


Redakcja, w tym wydaniu, jako temat
przewodni wybra³a s³owo �dom�.

Dramaturgii powstawania niniejszego
wydania doda³a �mieræ Taty, który od wielu
lat towarzyszy³ nam w cyklu �Tato powiedzia³�.
Wojciechowi uda³o siê jeszcze porozmawiaæ
z tat¹ o domu - koniecznie przeczytaæ.

Wojciech ma teraz dom bez taty i mamy.
W tym miejscu sk³adam Mu wyrazy serdecz-
nego wspó³czucia. Tatê wspominam w innym
miejscu. Robi te¿ to samo Wojciech. Warto
zajrzeæ w oba teksty. Zostawili naszemu mie-
siêcznikowi kawa³ swego serca. Dziêkujê obu
Rozmówcom.

G³ówny i najwa¿niejszy tekst o domu to
rozmowa miesi¹ca. Zamierzana pocz¹tkowo
jako dialog, przerodzi³a siê w domowy �okr¹-
g³y stó³�  lekarzy - specjalistów z ró¿nych dzie-
dzin i teologa. W rozmowie jest mowa o byd-
goskim hospicjum - Domu Sue Ryder, które
s³u¿y pomoc¹ ró¿nym ludziom, szczególnie
tym u mety ¿ycia. Mimo d³ugo�ci rozmowy za-
chêcam gor¹co do jej przeczytania.

Jest jeszcze sporo miejsca po�wiêcone-
go Domowi Jubileuszowemu. By³a szczegól-
na okazja, by nim siê zainteresowaæ, bowiem
odbywa³ siê kolejny Festyn Maryjny.

Dom ten, mimo ¿e jeszcze trwa jego bu-
dowa, daleko promieniuje ró¿nymi dzia³ania-
mi poza granice naszej parafii i Bydgoszczy.
Jego materialn¹ funkcjê spe³nia przej�ciowo
dom parafialny, ale miejmy nadziejê na szyb-
kie �umeblowanie�nowego domu.

Jest w wydaniu wa¿ny g³os o zagro¿e-
niach dla cz³owieka jakie nios¹ wspó³czesne
media - �rodki spo³ecznego przekazu. Wy-
powiada³ siê na ten temat w Bydgoszczy zna-
ny specjalista - ks. bp Adam Lepa, a zareje-
strowa³a to Zosia.

Dziêki naszemu parafianinowi - alumno-
wi Tomaszowi - zwiêkszy³a siê liczba robotni-
ków w Domu Pana. Wspomó¿my go naszy-
mi modlitwami.

Coraz trudniej powstaje nasz miesiêcz-
nik, ale �wiadectwa czytelników i opieka Kró-
lowej Mêczenników s¹ nam szczególnie bli-
skie. Pewnie bêdzie wiêc nastêpne wydanie.

FRED

Mo¿na nie czytaæ

KO�CIÓ£ MOIM DOMEM
Nigdy nie zapomnê tych dni kwietniowych,

dni �mierci Ojca �wiêtego, dni jego pogrze-
bu, dni oczekiwania na pocz¹tek konklawe,
a pó�niej na wybór kolejnego Nastêpcy �w.
Piotra.

Wtedy, jak mo¿e nigdy dot¹d, u�wiadomi-
³em sobie, ¿e wspólnota wiary któr¹ jest
Ko�ció³ Chrystusowy, do której nale¿ymy
przez wiarê i chrzest �wiêty jest wspólnym
domem nas chrze�cijan.

Kiedy my�l¹ powracam do dni, które dane
nam by³o prze¿yæ, gdy ten, którego nazywa-
li�my ojcem wraca³ do domu Ojca, bardzo
wyra�nie rysuje mi siê obraz Ko�cio³a jako
wspólnoty, która ma g³êboko zakorzenion¹
�wiadomo�æ Bo¿ej opieki. Jakkolwiek nie
patrzeæ na wszystkie wydarzania, które przy-
niós³ niezapomniany kwiecieñ 2005 roku,
trzeba powiedzieæ, ¿e pozostanie on na d³u-
go kopalni¹ wiedzy o Ko�ciele.

Ko�ció³ Chrystusowy, dom i wspólnota wia-
ry, pozwoli³ nam w tych dniach do�wiadczyæ
Jezusowego zapewnienia: �Nie zostawiê
was sierotami� a tak¿e �Bêdê prosi³ Ojca, a
innego Pocieszyciela da wam, aby z wami
by³ na zawsze�.
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Bóg posy³a ludzi, którzy staj¹ siê nosicie-
lami Ducha. S³owo Ko�ció³ oznacza �zwo³a-
nie�. Bóg gromadzi ludzi, zwo³uje ich. Aby
byli razem, zjednoczeni jakby we wspólno-
cie jednego domu. Aby tworzyæ ludzk¹
wspólnotê, w której do�wiadcza siê Bo¿ej
obecno�ci, dzia³ania Jego ³aski.

Obecny Ojciec �wiêty jeszcze jako kardy-
na³ pisa³ tak: �Ko�ció³ najbardziej jest nie tam,
gdzie siê organizuje, reformuje, rz¹dzi, tylko
w tych, którzy po prostu wierz¹ i w nim
przyjm¹ ten dar wiary, który staje siê w nich
¿yciem. Tylko ten, kto do�wiadczy³, jak (�)
Ko�ció³ d�wiga ludzi, daje dom, ojczyznê,
która jest nadziej¹: drog¹ do ¿ycia wieczne-
go, wie, czym jest Ko�ció³�.

Nigdy nie zapomnê tych dni kwietniowych.
One by³y wielk¹ lekcj¹ Ko�cio³a. Tak¿e w
naszym ko�ciele parafialnym, wype³nionym
w te kwietniowe dni do ostatniego miejsca,
byæ mo¿e wielu po raz pierwszy do�wiadczy-
³o w sobie Jego duchowej si³y, p³yn¹cej nie
ze sprawnej instytucji, ale z religijnej wspól-
noty serc zespolonych w Domu Trójcy �wiê-
tej, Ko�ciele.

KS. PROBOSZCZ JAN

Ojciec �wiêty nie umar³, lecz ¿yje w na-
szych sercach. Tak wiele chcieliby�my Mu
jeszcze powiedzieæ, z wieloma rzeczami ju¿
nie zd¹¿yli�my. Z chwil¹ Jego �mierci we-
szli�my w now¹ przestrzeñ - �wiêtych obco-
wanie.

Wszyscy Ci, którzy odczuwaj¹ brak i stra-
tê osoby Jana Paw³a II i chcieliby Mu jesz-
cze co� powiedzieæ, czym� siê z Nim podzie-
liæ, niech napisz¹ do Niego list na adres Szta-
bu Lednickiego z dopiskiem: �List do Ojca
�wiêtego�.

Na jednej stronie formatu A4, najlepiej na
komputerze, napiszcie list do Ojca �wiête-
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go, w którym zawrzecie to wszystko, co
chcieliby�cie powiedzieæ mu osobi�cie.

O. JAN GÓRA OP,
DUSZPASTERZ AKADEMICKI

Wszystkie nades³ane do nas listy stworz¹
ksiêgê, która zostanie wniesiona na Uro-
czyste Przyjêcie Testamentu Ojca �wiête-
go Jana Paw³a II, podczas Spotkania 4
czerwca br. na Polach Lednickich. Czeka-
my na Wasze listy. Pozdrawiam
PIOTR KIELAR I CENTRALA LEDNICY 2000

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

Jedziemy na Lednicê
W naszej parafii zapisy na wyjazd na

Lednicy i trud organizacji przyjê³o Duszpa-
sterstwo Akademickiej �Martyria�.

Zapisy na Lednicê i szczegó³owe infor-
macje po Mszach �wiêtych akademickich
w �rodê i w niedzielê. Koszt 30 z³otych.

Organizatorzy zabior¹ wszystkich chêt-
nych. Nie zwlekajcie z decyzj¹ i zapisujcie
ciê czym prêdzej. Tegoroczne Spotkanie
po�wiêcone jest odnowieniu przyrzeczeñ

Chrztu �wiêtego. Pamiêtajcie te¿ o zabra-
niu kamieni na budowê Alei III Tysi¹clecia.

Koniecznie zabierzcie strój �na cebulê�.
Módlcie siê o dobr¹ pogodê i dobre owoce
spotkania tysiêcy m³odych u �róde³ Chrztu
Polski.

Dom jest tam,
gdzie czeka

kochaj¹ce serce
(Anna Szczepañska)



Rozmowa miesi¹ca

JEST TAKI DOM
z Andrzejem Stachowiakiem, Aleksandr¹ Burchack¹ , Katarzyn¹ £achut i ks. Wojciechem Retmanem - rozmawia Mieczys³aw Paw³owski

Mieczys³aw Paw³owski [MP]: Na pocz¹-
tek proszê, aby pan Dyrektor przedstawi³
Regionalny Zespó³ Opieki Paliatywnej -
Dom Sue Ryder w Bydgoszczy. Z jakich
struktur siê sk³ada?
Z przyjemno�ci¹. Je�li mamy mówiæ o na-
szym Domu Sue Ryder, to najpierw trzeba
powiedzieæ, ¿e chcemy utrzymaæ misjê jak¹
prowadzi³a na terenie Polski i Bydgoszczy
�p. Lady Ryder. Pocz¹tek jej dzia³alno�ci
przypad³ po II wojnie �wiatowej. Utworzy³a
ona szereg domów po to, by wspieraæ ludzi
niepe³nosprawnych. Tymi niepe³nosprawny-
mi by³y wówczas osoby poszkodowane
przez wojnê. Nastêpnie misja obejmowa³a
równie¿ osoby przewlekle chore, które cier-
pia³y z powodu chorób i samotno�ci. Lady
Sue Ryder rozbudowywa³a sieæ domów po-
mocy spo³ecznej, rehabilitacji, szpitali onko-
logicznych i hospicjów w Polsce, ¿eby sp³a-
ciæ pewien d³ug wdziêczno�ci wobec Polski,
jaki zaci¹gnê³a w czasie wojny bogatsza
wtedy czê�æ Europy.

[MP]: Jak¹ funkcjê pe³ni Dom dzi�?
[AS]: W tej chwili widzimy, ¿e ten Dom, który
ufundowa³a �p. Lady Ryder w po³owie lat
dziewiêædziesi¹tych, zosta³ ukierunkowany
na potrzeby pacjentów z chorobami onkolo-
gicznymi w ich najwiêkszym nasileniu. Oso-
by te najczê�ciej mimo wielu objawów i cier-
pienia nie by³y w centrum zainteresowania
klasycznej medycyny, która ma g³ównie cha-
rakter naprawczy. Opieka oferowana przez
Dom Sue Ryder w Bydgoszczy ³agodzi ból i
inne dolegliwo�ci, a równie¿ zmniejsza osa-
motnienie i umo¿liwia ¿ycie z chorob¹, mimo,
¿e jest nieuleczalna. Pocz¹tkowo zadaniem
naszego Domu by³o roztoczenie opieki ³ago-
dz¹cej objawy tj. opieki paliatywnej nad pa-
cjentami onkologicznymi. Dzisiaj staramy siê
obj¹æ opiek¹ jak najwiêksz¹ liczbê osób z
innymi chorobami przewlek³ymi takimi jak
choroba Alzheimera, Parkinsona, niewydol-
no�ci narz¹dów, które s¹ przyczyn¹ wielu
cierpieñ.

[MP]: Ale w waszym Domu dominuj¹ oso-
by starsze. Prawda?
[AS]: Jest wiele schorzeñ zwi¹zanych np. z
wiekiem podesz³ym. St¹d jednym z naszych
kierunków dzia³ania by³o utworzenie  Cen-
trum Psychoneurologii Wieku Podesz³ego,
gdzie staramy siê uchwyciæ te choroby, któ-
re trapi¹ osoby w podesz³ym wieku. G³ów-
nie s¹ to choroby Alzheimera i Parkinsona.
Pragn¹c dopasowaæ rodzaj �wiadczeñ do
potrzeb pacjentów w podesz³ym wieku uru-
chomili�my w ramach wspomnianego
Centrum poradniê neurologiczn¹, psychia-
tryczn¹ i psychologiczn¹ oraz Oddzia³ Dzien-
ny. Marzy siê nam w przysz³o�ci wybudowa-
nie o�rodka stacjonarnego, w który pacjen-
ci mogliby przebywaæ przez 24 godziny.
Chcemy dopasowaæ rodzaj �wiadczeñ do
potrzeb tej grupy pacjentów.

[MP]: W nazwie waszego zespo³u macie
okre�lenie �paliatywny�. Co to znaczy?
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[AS]: Opieka paliatywna to aktywna opieka
ukierunkowana na pacjentów, u których nie
mo¿na ju¿ wyleczyæ choroby nowotworowej.
Pacjenci ci potrzebuj¹ wielostronnej opieki
ze strony medycyny. W momencie, w któ-
rym ta choroba jest tak bardzo zaawanso-
wana, medycyna oficjalna, klasyczna niewie-
le ju¿ mo¿e pomóc. Pacjent z chorob¹ no-
wotworow¹ czêsto spotyka siê z ponurym
paradoksem, ¿e wtedy gdy bardzo potrze-
buje opieki medycznej jest wypisywany ze
szpitala lub specjalistycznej poradni, gdy¿
nie skutkuje dotychczasowe leczenie. Wy-
chodz¹c naprzeciw potrzebom tych pacjen-
tów, w naszym Domu, organizujemy i zapew-
niamy specjalistyczn¹ opiekê paliatywn¹. W
ten sposób, wype³niamy lukê pomiêdzy me-
dycyn¹ opart¹ o wysok¹ technikê, która d¹¿y
do wyleczenia, a podstawow¹ opiek¹ w re-
jonie. Zmieniamy te¿ charakter tej opieki i
koncentrujemy siê bardziej na opiece nad
pacjentem i jego rodzin¹, ni¿ na problemach
medycznych zwi¹zanych z mo¿liwo�ci¹ ca³-
kowitego wyleczenia. To jest w³a�nie druga
podstawowa ga³¹� naszej dzia³alno�ci, czyli
opieka paliatywna. I jest jeszcze trzecia - to
wprowadzanie nowych technologii medycz-
nych do opieki domowej, u pacjentów z trud-
no�ciami w oddychaniu. To co kiedy� pacjen-
ci przewlekle chorzy mogli uzyskaæ w ramach
intensywnych terapii w szpitalach, w tej chwili
mog¹ uzyskaæ w warunkach domowych. Kra-
je od nas bardziej rozwiniête przenosz¹ ciê-
¿ar opieki szpitalnej do domu, wykorzystu-
j¹c postêp technologiczny. W chwili obec-
nej, w wielu krajach, prowadzi siê w warun-
kach domowych wiele procedur medycznych
takich jak: chemioterapia, przetaczanie krwi,
¿ywienie pozajelitowe czy terapiê za pomoc¹
respiratora.

