³odek Arciszewski. Jest te¿
osoba zajmuj¹ca siê kuchni¹ i zapleczem ga-
stronomicznym. W tym roku by³a to pani Ur-
szula Fonferek. Te osoby, które wymieniam
maj¹ pod opiek¹ pomocników. Oprócz tego
na grupy podzieleni s¹ aktorzy: aposto³owie,
¿o³nierze, ¯ydzi, ludzie przy ogniskach, ew.
ogrójec, osoby specjalne. Ka¿da z tych grup
ma swój zakres zadañ, cz³owieka odpowie-
dzialnego za realizacjê itp. Wszystkich nas
jest w sumie ponad 200 osób ka¿dego roku
- ogarniêcie takiej liczby ludzi wymaga spo-
rego wysi³ku. Ja osobi�cie od dwóch ostat-
nich lat powoli przechodzê od �koordynowa-
nia� ca³o�ci do roli konsultacyjnej. Dziêki
temu mam mo¿liwo�æ obserwowania ca³o-
�ci nieco z boku, podziwiania niesamowite-
go trudu tak wielu ludzi, a jednocze�nie sta-
ram siê pomagaæ w trudnych sytuacjach.

Jest od którego� misterium Jerozolima
ze straganami, ogniskami i lud�mi.
Tworzeniem tego miasta zajmowa³a siê w
tym roku Ania Kowal razem z grup¹ ludzi przy
ogniskach.

Wiele miesiêcy przed momentem wysta-
wienia Misterium trwa wiêc ró¿norodna
praca.
Tak. We wspomnianej wcze�niej Jerozolimie
jest np. akcja lepienia i wypiekania garnków,
wymy�lania stoisk, gromadzenia innych re-
kwizytów. To s¹ czêsto ¿mudne i d³ugotrwa-
³e prace. Ludzi, którzy siê tym zajmuj¹ naj-
czê�ciej nie widaæ. Tworz¹ �t³o� dla misteryj-
nej akcji. Osoby które wymieniam to tylko Ci,
z którymi ja mam najbli¿szy kontakt, a pew-
nie i tak z odpowiedzialnych mog³em kogo�
pomin¹æ. Trzeba pamiêtaæ, ¿e Misterium to
dzie³o bardzo kompleksowe, bêd¹ce efek-
tem wybitnie zespo³owej pracy. Ka¿da oso-
ba zaanga¿owana w to dzie³o jest niezwy-
kle wa¿na i bez niej by³oby ono du¿o ubo¿-
sze...

Wiemy, o czym ju¿ pisano w �Na o�cie¿�,
¿e ksi¹dz pra³at Zygmunt Trybowski cho-
dzi³ z pomys³em Misterium od dawna.
D³uga by³a wiêc droga od pomys³u do
jego realizacji. Jak to siê sta³o, ¿e Miste-
rium jest wystawiane akurat w Niedzielê
Palmow¹?
Najpierw chcieli�my �wpisaæ� siê w �wiato-
wy Dzieñ M³odzie¿y og³oszony przez papie-
¿a Jana Paw³a II w diecezjach. Pó�niej do-
szed³ jeszcze jeden wa¿ny argument. W
Ko�ciele Niedziela Palmowa jest Niedziel¹
Mêki Pañskiej.

Ka¿de Misterium ma inny scenariusz.
Sk¹d siê bior¹ pomys³y? Pamiêtamy, ¿e
by³ pomys³ z dziadkiem, który opowiada³
wnuczkowi o tamtych czasach. By³a Mat-
ka Bo¿a, czy choæby przed rokiem histo-
ria zdrajców.
Zwykle chcemy, ¿eby ludzie, którzy bior¹
czynny udzia³ w Misterium okre�lili o czym
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ma byæ i to dlatego, by ka¿dy poczu³, ¿e w
misterium jest jego cz¹stka twórczego udzia-
³u. Na podstawie tych propozycji widzimy na
co jest zapotrzebowanie. Dot¹d by³o tak, ¿e
pomys³y te sz³y z ust do ust i tak powstawa³
g³ówny temat Misterium.

Czym kierowali siê pomys³odawcy, ¿eby
koñczyæ scen¹ zmartwychwstania?
Tak musi byæ, bo inaczej to nasze przepo-
wiadanie Tajemnicy Paschalnej, koñczonej
�mierci¹ Pana Jezusa by³oby smutne.

Ksiêdz Jan Twardowski, pisz¹c swoj¹
wersjê Drogi Krzy¿owej, nazwa³ j¹ opo-
wie�ci¹ o czternastu przystankach smut-
nych i jednym weso³ym.
Pierwsze Misterium by³o, moim zdaniem, nie-
dokoñczone. Zmartwychwstanie jest bowiem
zwieñczeniem Misterium. Dopiero wtedy
Misterium jest pe³ne i dzie³o zbawienia siê w
nim zamyka.

W czasie tegorocznego Misterium pt. �Co
to jest prawda?�, widzieli�my wiele scen,
które pokazywa³y spotkania Chrystusa z
przedstawicielami ówczesnej w³adzy i
stró¿ami prawa. Pa³ac Pi³ata to najwiêk-
sza budowla na Misterium. W tym roku
by³ i pa³ac Heroda, z jego �zabawiaczka-
mi� itd. Kto by³ Herodem?
By³ nim kleryk ze Zgromadzenia Misjonarzy
Ducha �wiêtego, tak samo jak Sebastian -
inny kleryk z tego Zgromadzenia gra³ postaæ
Pana Jezusa. Spotkali�my go w Che³msz-
czonce, w czasie uroczysto�ci w Nowicjacie
Zgromadzenia, gdzie do tego roku Ojcem
Duchowym by³ nasz Pan Jezus z III i IV Mi-
sterium. Sebastian przyj¹³ nasz¹ propozycjê
zagrania w V Misterium i uwa¿am, ¿e zrobi³
to bardzo dobrze.

Kim s¹ aktorzy?
S¹ to najró¿niejsze osoby i nawet nie byd-
goszczanie, bo przecie¿ studenci pochodz¹
z ró¿nych miejscowo�ci. Jest du¿o m³odzie-
¿y, dzieciaczków, ale brakuje doros³ych,
szczególnie osób pomiêdzy 35 a 60 rokiem
¿ycia. Ludzie z wiekiem za bardzo powa¿-
niej¹ - potrafi¹ pomóc w dekoracjach, czy w
kuchni, jednak gdy maj¹ za³o¿yæ na siebie
strój �antyczny� i ogrzaæ siê przy ognisku
czuj¹ jaki� wewnêtrzny opór.

Scena u Heroda pokazywa³a, ¿e gdy ¿ycie
toczy³o siê swoim torem, ludzie mieli
swoje zajêcia, u Heroda trwa³a kolejna
impreza i niejako zawracali mu g³owê
cz³owiekiem, który by³ kandydatem do
ukrzy¿owania. Zaawansowani w swojej
zabawie biesiadnicy proponowali prawie
skazañcowi, ¿e mo¿e by siê z nimi wina
napi³. Sk¹d taka odwaga �beletryzowa-
nia� Biblii?
Moim zdaniem, scena spotkania Jezusa z
Herodem jest zbli¿ona do tej jaka by³a po-
kazana w filmie �Pasja� - Mela Gibsona. To
nie by³o wierne odtworzenie tego co napisa-
ne jest w Nowym Testamencie, tylko jakim�
ukierunkowaniem na ten temat. Tworz¹c
scenariusz i poszczególne sceny korzystali-
�my z wielu opracowañ. Wiele te¿ sami dys-
kutowali�my. Jednak¿e jest to tylko moja
osobista opinia, natomiast to pytanie powin-

no byæ zadane g³ównemu tegorocznemu
scenarzy�cie - Damianowi oraz re¿yserkom
- Joasi i Marioli.

W tym roku by³y dwie ods³ony Misterium:
w �wietle dziennym i o o�wietleniu
sztucznym. Czym to by³o podyktowane?
Ilo�ci¹ ludzi - uczestników na V Misterium,
kiedy to pobie¿nie robi¹c rachunek doliczy-
li�my siê siedmiu tysiêcy ludzi, a przypusz-
czamy, ¿e by³o nawet oko³o dziesiêciu tysiê-
cy. Pomys³y w zwi¹zku z tym faktem by³y ró¿-
ne. Rozwa¿ali�my nawet ulokowanie miste-
rium w My�lêcinku, lub w innym miejscu na
fordoñskich górkach. Stwierdzili�my jednak,
¿e nie znajdziemy lepszego miejsca i trzeba
Misterium zrobiæ dwa razy. Dziêki temu mo-
gli w nim uczestniczyæ przyjezdni nawet z
daleka i miejscowi, którzy mogli przyj�æ wie-
czorem i w ten sposób chêtni do obejrzenia
przedstawienia pomie�cili siê.

Czy podczas wieczornego przedstawie-
nia nie pogubi³y siê wa¿ne elementy de-
koracji, bo reflektory prowadzi³y przede
wszystkim akcjê.
Wieczorny czas przedstawienia pozwala
bardziej skupiæ siê na akcji, �wiat³o kieruje
wzrok uczestników, gdzie akurat dziej¹ siê
w danym momencie najwa¿niejsze sceny.
Poza tym wieczorem bardziej wyczuwalne
jest Misterium - Tajemnica...

Jak liczne by³o audytorium na Misterium
i sk¹d przyjechali pielgrzymi?
Z tego, co mi wiadomo, w tym roku przyje-
chali klerycy i siostry zakonne z Pelplina,
grupa z Che³mna, z Wybrze¿a i oczywi�cie

MISTERIA
Tradycja wystawiania misteriów siêga

XII i XIII wieku. Ten dramat religijny oparty
by³ na tekstach biblijnych, apokryfach i
¿ywotach �wiêtych. Najpierw wystawiane
w �wi¹tyniach z czasem wysz³y na ulice i
place. Rozwija³y siê w XIV i XV wieku we
Francji, Anglii i w Niemczech.

W Polsce pierwsze misterium znane pt.
�Historyja o chwalebnym Zmartwychwsta-
niu Pañskim� wystawiano w latach 1580-
1582 wg pomys³u Miko³aja z Wilkowiecka.

Dzi� najbardziej znanym jest misterium
w Kalwarii Zebrzydowskiej wystawiane od
XVIII wieku.

osoby z Bydgoszczy i okolic. Z jakich jesz-
cze miejsc przyjechali do nas ludzie - nie
wiem, jak na razie nie zbieramy tego typu
informacji. Uczestników w tegorocznym Mi-
sterium - dwóch ods³onach - by³o z pewno-
�ci¹ wiêcej ni¿ w zesz³ym roku.

Dlaczego ludzie przychodz¹ na Miste-
rium?
Jest to prze¿ycie Ewangelii w sposób nama-
calny. Kiedy� wystarczy³a ludziom �Biblia w
obrazkach�, by poczuæ atmosferê I wieku
naszej ery. Teraz ludzie potrzebuj¹ silniej-
szych bod�ców - wiêc przychodz¹ na Miste-
rium.

Jak d³ugi czas mija od momentu rozpo-
czêcia Misterium a scen¹ Zmartwych-
wstania na planie.
Dzi�, po zakoñczeniu V Misterium mogê po-
wiedzieæ, ¿e czas ten siê nak³ada. Jeszcze
jedno misterium siê nie skoñczy³o a ju¿ my-
�limy i planujemy nastêpne.

Czy prowadzicie kronikê Misterium?
Formalno-prawne dokumenty s¹ zebrane od
pierwszego Misterium. S¹ dok³adne informa-
cje o aktorach i ca³ej logistyce wydarzenia,
mamy te¿ kronikê zdjêciow¹.

Zmieñmy temat. Jeste�my po Niedzieli
Palmowej, po Zmartwychwstaniu Pañ-
skim i po �mierci Papie¿a. Jak prze¿yli-
�cie te dni?
Jestem szczê�liwy, ¿e ¿y³em w czasach
Wielkiego Papie¿a. Bêdê o tym opowiadaæ
moim dzieciom, choæ wiem, ze jestem w sta-
nie przekazaæ im zaledwie namiastkê klima-
tu czasów Jana Paw³a II.

Podczas mszy pogrzebowej wiatr prze-
wraca³ kartki Ewangeliarza i potem za-
mkn¹³ ciê¿k¹ ok³adkê.
My�lê, ¿e bêdzie to jeden z symboli, z który-
mi przez potomnych bêdzie kojarzony Jan
Pawe³ II.

Nowym papie¿em Benedyktem XVI zosta³
kardyna³ Joseph Ratzinger. Jak oceniasz
ten wybór?
Có¿, to jest w³a�nie trudne pytanie. Joseph
Ratzinger jest cz³owiekiem wielkiego intelek-
tu, bardzo uporz¹dkowanym. Prawd¹ jest,
¿e wspó³tworzy³ ogromn¹ czê�æ dokumen-
tów papieskich z ostatnich lat, wiêc z pew-
no�ci¹ zachowa kierunek rozwoju Ko�cio³a
nadany przez Papie¿a Polaka. Uwa¿am jed-
nak, ¿e nie dorówna mu pod wzglêdem �me-
dialno�ci� i kontaktu z lud�mi, co jest bardzo
wa¿ne w dzisiejszych czasach. Pamiêtajmy
jednak, ¿e Duch wieje, kêdy chce...

Dziêkujê za rozmowê.

Od redakcji: Nasz Rozmówca przekaza³ po-
zdrowienia dla cztelników �Na o�cie¿�. Roz-
mowê przeprowadzono 16 i 19 kwietnia 2005
roku w Bydgoszczy.
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PIOTR
NASZYCH CZASÓW

(18 V 1920 - 2 IV 2005)

My�l¹c - Ojczyzna
w rachunku sumienia za Polskê
ciê¿arem lat i zmêczenia
coraz ni¿ej przed Bogiem
pochyla³ starcz¹ g³owê -
Piotr naszych czasów
Papie¿ Polak.

Tak by³o jeszcze wczoraj...

W umi³owanym dniu
pierwszej soboty miesi¹ca.
W wigiliê �wiêta
Bo¿ego Mi³osierdzia
zosta³ zdjêty z krzy¿a
i powierzony Matce Mi³osierdzia -
Królowej, która prowadzi
do Mi³osiernego Ojca.

Misterium cierpienia wpisane
w mêkê i zmartwychwstanie Chrystusa
po³¹czy³o Ko�ció³ Bo¿y
maryjnym znakiem - modlitw¹
ró¿añcow¹ �mieræ Papie¿a
w pogodne narodzenie siê
do ¿ycia w Bogu na zawsze.

Piotr naszych czasów -
Nauczyciel ¿ycia i umierania
beatyfikowany g³osem ludu
czuwa w oknie Domu Wieczno�ci
w blasku Prawdy i Mi³o�ci
nad Polsk¹ i �wiatem.

Leszek Henryk £êgowski,
Bydgoszcz, dn. 9.04.2005 r.

Bez naszego Papie¿a
Kiedy po wieczornej Mszy �w. zaczê³y biæ

dzwony, wszystko by³o ju¿ jasne... Odszed³...
A przecie¿ jeszcze przed momentem wszy-
scy modlili siê za Niego w ko�ciele z na-
dziej¹, ¿e Chory dojdzie do zdrowia, ¿e wy-
darzy siê cud. Ale z drugiej strony, czy siê
nie wydarzy³?

�mieræ Ojca �wiêtego odkry³a przecie¿
wielkie pok³ady ludzkiej dobroci, nauczy³a
nas, ¿e naprawdê jeste�my braæmi. Ja jed-
nak dopiero wtedy, gdy ujrza³em w telewizji
masy wiernych na warszawskim Placu Pi³-
sudskiego i setki zniczy na bydgoskim Sta-
rym Rynku zda³em sobie sprawê z tego, jak
wiele my wszyscy stracili�my wraz z Jego
odej�ciem... Jak bardzo by³ wa¿ny dla nas...
i dla mnie osobi�cie.

W tamtej chwili, w wigiliê niedzieli Mi³o-
sierdzia Bo¿ego nie my�la³em jeszcze w ten
sposób. S³uchaj¹c s³ów przejêtego prezen-
tera zastanawia³em siê tylko, jak bêdzie wy-
gl¹da³o ¿ycie w �wiecie bez naszego Papie-
¿a. Ja przecie¿ takiego �wiata nie zna³em...

Mojej obawie o w³asn¹ przysz³o�æ towa-
rzyszy³ jednak spokój o przysz³o�æ Jego.
Trudno bowiem znale�æ cz³owieka, który by
bardziej zas³u¿y³ na Niebo. I tak sobie po
cichu wci¹¿ marzê, by kiedy� siê z Nim w
tym Niebie spotkaæ, tak jak wtedy na p³ycie
bydgoskiego lotniska. W koñcu �wiêto�æ to
powo³anie nas wszystkich a ja ju¿ wiem jak
¿yæ, by do tej �wiêto�ci siê zbli¿aæ... Tak¿e
dziêki Niemu...

(DAM)

Kolczasta obrêcz ¿alu
Gdy kolczasta obrêcz ¿alu i smutku �ci-

ska serca nasze i ³amie s³owa, co chc¹ siê
wypowiedzieæ z jakim� zrozumia³ym sensem,
a nie potrafi¹, pozostaje modlitwa. Odszed³
do Boga Pierwszy Syn Ludzko�ci naszych
czasów Jan Pawe³ II, Papie¿. Ca³a m¹dro�æ
nasza nie wystarcza, by s³owem, gestem czy
innym wyrazem cia³a, wyraziæ wszystko, co
na ten czas dzieje siê w duszy. Na pytanie
�Czemu?� - pada odpowied� bp Pieronka
�Pozwólmy Bogu rz¹dziæ �wiatem�. Prosta,
jasna, przejmuj¹ca g³êbi¹ prawda. Przecie¿
Bóg nie jest m¹dry, sprawiedliwy, dobry, mi-
³osierny. Bóg to jest m¹dro�æ, sprawiedli-
wo�æ, dobro, mi³osierno�æ. Nie próbujmy
miar¹ swego rozumu os¹dzaæ Jego woli.
Ch³oñmy powagê majestatu �mierci, niech
³zy nas piek¹, niech wst¹¿ka kiru na sercu
siê znaczy. Tak ma byæ, to nasze ludzkie
prze¿ywanie ¿alu. Papie¿ Jan Pawe³ II - Po-
lak pielgrzymkê ¿ycia zakoñczy³ strudzony.
Za Jego ¿ycie czynami znaczone, za Jego
Dzie³o tu pozostawione rzewny p³acz dzwo-
nów, p³omyk �wiecy, ró¿aniec w rêku i mo-
dlitwy s³owa. Modlitwa. Tak nas naucza³ tu-
l¹c Krzy¿ do Siebie. Niebawem..., wierzê ...
w smutku zanurzony, nie bêdzie modlitw za
Ojca �wiêtego, ale do Jana Paw³a II, jako
do �wiêtego. �Wiar¹ ukorzyæ trzeba zmys³y
i rozum swój ...�.