[MP]: Czy to, o czym Pan mówi mo¿na by
porównaæ do ostatnich dni Jana Paw³a
II?
[AS]: Tak, w pewnym sensie, przyjmuj¹c za-
sadê przenoszenia opieki ze szpitala do
domu. Osoba ciê¿ko chora, w okresie, w któ-
rym nie mo¿emy pokonaæ choroby, czêsto
decyduje siê na pozostanie w domu. W �ro-
dowisku domowym czuje siê znacznie bez-
pieczniej i lepiej. Czê�æ naszych pacjentów
z problemami z oddychaniem, posiada w
domu respirator i inny, bardzo wyrafinowa-
ny, czêsto równie¿ drogi, sprzêt.

[MP]: Czy móg³by Pan przybli¿yæ has³o
�Hospicjum, to te¿ ¿ycie�?
[AS]: Jest w naszym spo³eczeñstwie du¿a
obawa przed opiek¹ paliatywn¹ i z tego po-
wodu pacjenci trafiaj¹ do nas dopiero w
ostatnich dniach ¿ycia, to jest zwykle za pó�-
no aby skutecznie i efektywnie pomagaæ.
Idea tego przes³ania �hospicjum to te¿ ¿ycie�
niesie zapewnienie pacjentom o tym, ¿e
mog¹ liczyæ w trudnych chwilach na w³a-
�ciw¹ pomoc ze strony hospicjum. My kon-
centrujemy siê na tych aspektach medycz-
nych i niemedycznych, które umo¿liwiaj¹

pacjentowi mo¿liwie najwiêksz¹ aktywno�æ
do kresu swoich dni. Aby upowszechniaæ
nasz¹ dzia³alno�æ w³¹czyli�my siê do ogól-
nopolskiej akcji, która ma promowaæ opiekê
paliatywn¹, ¿eby wiedza o tym by³a szero-
ka, a pacjenci jak najszybciej mogli siê do
nas dostaæ bez przeszkód.

[MP]: Jak wygl¹da dzieñ pacjenta?
[AB]: O tym znacznie wiêcej mo¿e powie-
dzieæ pani Ola Burchacka do niedawna Od-
dzia³owa, a obecnie dyrektor ds. pielêgniar-
stwa specjalistycznego.

Aleksandra Burchacka [AB]: Ludzie przeby-
waj¹ na oddziale ca³¹ dobê. Dzieñ pacjenta
rozpoczyna siê przed godzin¹ ósm¹ �niada-
niem, przyjêciem leków, które s¹ zalecone
przez zespó³ lekarski. Nastêpnie o 9.30 roz-
poczyna siê toaleta poranna i czynno�ci pie-
lêgnacyjne dostosowane do potrzeb pacjen-
ta. Potem s¹ zajêcia w³asne pacjentów, czy-
li to, co pacjent sobie ¿yczy, np.: posiedzi w
sali pobytu dziennego, pogra w szachy z wo-
lontariuszami. Wolontariusze dzielnie wspie-
raj¹ pracê pielêgniarek i zespo³u medyczne-
go.

[MP]: Czyli le¿enie nie jest tutaj najpopu-
larniejsz¹ form¹ spêdzania czasu?
[AB]: Le¿¹ tylko ci pacjenci, którzy nie s¹ w
stanie usi¹�æ na wózku inwalidzkim, czy w
fotelu i uczestniczyæ w zajêciach. Nasz Dom
po³o¿ony jest w takiej okolicy, ¿e szczegól-
nie latem, w ³ó¿kach wyje¿d¿aj¹ na dwór,
¿eby nie le¿eæ w czterech �cianach i nie
patrzeæ siê w jeden punkt. O 13.00 jest po-
si³ek obiadowy, a po nim tzw. sjesta. Wiêk-
szo�æ pacjentów lubi odpocz¹æ sobie po
obiadku. Dzieñ koñczy posi³ek wieczorny.
Wszystko dostosowane jest do potrzeb pa-
cjentów.

M.P.: Kto wykonuje te czynno�ci wokó³
pacjenta?
[AB]:  Pacjentem zajmuje siê wiele osób:
wykwalifikowany personel medyczny: leka-
rze. pielêgniarki, wolontariusze, rehabilitant-
ki, psycholog, kapelan.

[MP]: Wiem, ¿e niejednokrotnie rodzina
bardziej prze¿ywa chorobê danej osoby
ni¿ pacjent.
[AB]:  Tak, to prawda. I tutaj wsparcie me-
dyczne, lekarsko-pielêgniarskie i psycholo-
giczne jest bardzo wa¿ne i w naszym Domu
du¿e. Psycholog jest dostêpny na oddziale i
w opiece domowej do potrzeb pacjentów i
rodzin.

M.P.: Czyli pomoc jest dwutorowa - dla
pacjenta i dla rodziny.
[AB]:  Tak, oczywi�cie.

[MP]: Na ile placówka jest otwarta? Czy
tu jest te¿ przychodnia, w której mo¿na
zasiêgn¹æ porady?
[AS]: Struktura organizacyjna jest dopaso-
wana do tych potrzeb, o których mówimy. Jak
pacjent chce byæ w domu, to jest w domu,
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nawet wtedy gdy nam siê wydaje, ¿e powi-
nien byæ w szpitalu na oddziale. Wolê pa-
cjenta, a czêsto jest to ostatnia jego wola,
trzeba uszanowaæ. Gdy pacjent obawia siê
tego napisu �hospicjum� na samochodzie,
który podje¿d¿a pod dom, bo obawia siê s¹-
siadów, to przychodzi do poradni. Gdy chce
byæ w Centrum Dziennym, np. pacjent z cho-
rob¹ Alzheimera to te¿ ma tak¹ mo¿liwo�æ.
Aktualnie mamy oko³o 10 pacjentów w Cen-
trum Dziennym.

[MP]: Wygl¹da na to, ¿e osoba - pacjent
mieszka w domu, a do was przychodzi
na zajêcia?
[AS]: Tak. Od 8.30 do 14.30 ma zagwaran-
towane ró¿norodne zajêcia. Osoby chêtnie
przychodz¹ na te zajêcia, bo mo¿na siê spo-
tkaæ z innymi osobami - pacjentami.

[MP]: Czy pobyt tutaj, to jest ³agodzenie
skutków choroby, czy te¿ czynna rehabi-
litacja, która nawet w pewnych okolicz-
no�ciach mo¿e doprowadziæ do takiego
usprawnienia, ¿e ludzie bêd¹ sobie sami
dawaæ radê.
[AS]: Na ten temat najpe³niej mo¿e odpowie-
dzieæ pani dr Katarzyna £achut, bo zajmuje
siê Oddzia³em Dziennym. Inaczej bowiem
wygl¹da sytuacja u pacjentów z chorob¹ Al-
zheimera, a inaczej u pacjentów z chorob¹
onkologiczn¹. Dla tych ostatnich Centrum
Dzienne jest ju¿ wybudowane, ale jeszcze
nie jest uruchomione. Mam nadziejê, ¿e w
ci¹gu kilku miesiêcy bêdzie to mo¿liwe.

[MP]: Czym jest wiêc Centrum Dzienne?
Katarzyna £achut [K£]: Mówimy teraz o Cen-
trum Psychoneurologii Wieku Podesz³ego.
W strukturze tej mie�ci siê poradnia i od nie-
dawna mo¿liwy jest pobyt dzienny. Ambula-
torium i poradnia obejmuj¹ opiek¹ szersz¹
grupê pacjentów i tê grupê podopiecznych
staramy siê zachêcaæ do dodatkowej formy
terapii, jak¹ jest pobyt na oddziale dziennym.
Terapia jest nastawiona g³ównie na pacjen-
tów z chorob¹ Alzheimera. Polega na tym,
aby pielêgnowaæ to¿samo�æ. S¹ rezerwy or-
ganizmu osób z chorob¹ Alzheimera, które
pozwalaj¹ na godniejsze ¿ycie w sensie
funkcji poznawczych, nie tylko prostego wy-
uczenia czynno�ci codziennych, aby pacjent
by³ bardziej samodzielny, ale te¿ podbudo-
wanie jego to¿samo�ci i mo¿liwo�ci godne-
go uczestniczenia w ¿yciu.

[MP]: Co oznacza okre�lenie �funkcje
poznawcze�?
[K£]: Funkcje poznawcze s¹ zwi¹zane z na-
szym intelektem, ale szeroko rozumianym i
wi¹¿¹ siê nie tylko z zapamiêtywaniem tego
co siê wydarzy³o w danym dniu i w mojej
przesz³o�ci, ale te¿ z umiejêtno�ci¹ radze-
nia sobie z funkcjonowaniem w domu, w no-
wych sytuacjach, za³atwiania ró¿nych spraw
w szerokim pojêciu. Chodzi o to, by byæ bar-
dziej samodzielnym. Je�li nie radzê sobie z
czym�, to potrafiê sobie w danej sytuacji
poradziæ. Wiem do kogo zadzwoniæ, z kim
siê skontaktowaæ.

[MP]: Pani pracuje w Centrum Dziennym.
Pan dyrektor powiedzia³, ¿e ci, którzy
korzystaj¹ z tego Centrum dostaj¹ niez³y

�wycisk�. Jaki program zajêæ realizowa-
ny jest Centrum Dziennym?
[K£]: Jest to mi³y �wycisk�. �Wycisk� jest tak
pomy�lany, ¿eby w mi³ej atmosferze przemy-
caæ jednak te zadania, które maj¹ æwiczyæ
umys³. Jest to parê godzin w dniu pacjenta,
do�æ intensywnie zaplanowane. Pacjenci
przychodz¹ miêdzy 8.00 a 8.30. Po zajêciach
odbierani s¹ przez opiekunów o 15.00. Przez
ten czas, w atmosferze mi³ego spotkania, z
mo¿liwo�ci¹ rozmowy, wypicia kawy, herba-
ty, zjedzenia jednego posi³ku, który czasami
pacjenci wspólnie przygotowuj¹, s¹ zapla-
nowane zajêcia o charakterze terapii i tre-
ningu funkcji poznawczych. Polegaj¹ one na
kalamburach, malowaniu itp. Staramy siê, w
taki zabawowy sposób, trenowaæ pamiêæ,
np. poprzez tworzenie nowych wyrazów ze
s³ów, poprzez puzzle, scrabble.

[MP]: Czy w zakresie takiego usprawnia-
nia prowadzi siê badania naukowe?
Tak. Zbadano, ¿e najlepsz¹ metod¹ trenin-
gów funkcji poznawczych i zapobiegania otê-
pieniu jest nauka jêzyków obcych. My�lê, ¿e
zmieni siê trochê obraz nauki jêzyka obce-
go - staruszkowie bêd¹ uczyæ siê jêzyków
nie po to by zdobyæ pracê, ale po to, ¿eby
trenowaæ funkcje poznawcze.

[MP]: Jak pacjenci odbieraj¹ te formy za-
jêæ? Czy jest to ich drugi dom?
[K£]: Porusza pan wa¿n¹ kwestiê osób star-
szych - poczucia osamotnienia i trudno�ci w
zagospodarowaniu wolnego czasu. Rzeczy-
wi�cie przebywanie na Oddziale Dziennym,

s³u¿y powstawaniu grona osób, z którymi
czuj¹ siê dobrze, z którymi nawi¹zuj¹ nowe
kontakty. Opiekunowie mówi¹ o lepszym
funkcjonowaniu tych osób w domu, o mniej-
szym napiêciu, o lepszym radzeniu sobie i
lepszym nastroju.

[MP]: Jak d³ugo dzia³a ju¿ to Centrum?
[K£]: Centrum Wieku Podesz³ego dzia³a dru-
gi rok. Oddzia³ Dzienny, dziêki p³atnikowi,
móg³ byæ uruchomiony od tego roku.

[MP]: Pozyskiwanie p³atników to dzi�
pewnie du¿y problem. Przeczyta³em o
tym, ¿e np. w Filharmonii Bydgoskiej od-
bywa siê doroczna akcja - �G³osy dla
Hospicjum�. Radzicie sobie jako�?
[AS]: Najpierw jednak musimy znale�æ pie-
ni¹dze, by ten koncert zaistnia³. Koncert ma
na celu informowanie spo³eczeñstwa o ist-
nieniu opieki paliatywnej i Domu Sue Ryder
oraz o potrzebach pacjentów. Dlatego pro-
mujemy nasz Dom, ¿eby dotrzeæ do potrze-
buj¹cych. Po koncercie s¹ zwykle jakie�
nadwy¿ki, które mo¿emy przeznaczyæ na
zakup sprzêtu, ale to s¹ bardzo ma³e kwoty.
Czasami przy koncercie pojawiaj¹ siê dar-
czyñcy, którzy ju¿ nie daj¹ funduszy na or-
ganizacjê koncertu, ale na konkretny cel, np.
rozbudowê. Koncert z jednej strony informu-
je, z drugiej pomaga znale�æ sponsora i
wolontariuszy. Dziêki tym koncertom uda³o
nam siê dotrzeæ do wielu pacjentów. Zwykle
po koncercie ro�nie liczba zg³oszeñ oraz
mo¿emy pozwoliæ sobie na zakup nowego
sprzêtu takich jako pompy do podawania
leków przeciwbólowych, materace przeciw-
odle¿ynowe itp.