MAREK

Po �mierci Jana Paw³a II

ODSZED£
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W ka¿dym najbli¿szym wydaniu �Na
o�cie¿� podajemy 3 pytania dotycz¹ce Mszy
�w. sugeruj¹c trzy podpowiedzi, z których tyl-
ko jedna bêdzie w³a�ciw¹ (choæ nie zawsze).

Dla autorów poprawnych odpowiedzi
z bie¿¹cego wydania przewidziano nagrody -
dyplomy udzia³u w konkursie.

Dla wytrwa³ych, tj. tych którzy (zbior¹
wszystkie dyplomy udzia³u, we wszystkich
czê�ciach testu - przy�l¹ poprawne odpowie-
dzi, jest przewidziana nagroda g³ówna - nie-
spodzianka.

Dzi� czê�æ czwarta:
1) Ile razy kap³an ca³uje o³tarz w czasie spra-

wowania Eucharystii?
A - trzy; B - dwa; C - jeden.

2) Kiedy w czasie celebracji Eucharystii u¿y-
wa siê monstrancji?
A - nigdy; B - tylko w czasie Mszy z bisku-
pem; C - zawsze.

3) Ile Mszy �w. odprawia siê w ko�cio³ach pa-
rafialnych w Wielki Pi¹tek?
A - jedn¹; B - w ogóle; C - nie ma okre�lo-
nej normy.
Poprawne odpowiedzi z trzeciej czê�ci

brzmia³y: 1B, 2B lub 2C, 3A.

Dyplomy za poprawne rozwi¹zanie testu
otrzymuj¹: Patrycja Kulczewska (ul.Bart³o-
mieja z Bydgoszczy 13), Magdalena Wilk
(ul. Albrychta 2),  Magdalena Wi�niewska
(ul. Kleina 5), Joanna Wójcik (ul. Jasiniecka
3a), Zbigniew Bielawski (ul. Kleina 7).
Dyplomy czekaj¹ w zakrystii.

Termin nadsy³ania odpowiedzi - 15 maja
2005 r. Powodzenia.

ADALBERT

Test o Eucharystii (4)

POZNAÆ LEPIEJ

W dniach od 20. do 23. marca 2005 roku
w naszej parafii odby³y siê tradycyjne reko-
lekcje wielkopostne dla wszystkich parafian.

Przez tegoroczne dni rekolekcji przeprowa-
dzi³ ich uczestników ks. Krzysztof Lewandow-
ski, nasz dawniejszy wikariusz a obecnie Rek-
tor Seminarium Duchownego w Toruniu.

Ka¿dego dnia, w ³¹czno�ci ze Msz¹ �w.,
mieli�my okazjê wys³uchaæ nauk rekolekcyj-
nych. Tematy rozwa¿añ rekolekcyjnych kon-
centrowa³y siê wokó³ przykazañ ko�cielnych.
Mimo, ¿e katechetyczn¹ tre�æ przykazañ
wszyscy znamy, rekolekcjonista w sposób
bardzo obrazowy i czytelny pokaza³ ich tre�æ
i znaczenie dla ludzi Ko�cio³a. W ostateczno-
�ci rekolekcje te prowadzi³y s³uchaczy do
Wielkiej �rody, która tradycyjnie w naszej pa-
rafii jest dniem Sakramentu Pokuty i Pojed-
nania.

Na zakoñczenie rekolekcji ks. Krzysztof
stwierdzi³, ¿e dla niego czas rekolekcji i poby-
tu w naszej parafii by³ te¿ sentymentalnym
spotkaniem.

UCZESTNIK

Rekolekcje

KO�CIELNE
DROGOWSKAZY

Tato powiedzia³

RADOSNY P£ACZ
Uwa¿am, ¿e �mieræ Ojca �wiêtego powin-

na mieæ odzwierciedlenie w mojej rozmowie
z tat¹. Na pocz¹tku jej pad³y dwa pytania: Jak
wielki jest smutek i ³zy po odej�ciu Papie¿a
Polaka? Na ile s¹ one prawdziwe i czy rze-
czywi�cie powinni�my p³akaæ? Wokó³ tych py-
tañ oscylowa³a nasza rozmowa.

Pierwsze reakcje na tê hiobow¹ wie�æ by³y
bardzo spontaniczne  i my�lê - p³yn¹ce z g³ê-
bi serc ludzkich. Gdyby kogokolwiek zapytaæ
w tamten sobotni wieczór czy tak trzeba re-
agowaæ ³zami i smutkiem, to zapytane osoby
pewnie poprzez ³zy popuka³yby siê solidnie
w czo³o i pewnie wezwano by do mnie karet-
kê z kaftanem bezpieczeñstwa �na pok³adzie!�

Dzisiaj trzy doby po odej�ciu JANA PAW-
£A WIELKIEGO emocje nieco opad³y i mo-
¿emy przystan¹æ oraz  pomy�leæ, zastano-
wiæ siê nad s³owami Ojca �wiêtego. Chcê w
tym miejscu z ca³¹ odpowiedzialno�ci¹ za
swe s³owa powiedzieæ, ¿e równie¿ sposób w
jaki umiera³ powinien  nas zastanowiæ i mo¿e
czasem zawstydziæ. W taki sposób w jaki
odchodzi³ Papie¿ mog¹ odchodziæ tylko lu-
dzie w pe³ni pogodzeni z Bogiem i z lud�mi!
�Niech siê stanie� czyli �AMEN�, to ostatnie
s³owo Ojca �wiêtego. W tym wyrazie zawar-
ta jest uwa¿am ca³o�æ dobrego ¿ycia i pe³na
oraz �wiadoma gotowo�æ na  spotkanie ze
Stwórc¹.  Ciekawy jestem ilu spo�ród  ¿yj¹-
cych jest pewnych w³asnej warto�ci i ilu mo-
g³oby dzi� stan¹æ �u wrót piotrowych� z prze-
konaniem o swym dobrze spe³nionym ¿yciu?

Ale nie odchod�my od meritum! Dostrze-
gam dwa pytania, nad którymi powinni�my
siê chyba zastanowiæ. Pierwsze,  to czy po-
winni�my p³akaæ? Moja odpowied� brzmi
TAK, bo wraz ze ³zami  mo¿emy wyrzuciæ z
siebie smutek i têsknotê po stracie kogo�
kochanego i uwa¿anego powszechnie za nie-
kwestionowany autorytet moralny dla wszyst-
kich. Podczas trwania Pontyfikatu Jana Paw-
³a II w ró¿nych mediach spotkaæ mo¿na by³o
czasem s³owa krytyki, a czasem nawet wy-
�miewania siê pod Jego adresem, za zbyt
konserwatywn¹ wizjê Ko�cio³a Powszechne-
go i nieugiête traktowanie niektórych spraw
(aborcja, rozwody czy celibat, przyp. Woj-
ciech).

Teraz kiedy zabrak³o tego �g³osu sumie-
nia� jako� nie s³ychaæ s³ów rado�ci tych krzy-
kaczy! Zrozumieli mo¿e swoje b³êdy i wstyd
im za ówczesne s³owa i os¹dy. A¿ bojê siê
powtórzyæ, ale kiedy nie staje �obwo�nego
bo¿ka� zamilk³y tuby libera³ów  i tzw. obroñ-
ców wolno�ci ludzkiej! Wydaje mi siê jednak,
¿e nie warto rozwodziæ siê nad tym �margi-
nesem moralnym i nie�wie¿ym oddechem
cyników!�

Tak wiêc p³aczmy, bo jak powiedzia³ Kar-
dyna³ Macharski w £agiewnikach: - �S¹ to do-

bre ³zy" i nie musz¹ siê ich wstydziæ nawet
najwiêksi �twardziele�!

Odpowiedzi na drugie z pytañ szukaæ na-
le¿y - jak mi siê wydaje - na karteczce poda-
nej przez Ojca �wiêtego na ³o¿u bole�ci swo-
im najbli¿szym wspó³pracownikom obecnym
przy Nim do ostatka. Przy pomocy osobiste-
go sekretarza i przyjaciela ks. abpa Stanis³a-
wa Dziwisza pisze na karteczce znamienne
s³owa: �Jestem spokojny. Wy te¿ b¹d�cie!�

Tymi s³owami Papie¿ daje dowód swej
ca³kowitej jasno�ci umys³u i pe³nego zdania
sobie sprawy ze swego stanu! Wie, ¿e umie-
ra i chce podnie�æ na duchu otaczaj¹cych go
a zatroskanych wspó³pracowników. ON jest
spokojny! W obliczu �mierci, tak jak przez
ca³e swoje d³ugie ¿ycie, jest pogodny i ufny
w Opatrzno�æ Bo¿¹.

W koñcu nadchodzi nieuchronnie godzi-
na 21.37 w sobotê 2 kwietnia 2005 roku. G³o-
wa Ko�cio³a Katolickiego i pañstwa Watykan
- oddaje ducha Bogu! Nie znam reakcji obec-
nych, ale wyobra¿am sobie ³zy kardynalskie
i obecnych przy zmar³ym zakonnic. Kiedy
Sekretarz Stanu Pañstwa watykañskiego ar-
cybiskup Leonardo Sandri og³asza �odej�cie
Papie¿a do Domu Ojca� oczami wyobra�ni
widzê t³umy na Placu �wiêtego Piotra zano-
sz¹ce siê p³aczem serdecznym po stracie
przywódcy religijnego i moralnego. P³acz ten
rozszerza siê na wszystkie kontynenty �wia-
ta! Nie ma na ziemi zak¹tka gdzie by³oby obce
imiê Papie¿a �z dalekiej Polski�. Nadal do-
strzec mo¿na ³zy w oczach ludzkich choæ
wed³ug mego skromnego zdania, ³zy te prze-
chodz¹ z ³ez smutku w ³zy rado�ci! ON wróci³
do OJCA, w krainie którego jest tylko miej-
sce na rado�æ, szczê�cie i  uwielbienie
BOGA!

Jest ludzk¹ rzecz¹, ¿e po stracie ukocha-
nego cz³owieka op³akuje siê zmar³ego. Kil-
kadziesi¹t godzin temu przypomnia³em so-
bie s³owa, które kap³an wypowiada³ nad
mogi³¹ mojej ma³¿onki (przytaczam z pamiê-
ci po up³ywie 6 lat). �Nie p³aczcie kochani
choæ serce szlocha zranione! Tylko na pe-
wien czas rozstajemy siê z nasz¹ zmar³¹!"
I tak jest my�lê w tym przypadku.

Powtórne spotkanie z Umi³owanym Ojcem
�wiêtym to tylko kwestia czasu, a my ludzie
szczerze wierz¹cy nie mo¿emy mieæ cienia
w¹tpliwo�ci co do tego, ¿e po przej�ciu gra-
nicy doczesno�ci i wieczno�ci spotkamy na-
szego op³akiwanego teraz szczerze PAPIE-
¯A!

Có¿ tu mogê dodaæ jako komentarz? Za-
koñczê to powtórzeniem s³ów �p. Ojca �wiê-
tego �Jestem spokojny. Wy te¿ b¹d�cie!�

WOJCIECH

Nie znam dok³adnie problemów polskiego duszpasterstwa, ale
wa¿ne jest, aby polski katolicyzm, tak mocny ¿yciem wiary, mia³
tak¿e tê si³ê intelektualn¹, która podejmuje dialog z wszystkimi
nurtami wspó³czesnej my�li. Chcia³bym, aby ten polski katoli-

cyzm, nacechowany nie tylko si³¹ wiary, ale i si³¹ intelektu, móg³
odegraæ wa¿na rolê i poza Polsk¹, w kontek�cie europejskim.

Joseph Ratzinger - dzi� papie¿ Benedykt XVI   (z wywiadu dla KAI, 23.07.2004 r.)



Ksiêga wdziêczno�ci

PO �MIERCI OJCA
Tak jak w wielu �wi¹tyniach, urzêdach i

instytucjach, równie¿ w naszej parafii wy³o-
¿ona zosta³a po �mierci Jana Paw³a II �Ksiê-
ga wdziêczno�ci�. Dziêkowali�my Mu za tak
wiele ró¿nych spraw, nauk, gestów. Ka¿de-
go dnia do wpisu ustawia³y siê kolejki.

Niedzielê, 10 kwietnia br. (do 20.00) zna-
laz³o siê w niej 1.221 wpisów. By³y wpisy
dzieci i ludzi doros³ych, wpisy d³u¿sze i bar-
dzo krótkie.

W ksiêdze s¹ równie¿ wpisy w imieniu
naszych wspólnot parafialnych. Inicja³y imion
i nazwisk s¹ pozmieniane.

Oto wybrane przyk³ady:

Hcê ci zato podziêkowaæ ¿e mie kochasz.
Magda z zerówki

(pisownia oryginalna, pod wpisem rysunek z kwiatami)

Nie mia³em taty w ¿yciu. Ty by³e� mi Tat¹.
Teraz nas opu�ci³e�, ale nie opuszczaj mnie.
Bêdê Ciebie s³ucha³. H z kl. III

Nic nie bêdzie ju¿ takie samo. Pustka prze-
szywa nasze m³ode serca, ale Ty Kochany
Ojcze �wiêty pozostaniesz w nich na zawsze
... Teraz ka¿dy z nas bêdzie dla Ciebie TO-
TUS TUUS. Przyrzekamy!

Kilka podpisów

Kochany Ojcze �wiêty! By³e� dla wszystkich
ludzi jak prawdziwy Bóg. Kochali Ciê wszy-
scy ludzie na �wiecie. Wiele cierpia³e�. Te-
raz odesz³e� do lepszego �wiata, gdzie nie
ma ju¿ tyle cierpienia. Jeste� �wiêtym. Ko-
cham Ciê! N

Dziêkujê Ci Janie Pawle ¿e by³e�. Jeste� ze
mn¹ nadal. Nauczy³e� mnie jak cierpieæ cier-
pliwie. Bóg zap³aæ. Do zobaczenia, zapew-
ne nied³ugo. O.T.

Kochany Ojcze �wiêty! Odszed³e� od nas -
ziemia siê nie zatrzês³a. Umar³e� - s³oñce
nie zgas³o. A jednak! Zmieni³o siê przecie¿
na �wiecie tak wiele. Dziêkujê Ci za dar Two-
jego ¿ycia, za kap³añstwo, za Twoje cierpie-
nie. G.J.

Wielki Rodaku! Kochany Ojcze �wiêty! Prze-
praszam Ciê, ¿e tak ma³o Ciê s³ucha³em.
Przepraszam za niespe³nienie tego, co uczy-
³e�, za obojêtno�æ, za bylejako�æ i brak mi-
³o�ci do drugich, za prawie odej�cie od Ko-
�cio³a i wej�cie na z³¹ drogê, za o�miesza-
nie Ciebie. Twoje cierpienie i �mieræ ukaza-
na na ca³y �wiat, �mieræ heroiczna, pomo-
g³a mi powróciæ. Twoja �mieræ otworzy³a
drzwi mojego serca dla Chrystusa. Cieszê
siê. B¹d� ze mn¹ i pomagaj ¿yæ godnie. Wy-
pro� dla mnie przebaczenie u Boga.

Niewdziêczny

Ojcze �wiêty - Janie Pawle II!
Sk³adam Tobie w imieniu swoim i swojej ro-
dziny HO£D!!! By³e�, jeste� i bêdziesz dla
nas �wiat³em �wiata.

R z rodzin¹
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Kochany Papo! Dziêkujê Bogu Wszechmo-
g¹cemu za Ciebie. Potrzebowa³am Ojca,
Przewodnika i Przyjaciela by rozwin¹æ skrzy-
d³a. Bóg zrobi³ mi prezent na lata m³odo�ci i
da³ Ciebie. By³e� dla mnie tym wszystkim,
jeste� i bêdziesz. Serce dzi� boli, ale dusza
raduje siê i leci pod Niebiosa, bo Ty TAM ^
jeste�. Mam nadziejê, ¿e do zobaczenia.

Twoja w Chrystusie córka G.U.

Janie Pawle II Wielki!  Wielki Polaku! Nigdy
nie by³em i nie jestem chrze�cijaninem. Po-
dziwiam jednak Ciebie i w smutku Ciê
¿egnam mój Przyjacielu. Jak¿e szczê�liwi
jednak s¹ ci, którzy stoj¹ dooko³a mnie dzi�
w �wi¹tyni, bo przyszed³em z³o¿yæ Ci ostatni
ho³d. Oni te¿ p³acz¹, ale wierz¹, ¿e maj¹ Cie-
bie u Boga, maj¹ nadziejê, a ja?? Tobie
chwa³a i cze�æ za wielkie rzeczy dla �wiata,
dla wierz¹cych i niewierz¹cych.

Niewierz¹cy, ale ufaj¹cy Ci J. £.

Wszechmog¹cy i pe³en Mi³osierdzia Bo¿e
Jak to jest, ¿e KTO jest dla nas NAJWA¯-
NIEJSZY u�wiadamiamy sobie tak pó�no.
Mo¿e zbyt pó�no... Dobry Bo¿e, miej w Swo-
jej opiece Tego, który ca³e ¿ycie ofiarowa³
Tobie, nie zapominaj¹c ani na moment o nas
- Twoich owieczkach.

M. Z z rodzin¹

Ojcze �wiêty Janie Pawle II - Najwiêkszy
Obroñco ¯ycia na ziemi! Sk³adam Ci ho³d
oraz podziêkowanie prosz¹c: B¹d� Orêdow-
nikiem u Boga Ojca Najwy¿szego o zacho-
wanie wiary Ojców naszych przez moje ko-
lejne dzieci w adopcji, oraz moje córki, ziê-
ciów i wnuczêta. Pogr¹¿ona w ludzkim smut-
ku. P. �.

Ukochany Ojcze �wiêty! To pewnie pod na-
tchnieniem Ducha �wiêtego i za Twoj¹ przy-
czyn¹ zrozumia³am Twoje ¿ycie i nauki. Przy-
czynkiem by³y s³owa z Twojego testamentu:
>nie posiadam nic w³asnego... Przyrzekam
zerwaæ z mym na³ogiem przywi¹zania wagi
do rzeczy ziemskich, do codziennej gonitwy
za pieni¹dzem. Chcê kochaæ ludzi - wszyst-
kich ludzi. Pomó¿ mi, proszê H.A.