[MP]: Centrum Dzienne zosta³o po�wiê-
cone w tym roku przez ksiêdza biskupa
Jana Tyrawê.
[K£]: To po�wiêcenie dotyczy³o Centrum
Dziennego dla pacjentów onkologicznych,
które zosta³o wybudowane i, jak powiedzia³
wcze�niej pan dyrektor, jest w fazie urucha-
miania.

[AS]: Ruszy byæ mo¿e za dwa, trzy miesi¹-
ce. W miêdzyczasie uruchomili�my Porad-
niê Logopedyczn¹.

[MP]: Zatem dziêki Centrum, pacjenci po
terapii w Centrum Onkologii, trafi¹ do
was?
[K£]: Tak. Dzia³aj¹cy ju¿ Oddzia³ Dzienny, o
którym mówi³am, jest szczególnie dla pacjen-
tów z chorob¹ Alzheimera i chorobami wie-
ku podesz³ego.

[MP]: Czy wspó³pracujecie z podobnymi
placówkami, np. z bydgoskim Hospicjum
im. ks. Jerzego Popie³uszki?
[AS]: Nasz Dom, powsta³ w oparciu o struk-
tury kadrowe Hospicjum ks. Jerzego Popie-
³uszki. Pocz¹tkowo pracowa³em przez wie-
le lat jako wolontariusz, a pó�niej jako lekarz
w Hospicjum. Wspó³praca nasza polega na
tym, ¿e wspólnie troszczymy siê aby opieka
dla pacjentów w naszym mie�cie by³a jak naj-
pe³niejsza. Kolejnym obszarem jest eduka-
cja, wymieniamy siê kadrami nauczycieli i wy-
mieniamy do�wiadczenia podczas kursów.
Je¿eli chodzi o inne o�rodki w naszym wo-
jewództwie, których jest 17 to s¹ najczê�ciej

DOM SUE RYDER
Dom Sue Ryder powsta³ w 1994 roku

na podstawie umowy miêdzy Wojewod¹
Bydgoskim a Fundacj¹ Sue Ryder. Pocz¹t-
kowo dzia³a³ przy Szpitalu Onkologicznym.

W czerwcu 1996 roku w nowowybudo-
wanym budynku zosta³ otwarty Oddzia³
Opieki Paliatywnej, a w styczniu 2000 roku
dosz³o do oddzielenia placówki od Regio-
nalnego Centrum Onkologii i utworzenia
samodzielnej jednostki pod nazw¹ Regio-
nalny Zespó³ Opieki Paliatywnej - Dom Sue
Ryder w Bydgoszczy. O�rodek sta³ siê
pierwsz¹ w Polsce jednostk¹ opieki palia-
tywnej o zasiêgu regionalnym.

W latach 2003-2004 w Domu Sue Ry-
der powsta³y nowe specjalistyczne o�rod-
ki: Zespó³ Domowego Leczenia Respira-
torem, Centrum Psychoneurologii Wieku
Podesz³ego i Poradnia Medycyny Paliatyw-
nej. Poszerzano liczbê i jako�æ �wiadczeñ
medycznych.

DANE ADRESOWE:
Regionalny Zespó³ Opieki Paliatywnej
DOM SUE RYDER w Bydgoszczy, ul. Roe-
ntgena 3, 85-796 Bydgoszcz (kujawsko-
pomorskie), tel.: 0-52 329 00 95, faks:
0-52 329 00 95; http://www.domsuery-
der.org.pl; dsr@domsueryder.org.pl;
Numer konta: 06 1500 1360 1213 6003
8756 0000.
(opracowano na podstawie informacji ze
strony: http://www.hospicja.pl/lokalizacja/
clinic/82.html; dostêp: 8 maja 2005)
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szkolenia i wymiana do�wiadczeñ. W Pol-
sce dzia³a oko³o 300 o�rodków hospicyjnych
ma³ych i du¿ych. Ka¿dy stara siê wykonaæ
zadania najlepiej jak mo¿e. Odczuwa siê
brak standardów i �rodków na realizacjê
�wiadczeñ. Wspó³pracujemy z o�rodkami
zagranicznymi i miêdzynarodow¹ sieci¹ do-
mów Sue Ryder. Po �mierci Lady Ryder po-
wsta³a pustka w koordynacji dzia³añ. Osobi-
�cie mam przyjemno�æ uczestniczyæ w pra-
cach Miêdzynarodowego Komitetu Kierow-
niczego fundacji Sue Ryder Care w Anglii.
Widzê du¿¹ szansê w tej wspó³pracy dla
naszego Domu Sue Ryder w Bydgoszczy.
W najbli¿szym czasie bêdziemy uruchamiaæ
wspólnie z Bydgoskim Towarzystwem Opie-
ki Paliatywnej Centrum Edukacyjno-Nauko-
we.

[MP]:  Macie ju¿ certyfikat ISO 9001:2000.
W jaki sposób to wyró¿nienie wam po-
maga?
[AS]: Certyfikat ISO mamy jako jedyny tego
typu o�rodek w Polsce, a jedyny w Bydgosz-
czy, który ma certyfikat nie tylko na pojedyn-
cze �wiadczenia, ale równie¿ w zakresie pro-
jektowania czyli na badania naukowe, na
edukacjê. To jest pierwszy krok, ¿eby uzy-
skaæ w przysz³o�ci akredytacjê.

[MP]: Czy na co dzieñ wolontariusze wam
pomagaj¹?
[AS]: Wolontariat jest niezbêdny w ró¿nych
miejscach, szczególnie tam gdzie nie ma
stanowiska pracy, a pewne czynno�ci powin-
ny byæ wykonane. Wolontariusz jest naszym
sojusznikiem. Mamy m³odzie¿ow¹ grupê
wolontariuszy i grupê ludzi w wieku dojrza-
³ym. Liczymy na wolontariat, który z jednej
strony uczy siê tutaj ¿ycia, a z drugiej strony
mamy w nich pomoc kadrow¹. Widzimy, ¿e
pacjenci te¿ tê pomoc chêtnie przyjmuj¹. Z
wielk¹ rado�ci¹ powitamy kolejnych wolon-
tariuszy.

[MP]: Jak przydaje siê pomoc wolontariu-
sza?
[AS]: Na oddziale jest grupa wolontariuszy,
którzy towarzysz¹ pacjentom przez ca³¹
dobê. Jak jest potrzeba to i siedz¹ z pacjen-
tem w nocy w ostatnich dniach ¿ycia. Wo-
lontariusze robi¹ zakupy pacjentom, wy-
chodz¹ z pacjentami na spacer, czytaj¹
ksi¹¿ki, graj¹ w szachy. Wype³niaj¹ czas, w
którym pacjent patrzy³by siê w cztery �cia-
ny. Pomoc wolontariusza jest nam niezbêd-
na.

[K£]: Wolontariusze s¹ bardzo pomocni.
Buduj¹ wiêzi miêdzy pacjentami, s¹ potrzeb-
ni przy prowadzeniu zajêæ, dopilnowaniu
pacjentów, pomocy w poruszaniu siê po te-
renie Oddzia³u Dziennego. Bardzo cenny jest
ich wk³ad w pracê ca³ego zespo³u terapeu-
tycznego.

[MP]: Pozosta³ nam jeszcze do omówie-
nia w dzia³aniu podtrzymuj¹cym ¿ycie
czynnik duchowy. W Domu Sue Ryder jest
kaplica pod wezwaniem �w. brata Alber-
ta, który pracowa³ w Krakowie w�ród lu-
dzi z �marginesu� i by³ za³o¿ycielem ru-
chu albertyñskiego. Powiedzenie �Byæ
dobrym jak chleb� pokazuje istotê jego
misji, a w kaplicy s¹ te¿ jego relikwie

�oprawione� w kromkê chleba. Pracuje
to kap³an na mocy dekretu biskupa ordy-
nariusza. Czy ksi¹dz, tu pracuj¹cy, musi
mieæ co� z cech brata Alberta?
Ks. Wojciech Retman [WR]: Ta dewiza ¿ycio-
wa brata Alberta dotyczy ca³ego zespo³u,
który zajmuje siê chorymi pacjentami i tak¿e
mnie, gdy¿ praca tutaj wymaga szczególnych
cech charakteru. Opieka paliatywna nad
pacjentem jest holistyczna (ca³o�ciowa,
przyp. red.). Czynnik duchowy, oprócz me-
dycznego odgrywa tutaj istotn¹ rolê. Pacjent
bowiem w tym okresie swojej choroby prze-
¿ywa wiele kryzysów i trudno�ci. nieraz do-
�wiadcza du¿ego lêku, osamotnienia, poczu-
cia winy. Ma pretensje do pana Boga i ludzi,
nie jest przystêpny. Rol¹ kap³ana jest w tym
do�wiadczeniu chorego uczestniczyæ, towa-
rzyszyæ i pomóc. Towarzyszyæ oznacza nie
tylko fizyczn¹ obecno�æ, co wspó³uczestni-
czyæ w zmaganiach pacjenta z chorob¹.

[MP]: Choleryk byæ tu nie mo¿e?
[AS]: Mamy psychologa, by mu pomóg³.

M.P.: Niech ksi¹dz powie, jak wygl¹da
dzieñ kap³ana w Domu Sue Ryder?
[WR]: Dzieñ dla mnie zaczyna siê o 9.00.
Wtedy rozpoczyna siê raport pielêgniarski,
w którym uczestniczê. Pó�niej s¹ wizyty u
chorych, rozmowy, udzielanie Komunii �wiê-
tej i innych sakramentów. Generalnie praca
moja polega na towarzyszeniu chorym w ich
cierpieniu, w ich chorobie. Opieka duchowa,
hospicyjna to pe³na mi³o�ci troska o chorych.
Wyra¿a siê ona w s³owach �czuwaæ, towa-
rzyszyæ, byæ obecnym�. Je�li s¹ obecne ro-
dziny, to jest równie¿ towarzyszenie tym ro-
dzinom. Pomoc duchowa, rozmowy z tymi
rodzinami jest bardzo wa¿na, gdy¿ nieraz s¹
to rodziny, które znajduj¹ siê te¿ w bardzo
trudnej sytuacji. Gdy przychodzi nowy pa-
cjent to jest on jakby "wyrwany" ze swojego
�rodowiska, z domu. Czêsto jest pogubiony
i dlatego potrzebuje wsparcia, zauwa¿enia
jego osoby, najpierw od strony ludzkiej, pó�-
niej od strony duchowej. Jestem po to by go
tutaj dostrzec, towarzyszyæ mu w jego poby-
cie.

M.P.: A czy zauwa¿y³ ksi¹dz, ¿e on prze-
chodzi niejako z domu do domu?
[AS]: Wykorzystujemy ten aspekt. Pacjent
obawia siê s³owa hospicjum, które raczej
kojarzy siê potocznie z "umieralni¹". Mówi-
my mu, ¿e przychodzi do domu opieki palia-
tywnej, albo do Domu Sue Ryder. W tym
momencie co� przyjaznego zahacza siê o
jego ucho i jest to dla nas taka "przynêta ".
Nie chcemy pacjentów oszukiwaæ, przyci¹-
gn¹æ na si³ê, ale w sposób ³agodny przybli-
¿aæ im t¹ opiekê. Na pewno jest du¿o ³atwiej,
gdy pacjent, który przychodzi ju¿ zna zespó³,
z którym spotka³ siê ju¿ podczas opieki w
domu opiekuje. Wtedy ten proces "dojrze-
wania" do naszego oddzia³u jest bardziej
naturalny.

[WR]: Oprócz bólu fizycznego jest jeszcze
ból duchowy i powstaje wokó³ osoby pust-
ka, któr¹ bardzo prze¿ywa. W³a�nie w tej
pustce, osamotnieniu rodz¹ siê ró¿ne pyta-
nia: Co siê ze mn¹ stanie? Co bêdzie po
drugiej stronie ¿ycia gdy odejdê? I na te py-
tania kto� musi odpowiedzieæ i dlatego trze-

ba byæ przy tym cz³owieku, ¿eby nie zosta³ z
tymi pytaniami sam.

[MP]: Z jakimi sytuacjami, mo¿e nawet
nadzwyczajnymi, spotyka siê ksi¹dz tu-
taj?
[WR]: Ka¿dy pacjent jest tutaj skarbem. Ka¿-
dego z nas mo¿e ubogaciæ i przekazaæ nam
ca³e swoje dotychczasowe ¿ycie. I jest tak,
¿e przekazuje je nieustannie. Je¿eli cz³owiek
ma otwarte serce, to mo¿e wiele od tych
chorych uzyskaæ. Potrzebny i konieczny jest
te¿ pewien dystans. A sytuacje nadzwyczaj-
ne to te, kiedy po wielu latach pacjent jedna
siê z Bogiem. Ale i te z pozoru �zwyk³e� sy-
tuacje staj¹ siê �niezwyk³ymi�, gdy po wielu
dniach pojawia siê na twarzy pacjenta
u�miech lub w sercu zago�ci nadzieja.

[MP]: W momencie kiedy pacjent umiera,
rodzina maj¹c kontakt z hospicjum, jest
w jaki� sposób przygotowana na ten
moment. Tu jednak s¹ fachowe si³y. Czy
Ko�ció³ buduje jakie� wspólnoty, tworzy
zwyczaje wokó³ ruchu hospicyjnego?
[WR]: ¯a³oba jest okresem bardzo trudnym
w ¿yciu cz³owieka, w którym wiele uczuæ
wchodzi w grê. Mog¹ pojawiaæ siê ró¿ne
pytania skierowane nawet do samego Pana
Boga, a czasami mog¹ byæ to nawet preten-
sje do Niego, bo zabra³ nam ukochan¹ oso-
bê. Nie jest to tylko przys³owiowy smutek,
jak s¹dzi wiele osób, ale mo¿e pojawiæ siê
ca³a gama innych uczuæ, jak:  z³o�æ, gniew
czy frustracja. ¯a³obê tê i stratê z ni¹ zwi¹-
zan¹ trzeba prze¿yæ i nie mo¿na uczuæ z ni¹
zwi¹zanych zag³uszaæ w sobie, bo one pó�-
niej i tak od¿yj¹ przynosz¹c nowe trudno�ci.
Dlatego tak wa¿ne s¹ dzia³ania, które tutaj
Dom Sue Ryder prowadzi. Z tradycji, które
ju¿ powsta³y wymieniê comiesiêczne spotka-
nia przy ko�ciele parafialnym u Królowej
Mêczenników na Fordonie, poprzedzone
Msz¹ �wiêt¹. Gromadzimy siê w pierwsze
soboty miesi¹ca w rodzinnej atmosferze,
przy kawie i przy ciastku. Obecny jest psy-
cholog i terapeuta zajêciowy.

[MP]: Jak siê nazywa ta grupa?
[WR]: Jest to grupa wsparcia osób w ¿a³o-
bie, osieroconych. Na ostatniej Mszy �w. by³o
oko³o piêædziesi¹t osób, a w spotkaniu przy
stole uczestniczy³y 24 osoby.

[MP]: Jakiej pomocy ksi¹dz by oczeki-
wa³?
[WR]: My�lê w tym momencie o naszych
szafarzach nadzwyczajnych Eucharystii, z
którymi ju¿ rozmawia³em, którzy mogliby tu
pomagaæ, wesprzeæ mnie. Pomaga mi w
kaplicy jedna pani, dba o porz¹dek. S¹ te¿
wolontariusze ze wspólnot parafialnych i pani
psycholog z �Wiatraka�. S¹ te¿ takie osoby,
które chêtnie pomagaj¹ gdy poproszê. S¹
te¿ zespo³y z parafii, które graj¹ na Mszy �w.
w niedzielê o 14.15 w kaplicy i pó�niej dla
pacjentów. Ostatnio chodzili po salach i �pie-
wali. Zawsze tutaj chêtnie przyjd¹ i graj¹.

[MP]: Zauwa¿y³em kiedy�, bêd¹c w kapli-
cy �w. Alberta - tu w Hospicjum, jak pa-
cjent �przyszed³� do kaplicy na Mszê
�wiêt¹ na ³ó¿ku. Sam by takiego ruchu
nie wykona³, pos³u¿y³y mu czyje� rêce i
nogi.

[ ci¹d dalszy ze str. 4]
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[WR]: Tak, to s¹ w³a�nie ludzie z wolontaria-
tu. Pomagaj¹ oni chorym uczestniczyæ we
Mszy �w. i przywo¿¹ ich do kaplicy. Wiêk-
szo�æ z nich to sta³a grupa wolontariuszy
ze Wspólnot Neokatechumenalnych naszej
parafii.

[MP]: Zmieñmy temat. Us³ysza³em od le-
karza, ¿e dobrze jest gdy pacjent ma �wia-
domo�æ w jakim on jest stanie. Z pacjen-
tem trzeba postêpowaæ bardzo roztrop-
nie i najlepiej zrobiæ to tak jak jest w jed-
nej piosence: �¿o³nierz dziewczynie nie
sk³amie, chocia¿ nie wszystko jej powie�.
Czy ten sposób mówienia pacjentowi o
jego stanie jest dobrym wyj�ciem?
[AS]: Z punktu widzenia etyki i zobowi¹zañ
lekarzy, a przede wszystkim z ludzkich
wzglêdów, to nie mo¿emy mówiæ niepraw-
dy. Pytamy siê chorego co wie na temat swo-
jej choroby i co chcia³by wiedzieæ, ile chcia³-
by wiedzieæ i kto powinien byæ informowany.
Je¿eli pacjent chce wiedzieæ wiêcej, nie tyl-
ko na temat diagnozy, ale przede wszystkim
prognozy choroby, to dostaje tak¹ informa-
cjê. S¹ wiêc pacjenci, którzy chc¹ dok³adnie
wiedzieæ co bêdzie. I to jest czasami trudne
dla nas. Wtedy musimy wyczuæ na ile pa-
cjent autentycznie chce wiedzieæ. �Dawku-
jemy� tê prawdê nie po to, ¿eby powiedzieæ
czê�æ prawdy, ale ¿eby powiedzieæ stopnio-
wo, by powoli doj�æ do sedna sprawy.

[MP]: Zatem musi byæ to ewolucja.
[AS]: Tak - ewolucja. Nie chodzi o to, czy
mówiæ, ale jak mówiæ.

[K£]: Takie wyzwanie jest te¿ w przypadku
choroby Alzheimera. Uwa¿am, ¿e sprawa
informowania pacjenta jest jednym z naj-
wiêkszych wyzwañ je�li chodzi o pracê le-
karza. Do tego nie jeste�my przygotowani -
w sensie edukacji - i dochodzimy w³asnym
do�wiadczeniem. Ale co� co jest bardzo trud-
ne, to nie znaczy, ¿e nale¿y to upraszczaæ w
jakie� schematy. Indywidualny stan pacjen-
ta nale¿y braæ pod uwagê, ale nie w mówie-
niu mu pó³prawdy, lecz bardziej w przedsta-
wieniu perspektyw, czyli o chorobie i o tym
co pacjenta czeka. Wa¿ne jest wiêc infor-
mowanie go, rysowanie perspektyw, czy
ustalanie wspólnych strategii. W przypadku
choroby Alzheimera obowi¹zuje te¿ przez
ca³y czas ten sam model, ¿e pacjent ma pra-
wo wiedzieæ na co choruje i obowi¹zkiem le-
karza jest zawsze rozwa¿yæ, ¿eby mu o
wszystkim powiedzieæ.

Nasi rozmówcy to:
dr n. med. ANDRZEJ STACHOWIAK jest dy-
rektorem Regionalnego Zespo³u Opieki Pa-
liatywnej Domu Sue Ryder w Bydgoszczy;
mgr ALEKSANDRA BURCHACKA jest wice-
dyrektorem Zespo³u ds. pielêgniarstwa spe-
cjalistycznego;
lek. med. KATARZYNA £ACHUT jest kierow-
nikiem Dziennego Oddzia³u Psychiatryczne-
go Geriatrycznego;
ks. mgr WOJCIECH RETMAN jest kapelanem
i opiekunem kaplicy pw. �w. Brata Alberta
Chmielowskiego; jest tak¿e wikariuszem w
parafii Matki Boskiej Królowej Mêczenników.

[MP]: My�lê, ¿e to jest bardzo roztropne
podej�cie i tak nale¿a³oby robiæ. Nato-
miast milczenie i nie mówienie do koñca
o stanie pacjenta jest niedobre.
[WR]: Pacjent zawsze widzi, ¿e �wewnêtrz-
nie� co� siê z nim �le dzieje. Sam siê czêsto
pó�niej dopytuje personelu, w tym równie¿
kapelana nie tylko o kondycjê fizyczn¹ ale i
duchow¹. Nie uzyskawszy odpowiedzi mo¿e
odczuwaæ wiêkszy lêk. Mo¿e nie byæ �wia-
domy do koñca swego stanu zdrowia, a
chcia³by �uregulowaæ� jeszcze wa¿ne spra-
wy ze swojego ¿ycia. Nie informuj¹c go w³a-
�ciwie mo¿na pozbawiæ go mo¿liwo�ci po-
godzenia siê z kim�, przebaczenia czy po-
¿egnania.

[MP]: Zbli¿a siê �Dzieñ Dziecka�. Czy zda-
rzaj¹ siê dzieci w hospicjach?
[AB]: Mamy czwórkê dzieci, ale w opiece
domowej. Dzieæmi zajmujemy siê g³ównie w
domu. To jest ¿yczenie rodziców, którzy chc¹
mieæ dziecko w domu, gdy koñczy leczenie
onkologiczne. Wtedy wymaga ca³odobowej
opieki pielêgniarskiej. Muszê wiêc wy³¹czyæ
pielêgniarkê z opieki nad doros³ymi osoba-
mi i ta pielêgniarka na zmianê z psycholo-
giem, drug¹ pielêgniark¹, z lekarzem opie-
kuj¹ siê rodzin¹, dzieckiem i jego rodzeñ-
stwem.

[MP]: Wszystkim serdecznie dziêkujê za
tê rozmowê - �wiadectwo o Domu, który
jest przyjazny i s³u¿y pacjentowi do ostat-
nich dni ¿ycia.
Od redakcji:  Rozmowê przeprowadzono 11 maja 2005
roku w Domu Sue Ryder w Bydgoszczy.

Procesjê mo¿na prze¿ywaæ na dwa
sposoby:  jako manifestacjê lub jako  na-
wiedzenie. W pierwszym przypadku za-
le¿y nam na ukazaniu naszej wiary, w
drugim na do�wiadczaniu jej owoców.

W pierwszym mamy zadanie do spe³nie-
nia, w drugim otrzymujemy ³askê, która nas
umacnia. Takie rozró¿nienie dotyczy par exe-
lance procesji Bo¿ego Cia³a. Czêsto mówi
siê o niej, jako o szansie do podzielenia siê
wiar¹, do okazania �wiatu naszego przeko-
nania o �wiêto�ci Eucharystii, do ewangeli-
zacji. To jednak za ma³o. Liturgia nie jest
stworzona dla pogan, którym nale¿a³oby g³o-
siæ Ewangeliê. Liturgia jest dana wierz¹cym,
by budowaæ dla nich przestrzeñ spotkania z
Panem.

Tak jak wszystko co robimy na liturgii, rów-
nie¿ procesja jest czasem Jego przyj�cia. To
nie my pokazujemy Chrystusowi w Eucha-
rystii nasze domy i ulice. To nie my pozwala-
my Mu przyj�æ do miejsc, w których miesz-
kamy. To nie my prowadzimy Pana do na-
szego ¿ycia. Przeciwnie, to On pozwala nam
wej�æ w swoje ¿ycie. To On ods³ania przed
nami swój dom. To On prowadzi nas swoj¹
drog¹. Choæ pozornie procesja bardziej jest
naszym dzia³aniem, to jednak przez to, ¿e
jest liturgi¹, jest najpierw dzia³aniem Pana
Boga. Wobec tego, pierwszym jej celem jest

Uroczysto�æ Bo¿ego Cia³a

DLACZEGO PROCESJA?
wprowadzenie nas w wydarzenia, które prze-
¿y³ i stworzy³ Chrystus.

Podczas pierwszej stacji, dziêki obecno-
�ci Eucharystii, mo¿emy stan¹æ wobec cudu
przemienienia chleba w Cia³o i wina w Krew
Chrystusa. Choæ dokona³o siê to tak daw-
no, w³a�nie w kszta³cie pierwszego o³tarza
mo¿emy dostrzec zarys sto³u z Wieczerni-
ka. Przy kolejnym Chrystus da nam chleba,
poniewa¿ bêdziemy ju¿ g³odni i zmêczeni
wêdrówk¹ Jego �ladami. Przy nastêpnym
uwolni nasze oczy z uwiêzi i, tak jak uczniom
w Emaus, da nam zobaczyæ swoj¹ twarz.
Przy ostatnim o³tarzu Chrystus pójdzie z
nami ulicami naszej parafii, miasta, ale nie
po to, by�my Go ³askawie wprowadzili do na-
szych domów. Przeciwnie, to On pozwoli
nam pój�æ swoj¹ drog¹. Nasze ulice stan¹
siê obrazem dróg, które przemierzy³. Przez
liturgiê bêdziemy mogli uczestniczyæ w wy-
darzeniach sprzed dwóch tysiêcy lat. Jezus
odwiedzi nas, o ile pozwolimy Mu wprowa-
dziæ siê do Jego mieszkania, przej�æ Jego
drogê, uczestniczyæ w Jego ¿yciu.

TOMASZ GRABOWSKI OP
(Autor tekstu - dominikanin,  odpowiedzialny
za Dominikañski O�rodek Liturgiczny).

Tekst pochodzi z Nr 1 serwisu gazet parafial-
nych przygotowany w ramach akcji DZIELMY
SIÊ S£OWEM)

O naszych sprzymierzeñcach

DZIELMY SIÊ
Z inicjatywy Domu Wydawniczego Rafael

podjêli�my z nim wspó³pracê w ramach aka-
cji �Dzielmy sie S³owem�. Dom proponuje co-
miesiêczny serwis - pomoc redakcjom pism
parafialnych. Obok zamieszczamy jeden z
tekstów otrzymanego serwisu nr 1 oraz po-
ni¿em materia³ reklamowy i kupon rabatowy
dla zainteresowanych czytelników.

REDAKCJA
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Tato powiedzia³ (ostatni raz)

BUDYNEK, CIEP£O, K¥T ...
Dom - jest s³owem, które niesie wiele

skojarzeñ. Ciekawi³o mnie, co tacie przy-
sz³o na my�l, aby o tym opowiedzieæ?

Dom. To s³owo ma dla mnie wiele zna-
czeñ. Zacznijmy mo¿e od najprostszych
okre�leñ. Najlepiej przemawiaj¹cym do
wyobra�ni przyk³adem jest budynek, w któ-
rym mieszkamy na co dzieñ z rodzin¹. Ro-
dzina moja mieszka³a w Bydgoszczy przy
ulicy gen. Józefa Ch³opickiego nr 6. Tam
to w³a�nie przyszed³em na �wiat i w kamie-
nicy tej przemieszka³em do wrze�nia 1976
roku. Prze¿y³em tam kawa³ czasu i by³em
�wiadkiem wielu historii. Z tym domem
mam najwiêcej wspomnieñ. Parafrazuj¹c
s³owa Ojca �wiêtego Jana Paw³a Wielkie-
go mogê powiedzieæ, ¿e tam wszystko siê
zaczê³o. ¯ycie siê zaczê³o, szko³a siê za-
czê³a i równie¿ doros³e ¿ycie siê zaczê³o.