Kochany Ojcze �wiêty! Dziêkujê, ¿e dane mi
by³o ¿yæ i czerpaæ dobro z Twoich nauk. Po-
zostawi³e� nam najwspanialszy Testament
Swojego ¿ycia. Jestem dumna, ¿e jestem
Polk¹. Bardzo, bardzo Ciê kocham i na za-
wsze zachowam w pamiêci i moim sercu
Twoj¹ cudown¹ kochan¹ twarz i Twój dotyk,
którym mnie obdarzy³e�.
H z Radomia

Dziêkujemy Tobie Ojcze �wiêty, ¿e pokaza-
³e� nam, jak w obecnych trudnych czasach
¿yæ i umieraæ w Prawdzie.
P i P

Nasz Drogi Wielki Apostole! Z ogromnym
¿alem dzi� dziêkujê Ci za ³askê zwi¹zania
mojej rodziny z Twoj¹ osob¹. Dziêkujê za �lub
w roku i miesi¹cu objêcia przez Ciebie Stoli-
cy Piotrowej, za osobiste b³ogos³awieñstwo
moich dzieci noszonych jeszcze pod sercem
i ich narodziny w latach Twej Pielgrzymki do
Ojczyzny. Dzisiaj ich imiona to oczywiste, ¿e
Jan i Pawe³. Dziêkujê za wszystko, za opie-
kê modlitewn¹ i wiele nauk, za ró¿añce - dzi�
relikwie prawie. B¹d� dalej Orêdownikiem i
polecaj nas Tej, której zaufa³e�. Wierzê, ¿e
jeste� �wiêty

Rodzina: £.O.O.Z.-L

"...O Panie, to Ty na mnie spojrza³e�...", to
Twoja pie�ñ. Tak na Ciebie spojrza³ Pan i
zaprowadzi³ Ciebie na Watykan. Za Twoim
przyk³adem us³ysza³em te¿ Jego g³os i po-
szed³em. To dopiero pierwsze kroki. Paste-
rzu Drogi, proszê o wstawiennictwo, bym by³
w przysz³o�ci kap³anem Twojej gorliwo�ci.

Kleryk D

Kochany Ojcze �wiêty Janie Pawle II - Cz³o-
wieku mi³o�ci! W chwili Twego odej�cia do
Pana proszê Ciebie, wstaw siê za moj¹ ro-
dzin¹, której grozi rozpad. Skieruj my�li mo-
ich rodziców ku mi³o�ci i pojednaniu, by�my
dalej stanowili jedno�æ.

Za ca³e moje rodzeñstwo
O.P.

Dziêkujemy Ci Ojcze �wiêty przede wszyst-
kim za to ¿e by³e�, ¿e by³e� zawsze w�ród
nas. By³e� naszym Przewodnikiem i nauczy-
cielem, ¿e darzy³e� nas tak¹ mi³o�ci¹. Dziê-
kujemy ¿e uwierzy³e� w nas, w m³odzie¿. Bóg
zap³aæ.

Kilkana�cie podpisów

Trzynasty Apostole Jezusa Chrystusa, który
swoj¹ niewys³owion¹ mi³o�ci¹ ogarn¹³e�
Boga w Trójcy Jedynego, Matkê Jezusa i nas
- ludzi - prowad� ku niebu. T

Ojcze �wiêty! Jeste� Najwiêkszym Synem tej
ziemi - polskiej ziemi, na któr¹ zst¹pi³ Duch
�wiêty i j¹ o¿ywi³. By³e� Mesjaszem naszych
czasów, który przeprowadzi³ swój naród
such¹ i bezkrwaw¹ stop¹ przez ogromne
�Morze Czerwone�. Za to Ci dziêkujê. R. ¯.

wyboru dokona³ KRZYSZTOF



8 Na o�cie¿ (4/2005)

�wiadectwo na okoliczno�æ �mierci

CO ZMIENI£A �MIERÆ?
Co �mieræ Papie¿a zmieni³a w twoim

¿yciu? Jeden z tematów poruszonych w ra-
diowej audycji.

W poniedzia³ek 4. kwietnia 2005 r. oko³o
godzin po³udniowych us³ysza³em nastêpu-
j¹ce �wiadectwo:

Zadzwoni³a kobieta która szlochaj¹c opo-
wiedzia³a ¿e bardzo kocha Papie¿a, by³a
nawet pomodliæ siê o JEGO zdrowie w so-
botê wieczorem, niestety przeoczy³a mo-
ment JEGO odej�cia. Powodem by³a ko-
nieczno�æ zarobienia na leki ciê¿ko chorych
dzieci.

Zbli¿a siê maj, a wraz z nim tradycyjnie
ju¿ w naszej parafii Fordoñski Festyn Maryj-
ny. Oprócz wielu atrakcji, które dzi� jeszcze
nie s¹ do koñca sprecyzowane, pragnê po-
informowaæ naszych P.T. Czytelników, ¿e
organizujemy ciekaw¹ wystawê. Organiza-
torzy doszli do wniosku, ¿e najbardziej  na
miejscu bêdzie dla maja - miesi¹ca Maryi
przypomnienie  osoby Jana Paw³a II. On
przecie¿ Swym milcz¹cym umieraniem g³o-
si³ nam wszystkim ostatnie kazanie, chcia-
³oby siê powiedzieæ "globalne rekolekcje" ,o
czym nie wolno nam zapomnieæ.

Wystawa jednak nie mo¿e odbyæ siê bez
eksponatów, tote¿ zwracamy siê do wszyst-
kich, aby podzielili siê z nami tym, co maj¹
najdro¿szego, czy najbardziej przypomina-
j¹cego nam tê wspania³¹  osobê papie¿a.
Bardzo prosimy o udostêpnienie nam tych
przedmiotów, by jak najwiêcej osób mog³o
je zobaczyæ.

Co to mo¿e byæ? Trudno jednoznacznie
odpowiedzieæ. Mog¹ to byæ fotografie z
nasz¹ podobizn¹ w obecno�ci Jana Paw³a
II, przedmioty podarowane nam przez Nie-
go, ¿yczenia lub b³ogos³awieñstwa (pisem-
ne) od Niego otrzymane, pami¹tki z pobytu
w Watykanie, czy z spotkañ z Nim w ró¿-
nych miejscach Polski czy �wiata.. Mog¹ to
byæ szczególnie wa¿ne dla nas podobizny
Jego (portrety, plakaty, medale okoliczno-
�ciowe itp.).

Inn¹ grupê mog³yby stanowiæ posiadane
przez nas przedmioty filatelistyczno numi-
zmatyczne, jak wydane, ale tylko w Polsce
monety, znaczki czy kartki pocztowe, oraz
stosowane okoliczno�ciowe piecz¹tki.

Dobrze by³oby, gdyby uda³o siê zgroma-
dziæ wszystkie Jego Encykliki i Listy Apostol-
skie. Chêtnie przyjmiemy te¿ wszelkie pisma
mówi¹ce o ostatnich dniach od �mierci do
pogrzebu.

Zapewniamy, ¿e nic z przekazanych nam
przedmiotów nie zaginie, ani nie ulegnie
zniszczeniu. Po Festynie wszystko zostanie
zwrócone w³a�cicielom.

Prosimy o zaanga¿owanie siê w to dzie-
³o. Niech ono bêdzie nasz¹ wspóln¹ spraw¹,
aby tym, co mamy g³êboko w sercu skryte
podzieliæ siê z innymi.

Wszelkie przedmioty przyjmowane bêd¹
w depozyt w ka¿dy dzieñ od 2 do 12 maja
po wieczornej Mszy �w. lub majowym przy
figurze. Mocno u³atwi³oby nam prace orga-
nizacyjne, gdyby przy danym przedmiocie
za³¹czona by³a informacja z naszymi dany-
mi i informacj¹ o miejscu pochodzenia i cha-
rakterze tej rzeczy dla nas.

Ju¿ dzi� gor¹co dziêkujemy za zrozumie-
nie i zaanga¿owanie siê w tworzenie tego
niezwyk³ego "¿yciorysu" naszego Wielkiego
Rodaka.

KFAD

Poniewa¿ jest osob¹ bez �rodków do
utrzymania, jedynym sposobem pozosta³o
zarabianie swoim cia³em. Do tej pory ¿y³a
samotnie z tym problemem.

�mieræ Papie¿a wywo³a³a w niej tak silny
wstrz¹s, ¿e postanowi³a siê otworzyæ. Po
rozmowie z prowadz¹c¹ audycje, dosz³a do
wniosku ¿e ¿eby zmieniæ swoje ¿ycie musi
siê wyspowiadaæ.

A co �mieræ Papie¿a zmieni³a w moim
¿yciu? - Ojcze dziêkujê za to, ¿e Chrystus
przez Ciebie pokaza³ PRAWDÊ, zasia³ WIA-
RÊ i uruchomi³ w nas NADZIEJÊ.

PAWIK, FOTO MIETEK

Po �mierci Jana Paw³a II

SMUTEK, CZY RADO�Æ?
Przygotowani okresem Wielkiego Postu

doczekali�my siê radosnego Poranka Zmar-
twychwstania. Dla chrze�cijanina, rado�æ
któr¹ zostawi³ i wskaza³ Jezus, ¿e �mieræ
niczego nie koñczy jest pewno�ci¹ o tym,
¿e z nami bêdzie podobnie. Wiêc jednak
rado�æ.

Tak siê jednak z³o¿y³o, ¿e ta tegoroczna
rado�æ nie trwa³a zbyt d³ugo. Ju¿ w tydzieñ
po Wielkanocy obieg³a �wiat smutna wie�æ.
Zmar³ wielki nasz rodak, wielki autorytet
�wiatowy, Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II. Od-
szed³ od nas cz³owiek, któremu �wiat, Ko-
�ció³ i my, Polacy tak wiele zawdziêczamy.

Czas ¿a³oby by³ okresem, kiedy trwaj¹c
na modlitwie i adoracji, mogli�my wiele so-
bie przypomnieæ. Nie wstydzili�my siê ³ez,
bo to tak po ludzku normalne. Przecie¿ ode-
sz³a osoba bliska prawie ka¿demu sercu.

Ojciec �wiêty swym cierpieniem i �mier-
ci¹ na oczach ca³ego �wiata da³ nam, ludz-
ko�ci, wielk¹ lekcjê, ogromn¹ porcjê kate-

chezy, specyficznych rekolekcji. Niestety ju¿
ostatni raz wzruszy³ nasze serca i wstrz¹sn¹³
sumieniami. Jednak wszystko minê³o i mu-
simy wracaæ do normalno�ci, do szkó³,
warsztatów pracy, biur, uczelni, obowi¹zków
dnia codziennego. Nie³atwo to, ale nie smuæ-
my siê ju¿. Spójrzmy na to wszystko z innej
perspektywy.

Rozpoczê³a siê wiosna. Gdy wychodzimy
na spacer, zauwa¿ymy pierwszy wiosenny
kwiat i b³êkit nieba. W�ród tego b³êkitu ra-
duj¹ca siê dusza odszuka Boga, a obok Nie-
go, w co g³êboko wierzê, naszego Wielkie-
go i �wiêtego Rodaka.

Niech to bêdzie nasz¹ rado�ci¹, ¿e Ten,
który by³ z nami, rozmawia³ i uczy³ nas ¿ycia,
jest obok Tej, do której odnosi³ swoje dwa
s³owa - "Totus Tuus" i ma ³askê wstawiaæ
siê do Niej za nami - Swymi rodakami.

Przemieñmy wiêc swój smutek w rado�æ,
która zaowocuje dobrem.

WASZ OBSERWATOR

Na Festynie Maryjnym

MÓJ
OJCIEC
�WIÊTY
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Kochani Ambasadorzy,
nie muszê chyba pisaæ o stracie, jak¹

ponios³a Polska, Ko�ció³ i ca³y �wiat 2
kwietnia ... Jan Pawe³ II, na którym zawsze
mogli�my polegaæ, w którym mo¿na by³o
szukaæ oparcia nawet w najtrudniejszych
chwilach ... Ten Jan Pawe³ II, który dla m³o-
dego pokolenia by³ niczym S³oñce �wiec¹-
ce od zawsze, bez którego nie wyobra¿ali-
�my sobie �wiata - odszed³ do Wieczno-
�ci... I dlatego te¿, chocia¿ wiedzieli�my,
¿e to musi kiedy� nast¹piæ - po Jego �mierci
spad³ na nas niewypowiedziany smutek,
którego ci¹gle jeszcze ciê¿ko siê pozbyæ...

Ale Papie¿ wiedzia³, co mówi³, gdy wo³a³
do nas �Nie lêkajcie siê!� Kochani, nie czas
na rozpacz, nie czas na ¿a³obê, kiedy dziej¹
siê cuda!

Byli�my w Rzymie. Stali�my godzinami
w kolejce przed Bazylik¹, brali�my udzia³
w uroczysto�ciach pogrzebowych, ogl¹da-
li�my to wszystko z bliska... �wiat oszala³!
Tam nie by³o ju¿ tej czarnej rozpaczy z 2
kwietnia - nie by³o rozdzierania szat, nie
s³yszeli�my rozpaczliwego wo³ania �co z
nami bêdzie?� ... Przeciwnie - widzieli�my
niesamowit¹ wdziêczno�æ i pe³en po�wiê-
cenia entuzjazm, widzieli�my ¿ywy ogieñ
wiary, nadziei i mi³o�ci! Tysi¹ce polskich
flag, miliony ludzi, którzy rzucaj¹c wszyst-
ko ruszali do Rzymu, by oddaæ Papie¿owi
ho³d - nag³e, cudowne zjednoczenie Pola-
ków i wszystkich narodów...

Nie by³o ju¿ Lednicy i Oazy, nie by³o Wiel-
kopolski i Ma³opolski - by³a jedna Polska,
zespolona wraz z innymi narodami za
spraw¹ jednego, skromnego cz³owieka...

Kiedy umar³ Chrystus, Jego uczniowie
stracili wszelkie z³udzenia - wszystkie na-
dzieje pok³adane w ich Mistrzu leg³y w gru-
zach i na ich ustach mog³o ju¿ pojawiæ siê
tylko owo zrezygnowane �A my�my siê spo-
dziewali, ¿e On w³a�nie mia³ wyzwoliæ Izra-
ela�. Ale ju¿ kilka tygodni pó�niej, gdy do-
pe³ni³ siê cud zmartwychwstania, wybiegli
znów na ulicê i zaczêli z odwag¹ g³osiæ
Dobr¹ Nowinê, �¿e Tego Jezusa, Którego
wy�cie ukrzy¿owali uczyni³ Bóg Panem i
Mesjaszem� - zadziwiaj¹ca, zupe³nie nie-
logiczna odmiana nast¹pi³a w ich sercach
i umys³ach, gdy tylko poczuli, ¿e ich Pan
zartwychwsta³...

To samo dzia³o siê na Watykanie. Jan
Pawe³ II ¿yje! Zmartwychwsta³ przez Chry-
stusa i jest w�ród nas! Do martwego cz³o-
wieka nie przychodz¹ t³umy, martwy cz³o-

�MIERÆ OJCA

LEDNICKA  AMBASADALEDNICKA  AMBASADALEDNICKA  AMBASADALEDNICKA  AMBASADALEDNICKA  AMBASADA
Koordynatorzy ambasad lednickich
poczta:  pkielar@lednica2000.pl
internet: http://www.lednica2000.pl
lista dyskusyjna: http://www.ambasador.lednica2000.pl

Duszpasterstwo Akademickie OO. Dominika-
nów: ul. Ko�ciuszki 99, 61-716 POZNAÑ
tel. (061)8523134; fax (061) 852 38 67

LEDNICKIE
TALENTY

wiek nie jednoczy ludzi - Papie¿ tego do-
kona³!

Nagle, w ci¹gu paru dni, wszystko prze-
sta³o siê liczyæ, wszystkie konflikty nagle
zamar³y, ¿eby z³o¿yæ ho³d Zmar³emu, po-
dzielony przez ró¿ne wydarzenia naród
polski zespoli³ siê nagle na Watykanie, lu-
dzie masowo nawracaj¹ siê i poznaj¹
Dobr¹ Nowinê... A¿ trudno uwierzyæ, ale
Jan Pawe³ II nawet swoim odej�ciem ofia-
rowa³ nam wszystkim ogromny dar! Przez
lata swojego ¿ycia gromadzi³ si³ê, która
u�piona czeka³a na zakoñczenie dzie³a, by
w chwili Jego �mierci eksplodowaæ! �Totus
Tuus�, ca³y Twój, nawet w godzinie odej-
�cia... Ca³e Jego ¿ycie by³o po�wiêcone
Bogu i ludziom, a 2 kwietnia sta³ siê jego
ukoronowaniem!

Kochani, teraz kolej na nas! Papie¿ ofia-
rowa³ nam siebie, teraz my oddajmy mu
swoje ¿ycia! Trzeba podtrzymaæ ten entu-
zjazm, trzeba sprawiæ, ¿eby pos³annictwo
Jana Paw³a II dotar³o a¿ na krañce Ziemi i
wniknê³o w g³¹b ludzkich serc!

Odmienimy oblicze Lednicy - teraz to ju¿
nie bêd¹ �tylko� spotkania m³odych u �róde³
chrzcielnych - to bêd¹ spotkania z obcuj¹-
cym z nami Janem Paw³em II, spotkania
oparte o Jego s³owa, odbywaj¹ce siê w at-
mosferze tamtych zgromadzeñ wokó³ Pa-
pie¿a... Wyrzucimy sztandary lednickie, a
przywieziemy ze sob¹ flagi polskie i papie-
skie - urz¹dzimy coroczne spotkania m³o-
dych z ¿yj¹cym Janem Paw³em II!

Niewa¿ne, kto bêdzie nastêpc¹ nasze-
go Papie¿a, niewa¿ne, czy bêdzie konty-
nuowa³ Jego dzie³o - my zawsze bêdziemy
i�æ w kierunku, który wyznaczy³ nam Jan
Pawe³ II. On na zawsze pozostanie naszym
papie¿em - a Jego s³owa i wstawiennictwo
u Boga poprowadz¹ nas w przysz³o�æ!

Dlatego powtórzê jeszcze raz te s³owa
Ojca �wiêtego: �Nie lêkajcie siê!� Ponie�li-
�my ogromn¹ stratê, ale i otrzymali�my
ogromny dar - dar zjednoczenia... I teraz
naszym zadaniem jest wykorzystanie tego
daru dla Boga, dla ludzi... Dla Jana Paw³a
II... Do dzie³a!