Wspomnienia bywaj¹ lepsze lub gorsze,
ale DOM pozostanie nim wbrew dziejowym
burzom. Wspomnienie go, przynajmniej mi,
kojarzy siê zawsze z rodzinnym ciep³em,
mam¹, tat¹ i do pewnego czasu beztroskim
dzieciñstwem. Mo¿e to �mieszne, ale ludzi
w moim wieku cechuje zdziecinnienie, któ-
re jest jakby przypisane takiemu wiekowi.

Dzi�, po latach, uwa¿am, ¿e do tych do-
brych chwil ¿ycia zaliczyæ mogê czas spê-
dzony w rodzinnym domu i co ciekawe - z
wiekiem, wizje domu rodzinnego staj¹ siê
jakby �wymuskane� i wspomnienia z tam-
tych lat czêsto staj¹ przed oczami jako czas
pozbawiony minusów. Nie chce siê pamiê-
taæ chwil �brania w skórê� czy innych �wy-
skoków i ekscesów� przypisanych wiekowi
m³odzieñczemu. Ja w ka¿dym razie nie
muszê zbytnio wytê¿aæ pamiêci ¿eby przy-
wo³aæ obrazy z dzieciñstwa i widzê je wy-
ra�nie i mo¿e czasem jako czas w ogóle
pozbawiony wad.

Wszyscy jednak wiemy, ¿e ¿ycie sk³ada
siê z �plusów� i �minusów�. Moja �arytmety-
ka� uczy, ¿e bilans daje w efekcie wynik
ujemny. W moim konkretnym przypadku
�minusem� jest up³ywaj¹cy czas i co za tym
idzie starzenie siê. Plusem jest do�wiad-
czenie, dziêki któremu unikamy �powtarza-
nia starych b³êdów� a i to nie zawsze udaje
siê! Bywa, ¿e wspomnienia domu z okresu
�szczeniêcego� pozwalaj¹ nabraæ dystan-
su wobec trudno�ci pojawiaj¹cych siê dzi�.
S³owa piosenki mówi¹: - �Szanujmy wspo-
mnienia� i to chyba jest esencja czasu kie-
dy mama i tata pomagali �¿yæ�.

Potem by³a wojna. Pracuj¹c �dla chwa-
³y III Rzeszy� i powracaj¹c po kilkunastu
godzinach z roboty z o�nie¿onych lasów
Norwegii, czy Finlandii do obozu macierzy-
stego, wraca³o siê �do domu�! Tak, te zim-
ne i nieprzytulne baraki nazywali�my do-
mem. Jest to, moim zdaniem, swego rodza-
ju �dowód� na to, ¿e cz³owiekowi do ¿ycia
niezbêdny jest dom - miejsce, które czeka,
do którego mo¿na wracaæ.

Gdy ucich³y ostatnie wystrza³y II wojny
�wiatowej przyszed³ czas powrotu do kra-
ju, a co za tym idzie równie¿ do domu ro-
dzinnego. Jak ju¿ to kiedy� wspomina³em
- tam �za ko³em� (polarnym, przyp. red.) -
nie by³o wielkich batalii i walk wyzwoleñ-
czych. Niemcy po prostu odeszli �a my wdy-
chali�my powietrze wolno�ci�. A powojen-
na historia Polski jaka by³a ka¿dy wie.
Wydaje mi siê, ¿e jednak dom jaki by nie
by³, jest domem i budzi w nas bardzo pozy-
tywne uczucia.

Pó�niej, przez ponad cztery dekady ¿yli-
�my jakby na �obrze¿ach� Europy. Dopiero
maj 2004 roku i przyjêcie do Unii Europej-
skiej zakoñczy³o czas naszej tzw. �europej-
sko�ci�. Teraz, to naprawdê jeste�my w
�swoim w³asnym domu� i z �brzydkiego ka-
cz¹tka� przekszta³cili�my siê... no mo¿e nie
jeszcze w piêknego ³abêdzia. A nasz naro-
dowy Orze³ wzlecia³ wysoko i nie krêpuj¹
go wreszcie ¿adne okowy i wiêzy!

Jest takie powiedzenie: �Tam dom twój,
gdzie serce twoje�. Oddaje ono chyba naj-
trafniej ca³y sens rozwa¿añ nad tym co na-
zwaæ domem mo¿emy. Chcia³bym w tym
momencie rozszerzyæ pojêcie domu. Takim
domem jest z pewno�ci¹ �Dom Bo¿y�, bo
bardzo czêsto budynek ko�cio³a tak w³a-
�nie okre�lamy. Zastanówmy siê jednak
przez chwilkê, czy jest to tylko i wy³¹cznie
miejsce gdzie �mieszka� Bóg? Ko�ció³, to
przecie¿ ludzie - tak¿e my. Tak wiêc ten dom
jest w takim rozumieniu równie¿ naszym
domem! Powinni�my do niego wracaæ jak
najczê�ciej, ¿eby byæ blisko Ojca i Jego
Syna ukrytego w Przenaj�wiêtszym Sakra-
mencie!

Kiedy�, jak �grzyby po deszczu�, wyra-
sta³y ró¿ne inne �domy�. By³ to dom druka-
rza, murarza czy innego przodownika pra-
cy, albo - co by³o najlepiej widziane - dom
partii. By³y to - tu informacja dla m³odszych
czytelników - lata 50-te XX wieku.

Bywaj¹ tak¿e inne domy, w których cza-
sem brakuje rodzinnego ciep³a i domowej
atmosfery - s¹ to tzw. �domy spokojnej sta-
ro�ci". Jest na terenie parafii Dom Sue
Ryder i  �Dom Jubileuszowy� - widoczny po-
mnik wdziêczno�ci Bogu za wielki jubile-
usz roku 2000.

Tak ju¿ jest ten �wiat urz¹dzony, ¿e ka¿-
dy z ludzi ma jaki� dom, do którego wraca.
Wraca do swej ojczyzny, miasta, czy po
prostu - domu, gdzie czeka nañ jego rodzi-
na. Cz³owiek jako istota spo³eczna bardzo
potrzebuje takiej przystani - mi³o�ci, ciep³a
i zrozumienia.

Chcê tu raz jeszcze przywo³aæ pamiêæ
naszego Papie¿a Jana Paw³a II. Ile¿ to razy
wspomina³ On dom - Ojczyznê i swój dom
rodzinny w Wadowicach. Kiedy odszed³,
og³oszono, ¿e odszed³ nie gdzie indziej jak
�do domu Ojca�! Zatem pojêcie �dom� jest
niezmiernie szerokie i pojemne i w zale¿-
no�ci od kontekstu w jakim je u¿yjemy przy-

wo³uje ró¿ne skojarzenia.
Dopowiem jeszcze, ¿e wielu twórców,

wspomnê choæby - poetów, prozaików, ma-
larzy, czy rze�biarzy przywo³ywa³o w swych
dzie³ach temat domu. By³o nim zwykle wy-
ra¿enie têsknoty za domem i chêæ przed-
stawienia jego piêkna.

Przypomnê na koniec fragment piosen-
ki Wojciecha M³ynarskiego �Nie ma jak u
mamy, ciep³y piec, cichy k¹t. Nie ma jak u
mamy, kto nie wierzy, robi b³¹d. Nie ma jak
u mamy, cichy kat, ciep³y piec. Nie ma jak
u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz�.

I tak bêdzie - jak �piewa³ Bu³at Okud¿a-
wa - �Dopóki nam ziemia krêci siê ...�.

Na koniec chcê tylko dodaæ, ¿e ....  w³a-
�ciwie nie powinienem tu ju¿ nic dodawaæ,
bo dom jest domem i basta!

WOJCIECH

Post scriptum
Dla tych, którzy czekali na kolejny odci-

nek �Tato powiedzia³� mam smutn¹ wiadomo-
�ci. �Tato� - czyli pan Jerzy Sitarek zmar³ w
niedzielê 15. maja, maj¹c prawie 80 lat (ur.
21. wrze�nia 1925 roku). By³ synem Maksy-
miliana - bydgoskiego  nauczyciela i spo³ecz-
nika, którego hitlerowcy zamordowali w for-
doñskiej Dolinie �mierci).

W �rodê 18 maja pochowali�my pana Je-
rzego na cmentarzu na B³oniu (Jary) obok
jego ¿ony Marii. Ceremonii pogrzebowej prze-
wodniczy³ nasz asystent ko�cielny ks. Krzysz-
tof Buchholz.

Ostatnia rozmowa odby³a siê zaledwie kil-
ka dni temu i a¿ trudno uwierzyæ, ¿e ju¿ ich
wiêcej nie bêdzie. My�lê, ¿e dla wielu z nas
sta³ siê �tat¹� i bêdzie nam go brakowa³o.

Tato towarzyszy³ naszemu miesiêczniko-
wi  (z ma³ymi przerwami) od nr 27 (listopado-
wego wydania w roku 1995). Bie¿¹ce wyda-
nie nosi nr 127, zatem mo¿na powiedzieæ,
¿e prawie 100 wydañ �Tato� by³ z nami.

W rozmowach z synem Wojciechem zd¹-
¿y³ poruszyæ wiele tematów i robi³ to zawsze
kompetentnie - na podstawie w³asnych do-
�wiadczeñ, ze swad¹ i humorem.

U¿ywa³ swojego - oryginalnego s³ownic-
twa i ³atwo go by³o po nim rozpoznaæ. Nie
chcia³ za nic zrezygnowaæ z wypowiedzi,
mimo, ¿e od wielu miesiêcy ciê¿ko chorowa³,
le¿¹c to w szpitalu, to w domu.

Zawsze dopytywa³ siê o to na jaki temat
warto by porozmawiaæ i robi³ to systematycz-
nie, z zadziwiaj¹c¹ regularno�ci¹ przez pra-
wie 10 lat. W zajêciu tym móg³ byæ wzorem
dla ludzi starszych, którzy brzemienni do-
�wiadczeniem ¿yciowym, czêsto zatrzy-
muj¹ je dla siebie. On potrafi³ je pokazaæ,
opowiedzieæ wspó³czesnym swoje prze¿ycia,
przedstawiæ racje i w rzadko dzi� spotykany
sposób nie nudz¹c i nie moralizuj¹c.

Z okazji 72 urodzin powiedzia³ tak: - �Nie
muszê siê niczego wstydziæ i z podniesionym
czo³em mogê patrzeæ ludziom prosto w oczy�.

Zakoñczê s³owami - dziêki Ci - Tato.
FRED



Tato ju¿ nie powie

¯EGNAJ TATO
Sta³o siê! Tato zmar³ w niedzielê 15. maja

br oko³o 8.50. Jeszcze o 7.00 rano rozma-
wia³em z Nim i poprawia³em ló¿ko. Ale po-
tem, kiedy nadesz³a pora �niadania i toalety,
Tato z pó³przymkniêtymi oczami szed³ ju¿ po
�drugiej stronie�. Zosta³ na tê drogê umyty,
ogolony i od�wiêtnie ubrany, a pó�niej prze-
wieziony na cmentarz przy ul. Wi�lanej, ze
swoim ró¿añcem, modlitewnikiem i zdjêciem
ukochanej ¿ony Marii, a mojej mamy, w d³o-
niach.

W �rodê, 18 maja, ks. Krzysztof Msz¹ �w.
¿a³obn¹ rozpocz¹³ uroczysto�ci pogrzebowe.
Mówi³ o ¿yciu �nie dla siebie� i o �drodze ku
Bogu�. By³y to m¹dre i pouczaj¹ce s³owa. Dla
mnie w tym momencie czas jakby siê zatrzy-
ma³, a mo¿e nawet cofn¹³, o prawie sze�æ
lat. Tyle to czasu mija w czerwcu br. od �mier-
ci Mamy. W tym samym miejscu, przed tym
samym o³tarzem i wobec tego samego ka-
p³ana, roni³em ³zy przy trumnie Mamy. Mo¿e
to dla niektórych dziwne, ¿e 47 letni facet p³a-
cze znów jak dziecko. Uwa¿am jednak, ¿e
nie nale¿y siê wstydziæ swoich ³ez i nie po-
winni�my hamowaæ w sobie uczuæ. Dla mnie
zmar³y, prawie osiemdziesiêcioletni cz³owiek
by³ Tat¹ i ja dla Niego zawsze by³em �Wojtu-
siem�!

Nie bêdê ukrywa³, ¿e z my�l¹ o odej�ciu
Taty musia³em oswajaæ siê ju¿ od przynaj-
mniej pó³ roku! Z jego chorob¹ serca �z¿yty�
by³em od dawna. Dopiero ostatnie miesi¹ce
i przebyta operacja urealni³y nieuchronny fakt
�mierci. Ka¿da �mieræ wydaje siê przedwcze-
sna, ale jaka by nie by³a - boli jednakowo.

Trudno mi pisaæ o Nim u¿ywaj¹c czasu
przesz³ego i nie chcê ¿eby moje s³owa prze-
rodzi³y siê li tylko w laurkê, która z¿ó³knie i
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wyblaknie z czasem. Poczu³em, ¿e jestem
winien Tacie skre�lenie tych kilku zdañ po tylu
latach po�wiêconych mi jako synowi i ze
wzglêdu na wieloletni¹ z Nim wspó³pracê w
cyklu �Tato powiedzia³�.

Wiem, ¿e wypowiedzi Taty na ³amach �Na
o�cie¿� by³y dla Niego mo¿liwo�ci¹ obcowa-
nia z wieloma lud�mi. Choæ tylko na stronach
gazety, ale czu³ wiê� z czytelnikami. Dowo-
dem pasji jak¹ by³a mo¿liwo�æ dzielenia siê
swymi odczuciami niech bêdzie fakt, ¿e choæ
ciê¿ko schorowany i przykuty do ³ó¿ka, po
bardzo skomplikowanej operacji serca, za nic
nie chcia³ zgodziæ siê na �odpuszczenie so-
bie� naszych rozmów. Wielk¹ trudno�æ spra-
wia³o Mu mówienie z tracheotomijn¹ rurk¹
tkwi¹c¹ w tchawicy, nie chcia³ jednak rozsta-
waæ siê z gazet¹ i z czytelnikami.

Dzi� ju¿ wiem, ¿e Tato nie powie nic wiê-
cej a Jego ¿yciowa m¹dro�æ i do�wiadczenie
odesz³y razem z Nim. Zostanie jednak to co
powiedzia³, a by³o tego wiele.

Taka by³a konstrukcja naszych rozmów z
Tat¹, ¿e koñczy³em nasze rozwa¿ania na
³amach gazety jakim� komentarzem. ̄ egna-
j¹c kogo� dodaje siê jaki� ogólnie znany
zwrot, formu³ê. Ja zakoñczê s³owami ks. Jana
Twardowskiego: �Spieszmy siê kochaæ ludzi,
tak szybko odchodz¹!� W nich tkwi tajemni-
ca ludzkich u³omno�ci i niedostatku, jaki zo-
staje po �mierci bliskich, ¿e nie do koñca by³o
nam spieszno z ich mi³owaniem.

Jako memento pozostaje mi stwierdzenie:
Nigdy nie odejdziesz Tato z mego serca i
pamiêci. W pokoju i z ufno�ci¹ oczekuj zmar-
twychwstania, jak nam to obieca³ nasz Pan i
Zbawiciel i w co wierzy³e�!

WOJCIECH

Po �wiêceniach diakonatu

SYN KO�CIO£A
W sobotê 14 maja br. o 10.00 odby³a siê

w bydgoskiej Katedrze uroczysta Msza �wiê-
ta, podczas której biskup Jan Tyrawa wy�wiê-
ci³ piêciu diakonów, a w�ród nich naszego pa-
rafianina Tomasza Dadka.

Klerycy przed przyjêciem �wiêceñ le¿¹c
krzy¿em zawierzali swe ¿ycie Chrystusowi.
Us³ysza³am s³owa ks. Biskupa skierowane do
kleryka: �Ty� synem Ko�cio³a...�. Klerycy,
wk³adaj¹c swe rêce w d³onie Biskupa, przy-
rzekli swe pos³uszeñstwo biskupowi i Ko�cio-
³owi. Pomy�la³am o ojcu, który oddaje swego
syna Ko�cio³owi, oddaje swe ojcostwo, to
wielka godno�æ i jednocze�nie ofiara, ale gdy
syn u�miechniêty i szczê�liwy, to có¿ zostaje
rodzicom, jak nie wsparcie go modlitw¹ na
drodze powo³ania.

Z piêknymi i g³êbokimi s³owami, które po-
wtarza³y�my z córk¹ w drodze do domu, aby
nie ulecia³y nam z pamiêci, ks. Biskup zwra-
ca³ siê do ka¿dego z wy�wiêcanych diako-
nów: "Przyjmij tê Ewangeliê, wierz w to co
bêdziesz czyta³, nauczaj tego w co uwierzy-
³e� i ¿yj tak jak bêdziesz naucza³". U�miech-
niêci, m³odzi diakoni s¹ ¿yciem Ko�cio³a, któ-

ry trwa, s³u¿y i buduje ducha. Na mocy udzie-
lonych �wiêceñ diakoni mog¹ g³osiæ S³owo
Bo¿e, udzielaæ chrztu �wiêtego, rozdzielaæ
Komuniê �wiêt¹, b³ogos³awiæ zwi¹zki ma³¿eñ-
skie, prowadziæ obrzêdy pogrzebowe i pe³-
niæ czyny mi³osierdzia, zw³aszcza wobec ubo-
gich i cierpi¹cych.

Dobrze, ¿e s¹ takie rodziny, w których
wzrastaj¹ kap³ani.

IRENA JADWIGA, FOTO MIETEK

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) Jak okre�la siê Eucharystiê w której uczest-

niczy kilku kap³anów?
A - Msza wotywna; B - Msza koncelebro-
wana; C - Msza pontyfikalna.

2) Jak nazywa siê wierzchnia szata kap³ana
celebruj¹cego Eucharystiê?
A - dalmatyka; B - tunika; C - ornat.

3) Co jest ostatnim bardzo wa¿nym aktem
Mszy �w.?
A - Komunia �wiêta; B - B³ogos³awieñstwo;
C - Og³oszenia parafialne.
Poprawne odpowiedzi z trzeciej czê�ci

brzmia³y: 1B, 2A, 3B.
Dyplomy za poprawne rozwi¹zanie testu

otrzymuj¹: Zbigniew Bielawski (ul. Kleina 7);
Patrycja Kulczewska (ul.Bart³omieja
z Bydgoszczy 13); Magdalena Wilk (ul. Al-
brychta 2);  Magdalena Wi�niewska (ul. Kle-
ina 5); Joanna Wójcik (ul. Jasiniecka 3a).

Dyplomy czekaj¹ w zakrystii. Termin nad-
sy³ania odpowiedzi  19 czerwca 2005 r. Po-
wodzenia.

ADALBERT

Test o Eucharystii (5)

POZNAÆ LEPIEJ

Tu¿ przed zakoñczeniem sk³adu niniejsze-
go wydania, 23. maja 2005 r.nadesz³a  do
redakcji �Na oscie¿� niecodzienna informa-
cja.

Z wielk¹ rado�ci¹ informujemy, ¿e decyzj¹
papie¿a Jana Paw³a II z dnia
16. marca 2005  nasz proboszcz
ks. kanonik Jan Andrzejczak  zosta³ miano-
wany kapelanem  Jego �wi¹tobliwo�ci.

Cieszymy siê bardzo z tego wyró¿nienia
i ¿yczymy Szczê�æ Bo¿e.

REDAKCJA
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W Centrum Onkologii

JESTE�MY Z TOB¥
Ojcze �wiêty Janie Pawle II jeste�my z

Tob¹.
Kapelan szpitala Centrum Onkologii ks.

Arkadiusz D¹browski ze zgromadzenia ksiê-
¿y salezjanów, ca³ym sercem jest oddany
s³u¿bie chorym, s³u¿¹c swoim kap³añstwem,
nios¹c pomoc duchow¹. Z wielk¹ trosk¹ sta-
ra siê o wygl¹d kaplicy szpitalnej, która jest
zawsze starannie przygotowana na sprawo-
wanie Eucharystii. Czuwa nad tym, aby ka¿-
da Msza �wiêta by³a animowana muzycz-
nie. Czêsto dla chorych organizuje w sali
konferencyjnej koncerty i inne wystêpy s³ow-
no-muzyczne.

Prze¿ywamy czas, kiedy to nasz ukocha-
ny Ojciec �w. Jan Pawe³ II odszed³ z tego
�wiata do Ojca. W dniu 14 kwietnia m³odzie¿
z Gimnazjum nr 27 asystowa³a podczas
Mszy �w., po której przedstawi³a program
s³owno-muzyczny �Ojcze �wiêty jeste�my z
Tob¹ - zostañ z nami�. Program ten przygo-
towa³a mgr Anna B³a¿ejak.

Umi³owany Ojcze �w. Janie Pawle II, czy
s³yszysz nas? To my, Twoja ukochana m³o-
dzie¿, wraz ze swymi nauczycielami Szko³y
Gimnazjalnej Nr 27. Stajemy dzi� do apelu -
aby powiedzieæ Ci, ¿e jeste�my, czuwamy,
modlimy siê, bo nie chcemy Ciê zawie�æ,
Szuka³e� nas, teraz przyszli�my, jeste�my z
Tob¹. Papie¿ zmieni³ �wiat si³a s³owa i ser-
ca. Powiedzia³ u progu swego pontyfikatu
�Nie lêkajcie siê�. Jego odwa¿ne s³owa zmie-
ni³y oblicze ziemi. Papie¿ przyszed³ do Rzy-
mu z dalekiego kraju, do niego Pan powie-
dzia³, tak jak do �w. Piotra - �Wyp³yñ na g³ê-
biê i zarzuæ sieci�. Papie¿ ten ca³ego siebie
zawierzy³ Matce Bo¿ej - mówi¹c �Totus Tuus�

- ca³y Twój. Ta postaæ w bieli, wsparta na
dostojnym pastorale, sta³a siê symbolem
dobra, najwiêkszym autorytetem moralnym,
sumieniem �wiata.

Bêd¹c cz³owiekiem nowego czasu po-
przez �rodki przekazu dociera³ do wszyst-
kich ludów ca³ego �wiata. By³ otwarty na
osi¹gniêcia nauki, w encyklice �Wiara i ro-
zum� wyra�nie stwierdzi³, ¿e nauka nie wy-
klucza wiary. Zdolno�ci aktorskie i dar pa-
nowania nad wielkimi przestrzeniami pozwa-
la³y mu nawi¹zywaæ owocny dialog z ogrom-
nymi t³umami ludzi. Ka¿da jego pielgrzymka
nios³a przes³anie mi³o�ci, pokoju i Ewange-
lii. Podkre�la³, ¿e religia jest wrogiem podzia-
³ów, dyskryminacji i przemocy. Tak jak Chry-
stus pragn¹³ pokoju w sercach ludzkich, ci¹-
gle wo³a³ o pokój na �wiecie. Pochyla³ siê
nad cierpi¹cymi, w których widzia³ Chrystu-
sa, uto¿samia³ siê z prze�ladowanymi z po-
wodu swojej wiary.

Bardzo ukocha³ m³odych, ci¹gle powtarza³
�Jeste�cie moj¹ nadziej¹�. Rozumia³ proble-
my m³odzie¿y, ale te¿ stawia³ jej wymagania
- �Musicie od siebie wymagaæ, nawet wtedy,
gdyby nikt od was nie wymaga³�. Przekaza³
w nasze rêce depozyt wiary i mi³o�ci. Wo³a³
�Cz³owieka mierzy siê miar¹ serca�. �We�cie
ca³e to dziedzictwo, któremu na imiê Polska,
w swoje rêce�. I co my z tym robimy? Oprócz
deklaracji, ¿e go kochamy, ws³uchujmy siê
w jego s³owa. Swoim ¿yciem okazujmy, ¿e
chcemy byæ pos³uszni jego wezwaniom. Ja-
nie Pawle II chcemy Ci powiedzieæ - Nie za-
wiedziemy Ciê, poniesiemy Twoje s³owo w
nasze ¿ycie, aby� cieszy³ siê, ¿e m³oda Pol-
ska jest Ci wierna, pamiêta o Tobie i dzi� Ci
dziêkuje - tak o Ojcu �w. wypowiada siê m³o-
dzie¿.

Ojciec �wiêty porusza³ nasze serca i umy-
s³y swoj¹ nauk¹, �wiadectwem ¿ycia, po-
kor¹, ufno�ci¹ Bogu i zawierzeniem Maryi.
Dziêkujmy Bogu za dar Ojca �w., pro�my o
szybk¹ jego beatyfikacjê. Pro�my Jana Paw-
³a II, aby nas wspiera³, aby�my nie ustawali
w gorliwo�ci i z rado�ci¹ szli za Chrystusem,
wpatruj¹c siê w przyk³ad Ojca �w.

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 w 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.

Po �mierci Papie¿a nasta³y nowe dni. Nic
nie stoi jednak na przeszkodzie, by ducho-
wo jeszcze raz po³¹czyæ siê z Ojcem �wiê-
tym Janem Paw³em II. Uda³o siê to w �Za-
my�leniu�, o którym obok pisze pan Adam.

I tak minê³a kolejna niedziela w Centrum
Onkologii wype³niona dla pacjentów nowy-
mi prze¿yciami. I tak mijaj¹ miesi¹ce i lata.

W tym miejscu mo¿na by rzec - �Ciebie
Boga wys³awiamy za 40 lat kap³añstwa�, któ-
re oddany i wierny kapelan Centrum Onko-
logii w Bydgoszczy bêdzie obchodzi³
1 czerwca bie¿¹cego roku.

Jest nim oczywi�cie ks. Arkadiusz D¹brow-
ski (SDB - salezjanin), ktory otrzyma³ �wiê-
cenia kap³añskie w Dzieñ Dziecka roku pañ-
skiego 1965. I jest Bo¿ym dzieckiem do dzi�.

Cieszymy siê wraz z Nim z tak piêknego
jubileuszu i ju¿ dzi� ¿yczymy si³ i ³ask Bo-
¿ych na dalsze pos³ugiwanie.

PM, FOTO MIETEK

W Centrum Onkologii

NOWE DNI

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 asystê (pomocników), szczególnie przy
o³tarzu w czasie nabo¿eñstw i Mszy �w.
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BIEGI
W sobotê 14.05.2005 roku, w ramach IX

Integracyjnego Fordoñskiego Festynu Ma-
ryjnego zorganizowano VI Wiosenne Biegi
Prze³ajowe im. Alojzego Graja. Organizato-
rem biegów by³ Parafialny Klub Sportowy
WIATRAK.

Uroczystego otwarcia dokona³ przyjaciel
�p. Alojzego Graja i honorowy cz³onek Klu-
bu �Wiatrak� pan Leszek Sierek. W biegach
wziê³o udzia³ 99 osób (53 kobiety i 46 mê¿-
czyzn). Najm³odszymi zawodnikami byli: sze-
�ciolatek Tomek Grzybowski i siedmiolatek
Szymon ¯mijewski. Najstarszym uczestni-
kiem by³ siedemdziesiêcioletni pan Zdzis³aw
Mienczarek.