MARCIN KORDASZ

I CENTRALA LEDNICY 2000

Fundusz Stypendialny Lednickie Talenty po-
wsta³ pod koniec 2003 roku, z inicjatywy  Preze-
sa Mebli  VOX Piotra Voelkela i  Duszpasterza
Akademickiego, Dominikanina  Ojca Jana Góry.
Spotkania  pod Ryb¹ na Polach Lednickich gro-
madz¹ce co roku tysi¹ce m³odych ludzi, zrodzi-
³y pytanie jak przed³u¿yæ oddzia³ywanie Lednicy
na ca³y rok, a nawet na wiele lat. Lednickie Spo-
tkanie w 2003 roku - Nabo¿eñstwo Talentów,
sk³oni³o pomys³odawców, by pomóc m³odym
utalentowanym ludziom, którzy  z ró¿nych przy-
czyn - zazwyczaj niezale¿nych od nich - nie maj¹
warunków do dalszego rozwijania swoich zdol-
no�ci.

Stypendia wrêczane s¹ co roku w trakcie Spo-
tkania M³odych na Lednicy. S³owa Ojca Jana
Góry: �to miejsce zobowi¹zuje i nie mo¿na za-
pominaæ, ¿e podarowane przez Boga talenty
trzeba pomna¿aæ� - mobilizuj¹ stypendystów nie
tylko do pracy nad sob¹, ale tak¿e do dzielenia
siê swoimi talentami z innymi. Wszyscy oni za-
anga¿owani s¹ w pracê spo³eczn¹, w szko³ach,
parafiach, wspólnotach lokalnych.

Pierwsze stypendia przyznano w trakcie ze-
sz³orocznego Spotkania na Lednicy. Otrzyma³o
je 15 osób z ca³ej Polski. W tym roku do³¹czy
do nich kolejna grupa a wszyscy razem spotkaj¹
siê na letnim obozie i  lipcowym Zlocie Orl¹t na
Lednicy.

G³ównym sponsorem Funduszu s¹ Meble
VOX, które wspieraj¹ Fundusz finansowo, po-
darowa³y stypendystom sprzêt komputerowy i
pomog³y w organizacji letnich wakacji.

W�ród mecenasów Funduszu jest te¿ Wy¿sza
Szko³a Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
w Poznaniu, która najzdolniejszym tegorocznym
maturzystom proponuje indeks na dowolnie wy-
brany kierunek studiów wraz ze zwolnieniem z
czesnego.

Pomoc z Funduszu mo¿e mieæ charakter:
- stypendiów naukowych przeznaczonych na

op³atê kursów, warsztatów i szkoleñ specjali-
stycznych, udzia³ów w konkursach, wystawach
itp.

- stypendiów socjalnych przeznaczonych na
op³atê akademików, posi³ków, biletów komu-
nikacji  i innych kosztów zwi¹zanych z proce-
sem kszta³cenia,

- stypendiów rzeczowych przeznaczonych na
zakup ksi¹¿ek, czasopism, ró¿nego typu po-
mocy naukowych i dydaktycznych, instrumen-
tów muzycznych itp.
Wnioski o stypendia mog¹ sk³adaæ uczniowie

gimnazjum i liceum, których �rednia wynosi po-
wy¿ej 4,9 lub  te¿ uczniowie, którzy s¹ laureata-
mi olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz
studenci o �redniej powy¿ej 4,5.

Wszyscy ubiegaj¹cy siê o stypendium zobo-
wi¹zani s¹ z³o¿yæ wniosek oraz rekomendacje
nauczycieli, opiekunów naukowych, duszpaste-
rzy oraz wymagane dokumenty (�wiadectwa,
za�wiadczenia o wysoko�ci dochodów w rodzi-
nie).

Kandydat do stypendium powinien  te¿ przed-
stawiæ propozycjê w jaki sposób zamierza wy-
korzystaæ swoje talenty dla �dobra wspólnego�.
Wszelkie szczegó³owe informacje mo¿na uzy-
skaæ na stronie www.lednickietalenty.pl lub
pod numerem telefonu 0/601-53-47-13. Wnio-
ski mo¿na sk³adaæ do dnia 30 kwietnia br.

Wyboru stypendystów dokona Kapitu³a Fun-
duszu, a uroczyste wrêczenie nast¹pi 4 czerw-
ca w trakcie IX Ogólnopolskiego Spotkania M³o-
dych na Polach Lednickich.

ORGANIZATORZY
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W Niedzielê Mi³osierdzia

     ZAJ¥CZKOWE BRYKANIE
 Je¿eli zdarzy³o siê wam w Niedzielê Mi-

³osierdzia spotkaæ Zaj¹ca podró¿uj¹cego w
towarzystwie roze�mianych   ksiê¿niczek,
zielonych ¿ab i kolorowych ptaków, to nie
by³a to fatamorgana, lecz grupa charytatyw-
na �Agravka�. Tradycj¹ sta³o siê ju¿, ¿e w³a-
�nie w tym dniu wyruszamy do wielu miejsc,
by rozdawaæ nie tylko prezenty, ale tak¿e
pe³ne rado�ci i nadziei u�miechy. Jest to tak
naprawdê zwieñczenie dzie³a, które rozpo-
czê³o siê o wiele wcze�niej i nazwane zo-
sta³o przez nas akcj¹: �ZAJ¥CZKI�. Dziêki
wytrwa³o�ci Agravkowiczów, którzy zorgani-
zowali zbiórkê darów, szukali sponsorów,
pakowali upominki, jak równie¿ cierpliwie
obmadlali ca³¹ akcjê uda³o siê uszczê�liwiæ
wiele dzieciêcych serduszek.

Wszystko rozpoczê³o siê 3 kwietnia o go-
dzinie 7.45 oficjaln¹ zbiórk¹ w sali Duszpa-
sterstwa Akademickiego �Martyria�, po któ-
rej nast¹pi³o wspólne pakowanie autokaru i
wyjazdu o godzinie 8.45.

Pierwszym miejscem naszej wizyty by³
Dom Bezdomnych Matek na Osowej Górze,
gdzie jak zawsze zostali�my przyjêci bardzo
gor¹co. Podczas gdy czê�æ Agravkowiczów
rozdawa³a prezenty, pozostali z zapa³em za-
grzewali dzieci do �piewu i zabaw. Wyst¹pi³
równie¿ dzieciêcy zespó³ teatralny, który ju¿
od d³u¿szego czasu wspiera nas swoim za-
pa³em i talentem.

Sta³ym miejscem odwiedzin naszej gru-
py jest dom �Cytryny�, czyli Kasi. Niestety tym
razem nie zastali�my jej. Z niegasn¹cym jed-
nak zapa³em udali�my siê do szpitala im.
Biziela, gdzie oprócz rozdawanych przez
Zaj¹ca prezentów, gier i zabaw zaistnia³a w
�piewanym repertuarze ukochana pie�ñ
Ojca �wiêtego �Barka�. Po tym tak wzrusza-
j¹cym akcencie, nape³nieni nowymi, si³ami
wyruszyli�my do szpitala dzieciêcego, gdzie
odwiedzili�my trzy oddzia³y. Podobnie jak w
poprzednich miejscach, tak i tu przywita³y
nas zaciekawione, nieraz trochê przestra-

Wszyscy z bólem i niezwyk³ym smutkiem
przyjêli�my wiadomo�æ o �mierci naszego
rodaka - Jana Paw³a II. Ka¿dy mia³ �wiado-
mo�æ jego choroby, lecz na pewno nie spo-
dziewa³ siê tak rych³ego odej�cia do Boga
Ojca. �mieræ Ojca �wiêtego wywo³a³a lawi-
nê solidarno�ci miêdzyludzkiej i to na ca³ym
�wiecie. Modlili siê Chrze�cijanie, ̄ ydzi, Mu-
zu³manie, Chiñczycy, Buddy�ci, Rosjanie, bo
odszed³ wielki cz³owiek- Piotr naszych cza-
sów. A wobec takiej sytuacji nikn¹ wszelkie
antagonizmy miêdzyludzkie, cz³owiek siê
jednoczy.

Tak¿e i studenci DA �Martyria� zapragnê-
li oddaæ ho³d temu, który odszed³ do wiecz-
no�ci, lecz tak naprawdê nadal obecnemu,
bo obecnemu w naszych sercach. Dlatego
w �rodê po �mierci Karola Wojty³y nie by³o
Mszy akademickiej w kaplicy, lecz papieski
zlot akademicki na Starym Rynku. M³odzie¿,

szone dzieci. Jednak otwarto�æ Zaj¹ca i jego
radosnych towarzyszy szybko pomog³y na-
wi¹zaæ z dzieæmi cudown¹, radosn¹ wiê�
umocnion¹ ponownym od�piewaniem "Bar-
ki". Podobna atmosfera panowa³a w szpita-
lu im. Jurasza. Oczywi�cie Zaj¹c cieszy³ siê
najwiêkszym zainteresowaniem (zgadnijcie
czemu?!).

   Kolejnym etapem naszego �zaj¹czko-
wego brykania� by³o ̄ o³êdowo i Dom Samot-
nej Matki. Nie da siê ukryæ, ¿e atmosfera tam
panuj¹ca zawsze w szczególny sposób roz-
pala³a nasze serca, pozostawiaj¹c w nich
g³êbokie przekonanie, ¿e obraz roze�mia-
nych dzieci jest jedyn¹ zap³at¹ jakiej potrze-
bujemy. Wizytê rozpoczêli�my od wspólnej

Mszy �wiêtej w intencji Ojca �wiêtego, po
której nast¹pi³ ten cudowny czas rozdawa-
nia prezentów, �piewu i zabaw. Po gor¹cym
po¿egnaniu udali�my siê do naszej parafii,
gdzie w kaplicy ko�cio³a Matki Bo¿ej Królo-
wej Mêczenników czeka³o ju¿ na nas osiem-
dziesiêcioro dzieci. Zmêczeni, ale pe³ni upo-
ru w �rozdawaniu� Bo¿ej rado�ci jeszcze raz
obdarowali�my dzieci radosnym �piewem i
oczywi�cie prezentami.

   Przepiêknym dope³nieniem i jednocze-
�nie zakoñczeniem ca³ej akcji by³o wystawie-
nie Naj�wiêtszego Sakramentu i Adoracja.
W PRZYSZ£YM ROKU BRYKAMY ZNO-
WU!!!

IZOLDA

studenci wyruszyli z pa-
pieskimi flagami z czte-
rech stron naszego mia-
sta: z Fordonu, Wy¿yn,
B³onia i �ródmie�cia.
Poszli, bo chcieli w ten
sposób powiedzieæ dziê-
kujemy ci Ojcze �wiêty,
za wszystko, ale najbar-
dziej za to, ¿e by³e� za-
wsze dla nas i nie oce-
nia³e�, tylko kocha³e�. Celem tej nietypowej
pieszej pielgrzymki by³a godzina 20.00 na
Starym Rynku, tam bowiem wszyscy uczest-
niczyli w liturgii s³owa, ws³uchiwali siê w
�piew Chóru Gospel i s³owa Ojca �wiêtego,
ale przede wszystkim modlili siê ró¿añcem
�wiêtym. Zapalaj¹c �wiat³o i ubieraj¹c siê na
bia³o (znak jedno�ci z Papie¿em) m³odzi lu-
dzie pokazali, ¿e odej�cie kogo� wa¿nego

nie musi oznaczaæ koñca, lecz mo¿e byæ po-
cz¹tkiem. Namalowany przez m³odych arty-
stów kilkumetrowy portret Ojca �wiêtego wi-
sz¹cy nad  scen¹ za parê lat zblaknie, lu-
dzie przestan¹ nuciæ �Barkê� ale to, co w na-
szych sercach zrodzi³ pontyfikat Karola Woj-
ty³y zostanie na zawsze. Jego �duc in altum�,
nie lêkajcie siê ... bêdzie trwaæ dalej...

IZA , FOTO M.

Po �mierci Ojca

PAPIESKI ZLOT



Na budowie Domu Jubileuszowego

NA DACHU

CENTRUM KULTURY KATOLICKIEJ
ul. gen. M. Bo³tucia 5, 85-791 Bydgoszcz,

tel/fax 346-31-90 * www.wiatrak.lo.pl *
ckk@wiatrak.lo.pl  * Biuro czynne od pn do pt
(10.00-18.00) * Poradnia WIATRAK (pn-pt
18.00-21.00) Pomoc¹ s³u¿¹: psycholog, peda-
gog, psychiatra, prawnik, logopeda, teolog (tak-
¿e informacja nt. sekt). Rejestracja: 346-71-78,
346-31-90

CKK �WIATRAK� nr konta:
PKO BP II O/Bydgoszcz
22 1020 1475 0000 8002 0065 8161

DOM JUBILEUSZOWY (konto budowy)
Bank Pocztowy I/O Bydgoszcz
79 1320 1117 2033 4776 2000 0001

FUNDACJA  �WIATRAK� (konto Fundacji -
tu wp³acamy 1%) BG¯ SA
05 2030 0045 1110 0000 0056 1160

Na budowie Domu Jubileuszowego trwaj¹
prace dekarskie. Dekarze z Polskiego Sto-
warzyszenia Dekarzy Oddzia³ Kujawsko-Po-
morski pokrywaj¹ we³n¹ mineraln¹ i pap¹
podk³adow¹ dach p³aski nad sal¹ widowi-
skow¹. Takie prace na dachu p³askim wy¿szej
czê�ci budynku zosta³y zakoñczone.

W minionym miesi¹cu na Fundusz Budo-
wy Domu Jubileuszowego wp³ynê³o 18 wp³at.
Za pomoc modlitewn¹ i materialn¹ sk³adamy
serdeczne Bóg zap³aæ.

WIATRAKOWE INFORMACJE
25 marca od 23.30 do 0.30 czuwali�my przy
Grobie Pañskim. W czasie czuwania powsta³
wizerunek twarzy cierpi¹cego Jezusa, któ-
rego namalowa³ Piotr Zaporowicz - student
UMK w Toruniu.
26 marca ( Wielka Sobota) o 10.00 w ka-
plicy og³oszono wyniki i wrêczeno nagrody
w konkursie na najciekawsz¹ pisankê.

Dziêkujemy firmom i instytucjom, które w
ostatnim czasie zaanga¿owa³y siê w dzie³o
budowy: Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
Oddzia³ Kujawsko-Pomorski; Firma �GO-
TOWSKI� - Budownictwo Komunikacyjne
i Przemys³owe Sp. z o. o.; Miejska Pracow-
nia Geodezyjna; B-Act; Konsbud; Oreno;
Ekotrade; �Eximol� Olczyk - Wiatrowski;
Atlas; Rethmann; Borg; Rekpol; Ortis;
Projprzem

 KAMA, FOT. MALA
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Akcja zwi¹zana z odpisem 1% podatku na
rzecz organizacji po¿ytku publicznego trwa
do 30 kwietnia. Na konto Fundacji "Wiatrak"
do 15 marca wp³ynê³o 380 wp³at. Najmniej-
sza z nich, to 30 groszy. Jeste�my z niej
bardzo dumni. Dokonanie tak ma³ej wp³aty
�wiadczy o tym, ¿e chcemy decydowaæ choæ
w ma³ym stopniu o tym, na co zostan¹ prze-
znaczone nasze pieni¹¿ki.

Bardzo dziêkujemy wszystkim, którzy ju¿
przekazali swój 1% w³a�nie nam oraz tym,
którzy dopiero to uczyni¹.

Od marca do kwietnia pomagamy bezp³at-
nie wype³niaæ PITy w Klubie Integracji Spo-
³ecznej (budynek Fordoñskiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej) przy ul. Kleeberga 2.

Od poniedzia³ku do pi¹tku nasze zaprzy-
ja�nione ksiêgowe maj¹ tam dy¿ur od godz.
17.00- 19.00.

Zapraszamy!
Szczegó³y: www.wiatrak.lo.pl

MONIKA KALISZ;SPECJALISTA DS. REKLAMY

I MARKETINGU;FUNDACJA �WIATRAK�

1% a krêci Wiatrak

BY£O
3 kwietnia w Niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego
zostan¹ obdarowane dzieci z bydgoskich szpi-
tali, z Domu Samotnej Matki oraz dzieci
z parafii (wiêcej na str. 10).

6 kwietnia odby³ sie �Zlot Papieski� na Sta-
rym Rynku w Bydgoszczy. Bra³o w nim udzia³
kilka tysiêcy m³odych ludzi. W czasie Zlotu
Piotr Zaporowicz wraz z kolegami i uczniami
namalowali portret papie¿a Jana Paw³a II
o powierzchni ponad 40 m kwadratowych.

BÊDZIE
25 kwietnia o 21.00 - Spotkanie organizacyj-
ne obozu dla studentów - chcesz tworzyæ to
dzie³o, przyjd� do sali DA.

Od 7 do 8 maja odbêdzie sie 69 Pielgrzymka
Akademicka na Jasna Górê.

Informacje o dzia³aniach w DA �Martyria� s¹
na stronie http://www.martyria.lo.pl

BY£O
BÊDZIE

PONADTO
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W Centrum Onkologii

WIELKIE DNI
Pacjenci Szpitala Onkologicznego w cza-

sie Wielkiego Postu ³¹czyli swoje cierpienia
z cierpieniem Chrystusa, uczestnicz¹c w
Drodze Krzy¿owej i w Gorzkich ¯alach, wie-
lu z nich odnalaz³o drogê do Boga przystê-
puj¹c do Sakramentu Pojednania.

W wypowiedziach swoich podkre�lali, ¿e
czas pobytu w szpitalu na leczeniu by³ dla
nich czasem ³aski, czasem najg³êbiej prze-
¿ytych rekolekcji. Cierpienie umocni³o ich
nadziejê i wdziêczno�æ Bogu, ¿e pozwoli³
przyj�æ cierpi¹cym do siebie, przechodz¹ce
w rado�æ spotkania z Panem.

NIEDZIELA PALMOWA
Na Niedzielê Palmow¹ wolontariusze przy-

gotowali 130 palm. Po po�wiêceniu ich i od-
czytaniu Ewangelii przez kapelana Arkadiu-
sza, mówi¹cej o uroczystym wje�dzie Chry-
stusa do Jerozolimy, zgromadzeni z palma-
mi w rêku przeszli w procesji z korytarza szpi-
talnego do kaplicy. By³o to wielkim prze¿y-
ciem dla chorych i pobudza³o do refleksji, czy
ja te¿ swoj¹ postaw¹ jestem w t³umie wiwa-
tuj¹cych na cze�æ Pana.

TRIDUUM PASCHALNE
W Wielki Czwartek rozpoczynaj¹cy Tridu-

um Paschalne, uroczy�cie by³a odprawiona
Msza Wieczerzy Pañskiej. Przy o³tarzu by³
ustawiony piêkny obraz "Ostatniej Wiecze-
rzy". O³tarz by³ otoczony asyst¹ z³o¿on¹ z
o�miu chorych i czterech wolontariuszy, by³o
to nawi¹zanie do dwunastu aposto³ów,
uczestników ostatniej wieczerzy. Pan Jezus
swoj¹ postaw¹, myj¹c nogi swoim uczniom,
uczy nas mi³o�ci ,pokory i wzywa do czynów

mi³osierdzia wobec bli�nich. Nastêpnie w
uroczystej procesji Jezus Chrystus zosta³
przeniesiony do ciemnicy, nast¹pi³a adora-
cja.

W Wielki Pi¹tek przed po³udniem by³a
adoracja Naj�wiêtszego Sakramentu, nato-
miast po po³udniu w godzinie Mi³osierdzia od-
prawiona by³a Droga Krzy¿owa. Chorzy, oraz
dwadzie�cia osób asystuj¹cych, prowadz¹-
cych �piew w tym liczna grupa m³odzie¿y,
przeszli w drodze krzy¿owej z g³ównego holu
szpitala do kaplicy. Krzy¿ ze ³zami w oczach
nie�li pacjenci. W kaplicy nast¹pi³a adora-
cja Krzy¿a, budz¹ca w my�lach refleksje, ¿e
Chrystus dla nas siê uni¿y³ a¿ do haniebnej
�mierci na krzy¿u, aby nas wyzwoliæ z mocy
z³a i przez Krzy¿ pojednaæ z Bogiem Ojcem.

Po Komunii �wiêtej nast¹pi³a adoracja
Naj�wiêtszego Sakramentu przez wspólno-
tê Odnowy w Duchu �w. "Nios¹c¹ Ducha".

W Wielk¹ Sobotê w czasie adoracji kapli-
ca by³a czêsto nawiedzana przez chorych,
którzy adoruj¹c Pana Jezusa trwali na mo-
dlitwie, dziêkuj¹c i prosz¹c o potrzebne ³aski,
a tak¿e uwielbiaj¹c Pana. W dniu tym ksi¹dz
kapelan �wiêci³ pokarmy przyniesione przez
chorych i ich rodziny, co by³o nowo�ci¹ w
¿yciu kaplicy.

UROCZYSTO�Æ ZMARTWYCHWSTANIA
Na uroczysto�æ Zmartwychwstania zosta³

przygotowany o³tarz, na którym znalaz³y siê
s³owa: �Chrystus ¿yje - Alleluja!�

Uroczyste Eucharystie w Niedzielê by³y
ubogacone �piewem przez Justynê i Kami-
lê, w Poniedzia³ek animacjê muzyczn¹ i
�piew zapewni³y Siostry Szensztackie - Es-
tera, Wirginia, Waleria. Siostry pracowa³y na
misjach na Bia³orusi. Po Mszy �w. da³y mini
koncert, �piewaj¹c ró¿ne pie�ni, równie¿ w
jêzyku bia³oruskim.

Czas Triduum Paschalnego i uroczysto�æ
Zmartwychwstania Pañskiego to czas g³ê-
bokich modlitw, pobudzaj¹cych do refleksji i
przemy�leñ nad sensem ¿ycia.

Radujmy siê �piewaj¹c radosne Alleluja,
wierz¹c w Zmartwychwstanie Chrystusa,
miejmy nadziejê na nasze zmartwychwsta-
nie.

BAREJ ADAM

CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy

(kaplica pw. Chrystusa Mi³osiernego
otwarta od 8.30 do 16.30)

MSZE �W.: 11.00 (w soboty, niedziele, �wiê-
ta); 15.00 (od wtorku do pi¹tku) * WIZYTA
na oddzia³ach: w soboty, niedziele i �wiêta
- 8.30 do 10.30; od wtorku do pi¹tku od 9.30
do 12.30 * SPOWIED�: od 13.30 w kaplicy
i po Mszach �w.  na oddzia³ach (na ka¿de
¿yczenie) * SAKRAMENT CHORYCH
(I �roda miesi¹ca w kaplicy i na ka¿de ¿ycze-
nie) NABO¯EÑSTWA: Koronka do Mi³o-
sierdzia Bo¿ego - 14.55; Nowenna do MB
Nieustaj¹cej Pomocy - w ka¿d¹ sobotê
przed Msz¹ �w. o 11.00;  RÓ¯ANIEC 19.00
- (codziennie odmawiany przez pacjentów);
inne okresowe.
ks. Arkadiusz D¹browski SDB (kapelan),

tel. 344-73-96, centrala 343-73-00

POS£UGA DUSZPASTERSKA (odwiedzi-
ny chorych, rozmowy z pacjentami i ich bli-
skimi itp.) trwa ka¿dego dnia od 9.00 do
15.00  i na ka¿de wezwanie.
 MSZA �W. sprawowana jest kaplicy �w.
Alberta w ka¿d¹ niedzielê o 14.00.

Telefon kontaktowy do ks. Wojciecha Ret-
mana 348-56-42 (centrala RZOP-DSR)
oraz  343-19-39.

 W Niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego, tj. 3
kwietnia br. przypada³ w kaplicy Centrum
Onkologii doroczny odpust.

Na ten dzieñ ks. Arkadiusz zaprosi³ ks. mgr
Henryka Koszyckiego (na zdjêciu) do prze-
wodniczenia Mszy �w. odpustowej.

W Centrum Onkologii

ODPUST

Salus aegroti
suprema lex esto!

�Niechaj zdrowie chorego
bêdzie najwy¿szym prawem�

Regionalny Zespó³
Opieki Paliatywnej

DOM SUE RYDER
w Bydgoszczy

Pro�ba Ks. Arkadiusz ponawia pro�bê
o asystencjê (pomocników), szczególnie
przy o³tarzu   czasie nabo¿eñstw i Mszy �w.

Zaprosi³ te¿ m³odych ludzi, aby swoim ta-
lentem muzycznym u�wietnili uroczysto�æ. I
nie zawiedli. Zagra³y Alicja na organach i
Marta na skrzypcach (na zdjêciu poni¿ej).
Jak zwykle obecni byli te¿ ludzi z grupy asy-
stenckiej.

Nie zawiedli te¿ pacjenci, którzy szczelnie
wype³nili szpitalna kaplicê i tzw. �Nawê piel-
grzyma�, tj. fragment korytarza szpitalnego
przystosowany do uczestnictwa w celebra-
cjach liturgicznych.

Na zakoñczenie, ka¿dy z uczestników uro-
czysto�ci odpustowej otrzyma³ pami¹tkowy
obrazek z modlitw¹ i wizerunkiem Chrystu-
sa Mi³osiernego.

ARKANT, FOTO MIETEK



Jak mo¿esz rozbiæ Wspólnotê? - taki
wspólny tytu³ nosi³o 10 �praw�, które prze-
czyta³am po raz pierwszy podczas spotka-
nia katowickiej Wspólnoty Ruchu �wiat³o-
¯ycie. Wówczas zda³am sobie sprawê, ¿e
czasami (zupe³nie nie�wiadomie) zamiast
budowaæ Wspólnotê - sami przyczyniamy siê
do jej tytu³owego rozbijania.

Owocem tego sta³ siê cykl rozwa¿añ, któ-
re ukazywa³y siê w formie �Poradnika rozbi-
jania Wspólnoty� w kolejnych numerach �Na
o�cie¿�.

Mo¿e warto czasami trochê rozejrzeæ siê
dooko³a, poszukaæ i... podzieliæ siê tym od-
kryciem z innymi? Moim zamys³em by³o stwo-
rzenie czego� w rodzaju �Rachunku sumie-
nia cz³onka Wspólnoty�.

PT Czytelnik móg³ ten tekst pomin¹æ albo
te¿ przeczytaæ i rozwa¿yæ.

Poni¿ej raz jeszcze cytujê wszystkie anty-
porady:
1. Nie uczestnicz w spotkaniach.
2. Je¿eli tylko mo¿esz - przychod� spó�nio-

ny.
3. Je�li pytaj¹ Ciê o Twoje zdanie - rób g³u-

pi¹ minê i mów, ¿e nie masz nic do doda-
nia.

4. Nie przyjmuj na siebie pod ¿adnym wzglê-
dem jakichkolwiek zobowi¹zañ

5. W czasie spotkañ my�l o swoich sprawach
i staraj siê wszystkich rozpraszaæ.

6. Je�li jest jaka� sprawa do za³atwienia nie
dopu�æ, by� to Ty mia³ siê ni¹ zaj¹æ.

7. Pamiêtaj o przyjacio³ach z grupy jedynie
wtedy, gdy wpadaj¹c na nich rozbijesz
sobie nos. W przeciwnym razie rozgl¹daj
siê uwa¿nie na ulicy, zanim bêdziesz mu-
sia³ siê uk³oniæ.

8. Nie dziel siê z grup¹ ¿adnym nowym po-
mys³em.

9. Z ca³ych si³ bojkotuj wszystko to, co pro-
ponuj¹ Ci inni.

10. Nie opowiadaj Twojemu Przyjacielowi o
Wspólnocie i nie przyprowadzaj Go na
spotkanie.
I tym razem mo¿na je rozwa¿yæ, albo... po-

min¹æ ;-)
PAT

Od autora: Za pomys³ cyklu dziêkujê Wspól-
nocie Ruchu �wiat³o-¯ycie z Katowic.

Na zakoñczenie

ANTYPORADY

W Oazie
M³odzie¿y

BY£O
25.03. Droga Krzy¿owa w Dolinie �mierci

26.30. Czuwanie przy Grobie Pañskim,
Jutrznia, Jajo oazowe

13.04. Msza �w. KWC i spotkanie odpo-
wiedzialnych Ruchu �wiat³o-¯ycie diecezji
bydgoskiej.

BÊDZIE
24.04. Szko³a animatora (o.o. jezuici)

11.05. Msza �w. KWC i spotkanie odpowie-
dzialnych Ruchu �wiat³o-¯ycie diecezji
bydgoskiej.

13-15.05. Centralna Oaza Matka (COM)
w Kro�cienku, na to spotkanie oazowiczów
z ca³ej Polski w centrum Ruchu �wiat³o-
¯ycie jad¹ równie¿ przedstawiciele naszej
diecezji i parafii.

TRWA
Zapraszamy na spotkania oazowe w ka¿-
dy pi¹tek do auli na 18.00. Po spotkaniu
jest Msza �w. o 19.30.
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O Eucharystii (6)

NIE JESTEM G(£)ODNA
PANIE, NIE JESTEM G(£)ODNA ...
Czy to znaczy, ¿e jest Pani po �niada-

niu?Bardzo siê cieszê, ¿e nie jest Pani
g³odna, ale tu nie o to chodzi!

Kilka lat temu, w jednej z bydgoskich pa-
rafii, ksi¹dz przed b³ogos³awieñstwem wy-
powiedzia³ bardzo podobne s³owa: �Dziêku-
jê drogim parafiankom za informacjê o Wa-
szym samopoczuciu, ale nie pyta³em teraz
o ni¹.� Ludzie popatrzyli trochê dziwnie na
ksiêdza, bo nie wiedzieli o czy mówi. A ka-
p³an zwróci³ wówczas uwagê na bardzo czê-
sto pope³niany b³¹d. Tym razem dotyczy on
tylko kobiet. No chyba, ¿e który� z Panów
siê zapomni... Drogie Panie, s¹ dwa momen-
ty w czasie Mszy �wiêtej, kiedy powinny�my
bardziej postrzegaæ siebie jako: ja - cz³owiek,
ni¿: ja - kobieta. O czym piszê? W trakcie
wypowiadania formu³y aktu pokutnego po-

jawiaj¹ siê s³owa: �...¿e bardzo zgrzeszy-
³em...�, a w trakcie obrzêdów komunii �wiê-
tej, po s³owach kap³ana: �Oto Baranek
Bo¿y...� odpowiadamy: �Panie, nie jestem
godzien...� - ja cz³owiek! A nie: �Nie jestem
g(³)odna!�.

Pan Bóg nie ma wzglêdu na osoby: ko-
bieta czy mê¿czyzna - wa¿ny jeste� Ty - jako
Cz³owiek.

A nawi¹zuj¹c do tematu... czy zawsze pa-
miêtamy o po�cie eucharystycznym, który
wi¹¿e siê z nie przyjmowaniem pokarmów i
napojów przed komuni¹ (nie licz¹c wody i
leków)? To tylko 1 godzina przed Euchary-
sti¹... Zostawiam to do przemy�lenia i jed-
nocze�nie zachêcam do zastanowienia siê
nad tym co mówiê w trakcie Mszy �wiêtej. I
je�li trzeba - do zmiany b³êdnych przyzwy-
czajeñ.

MAGDA

Strona internetowa
http://oazowicz.blog.onet.pl/

Piszcie: dmyszko@bydgoszcz.oaza.pl

Wielokrotnie mog³am zobaczyæ Twoj¹ ra-
dosn¹ twarz, ciep³e spojrzenie na tych, któ-
rzy (czasem w deszczu, a czasem w skwa-
rze) wyczekiwali Ciebie. Pojawia³e� siê w
oknie i ... rozbawia³e� zgromadzony t³um.

Ruch �wiat³o-¯ycie nie by³ Tobie obcy.
Przecie¿ to w³a�nie Ty, wówczas jeszcze
Kardyna³ Karol Wojty³a, 11 czerwca 1973
roku w Kro�cienku nad Dunajcem, dokona-
³e� aktu zawierzenia Ruchu �wiat³o-¯ycie
Niepokalanej, Matce Ko�cio³a. Sam powie-
dzia³e�:

(...) Wiem, ¿e jest tutaj obecna spora gru-
pa cz³onków Ruchu ��wiat³o-¯ycie� (...) Pa-
miêtam, ¿e dok³adnie trzydzie�ci lat temu, 16
sierpnia, w B³yszczu ko³o Tylmanowej nad
Dunajcem, uczestniczy³em w tzw. Dniach
Wspólnoty. Powiedzia³em wtedy, ¿e osobi-
�cie bliski jest mi ten styl ¿ycia, który zain-
augurowa³ i zaproponowa³ m³odym S³uga
Bo¿y ks. Franciszek Blachnicki. Bogu dziê-
kujê za ten Ruch, który przyniós³ tyle b³ogo-
s³awionych owoców w sercach m³odzie¿y w
minionych trudnych latach, a i dzisiaj stano-
wi prê¿ne �rodowisko duchowego rozwoju
m³odzie¿y i rodzin. Kochani oazowicze, jako
biskup Krakowa stara³em siê wspieraæ was
sw¹ obecno�ci¹, jako biskup Rzymu nie-
ustannie jestem z wami w moich modlitwach
i serdecznych my�lach. Niech umi³owanie
Eucharystii i Biblii zawsze rzuca Bo¿e �wia-
t³o na drogi waszego ¿ycia.

Po modlitwie �Anio³ Pañski�, dziêkuj¹c za
od�piewanie �Barki� doda³e�:

(...) Chcê powiedzieæ na zakoñczenie, ¿e
w³a�nie ta oazowa pie�ñ wyprowadzi³a mnie
z Ojczyzny przed 23 laty. Mia³em j¹ w uszach,
kiedy s³ysza³em wyrok konklawe. I z ni¹, z t¹
oazow¹ pie�ni¹, nie rozstawa³em siê przez
wszystkie te lata. By³a jakim� ukrytym tchnie-

niem Ojczyzny. By³a te¿ przewodniczk¹ na
ró¿nych drogach Ko�cio³a. I ona przyprowa-
dza³a mnie wielokrotnie tu, na te krakowskie
B³onia, pod kopiec Ko�ciuszki. Dziêkujê ci,
pie�ni oazowa!

(18 sierpnia 2002 - krakowskie B³onia)
W mojej pamiêci zostaniesz w³a�nie taki:

pogodny, radosny, kochaj¹cy Ojciec. Wierzê,
¿e teraz te¿ jeste� szczê�liwy, bo spotka³e�
siê z Panem. Mam nadziejê, ¿e kiedy� siê
tam spotkamy i ¿e znów zobaczê Twoj¹
u�miechniêt¹ twarz...

PATRYCJA

Po �mierci papie¿a Jana Paw³a II

RADOSNY OJCZE

Niedziela Palmowa w  Oazie, fot. Mietek



O wielkanocnych dekoracjach

CIEMNO�Æ I JASNO�Æ
Takimi s³owami mo¿na krótko i tak lapi-

darnie okre�liæ tegoroczne dekoracje Wiel-
kanocne w ko�ciele. Czarna kaplica Prze-
chowania, czyli tak zwana Ciemnica Wiel-
kiego Czwartku symbolizuj¹ca uwiêzienie
Jezusa i jasny otwarty w formie krzy¿a Grób
Pañski.

Ciemnica w formie sze�cianu, do które-
go wnêtrza mogli�my wej�æ, zastanowiæ siê
nad sob¹. To nic innego jak nasza codzien-
no�æ. To nasze zasklepienie siê, zamkniê-
cie w w³asnych czterech �cianach. To od-
ciêcie siê od rzeczywisto�ci, �wiata, drugie-
go cz³owieka, ale to równie¿ symboliczne
zasklepienie naszego sumienia, nas sa-
mych. To ciemna, wewnêtrzna strona naszej
zobojêtnia³ej na wszystko duszy. Gdy weszli-
�my do �rodka, zostali�my tam my, sami z
sob¹ w pó³mroku, bez jakiejkolwiek pomocy
z zewn¹trz, nie licz¹c �zamienionego� przez
nas w o³tarzyk ekranu telewizora. Czy¿ tak
nie jest bardzo czêsto u nas?

Jednak przebywanie w takich warunkach
nie jest zbyt przyjemne. D¹¿eniem naszym
by³oby �wiat³o, jasno�æ, otwarto�æ. To wska-
zywa³ nam tegoroczny Grób Pañski. Chry-
stus z³o¿ony w grobie,  który po trzech dniach
rozerwa³ wiêzy �mierci, zwyciê¿y³ z³o. To
pêk³a ta skorupa sze�cianu naszego zaskle-
pienia, a pêkaj¹c u³o¿y³a siê w formê otwar-
tego krzy¿a i ukaza³a jasno�æ. Tak siê sta³o,
bo Chrystus jest �wiat³em, do którego mo-
¿emy doj�æ przez Krzy¿..