Zawodnicy i zawodniczki pochodzili z Byd-
goszczy i reprezentowali: Szko³ê Podsta-
wow¹ i Gimnazjum Towarzystwa Salezjañ-
skiego; Zespó³ Szkó³ nr 28 z ul. Kromera;
Zespó³ Szkó³ nr 14 z ul. Kcyñskiej; Szko³ê
Podstawow¹ nr 66 z ul. Berlinga; Gimnazjum
nr 5 z ul. Berlinga; Gimnazjum nr 3 z ul. Ga-
wêdy, Zespó³ Szkó³ nr 8 z ul. Pijarów, Liceum
nr 5 z ul. Szarych Szeregów i PKS WIA-
TRAK. Zdobywcy miejsc od I do III otrzymali
nagrody, za� pozostali zawodnicy s³odkie
upominki.

MECZ
Tak¿e w sobotê 14. maja br. o 16.00 na

obiektach sportowych przy ul. Piwnika Po-
nurego odby³ siê mecz pi³karski Ksiê¿a -
Dziennikarze (patrz relacja na str.).

FESTYNOWY FINA£
W niedzielê od rana 15. maja br. mo¿na

by³o zwiedzaæ budowê Domu Jubileuszowe-
go, a w nim wystawê o tym co dzia³o siê w
Bydgoszczy przy okazji �mierci i pogrzebu
Jana Paw³a II, wystawê osobistych pami¹-
tek naszych parafian i ich spotkañ z Janem
Paw³em II (jest oddzielny tekst) oraz uczest-
niczyæ w loterii fantowej, której dochód prze-
znaczony by³ na letni wypoczynek dla dzieci
z biednych rodzin. Mo¿na te¿ by³o dokonaæ
wpisu do Ksiêgi pami¹tkowej wystawy, �Ksiê-
gi wdziêczno�ci� za pontyfikat Jana Paw³a II
i z³o¿yæ podpis pod apelem do prezydenta
Bydgoszczy w sprawie Domu Jubileuszowe-
go. W Domu Jubileuszowym mo¿na te¿ by³o
nabyæ koszulki z aplikacjami �Wiatraka�.

W domu parafialnym dzia³a³a kawiarenka,
gdzie mo¿na by³o spróbowaæ domowego
wypieku ciast �Pani Urszuli�.

Punktualnie o 15.00, Koronk¹ do Mi³osier-
dzia Bo¿ego rozpoczêto g³ówn¹ czê�æ Fe-
stynu. Oj dzia³o siê dzia³o. Na terenie wokó³
Domu Jubileuszowego wyros³a scena, roz-
stawiono wiele stoisk i punktów handlowych.

Stoiska te¿ cieszy³y siê powodzeniem.
By³a grochówka wojskowa, chleb ze smal-
cem, wata cukrowa, wypieki piekarni �Gal-
la�, powid³a strzeleckie, kie³baski z ro¿na itd.
By³ te¿ dmuchany zamek, przyjazny rekin
�po³ykaj¹cy� dzieci, akwarium z rybkami i lo-
teri¹ fantow¹. By³y równie¿ stanowiska ma-

IX Integracyjny Fordoñski Festyn Maryjny

DWA DNI RADO�CI
lowania twarzy, nauki gry w golfa, udziela-
nia pierwszej pomocy, pomiaru ci�nienia têt-
niczego, malowania twarzy, gier rodzinnych,
przeja¿d¿ek na kucykach oraz zaprzêgiem
z kucykiem. Nie brak³o stoisk z balonikami,
rêkodzie³em (zwierzakami zrobionymi z su-
szonej trawy) itp.

By³y te¿ inne jeszcze �stoiska�, np. ban-
ków, �Przewodnika katolickiego� i ruchome
�patrole� wolontariuszy Domu Sue Ryder" z
piêknie przystrojonymi koszami kwiatów i
inne.

Na scenie prezentowa³o siê wiele grup i
wspólnot, artystów i zawodowców. By³a gru-
pa teatralna niepe³nosprawnych, dzieciêca
grupa taneczna, soli�ci i grupy instrumen-
talne, pokazy sprawno�ci itp.

Wszyscy czekali jednak na zespó³ �Arkê
Noego�, która z kilkuminutowym opó�nie-
niem �wp³ynê³a� na scenê. Mieli�my okazjê
us³yszeæ wiele znanych i mniej znanych
utworów. Dla mnie zaskoczeniem by³o ory-
ginalne wykonanie pie�ni �Kiedy ranne
wstaj¹ zorze�.

By³y jeszcze pokazy samochodów i umie-
jêtno�ci Policji i Stra¿y Po¿arnej. Niektórzy
skorzystali z mo¿liwo�ci znakowania rowe-
rów. By³ te¿ do zwiedzenia turystyczny auto-
kar znanej firmy �EURO TIM� i okazja do
zapisania siê na atrakcyjn¹ wycieczkê lub
pielgrzymkê.

Gdy dzieñ dobiega³ koñca us³yszeli�my
jeszcze Studencki Chór �Gospel�, który po-
prowadzi³ Piotr Pawlicki. Dynamicznie wyko-
nywane utwory zyska³y sympatiê s³uchaczy,
wyra¿an¹ gromkimi brawami.

Festyn zakoñczy³o nabo¿eñstwo majowe
przy figurze MB Fatimskiej specjalnie wnie-
sionej na scenê przez panów z Parafialnej
Stra¿y Marsza³kowskiej. By³a refleksja i po-
dziêkowania ks. Krzysztofa Buchholza za
trud organizacji i b³ogos³awieñstwo ks. pro-
boszcza Jana Andrzejczaka. Ca³o�æ zakoñ-
czy³a tradycyjna pie�ñ �Panience na dobra-
noc� i obowi¹zkowy kanon �Dobrze, ¿e je-
ste��.

Uczestnicy schodz¹cy z placu, podejmu-
j¹c wyra¿ony w imieniu organizatorów apel
ks. Krzysztofa, o pomoc w uprz¹tniêciu pla-
cu, skrzêtnie w³¹czyli siê w to dzie³o zosta-
wiaj¹c prawie idealny porz¹dek.

Na podsumowanie s³owa refleksji. Kilka
godzin spêdzonych na Festynie w sobotê i
niedzielê to stanowczo za ma³o, by opisaæ
wszystko co dzia³o siê na obiektach sporto-
wych, placu i Domu Jubileuszowym. Je�li
wiêc kto� zosta³ pominiêty w moim opisie -
niech wybaczy, bo pewnie i jego te¿ widzia-
³em. Widz¹c najm³odszych (w wózkach i na
rêkach rodziców lub dziadków) i najstarszych
(czasami grubo po siedemdziesi¹tce) stwier-
dziæ mo¿na, ¿e program Festynu mo¿e za-
interesowaæ wszystkich. Szkoda tylko, ¿e nie
uda³ siê pomys³ by zagra³a muzyczna kape-
la, bo by³oby tak jak w porzekadle o dziew-
czynie: �i do tañca i do ró¿añca�.

WDZIÊCZNY UCZESTNIK, FOTO MIETEK
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W sobotnie popo³udnie 14 maja 2005
roku, kilkana�cie minut po 16.00, rozpocz¹³
siê mecz pi³karski Dziennikarze, na co dzieñ
pos³uguj¹cy siê �piórem� i Ksiê¿a - rozpozna-
walni strojem z koloratk¹. Jedn¹ i drug¹ dru-
¿ynê wspierali gr¹ przyjaciele i koledzy.

Obie po³owy meczu (po 30 minut) obfito-
wa³y w liczne akcje, tak z jednej jak i z dru-
giej strony. Zawodnikom towarzyszy³ wiatr
wiej¹cy wzd³u¿ boiska jednym pomagaj¹c, a
innym utrudniaj¹c kontakt z pi³k¹.

Dru¿ynie ch³opów w koloratkach sprzyja-
³o szczê�cie - dwukrotnie poprzeczka urato-
wa³a j¹ od utraty bramki.

Na ogólny wynik meczu 5:2 dla ksiê¿y z³o-
¿y³y siê nie tylko sprzyjaj¹ce okoliczno�ci, ale
i dobra gra zawodników. Ponad stuosobowa
widownia ogl¹da³a wiêc w sumie 7 bramek.
Bramka zdobyta tzw. �szczupakiem� przez ks.
Krzysztofa, po znakomitych zagraniach ca-
³ej linii ataku by³a ozdob¹ ca³ego meczu.

Na zakoñczenie meczu, po z³o¿eniu gra-
tulacji i podziêkowañ za walkê na boisku, dru-
¿yny stanê³y do pami¹tkowego zdjêcia.

Pó�niej, dla urozmaicenia zabawy, urz¹-
dzono nadprogramowe strzelanie rzutów kar-
nych. Wielu z zawodników mog³o siê spraw-
dziæ w roli strzelca strza³ami z �wapna�, tj w
odleg³o�ci 11 metrów od linii bramkowej, lub
roli bramkarza. W tej próbie dru¿yn bez-
sprzecznie najlepszym zawodnikiem okaza³
siê, graj¹cy w dru¿ynie ksiê¿y Jacek, który
piêknie wybi³ pi³kê na aut, broni¹c trudny
strza³ z jedenastki. Nawet Jerzy Dudek - nasz
reprezentacyjny bramkarz - nie powstydzi³by
siê takiej akcji. Równie¿ w bilansie tej zaba-
wy dru¿yna ksiê¿y okaza³a siê lepsza.

I na zakoñczenie krótka refleksja. Widow-
niê stanowi³y osoby starsze i m³odsze. M³o-
dzi ¿ywo i z humorem dopingowali zawodni-
ków obu dru¿yn. Niektórzy przyszli te¿ z oko-
liczno�ciowymi transparentami. Nie by³o burd,
pseduokibiców i wulgarnych s³ów.

Sprawozdawca boiskowy, korzystaj¹c z
przeno�nego nag³o�nienia, dwoi³ siê i troi³
próbuj¹c dobieraæ s³owa do opisu wydarzeñ
na boisku. Zdaje siê, ¿e czasami nadu¿ywa³
s³owa �kwadratowy�, np. kwadratowe boisko,
kwadratowa pi³ka, kwadratowe buty itd.

Ci co przyszli obejrzeæ mecz, zachêceni
komunikatem �Wiatraka� w og³oszeniach pa-
rafialnych, pewnie nie ¿a³owali. Nie wiem, jak
wygl¹da³y nogi zawodników, ale i oni te¿ pew-
nie nie bêd¹ ¿a³owali swego wystêpu. Prawd¹
jest przecie¿, ¿e ruch - to zdrowie. Szkoda,
¿e tego typu zabawy maj¹ miejsce tylko od
czasu do czasu.

FRED, FOTO  MIETEK

Po Festynie Maryjnym

WYSTAWA PAMI¥TEK
Jednym z elementów tegorocznego For-

doñskiego Festynu Maryjnego by³a zorga-
nizowana w naszym Domu Jubileuszowym
wystawa pami¹tek po Janie Pawle II. Zaty-
tu³owali�my j¹  bardzo krótko, ale pewnie
bogato w tre�æ: �Mój Ojciec �wiêty�. �Mój�,
bo w zamy�le organizatorów by³o zgroma-
dzenie tych pami¹tek, które stanowi¹ �moje�
czyli nasze najbardziej osobiste wspomnie-
nia. Wystawa mog³a doj�æ do skutku dziêki
ofiarno�ci kilku parafian, którzy przynie�li
swe pami¹tki, by�my razem mogli je zoba-
czyæ. W ten sposób zgromadzono ponad
120 ró¿nych eksponatów.

 Zwiedzaj¹cych najbardziej interesowa³y
nowe pozycje ksi¹¿kowe o papie¿u, pami¹tki
osobiste i walory filatelistyczne (znaczki i
kartki okoliczno�ciowe). Du¿ym powodze-
niem cieszy³a siê te¿ kronika fotograficzna
(czarno bia³a) z pobytu Jana Paw³a w Pol-
sce w 1983 roku.  Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e
wielu m³odych osób poznawa³o tam: Ojca
�wiêtego, Prymasa Wyszyñskiego, gen. Ja-
ruzelskiego, ale mia³o trudno�ci z identyfi-
kacj¹ kolejnej osoby - ówczesnego Przewod-
nicz¹cego Rady Pañstwa Henryka Jab³oñ-
skiego. Gdyby by³o jeszcze bardziej czytel-
ne, to te osoby nie wiedzia³y, co to by³a za
funkcja. To �wiadczy o znajomo�ci m³odej,
b¹d� co b¹d�, historii naszego pañstwa.

Dziêkujê wszystkim, którzy wystawê obej-
rzeli, zainteresowali siê eksponatami, wpi-
sali swe uwagi, nawet te niegrzeczne, na jej
temat. Najbardziej jednak dziêkujê  tym, któ-
rzy przynie�li swe pami¹tki, oraz wszystkim,
którzy pomagali w jej urz¹dzeniu.

Dziêkujê równie¿ za wszystkie pytania
skierowane do mnie na ten temat. Stara³em
siê powiedzieæ jak najwiêcej, a gdy czego�
nie dopowiedzia³em, bardzo przepraszam.
Takie by³y po prostu warunki, ¿e nie mo¿na
by³o przekazaæ wszystkim wszystkiego.

KRZYSZTOF

WPISY DO KSIÊGI WYSTAWY
(wybrane)

Ciekawe eksponaty. Mo¿e warto by³oby
na sta³e, czy tylko w niedziele, zrobiæ tak¹
sta³¹ wystawê w jednym z pomieszczeñ?

(podpis nieczytelny)

Dziêkujê, za to, ¿e mogli�my kroczyæ
Twoj¹ drog¹ cierpienia, która ogarnia³a nas
i ca³y �wiat wielk¹ mi³o�ci¹ do ludzi wszyst-
kich kontynentów. Ta wystawa jeszcze raz
pokazuje, ¿e Ty by³e� Aposto³em ca³ego
�wiata.