Mo¿e tylko jeszcze jedna dygresja. Przy-
pominamy na pewno sobie dekoracje na
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Bo¿e Narodzenie 2002 roku, kiedy to w tym
samym miejscu, gdzie dzisiejszy Grób Pañ-
ski, a wiêc obok Szopy spogl¹da³o na nas
smutne oblicze Jezusa wskazuj¹ce nam na
cztery s³upy symbolizuj¹ce Rok Ró¿añca
�wiêtego. cztery, bo przecie¿ Jan Pawe³ II
og³osi³  Tajemnice �wiat³a w Ró¿añcu. Nikt
nie wiedzia³ wówczas, ¿e te dekoracje bêd¹

W Niedzielê Palmow¹, dziêki inicjatywie
ksiêdza proboszcza Jana Andrzejczka oraz
przy pomocy cz³onków Parafialnego Zespo-
³u �Caritas� i Grupy Parafialnej Czcicieli MB
Fatimskiej �D¹b� przeprowadzono akcjê �Ki-
logram dla potrzebuj¹cych�. By³o to ponowie-
nie akcji, któr¹ prowadzilismy przed �wiêta-
mi Bo¿ego Narodzenia.

I znów Parafianie okazali, jak zwykle, po-
kazali wra¿liwe serca na ludzk¹ biedê. Uda-
³o siê zebraæ ró¿ne produkty i przetwory ¿yw-
no�ciowe, w tym m.in.: konserwy miêsne,
mleko, olej, margarynê, cukier, m¹kê, maka-
ron, koncentrat pomidorowy, kawê, herbatê i
czekoladê i inne s³odycze.

Parafianie otwarli swe serca i znów owoce
zbiórki przekroczy³y nasze naj�mielsze ocze-
kiwania. Dziêki ofiarno�ci parafian uda³o nam
siê obdarowaæ  oko³o 70 potrzebuj¹cych  ro-
dzin z  naszej parafii. ¯ywno�æ dla tych ro-
dzin okaza³a siê wielk¹ pomoc¹ w przygoto-
waniu �wi¹t Wielkanocnych.

Chcieliby�my serdecznie podziêkowaæ
wszystkim ofiarodawcom (ka¿demu parafia-
ninowi) za ka¿dy dar, za ka¿dy gest dobrej
woli i za ka¿d¹ pomocn¹ d³oñ w przeprowa-
dzeniu akcji. Dziêkujemy tak¿e za sygna³y od

Po Niedzieli Mi³osierdzia Bo¿ego

POTRZEBNE KILOGRAMY

równie¿ bez dodatkowych poprawek paso-
wa³y do smutnego wydarzenia w parafii -
po¿egnania proboszcza, którego Pan powo-
³a³ do siebie w dzieñ Bo¿ego Narodzenia.

Tym razem sta³o siê podobnie. Gdy �wiat
obieg³a wiadomo�æ o �mierci Ojca �wiête-
go Jana Paw³a II wystarczy³ tylko portret
zmar³ego, by w skupieniu  uczestniczyæ w
nabo¿eñstwach ¿a³obnych. Te �wi¹teczne
dekoracje to ¿ywy obraz nauki Papie¿a. To
symboliczne jego przes³ania do nas kiero-
wane przez tyle lat pontyfikatu.

Przecie¿ to On, Karol Wojty³a przyjmuj¹c
Urz¹d Apostolski i przyjmuj¹c imiê Jana Paw-
³a II rozpocz¹³ swe apostolstwo s³owami �Nie
lêkajcie siê! Otwórzcie drzwi Chrystusowi�.
Us³yszmy to jeszcze raz i zastosujmy nasze
¿ycie do tych s³ów. Otwórzmy nasze zaskle-
pione umys³y, tym bardziej ¿e obok czeka
na to Chrystus Mi³osierny wskazuj¹c na na-
pis �Jezu ufam Tobie�. Ta g³êboka wiara w
Jego Mi³osierdzie jak¹ posiada³ Jan Pawe³
II i jak¹ przekaza³ na ca³y �wiat doprowadzi
nas do �wiat³a Chrystusa Pana, czyli do
powstania z martwoty naszych s³abo�ci.
Niech nasza g³êboka wiara w to, niech przy-
jêcie do siebie s³ów naszego Wielkiego Ro-
daka spowoduje, ¿e stanie siê aktualne u
ka¿dego z nas Jego wo³anie w Warszawie
w 1979 roku �Niech zst¹pi Duch Twój, i od-
nowi oblicze ziemi. Tej ziemi�. Niech Duch
odnowi nasze oblicze, ka¿dego z nas, na-
szych rodzin, naszej parafii, miasta i Ojczy-
zny.

ADALBERT, FOTO MIETEK

wiernych o osobach potrzebuj¹cych pomo-
cy.

Jeste�my ogromnie wdziêczni ludziom do-
brej woli za to, ¿e chocia¿ w czê�ci mogli�my
wspomóc potrzebuj¹cych.

W imieniu organizatorów
CARIA, FOT. MIETEK

Listy, listy, listy ...

Go�cinnie
By³am kilka dni go�cinnie w Waszej parafii.

U Was prze¿y³am wiadomo�æ o �mierci na-
szego Wielkiego Rodaka - Jana Paw³a II.
Urzek³a mnie ta parafia, wierni, kap³ani.

Ta Stra¿ podczas Mszy, spontaniczno�æ
wiernych, ró¿nych grup, a wszystko tak, jak-
by wyre¿yserowane, opanowane. Takiej po-
stawy mo¿na tylko pogratulowaæ.

Wasze czasopismo równie¿ piêkne. Niech
czuwa nad Wami �wiêty Jan Pawe³ II. Nieste-
ty nie mog³am z Wami prze¿yæ pogrzebu.

WANDA

Szanowna Redakcjo
naszego miesiêcznika
Jestem od dawna czytelniczk¹ �Na o�cie¿�,
choæ nigdy do Was siê nie �odzywa³am�. Bar-
dzo wysoko ceniê Wasz¹ pracê i to pismo,
które jest w parafii wydawane. Nale¿y przy-
znaæ, ¿e stoi ono bardzo wysoko pod wzglê-
dem poziomu nie tylko pism parafialnych w
naszym mie�cie, ale nawet w�ród innych
�wieckich miesiêczników czy periodyków. Pra-
gnê jednak zwróciæ uwagê na drobne potkniê-
cia. (...) Zatroskana parafianka

LUCYNA
Od redakcji:

Uwagi przyjmujemy. Inne spostrze¿enia

przekazali�my zainteresowanym. Dziêkujemy.



Dla (nie tylko starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
KWIETNIOWA

(opracowa³ KfAD)

ZNACZENIE WYRAZÓW
1 - Obuwie sportowe; 2 - Ten, kto wysy³a
list, 3 - Stopieñ wojskowy; 4 - Niegrzeczny,
lub nie³adny ch³opiec; 5 - Strzelec wyboro-
wy; 6 - Statek powietrzny; 7 - Kamieñ pó³-
szlachetny; 8 - Energiczno�æ w dzia³aniu;
9 - �wiec¹ca szklana bañka; 10 - Wjazd
na wzniesienie; 11 - Stop metali szlachet-
nych; 12 - Wiejski stary dom; 13 - Broñ
my�liwego; 14 - Wyraz z³o¿ony z innego
wyrazu; 15 - Inaczej zasadzka; 16 - Budy-
nek siêgaj¹cy chmur, wie¿owiec; 17 - W
atletyce obok rwania; 18 - Sportowiec z ko³-
czanem; 19 - Kierownik w kopalni; 20 -
Mo¿e byæ ozdob¹ firanki; 21 - £ó¿eczko na
biegunach; 22 - Imæ pan Onufry.

Wpisz brakuj¹ce litery do diagramu. Te
z wyró¿nionych pól dadz¹ rozwi¹zanie, któ-
re nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub
w³o¿yæ do skrzynki �Poczty parafialnej� do
15 maja 2005 r. Losujemy nagrodê niespo-
dziankê. Has³o uzupe³nianki z poprzednie-
go wydania brzmia³o: NIE BÓJ SIÊ - BÓG
ZAWSZE KOCHA.

Nagrodê otrzymuje  Teresa Mrozowska
zam. w Bydgoszczy, przy ul. Konfederatów
Barskich 3. Gratulujemy. Nagrodê mo¿na
odebraæ w zakrystii.
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Triduum Paschalne w Parafii

ADOROWANIE �PIEWEM
Otrz¹saj¹c z powiek resztki snu, 26 mar-

ca 2005 roku o godzinie 7.30 rozpocz¹³
adorowanie pie�ni¹ u Pañskiego Grobu Chór
�Fordonia�. Poczynili�my starania, by powa-
ga miejsca i czasu jeszcze �wiêtsz¹ by³a, by
rozwa¿ania �piewne nad tym co siê sta³o w
pi¹tek, ud�wiêcznione s³owa w harmonicz-
nym brzmieniu jeszcze mocniej, wyra�niej,
my�li pog³êbi³y.

Trwali�my tak wpatruj¹c siê w grób, gdzie
nad le¿¹cym Panem w grobie -  k³ad³ siê cieñ
cz³owieka, a wyraz �pragnê� uzupe³nia³ na
�cianach nastrój symbolicznej groty i gdzie

Stra¿ Marsza³kowska zastyg³a w milczeniu
pilnowa³a ciszy Grobu. A obok w prezbite-
rium tabernakulum puste sta³o, p³omyczek
wiecznej lampki by³ zgaszony. O³tarz obna-
¿ony, nieme organy, cisz¹ otulone dzwony
i dzwoneczki, pokazywa³y Ko�ció³ pogr¹¿o-
ny w cierpieniu �mierci. �Jezu, Jezu, prze-
bacz nam, przebacz i zmi³uj, zmi³uj siê ...�
szepta³y spieczone przera¿eniem usta. On
umar³ na krzy¿u dla naszego zbawienia. Tu-
taj koñczy³ siê zakres cz³owieczego pojmo-
wania wszechrzeczy rozumem. Za t¹ granic¹
by³a Bo¿a �wiêto�æ i wiara.

Zajêli�my miejsca w ko�cielnych ³awach
przed Grobem Pañskim. Dyrygowa³a pani
Michalina Spychalska. Wykonuj¹c utwory
czekali�my na jej znak i rozpoczynanie ko-
lejnego �piewu, co stawa³ siê modlitewn¹
ofiar¹.

11111 TTTTT RRRRR KKKKK I
22222 NNNNN AAAAA CCCCC AAAAA

33333 CCCCC HHHHH ¯̄̄̄̄ YYYYY

44444 BBBBB RRRRR AAAAA LLLLL

55555 SSSSS NNNNN EEEEE RRRRR

66666 SSSSS AAAAA OOOOO TTTTT

77777 AAAAA MMMMM SSSSS TTTTT

88888 ¯̄̄̄̄ WWWWW ����� ÆÆÆÆÆ

99999 ¯̄̄̄̄ AAAAA KKKKK AAAAA

0101010101 PPPPP OOOOO ZZZZZ DDDDD

1111111111 KKKKK RRRRR EEEEE CCCCC

2121212121 CCCCC HHHHH PPPPP AAAAA

3131313131 SSSSS ZZZZZ EEEEE RRRRR

4141414141 AAAAA NNNNN AAAAA MMMMM

5151515151 PPPPP UUUUU KKKKK AAAAA

6161616161 DDDDD RRRRR CCCCC ZZZZZ

7171717171 PPPPP OOOOO UUUUU TTTTT

8181818181 £££££ UUUUU IIIII KKKKK

9191919191 SSSSS ZZZZZ AAAAA RRRRR

0202020202 FFFFF AAAAA NNNNN AAAAA

1212121212 KKKKK OOOOO KKKKK AAAAA

2222222222 ZZZZZ AAAAA BBBBB AAAAA

Wymieniæ warto za�piewane kolejno
utwory: �Ma³a Litania Wielkopostna� (wg
Mariana Wi�niewskiego), �Stabat Mater� (Z.
Koda³y), �Krzy¿u �wiêty� (ks. Jana Surzyñ-
skiego), �Wisi na Krzy¿u� (wg ks. Jana Bed-
narza SDB), �P³acz, p³acz kto ¿yw� (opr. J.
�widra), �Osiem B³ogos³awieñstw� (wg Mt 5,
3-10), �Pan jest moc¹� (J. Berthiera z Taize),
�Tantum ergo� (Antona Brucknera), �Cor
Jesu, cor purissimum�, �Adoremus in aeter-
num�, �Ave vera virginitas� - Josquina Des
Preza, �Pana ja wzywaæ bêdê� - (Ps 77 wg
Miko³aja Gomó³ki i �Zostañ tu�.

Po wyczerpaniu siê utworów z zaplano-
wanego scenariusza zdecydowany gest pani
Dyrygent znaczy³ kres naszych rzewnych
�piewów. By³a w nich rozpacz i rozpamiêty-
wanie losu Jezusa, Jego mêki w imiê mi³o-
�ci do nas, za nasze winy. To nie gwo�dzie i
¿o³nierze Go skrzywdzili, lecz nasz grzech.
Wspomnienie tych obrazów sprzed wieków
za ka¿dym razem porusza³o nasze sumie-
nia.

Gdzie� w zakamarkach ko�cielnych mu-
rów gasn¹ce echo �piewu koi³o ciszê Gro-
bu, a pojawiaj¹ce siê koszyczki ze �wiê-
conk¹ stanowi³y widoczny dowód Jego mi-
³osierdzia. Dy¿urny kap³an �wiêci³ dary wiel-
kanocnego sto³u. I tak w smutku, powadze
czuwania Wielkiej Soboty, za spraw¹ pisa-
nek i baranka jawi³a siê rado�æ nadchodz¹-
cych chwil, rado�æ co pozostawia �lad. Ra-
do�æ i zadowolenie, ¿e to, czego winni�my
Bogu w tym okresie liturgicznym, dope³nili-
�my, bo taka by³a nasza powinno�æ. �pie-
wali�my szczerze, z ca³ego serca, na prze-
b³aganie za grzechy nasze.

Warto�æ z tego mistycznego spotkania
zachowali�my i przenie�li�my na czas cele-
bracji Wigilii Paschalnej, któr¹ najpe³niej
wyra¿a³ okrzyk: - Alleluja! Jezus ¯yje!

MAREK, FOT. CD SPEC



Ludzie z pomnika (85)

Józef Gauza urodzi³ siê w dniu 25 lutego
1901 roku w S³upach powiat Kêpno. By³ sy-
nem urzêdnika miejskiego z Kêpna Walen-
tego i Eleonory z domu Dziabaszewska.. O
¿yciu i pracy Józefa mamy dzi� niewiele da-
nych, zarówno w dokumentach Bydgoszczy,
jak i danych o rodzinie w S³upach i Kêpnie.
Z Urzêdu Miasta w Kêpnie dowiedzia³em siê,
¿e rzeczywi�cie w latach  1896 do 1915 pra-

JÓZEF
GAUZA

Powszechnie wiadomo jakie znaczenie
mia³a modlitwa ró¿añcowa w ¿yciu �p. ks.
Zygmunta. Codziennie modli³ siê na ró¿añcu
i wielu z nas zaprasza³ do tej modlitwy, tak¿e
przez telefon.

Bardzo czêsto mo¿na go by³o spotkaæ na
górkach, czy w Dolinie �mierci spaceruj¹ce-
go z ró¿añcem w rêku. Czêsto prosi³ pracow-
ników buduj¹cych kaplicê o przerwê, by od-
mówiæ wspólnie choæ jedn¹ dziesi¹tkê.

Do Ró¿añca zaprasza³ nie tylko pracow-
ników budowlanych, ale i przypadkowo spo-
tkane osoby. Od 3 pa�dziernika 1983 roku
Ró¿aniec odmawiany by³ ju¿ codziennie w
salce - barakowozie. Z dnia na dzieñ przyby-
wa³o od kilku do kilkunastu osób. W�ród co-
dziennie modl¹cych siê osób by³o kilka ta-
kich, które w swoich poprzednich parafiach
nale¿a³y do Ró¿ Ró¿añcowych.

Nie by³a to jeszcze oficjalna wspólnota,
choæ mo¿na powiedzieæ, ¿e da³a podwaliny
do ¯ywego Ró¿añca w parafii. Wkrótce te¿
powsta³a pierwsza Ró¿a ¯ywego Ró¿añca.
Ta wspólnota modlitewna rozrasta³a siê i roz-
rasta w dalszym ci¹gu (dzi� mamy cztery
Ró¿e).

Ró¿aniec sta³ siê te¿ sta³¹ modlitw¹ innych
grup, np. Grupy Parafialnej Czcicieli Matki
Bo¿ej Fatimskiej �D¹b�, która wprowadzi³a
zwyczaj (od 1996 roku) Procesji z Ró¿añcem
ka¿dego 21 dnia miesi¹ca (latem) nazywa-
j¹c go Parafialnym Dniem Fatimskim.

W rok pó�niej z inicjatywy tej wspólnoty
rozpoczêto odmawianie Ró¿añca w uroczy-
sto�ci i �wiêta maryjne. Najpierw jeden raz
dziennie, a dzi� ju¿ dwa razy, o 8.00 i 18.00.
Rok Ró¿añca (og³oszony przez �p. Ojca �w.
Jana Paw³a II w 2003) zaowocowa³ codzien-
nym Ró¿añcem przed Msz¹ wieczorn¹.

W parafii powsta³o te¿ Podwórkowe Kó³-
ko Ró¿añcowe Dzieci, którego cz³onkowie
w³¹czaj¹ siê te¿ do wspólnej modlitwy w ko-
�ciele (w ka¿d¹ sobotê o 18.00). W ostatnim
czasie za aprobat¹ ks. proboszcza Jana An-
drzejczaka parafia w³¹czy³a siê do tzw. Ró-
¿añcowego Jerycha (w naszej parafii w ka¿-
dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca). Jest to codzien-
ne odmawianie wszystkich tajemnic Ró¿añ-
ca prowadzone przez wiele wspólnot przed
Naj�wiêtszym Sakramentem w intencji Ko-
�cio³a, Ojczyzny i �wiata. W �wiêto Matki
Bo¿ej Ró¿añcowej (7 pa�dziernika) przypa-
da te¿ nasz odpust parafialny.

W taki oto sposób �p. ks. Zygmunt Try-
bowski - jako pierwszy proboszcz i budowni-
czy parafii - budowa³ Ko�ció³ duchowy i ma-
terialny. (cdn)

KFAD
Od autora:  Gdyby, po lekturze kolejnego od-
cinka, kto� chcia³ co� dopowiedzieæ do opisy-
wanych zdarzeñ, bardzo proszê o kontakt.

O mojej parafii (11)

NA RÓ¯AÑCU
cowa³ w pruskiej administracji magistrackiej
niejaki Walenty Gauza. By³ nawet przez
jedn¹ kadencjê rajc¹ miejskim. Nic jednak
nie wiadomo o nim po 1915 roku.

Wiadomo, ¿e Józef ukoñczy³ Seminarium
Nauczycielskie w  Lesznie, a po zdaniu ma-
tury zdawa³ równie¿ egzamin kwalifikacyjny
upowa¿niaj¹cy do podjêcia pracy nauczycie-
la w szko³ach polskich. Pracowa³ jako na-
uczyciel w Wrze�ni, w powiecie Leszno, a w
1933 roku przyby³ w okolice Szubina (brak
dok³adnych danych do jakiej miejscowo�ci).
W 1934 roku przyby³  do Bydgoszczy. Tu
pracowa³ jako nauczyciel m. in. w: Publicz-
nej Szkole Powszechnej imienia Estkowskie-
go przy ulicy Chodkiewicza, oraz jako po-
moc w Szkole Wydzia³owej przy ulicy Witeb-
skiej. W naszym mie�cie te¿ zawar³ zwi¹zek
ma³¿eñski w 1935 lub 1936 roku z Helen¹ z
domu Ponsihke. W 1938 roku powierzono
mu kierownictwo 7 - klasowej Szko³y Po-
wszechnej imienia Stanis³awa Staszica przy
ulicy Dworcowej

Józef Gauza zosta³ aresztowany przez
Gestapo w  swym mieszkaniu przy szkole
na ulicy Dworcowej w dniu 16 pa�dziernika
1939 roku i doprowadzony do obozu inter-
nowania Polaków w koszarach 15 PAL - u
przy ulicy Gdañskiej.

Rozstrzelany  w Dolinie �mierci w Fordo-
nie w dniu 21, lub 22 pa�dziernika (jednak
data 21 staje siê bardziej wiarygodna).

opracowa³ KFAD

Materia³y �ród³owe:
Fragmenty informacji z Muzeum Nauczyciel-
stwa w Bydgoszczy;

Kronika bydgoska, Tom XIII;
Informacje z Urzêdu Miasta i Gminy Kêpno;
Informacje zebrane od ró¿nych osób.

Od autora: Dnia 6 czerwca br. CKK �Wia-
trak� otworzy³o ksiêgê �Martyrologium Byd-
goszczan XX wieku�. Kartki ksiêgi s¹ ju¿
powoli zapisywane. Mo¿e to ty zape³nisz je
wspomnieniem, �wiadectwem?
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autokarami do Rzymu aby bezpo�rednio
uczestniczyæ w pogrzebie i oddaæ pok³on
zmar³emu Papie¿owi. * Przez czas trwania
dni ¿a³oby wielu wiernych wpisa³o siê do
�Ksiêgi wdziêczno�ci� (str. 7).
14. kwietnia w Dolinie �mierci postawiono
II Stacjê Golgoty XX wieku. Trwaj¹ prace
wokó³ II Stacji i przygotowania do ustawie-
nia III Stacji. Po�wiêcenie nast¹pi w najbli¿-
szych tygodniach.
19. kwietnia zgromadzeni na Konklawe
kardyna³owie-elektorzy  wybrali na papie-
¿a kard. Josepha Ratzingera z Niemiec,
który przyj¹³ imiê Benedykta XVI.
20. kwietnia na Mszy �w. o 18.00 oko³o 270
parafian przyjê³o Sakrament Bierzmowania.
Szafarzem by³ ks. bp Jan Tyrawa.
3 maja zapraszamy na nabo¿eñstwo majo-
we o 21.00 po³¹czone z nabo¿eñstwem ku
czci Królowej Polski
3 i 9 maja Ró¿aniec w intencji naszej Ojczy-
zny: o 8.00 o 18.00

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY (cd. ze str. 18)

13 maja Parafialny Dzieñ Fatimski - dzieñ
patronalny Grupy �D¹b�.
14 i 15 VIII Fordoñski Festyn Maryjny,
22 I Komunia �w. dzieci.
W maju nabo¿eñstwa maryjne po Mszy �w.
o 18.30 i o 21.00 przy figurze MB.
Parafialny Zespó³ �Caritas� pe³ni dy¿ur
w ka¿d¹ �rodê od 17.00 do 19.00 w Domu
Parafialnym.
Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego codziennie
w kaplicy o 15.00 oraz Msza �w. o 15.30
od pn. do pt. Godzinki o Mi³osierdziu Bo¿ym
w ka¿dy czwartek o 8.00 w kaplicy.
Adoracja Naj�wiêtszego Sakramentu w ka-
plicy w pi¹tki od 9.00 do 18.00.
W pierwszy pi¹tek miesi¹ca po Ró¿añcu
o 16.30 spotykaj¹ siê Podwórkowe Kó³ka
Ró¿añcowe Dzieci.
W ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca prowa-
dzona jest przez ró¿ne wspólnoty modlitwa
ró¿añcowa �Jerycho�.



Dobroczynne zio³a (25)

ARNIKA GÓRSKA
Z KANCELARII PARAFIALNEJ

13 marca 2005
Oliwer Piotr Rutkowski

ur. 31.01.2005
Kacper Piotr Sztuka

ur. 13.12.2004
19 marca 2005

Oliwer Jacek Gajewski
ur. 4.01.2005

27 marca 2005
Kamila Rerek
ur. 19.01.2005

Kornelia Helena Matuszyñska
ur. 19.01.2005

Zuzanna Skopowska
ur. 11.10.2004

Paula Katarzyna Smokowska
ur. 21.11.2004

Klaudia Katarzyna Sudo³
ur. 5.10.1996

Maciej Malinowski
ur. 07.12.2004

Szymon Przemys³aw Lider
ur. 3.12.2002

Daria Janina Nogal
ur. 17.11.2004

Fabian Arkadiusz Herman
ur. 07.01.2005

Jagoda Agnieszka Olszówka
ur. 17.12.2004

Magdalena Ewa Krauza
ur. 13.10.2004

Filip Kuczur ur. 27.02.2005

Damian Langowski
ur. 23.02.2005

Marcel Kwaczonek
ur. 17.10.2004

Filip Maciej Pawelski
ur. 23.12.2004

Mateusz Szostek
ur. 20.03.2005
Piotr ¯urawski
ur. 23.11.2004

Jakub Maciej Rytlewski
ur. 20.07.2004

2 kwietnia 2005
Weronika Maria Broniarek

ur. 29.01.2005
 9 kwietnia 2005

£ukasz Szymon Gruszka
ur. 9.03.2005

Weronika Kledzik
ur. 20.01.2005

INFORMACJE
SAKRAMENT CHRZTU �W.
Sakrament sprawowany jest przy
udziale wspólnoty parafialnej w cza-
sie niedzielnej Mszy �w. o 13.00.
Dziecko zg³aszaj¹ rodzice w Biurze
Parafialnym podaj¹c kandydatów
na chrzestnych, tj. osoby ochrzczo-
ne, bierzmowane, praktykuj¹ce,
maj¹ce ukoñczone 16 lat (je¿eli ¿yj¹
w ma³¿eñstwie musi to byæ zwi¹zek
sakramentalny). Zg³aszaj¹c do
Chrztu �w. trzeba przedstawiæ od-
pis skrócony aktu urodzenia dziec-
ka z USC. Katecheza odbywa siê

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

Arnika górska - (Arnica mon-
tana) - kupalnik górski, tranek gór-
ski - to inne nazwy tej samej ro�li-
ny. Jest to zio³o wieloletnie, 20-50
cm wysokie, wyrastaj¹ce z k³¹cza
walcowatego, p³o¿¹cego siê, z
licznymi, cienkimi, brunatnymi ko-
rzeniami. £odygê ma roczn¹,
zieln¹, wyprostowan¹, krótko
omszon¹, ogruczolon¹, z 1-3 pa-
rami odleg³ych od siebie naprze-
ciwleg³ych li�ci.

Kwitnie z³oto¿ó³to lub pomarañ-
czowo od czerwca do sierpnia.
Ozdabia ³¹ki, po³oniny, brzegi la-
sów w Sudetach, Karpatach
Wschodnich, na �l¹sku, Pomorzu
i Suwalszczy�nie, w Poznañskim,
w Puszczy Bia³owieskiej, na Wy-
¿ynie Ma³opolskiej. Jest to ro�lin-
ka chroniona.

Surowcem zielarskim jest ko-
szyczek kwiatu arniki (Anthodium
Arnicae). Zawiera on 0,04 -0,3%
olejku eterycznego (w tym triakon-
ton, tymol, tridekadien, pentaina,
i in.), flawonidy, cholinê, kwasy or-
ganiczne (kawowy, chorogenowy,
galusowy), zwi¹zki poliacetyleno-
we, heleninê, garbniki. Zwi¹zki
czynne kwiatów arniki s¹ dobrze
wch³aniane zewnêtrznie przez na-
skórek, docieraj¹ do naczyñ w³o-
sowatych, wzmacniaj¹c ich �cian-
ki, zapobiegaj¹ przenikaniu oso-
cza poza ³o¿ysko ¿ylne. Zmieniaj¹
ci�nienie na zewn¹trz i wewn¹trz
drobnych naczyñ podskórnych.

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu
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Helena Gierszal
ur. 16.01.1953  zm. 9.03.2005

Henryk Sienkiewicz
ur. 27.01.1933  zm. 9.03.2005

Zbigniew Roman Gatz
ur. 28.03.1950  zm. 16.03.2005

£ucjan Weso³owski
ur. 13.01.1930  zm. 17.03.2005

Irena Halina Kowalkowska
ur. 27.11.1925  zm. 23.03.2005

Zofia Próchowska
ur. 27.04.1912  zm. 26.03.2005

Micha³ Paziewski
ur. 27.03.2005  zm. 27.03.2005

Micha³ Superczyñski
ur. 22.09.1945  zm. 29.03.2005

Tadeusz Wiktor Pie�lak
ur. 27.07.1930  zm. 30.03.2005

Piotr Stanis³aw Wojciech
ur. 01.01.1954  zm. 31.03.2005
Eugeniusz Zdzis³aw Zielonka

ur. 07.08.1926  zm. 10.04.2005
Z ksi¹g parafialnych spisa³

Krzysztof D.

Zmniejszaj¹ obrzêki i ich bole-
sno�æ. Zapobiegaj¹ tworzeniu siê
zakrzepów ¿ylnych. Wyci¹gi z ar-
niki podane doustnie pobudzaj¹
czynno�ci wydalnicze. Zwiêkszaj¹
nieznacznie wytwarzanie soków
¿o³¹dkowych i ¿ó³ci, dzia³aj¹ mo-
czopêdnie. Szczególnie dzia³aj¹
na uk³ad sercowo-naczyniowy.
Zwiêkszona wydolno�æ miê�nia
sercowego i podwy¿szona ilo�æ
przep³ywu krwi przez naczynia
wieñcowe poprawia kr¹¿enie w
koñczynach i mózgu.

Nieznacznie dzia³a przeciwza-
palnie. Ale uwaga. Jest to ro�lin-
ka o silnym dzia³aniu i nale¿y
uwa¿nie, zgodnie z zaleceniami j¹
stosowaæ. Nie wolno jej stosowaæ
na otwarte rany, a wewnêtrznie
uwa¿aæ na przedawkowanie. Ina-
czej powoduje przykre nastêp-
stwa.

Stosuje siê preparaty z arniki
zewnêtrznie na krwiaki, st³ucze-
nia, obrzêki pourazowe, oparze-
nia I i II stopnia, wylewy podskór-
ne, owrzodzenia i czyraki w zapa-
leniu pochewki �ciêgna, zapaleniu
nerwu lub stawu, bólu barku,
owrzodzeniu ¿ylakowym, uk³uciu
owadów, pomocniczo w zakrzepo-
wym lub zrostowym zapaleniu ¿y³.

Doustnie w zaburzeniach wieñ-
cowego i mózgowego kr¹¿enia
krwi, postêpuj¹cym os³abieniu
miê�nia sercowego na tle
mia¿d¿ycowym.

Postacie leku: 1 ³y¿kê kwiatów
zalaæ 2 szklankami ciep³ej wody,
gotowaæ 5 minut, odstawiæ na 10
minut, przecedziæ, dodaæ 50g gli-
ceryny i ³y¿eczkê octu. Stosowaæ
tak przygotowany lek na kompre-
sy i ok³ady. Do u¿ytku wewnêtrz-
nego stosuje siê nalewkê (do na-
bycia w aptece) w dawce 5-10 kro-
pli w 50 g wody 1-2 razy dziennie
po jedzeniu.

MAREK

�ród³o:
- O¿arowski A.: Zio³olecznictwo -

poradnik dla lekarzy - Warsza-
wa PZWL 1980r.;

Od autora:
Surowiec ro�linny nale¿y zbieraæ
ze stanowisk oddalonych od szos,
dróg, wysypisk �mieci, zak³adów
przemys³owych i tym podobnych
miejsc - ma leczyæ, a nie truæ.

27 marca 2005
Jaros³aw Zbigniew Wasielewski

Daria Dominika Gralik
Dominik Jakub Bernacki
Agata Ewa D¹browska

Sebastian Pawe³ Grochowski
Magdalena Chojnacka

2 kwietnia 2005
Wojciech Kasprzak

Ewa Angelika Rutkowska
8 kwietnia 2005

Marcin Micha³ Janasiñski
Kinga Magdalena Karwacka

�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,

wierno�æ
i uczciwo�æ
ma³¿eñsk¹

Z ¿yciorysu papie¿a Benedykta XVI
Joseph Ratzinger urodzi³ siê 16 kwietnia 1927 r. w Marktl am Inn

w bawarskiej diecezji pasawskiej. �wiêcenia kap³añskie przyj¹³ 29
czerwca 1951 r. W wieku 26 lat rozpocz¹³ dzia³alno�æ naukow¹,
pocz¹tkowo jako wyk³adowca dogmatyki i teologii fundamentalnej
we Fryzyndze, a nastêpnie by³ profesorem w Bonn, Münster,
Tybindze i Ratyzbonie.

zawsze przed Chrztem �w. w sobo-
tê po Mszy �w. o 18.30. Najbli¿sze
terminy Chrztu �w.: 8 i 22 maja oraz
12 i 26 czerwca 2005 r.

SAKRAMENT MA£¯EÑSTWA
Osoby pragn¹ce zawrzeæ zwi¹zek
ma³¿eñski powinny zg³osiæ siê do
Biura Parafialnego celem ustalenia
terminu �lubu i spisania protoko³u
na  3 miesi¹ce przed �lubem.

POGRZEB
Przy zg³oszeniu pogrzebu nale¿y
przed³o¿yæ odpis aktu zgonu
z USC.

10 kwietnia 2005
Maciej Winiecki
ur. 02.02.2005

Wiktoria Anna Fac
ur. 14.01.2005

Krzysztof Tadeusz Lewandowski
ur. 20.01.2005

Zuzanna Roguszka
ur. 05.01.2005



20 marca w Niedzielê Palmow¹ rozpoczê³y siê rekolekcje parafial-
ne, które prowadzi³ ks. Krzysztof Lewandowski, kiedy� nasz wika-
riusz, a obecnie rektor Seminarium Duchownego w Toruniu. * W
Dolinie �mierci o 16.00 i 19.30 wystawiono V Misterium Mêki Pañ-
skiej z udzia³em kilku tysiêcy uczestników. * Trwa³a zbiórka darów w
ramach akcji �wi¹tecznej �Kilogram dla ka¿dego� (patrz str. 14)
23 marca trwa³a spowied� z udzia³em zaproszonych kap³anów od
8.30 do 11.00 i od 15.30 do 20.00. Kartki do spowiedzi mo¿na od-
bieraæ w zakrystii i biurze parafialnym po ka¿dej Mszy �wiêtej. Okres
spowiedzi wielkanocnej koñczy siê 22 maja br.
24 marca w Wielki Czwartek o 18.30 wszyscy kap³ani naszej parafii
z ks. seniorem Janem Mieczkowskim i proboszczem ks. Janem An-
drzejczakiem sprawowali Eucharystiê, podczas której ks. Proboszcz
umy³ nogi 12 mê¿czyznom. Po celebracji odprowadzono Pana Je-
zusa do �Ciemnicy�, która mo¿na by³o nawiedziæ i zadumaæ siê nad
swym ¿yciem. * Od tego wieczora mo¿na by³o nabyæ �Chlebki �w.
Antoniego� wspieraj¹c akcjê bydgoskiej �Caritas�.
25 marca w Wielki Pi¹tek z udzia³em kilkuset uczestników odby³a
siê Droga Krzy¿owa w Dolinie �mierci, któr¹ prowadzi³ ks. Krzysztof
Danowski. * Podczas wieczornej liturgii trwa³a adoracja krzy¿a i z³o-
¿ono Pana Jezusa do grobu. Zaci¹gniêto stra¿e, które wystawi³y
Parafialna Stra¿ Marsza³kowska i ¿o³nierze z Misterium. Grupy pa-
rafialne przewodniczy³y nocnemu czuwaniu wg sporz¹dzonego pla-
nu. * W ramach czuwania o 23.30 odby³o siê Muzyczne Misterium
Mêki Pañskiej w wykonaniu Zespo³u Muzyki Dawnej ILLO TEMPO-
RE, który tworzy³a grupa muzyków o bydgoskich korzeniach - stu-
denci i absolwenci Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskie-
go w Bydgoszczy. Na Misterium sk³ada³y siê fragmenty Pasji wg �w.
Jana i �w. Mateusza- Jana Sebastiana Bacha, Symfonia Pasyjna
na orkiestrê smyczkow¹ - Antonio Caldary, Koncert Pasyjny na or-
kiestrê smyczkow¹- Alesandro Scarlattiego, dwie kantaty z cyklu
�Membra Jesu Nostri� (kantaty op³akuj¹ce poszczególne cz³onki Je-
zusa Ukrzy¿owanego) - Dietricha Buxtehude. Utwory by³y opatrzo-
ne  t³umaczeniami i komentarzami, a ca³o�æ przedzielona recytowa-
nymi fragmentami Ewangelii wg �w. Jana. * Minê³a I rocznica usta-
nowienia Diecezji Bydgoskiej.
26 marca w Wielk¹ Sobotê przypada³ dzieñ ¿a³oby. Trwa³o czuwa-
nie parafian przy Grobie Pañskim. Rano czuwa³ Chór parafialny (patrz
str. ) i m³odzie¿. �wiêcono pokarmy na stó³ wielkanocny. o 22.00
rozpoczê³a siê liturgia Wigilii Paschalnej, któr¹ po pó³nocy zakoñ-
czy³a procesja rezurekcyjna. Nasta³a Wielka Noc.
2 kwietnia o 21.37 zmar³ w Rzymie Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II.
�Nasz Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II powróci³ do domu Ojca� -  tymi
s³owami abp. Leonardo Sandri obwie�ci³ to �wiatu. Na wie�æ o
�mierci rozdzwoni³y siê nasze parafialne dzwony, a o  22.45 z udzia-
³em wszystkich kap³anów obecnych w parafii odprawiono w ko�cie-
le Mszê �w. w Jego intencji. Od tego dnia codziennie do dnia po-
grzebu (do 8 kwietnia) odprawiane by³y Msze �w. o 20.00, w których
uczestniczy³o wyj¹tkowo wielu parafian (frekwencja by³a porówny-
walna z Mszami �w. z asyst¹ ¯ywego ¯³óbka lub tzw. Pasterek).
Prze¿ywali�my nastêpny �wielki tydzieñ�.
3 kwietnia - w Niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego przypada³ dzieñ odpu-
stu w kaplicy pw. Chrystusa Mi³osiernego w Centrum Onkologii, a w
Katedrze  bydgoskiej odprawiono uroczyst¹ Mszê �w. z okazji I rocz-
nicy ustanowienia Diecezji. * Wierni uczestnicz¹cy we Mszach �w.
w parafii mieli okazjê uca³owania relikwii �w. Faustyny. * Przypada³o
�wiêto patronalne �Caritas�. Zespo³owi parafialnemu, w imieniu ob-
darowywanych, dziêkujemy za organizacjê wszelkiej pomocy potrze-
buj¹cym. * W Niedzielê Mi³osierdzia obdarowane zosta³y dzieci
z bydgoskich szpitali, z Domu Samotnej Matki (wiêcej na str. 10).
8. kwietnia o 9.00 odprawiono Mszê �w. w intencji zmar³ego Papie-
¿a Jana Paw³a II i od 10.00 na specjalnym ekranie kilkuset parafian
uczestniczy³o w transmisji Mszy �w. pogrzebowej transmitowanej z
Rzymu w TVP1. Uczestnictwo to by³o przeplatane modlitw¹ ró¿añ-
cow¹. * Oko³o 500 osób z naszej parafii wyjecha³o [cd. na str. 16]

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY

POZIOMO: 1A Kompletna nieprawda; 2H Kolor obuwia, ale nie czarny;
3A Detal, drobny element; 4H Blaszka w klapie marynarki; 5A Funkcja
Gerwazego Rêbaj³y; 6J  Zajêcie z w¹tkiem; 7A Nazwa piechura z XVIII
wieku; 8J Objaw, symptom; 9A Ma³a ma³pa; 10G Zastrze¿enia wobec
czego�; 11A Kolejowe skrzy¿owanie; 12G Wê¿yk z sitkiem do k¹pieli;
13A Zatwierdzona w g³osowaniu; 14G Specjalne zezwolenie od biskupa.

PIONOWO: A1 £akomy kawa³ek do zjedzenia; A9 Luksusowa ska³a; B5
Stadium rozwojowe owada; D7 I woda, i piwo i mleko; E1 Pasza ze s³o-
my; E11 Pierwszy mê¿czyzna �wiata; G5 Widnieje przed nazwiskiem;
G10 Zbyteczna resztka; H1 Chmura na niebie; J6 Resztki z tartaku; K1
Nierozwiniêty kwiatek; K12 Padlino¿erny ptak; L8 Stanowcze polecenie;
M1 Fabryka dla górnika; O8 Przedstawicielstwo instytucji w terenie.

ZNACZENIE WYRAZÓW

KRZY¯ÓWKA KWIETNIOWA
OPRACOWA£ RASKE WIDIP

MSZE �WIÊTE W NASZYM KO�CIELE:
w dni powszednie: 7.00 8.30 15.30 18.30

w niedziele i �wiêta:
7.00 8.30 10.00 11.30 13.00 17.00 18.30

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: [(K12, G12, D10, O13, J2, E5) (H1, J14,
F1, L6, J6, F5, M7) (B7, E11, K8) (M12, A10) (A1, G13, J6, E3, B13,
C13, K5, L12, K13) (D11, B9, M14, E13) (K1, O8, N2, B1, E7) (G7, E2)
(G5) (M2, F1, D13, G3, A11, B3) (A3, D13, H4, N10, O10) (N14, L14, J7,
C3, H7)]. Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub wrzucaæ do
skrzynki �Poczty parafialnej� do 15 MAJA 2005 roku. Rozwi¹zanie krzy-
¿ówki  z poprzedniego wydania brzmia³o: �NIE BÓJ SIÊ KRZY¯A, ZA-
UFAJ MARYI A BÊDZIESZ MIA£ RADOSNY PORANEK�. Nagrodê otrzy-
muje Teodor Sieñski, zam. w Bydgoszczy, przy ul. gen. Thommee 1.
Gratulujemy. Nagroda czeka w zakrystii.

Dziêkujemy  korespondentom i autorom tekstów, oraz za nades³ane listy i ¿yczenia
wielkanocne. Sk³ad ukoñczono i oddano do druku  22 kwietnia 2005 r. Nastêpne wyda-
nie �Na o�cie¿� planowane jest  22. maja 2005 r.

TELEFONY
346-76-25 ks. proboszcz Jan Andrzejczak, Biuro Parafialne
346-76-26 ks. Z. Zimniewicz; ks. Krzysztof Danowski;
348-51-28 ks. Edward Wasilewski, 344-62-41 ks. Dariusz Weso³ek

346-31-94 ks. Krzysztof Buchholz; 343-19-39 ks. Wojciech Retman

Miesiêcznik �Na o�cie¿� Redaguje kolegium, ks. Krzysztof Buch-
holz (asystent ko�cielny) * Adres: ul. Bo³tucia 5,  85-791 Bydgoszcz; naosc@na-
osc.lo.pl * http://www.naosc.lo.pl  (równie¿ na stronie parafialnej: www.mbkm.gnie-
zno.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.
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Og³oszenia i inne aktualno�ci parafialne oraz ciekawe i po-
mocne informacje (transmisja nabo¿eñstw z ko�cio³a para-
fialnego w niedzielê i �wiêta) znajduj¹ siê w internecie na stro-
nie: www.mbkm.pl (uwaga nast¹pi³a zmiana adresu strony!).



KULT MARYJNY W NARODZIE POLSKIM
�mia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e ca³a kultura

i obyczajowo�æ naszego narodu by³a od sa-
mego pocz¹tku chrze�cijañstwa w Polsce
przesycona kultur¹, obyczajowo�ci¹ i moty-
wami maryjnymi. Nic zatem dziwnego, ¿e
pierwszy ko�ció³ zbudowany na naszych zie-
miach przed ponad tysi¹cem lat przodkowie
nasi po�wiêcili Matce Bo¿ej. Równie¿ �rednio-
wieczne kazanie maryjne sta³o siê pierwszym
utworem zapisanym w jêzyku polskim, a hym-
nem naszym przez wieki by³a maryjna pie�ñ
�Bogarodzica Dziewica�. Naród polski ¿yj¹c
przez ca³e tysi¹clecie w nie³atwych warunkach
politycznych, czêsto napadany przez potê¿-
niejsze narody, zniewalany, wynaradawiany,
prze�ladowany i wielokrotnie skazywany na
zag³adê, zawsze w trudnych chwilach zwra-
ca³ siê o pomoc dla Maryi.  Co ciekawe, za-
wsze tak¹ pomoc otrzymywa³. Otrzymywa³ nie
tylko w czasie ruszania do boju rycerstwa
polskiego, czy  wtedy, kiedy Maryja czuwa³a
nad obroñcami Czêstochowy w czasie �poto-
pu� szwedzkiego, ale i w znanych nam cza-
sach XX wieku. Wspomnê tylko walki z bol-
szewikami w 1920 roku, czy �ród³o wewnêtrz-
nej mocy narodu, kiedy wstrz¹sa³y nami dwa
totalitaryzmy bezbo¿ne - hitlerowski i stalinow-
ski. Zapewne jednak, choæ obraz a klaszto-
rze Jasnogórskim s³yn¹³ ³askami, to po cu-
downej obronie i za³amaniu siê nawa³y
szwedzkiej w Polsce to miejsce sta³o siê ser-
cem  narodowego kultu maryjnego.

KORONOWANIE MATKI BO¯EJ
NA KRÓLOW¥ NARODU POLSKIEGO

Po obronie Jasnej Góry i odwrotu wroga
szwedzkiego z ziem polskich król Jan Kazi-
mierz nie mog¹c jeszcze przybyæ do Czêsto-
chowy dokona³ w lwowskiej katedrze  w dniu
1 kwietnia 1656 roku aktu oddania  i zawie-
rzenia siebie i ca³ego królestwa Matce Bo¿ej.
Wtedy to nuncjusz papieski Piotr Vidoni bio-
r¹cy udzia³ w tej uroczysto�ci po raz pierw-
szy zaintonowa³ w �piewie Litanii Loretañskiej
trzykrotne wezwanie �Regina Regni Poloniae�,
czyli Królowa Korony Polskiej  �luby Jana
Kazimierza by³y zatem oficjalnym ustanowie-
niem Maryi Królow¹ Polski, a ¿e by³y z³o¿one
w zwi¹zku ze zwyciêsk¹ obron¹ Jej siedziby,
z Jasn¹ Gór¹, tytu³ ten �przylgn¹³� na sta³e do
tego wizerunku. Pozosta³o tylko za³o¿yæ nañ
koronê królewsk¹.

Taki akt wydarzy³ siê w dniu 8 wrze�nia
1717 roku   Na pro�bê Polaków papie¿ Kle-
mens podj¹³ decyzjê o koronacji obrazu i ufun-
dowa³ drogocenne korony. Mia³o to dla Polski
wielkie znaczenie religijne, ale i polityczne, bo
obraz �Czarnej Madonny� by³ pierwszym w hi-
storii Ko�cio³a obrazem ukoronowanym poza
Watykanem i Itali¹. Uroczystej koronacji do-
kona³ za zgod¹ papie¿a biskup che³mski ks.
Krzysztof Szembek, a �wiêto dla Polski usta-
nowiono na dzieñ koronacji jednocze�nie z
�wiêtem Narodzenia Matki Bo¿ej. Jednak oko-
liczno�ci polityczne jakie zasz³y w Polsce -
zagro¿enie zewnêtrzne i uchwalenie Konsty-
tucji 3 Maja - spowodowa³y przesuniêcie daty
�wiêta. Uznano historyczny zwi¹zek �wiêta
Królowej Polski z ustanowieniem tej Konsty-

�wiêta ku czci Matki Bo¿ej (24)

NMP KRÓLOWEJ POLSKI
tucji, bowiem jej preambu³a nawi¹zuje do wy-
darzeñ z Katedry lwowskiej z 1656 roku

POD TWOJ¥ OBRONÊ
Wielkim czcicielem  Królowej Polski by³ w

trudnych warunkach swego pos³annictwa Pry-
mas Tysi¹clecia kard. Stefan Wyszyñski. To
w³a�nie za Jej po�rednictwem bra³ swoje du-
chowe si³y i moc do walki z totalitaryzmem i
�czerwonym szatanem� o duszê narodu pol-
skiego. Za jego namow¹ Episkopat Polski w
dniu 28 sierpnia 1956 roku dokona³ odnowie-
nia �lubów jasnogórskich. Prymas by³ wtedy
jeszcze w wiêzieniu. W rok pó�niej, w dniu 5
maja 1957 roku aktu �lubowania dokona³y
wszystkie polskie parafie. Rozpoczê³a siê
przygotowana przez Prymasa Wyszyñskiego
dziewiêcioletnia Wielka Nowenna, oraz wê-
drówka obrazu matki Boskiej Czêstochowskiej
po kraju, obrazu w miêdzyczasie aresztowa-
nego przez w³adze komunistyczne, nierzad-
ko nie znaj¹ce dobrze ani polskiej historii, ani
duszy polskiego ludu i wyszydzaj¹cego nasz¹
polsk¹ pobo¿no�æ maryjn¹. W takich okolicz-
no�ciach naród przygotowywa³ siê do obcho-
dów 1000 lecia chrztu Polski. W miêdzycza-
sie papie¿ Jan XXIII w dniu 3 maja 1962 roku
og³osi³ NMP Królow¹ Polski G³ówn¹ Patronk¹
Kraju.

KRÓLOWA W NASZYM ¯YCIU
Jaka powinna byæ nasza postawa, uzna-

j¹cych Maryjê za Królow¹ w naszym ¿yciu?.
Nasza postawa winna siê zasadniczo wyra-
¿aæ dwojako. Z jednej strony ma to byæ sy-
nowskie zawierzenie Maryi Królowej z drugiej
za� - na�ladowanie Jej.

O takim synowskim zawierzeniu przypo-
mina³ nam zawsze wspomniany Prymas Ty-
si¹clecia, o takim zawierzeniu przypomina³
nam przez ca³y swój pontyfikat, przez ca³e
¿ycie i podczas wszystkich pielgrzymek do
Ojczyzna �p. papie¿ Jan Pawe³ II. To On ko-
lejny raz, a ostatni w kalwarii Zebrzydowskiej
zawierzy³ Polskê i siebie Maryi Królowej i
Matce mi³osierdzia. To On tak Jej zawierzy³,
¿e na swoim herbie papieskim pozostawi³
Swoje krótkie, ale jak¿e znamienne wezwa-
nie �Totus Tuus� - Ca³y Twój.

My mamy czyniæ to samo, aby nie zapo-
mnieæ o naszej chrze�cijañskiej godno�ci i
powo³aniu, aby�my mogli zawsze nale¿eæ do
królewskiego Ludu Bo¿ego. To nasze zawie-
rzenie Maryi Królowej Polski, jak przypomnia³
na Jasnej Górze Jan Pawe³ II, ma i�æ zara-
zem w parze z Jej na�ladowaniem zgodnym
z encyklik¹ Piusa XII �Ad caeli Reginam� w
której czytamy:

�Niech ka¿dy, wedle swych warunków, sta-
ra siê pilnie i bez ustanku odtwarzaæ w swej
duszy i wyra¿aæ w postêpowaniu wspania³e
cnoty niebiañskiej Królowej i naszej najmilszej
Matki. To za� sprawi, ¿e ci, którzy mieni¹ siê
chrze�cijanami, przez cze�æ i na�ladowanie
takiej Królowej i Matki, poczuj¹ siê wreszcie
prawdziwymi braæmi, a zaniechawszy zawi-
�ci, oraz zbytniej ¿¹dzy posiadania, zaczn¹
krzewiæ mi³o�æ spo³eczn¹, szanowaæ prawa
s³abszych i mi³owaæ pokój  Niech wiêc nikt
nie uwa¿a siê za syna Maryi i nie s¹dzi, ¿e

³atwo dostanie siê pod Jej naj³askawsz¹ opie-
kê, je�li za Jej wzorem nie wyró¿ni siê spra-
wiedliwo�ci¹, ³agodno�ci¹, i nie bêdzie d¹¿y³
do prawdziwego braterstwa, nie tylko nie
krzywdz¹c ani szkodz¹c drugim, ale nios¹c
pomoc i pociechê.�

KRÓLOWA POLSKI SI£¥ NARODU
Maryja jako Królowa Polski by³a zawsze w

trudnych chwilach T¹, do której naród udawa³
siê z ufno�ci¹ po pomoc i obronê. Tak by³o od
wieków i tak jest do dzi�, dlatego Jasna Góra
zwana jest maryjn¹ Stolic¹ Polski.. Trzeba
jasno powiedzieæ, ¿e dziêki pobo¿no�ci ma-
ryjnej naród przetrwa³ najwiêksze trudno�ci
dziejowe, a kult maryjny by³ i jest rzeczywi-
�cie du¿y. Warto wspomnieæ w tym miejscu,
co powiedzia³ na ten temat Prymas Tysi¹cle-
cia kard. Wyszyñski w 1972 roku redaktorom
ówczesnego, wydawanego przez PAX pisma
spo³eczno religijnego �Zorza�. Oto fragment
Jego wypowiedzi: - �W ostatnich czasach, ale
i obecnie by³o i jest w naszym kraju wielu opo-
zycjonistów religijnych. To oni z ironi¹ mówi¹
o naszej maryjnej pobo¿no�ci. Nazywaj¹ j¹
naiwnym sentymentalizmem i p³ytk¹ pobo¿-
no�ci¹. Trzeba powiedzieæ prawdê prosto w
oczy! Polska pobo¿no�æ maryjna to nie naiw-
ny, romantyczny, pozbawiony racjonalnego
wymiaru  sentymentalizm, Polska pobo¿no�æ
maryjna to ogromna si³a naszego narodu, to
olbrzymia si³a i energia zmieniaj¹ca jego hi-
storiê. Kult Matki Bo¿ej to nie sp³ycenie chrze-
�cijañstwa, jak siê niektórym wydaje, ale Jego
najg³êbszym wype³nieniem.�

Czêsto s³ysza³em z ust kap³anów, a znam
te¿ z w³asnej praktyki wiele osób, którzy ju¿
dawno zerwali z Ko�cio³em, od lat nie byli na
Mszy �w. i nie przystêpowali do sakramen-
tów. Czêsto usunêli ze swych domów nawet
krzy¿e. Wielu z nich nie mia³o jednak odwagi
usun¹æ z domu obrazka Matki Czêstochow-
skiej wisz¹cego nad ³ó¿kiem kogo� z domow-
ników, ¿ony, czy dziecka. Nie maj¹ te¿ odwa-
gi wyrzuciæ ró¿añca, czy maryjnego medali-
ka, które otrzymali w dzieciñstwie od swej
matki. Twierdz¹ w wielu przypadkach �prze-
cie¿ to Matka i Królowa naszego narodu�. Tak
dla wielu Maryja pozostaje jedyn¹ wiêzi¹ z Bo-
giem, a czêsto ostatni¹ szans¹ na zbawienie
duszy w chwili odej�cia z tego pado³u.

Tego uczy nas Ko�ció³. To nasza tradycja,
jak i wskazania tych, którzy w pe³ni i do koñ-
ca Jej zaufali jak: Prymas Tysi¹clecia kard.
Stefan Wyszyñski, którego pamiêta starsze
pokolenie, jak i Ten, który w dwóch s³owach
�Ca³y Twój� powierzy³ jej ca³e ¿ycie, Jan Pawe³
II którego znamy i pamiêtamy wszyscy, i  opie-
kê Maryi Naj�wiêtszej nad nim do�wiadczyli-
�my. To dla nas wszystkich przes³anie oma-
wianego �wiêta maryjnego, �wiêta polskiego.

KFAD

Materia³y �ród³owe:
Rudziñski J.: �Regina Regni Poloniae� ,Rozdzia³ VII
�Skarby Jasnej Góry�, Jasna Góra 2002; �Maryja w ¿yciu
Polaków� - fragmenty kazania ks. bp Stanis³awa Wiel-
gusa wyg³oszonego w Niepokalanowie 15.08.2001; Iwa-
nowski R.: �Królowa i Przewodniczka�, Rycerz Niepo-
kalanej nr 5/1998; Siudy T.: �Królowa nasza�, Rycerz
Niepokalanek nr 7-8/2003;
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