(Kamila z Mariuszem i przyjació³mi)

Po Festynie Maryjnym

PIÓRA
I KOLORATKI Dziêkujê za tak interesuj¹c¹ wystawê.

Bardzo dobrze, ¿e przypomina siê o tym
Wielkim z Polaków, byæ mo¿e jeszcze za
naszego ¿ywota �WIÊTYM!

Szanujmy i przechowujmy wszystko, co
tylko mamy w naszych domach na Jego te-
mat. Szanujmy zw³aszcza to, co dostali�my
bezpo�rednio od Niego. To historia nie tylko
Ko�cio³a. To historia naszego kraju, i jesz-
cze wiêcej.

(Stefan, lub Szczepan)

Bardzo dobrze, ¿e pamiêtamy.
(El¿bieta)

Wystawa, choæ niewielka, jednak urz¹-
dzona z szykiem. Pami¹tki dobrze dobrane
i u³o¿one od pocz¹tku do koñca. Najciekaw-
sze, jak zawsze, OCZYWI�CIE, pami¹tki
osobiste.

Zdajê sobie sprawê, ¿e to tylko czê�æ
tego, co mamy po Nim, ale gdyby�my chcie-
li pokazaæ wszystko, zapewne to pomiesz-
czenie by³oby za ma³e.

Ciekawy pomys³ organizatorów, ¿e nawet
etykiety z opisami pami¹tek s¹ przytwierdzo-
ne naklejkami przypominaj¹cymi nam Jana
Paw³a II. Dobrze ustawiona informacja i jak
na budowê przysta³o, na zwyk³ych ceg³ach.
Brawo!

Bardzo ma³o publikacji Karola Woty³y z
jego okresu m³odo�ci i zwyk³ego kap³añstwa.
Przecie¿ ju¿ wtedy du¿o pisa³. A mo¿e tak
mia³o byæ w Waszym zamy�le, by tylko o tym
nadmieniæ? O ile tak, to przepraszam

(Zenon Fórmaniak)

Dobrze, ¿e jest taka wystawa, która po-
zwala mi wyd³u¿yæ pamiêæ o Janie Pawle II.

(Agnieszka z rodzin¹)

(zapis dziecinn¹ r¹czk¹)
Kocham Kocham Ciebie Janie Pawle II

(Justyna)

Naprawdê ciekawe eksponaty. Bardzo
piêkne pami¹tki osobiste z ró¿nych spotkañ.
Ciekawy i piêkny wiersz �Wybór�, czy nie
mo¿na go opublikowaæ dla naszych studen-
tów, chocia¿ anonimowo?

Dziêkujê za Encykliki i ich spis z poda-
niem dat wydania. Spisa³am je sobie. Dziê-
kujê za mo¿liwo�æ zobaczenia znaczków
pocztowych, kart i innych rzeczy, jednak naj-
bardziej dziêkujê za pokazanie zupe³nie no-
wych pozycji, a zw³aszcza nowej Kroniki.

(KB)
Ciekawe! Interesuj¹ce! Dobre!

Jedyny mankament - przewiew i trochê
ciemno.

(Dorota i Kamil)

Zawsze Ciê kocha³am i nadal kocham.
Taka wystawa gruntuje moj¹ mi³o�æ.

(podpis nieczytelny)

wybra³ i opracowa³ Krzysztof
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W 659 urodziny Bydgoszczy

W RÓ¯NYCH LANDIACH
 23 kwietnia br. nasze miasto �wiêto-

wa³o swoje 659 urodziny. �Wiatrak� rów-
nie¿ w³¹czy³ siê w organizacjê tych ob-
chodów

W sobotê 23 kwietnia br. nasze miasto
�wiêtowa³o swoje 659 urodziny. �Wiatrak�
równie¿ w³¹czy³ siê w organizacjê tych ob-
chodów.

Na Starym Rynku wyst¹pili: dzieci z Ko³a
Tañca Nowoczesnego �Wiatraczki� oraz stu-
dencki zespó³ �To nie my toniemy�.

Na Wyspie M³yñskiej wychowawcy wraz
z wychowankami przeprowadzili �Rodzinny
Bieg Omnibusów�. Na niewielkim skwerze
rozstawionych by³o osiem punktów zadanio-
wych, w których na uczestników biegu cze-
ka³ szereg atrakcji.

W Muzykolandii nasi nieomylni eksperci
sprawdzali wiedzê o najs³ynniejszych kom-
pozytorach, nie zabrak³o równie¿ nauki �pie-
wu z choreografi¹.

Warto wiedzieæ

     ODPOWIEDZIALNE S£OWO
 Dlaczego dziennikarz musi byæ odpo-

wiedzialny za swoje s³owo?

W kolejnym spotkaniu z cyklu Warto wie-
dzieæ go�ci³a pani Joanna Taczkowska, któ-
ra by³a m.in., rzecznikiem wojewody, redak-
tork¹ Radia PiK, a obecnie wyk³ada na Aka-
demii Bydgoskiej w Bydgoszczy

Spotkanie z pani¹ Joann¹ na d³ugo po-
zostanie w mojej pamiêci. Dawno bowiem
nie spotka³am siê z tak sympatycznym i cie-
p³ym cz³owiekiem. Zapewne na taki odbiór
naszego go�cia mia³ wp³yw niesamowicie
ciep³y i serdeczny g³os pani Joanny.

Spotkanie przewidziane na godzinê,
przed³u¿y³o siê do trzech i tak to ju¿ bywa,
¿e kiedy rozmawia siê z kim� tak naturalnie
i swobodnie, czas szybko mija. Nim siê cz³o-
wiek spostrze¿e - trzeba koñczyæ.

Pani Joanna opowiedzia³a nam o tym ja-
kie osoby zobowi¹zane s¹ do udzielania in-
formacji. A s¹ nimi osoby publiczne i po-
wszechnie znane. Nie oznacza to jednak, ¿e
mo¿na w ich ¿ycie wchodziæ z przys³owio-
wymi brudnymi buciorami ... Osoby te musz¹
udzieliæ informacji mediom, ale tylko dotycz¹-

cych sfery dzia³alno�ci z ich ¿ycia publicz-
nego. Dowiedzieli�my siê tak¿e, ¿e ka¿da
osoba, która udziela wywiadu dziennikarzo-
wi mo¿e poprosiæ o jego autoryzacjê. Jest
to obowi¹zek dziennikarza i nasze prawo!
Jak siê wiêc okazuje media nie mog¹ bez-
karnie szargaæ opinii drugiego cz³owieka i
manipulowaæ informacj¹.

Nasz go�æ ukaza³ nam te¿ drug¹ stronê
medalu. Bardzo czêsto dziennikarze, boj¹c
siê utraty pracy, w prawie ¿adnej redakcji nie
ma bowiem wewnêtrznego statutu czy regu-
laminu, dostarczaj¹ sensacyjne informacje
redaktorom naczelnym. Nie przejmuj¹ siê,
¿e ich materia³ mo¿e zniszczyæ komu� ¿ycie.

Jak powiedzia³a pani Taczkowska �dzien-
nikarz musi byæ odpowiedzialny za swoje
s³owo�. Oby wiêcej by³o na tym �wiecie ta-
kich osób, jak nasz go�æ, który wie na czym
polega odpowiedzialna praca dziennikarza.

Bardzo zadowoleni z przebiegu spotka-
nia, udali�my siê do domów, dziêkuj¹c za
mo¿liwo�æ do�wiadczenia ciekawego cz³o-
wieka.

IZA M.

W Tañcolandii startuj¹ce dru¿yny mog³y
poszczyciæ siê znajomo�ci¹ kroków m.in. do
tanga, cha-chy..., lub te¿ zadziwiæ nas swoj¹
wyobra�ni¹ w tworzeniu rodzinnego tañca.

Teatrolandia dawa³a mo¿liwo�æ przenie-
sienia siê do nierzeczywistego wymiaru, w
którym mo¿na by³o staæ siê np. rodzink¹ kró-
lewsk¹, indiañsk¹, a nawet rodzink¹ przy-
by³¹ z Ksiê¿yca.

W Dzieciolandii, Sportlandii oraz Sprytlan-
dii mo¿na by³o sprawdziæ giêtko�æ i zwinno�æ

swojego cia³a - szcze-
gólne uk³ony nale¿¹ siê
tu rodzicom za wytrwa-
³o�æ i postawê walki do
koñca!

W Jêzykolandii
uczestnicy biegu mogli
poszczyciæ siê znajomo-
�ci¹ jêzyków: angielskie-
go, niemieckiego, a tak-
¿e... polskiego.

Rado�ælandia da³a
szansê na ekspansjê ro-
dzinnej ekspresji pla-
stycznej. Jednym s³o-

wem �miechu i dobrej zabawy by³o co nie-
miara, a chêtnych rodzin do zabawy nie bra-
kowa³o. W imieniu swoim - organizatora bie-
gu oraz Ks. Krzysztofa Buchholza - Dyrek-
tora Centrum Kultury Katolickiej �Wiatrak�
sk³adam serdeczne podziêkowania wszyst-
kim pracownikom, wychowawcom oraz wy-
chowankom, którzy w³o¿yli wiele trudu w
przygotowanie oraz przeprowadzenie �Ro-
dzinnego Biegu Omnibusów�.

KATARZYNA LEWANDOWSKA

Tam, na Jasnej Górze, zawsze robi siê
ja�niej i mocniej, w zale¿no�ci od okazji
i czasu, w którym siê tam jest. Dla �wiata
akademickiego tak¹ b³ogos³awion¹ szans¹
na poja�nienie w m¹dro�ci by³a 69 ju¿ Aka-
demicka Pielgrzymka na Jasn¹ Górê, na
któr¹ z DA Martyria wyjecha³o 170 studen-
tów.

By³ to czas poszukiwania m¹dro�ci, w któ-
rym pomaga³a nam, ofiarowana w mozaice
przez Ojca �wiêtego Jana Paw³a II, Matka
Bo¿a Stolica M¹dro�ci.

To Jej oddawali�my wszelkie p³aszczyzny
�wiata akademickiego: rektorów, którzy przy-
byli reprezentowaæ uczelnie z ca³ej Polski;
nas studentów; nasze rodziny, to, czym ¿yje-
my; i wreszcie zmar³ego Jana Paw³a II, a z
Nim ksiê¿y, biskupów oraz duszpasterzy
akademickich.

To Jej �lubowali�my, jak Karol Wojty³a
wiele lat temu, ¿e Bogu oddamy nasze stu-
diowanie, powo³anie i wszelkie aspekty na-
szego ¿ycia.

By³ to czas czerpania z m¹dro�ci tych,
którzy swe ¿ycie oddali Bogu,  z ich do�wiad-
czenia, s³owa, rad i pomys³ów. O m¹dro�ci
w Biblii mówi³ ks. Muszyñski, o m¹dro�ci w
zdobywaniu wiedzy - ks. Prof. Jerzy Szymik,
o trosce o ¿ycie duchowe - o. Leon Knabit, o
m¹drym my�leniu i dzia³aniu w ¿yciu publicz-
nym - Marek Jurek, o doskonaleniu siê przez
pracê - pan Roman Kluska, o �ród³ach m¹-
dro�ci - ks. Bp Edward Dajczak.

Nasze pielgrzymowanie sta³o siê odpo-
wiedzi¹ na pro�bê Ojca �wiêtego, aby�my
z Nim byli, odpowiedzi¹ gor¹c¹ w naszych
sercach, widoczn¹ na koszulkach i ogrom-
nym transparencie.

Byli�my z Nim w ka¿dym momencie, w
czasie Drogi Krzy¿owej, Apelu Jasnogórskie-
go, uroczystej Eucharystii, na ka¿dym spo-
tkaniu, w ka¿dej rozmowie, w naszej modli-
twie wspólnotowej i prywatnej, w pojedna-
niu z Panem Bogiem w sakramencie poku-
ty, w czasie nocnego czuwania...byli�my z
naszym Ojcem �wiêtym...

A On zawsze bêdzie z nami ... bo szu-
ka³ nas, a my JESTE�MY! I, daj Bo¿e, BÊ-
DZIEMY!!!

OWA, FOTO MIETEK

Warto wiedzieæ

 SZUKA£E�
NAS ...



Na budowie Domu Jubileuszowego

PAPA I RYNNY

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 deka-
rze zakoñczyli prace zwi¹zane z pokryciem
dachu we³n¹ mineraln¹ i pap¹ podk³adow¹.
Trwa monta¿ orynnowania. Za pomoc modli-
tewn¹ i materialn¹ sk³adamy serdeczne Bóg
zap³aæ.

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. MIETEK

WIATRAKOWE INFORMACJE
23 kwietnia w ramach obchodów 659 urodzin
Miasta Bydgoszczy zorganizowali�my na
Wyspie M³yñskiej �Rodzinny Bieg Omnibu-
sów� (patrz str. )
14-15 maja odby³ siê IX Integracyjny Fordoñ-
ski Festyn Maryjny.
Fundacja Wiatrak uruchommi³a stronê inter-
netow¹ po�wiêcon¹ Janowi Paw³owi II pod
adresem: http://janpawelii.pl/jp2/
WAKACJE Z WIATRAKIEM
PÓ£KOLONIE dla dzieci: zajêcia plastyczne,
muzyczne, sportowe, konkursy, wycieczki, gry,
zabawy i wiele innych atrakcji. Dwa turnusy:
4-15. lipca 2005 i 1 do 13.sierpnia 2005 (koszt
turnusu 20,00 z³)
OBÓZ dla dzieci (od 10 lat) i m³odzie¿y ��la-
dami Jana Paw³a II� w Murzasichlu k/Zako-
panego. W programie obozu m.in.: zwiedza-
nie Krakowa, Wadowic, Lud�mierza, Kalwarii
Zebrzydowskiej, wycieczki piesze papieskimi
szlakami Tatr, zajêcia sportowe, gry i zaba-
wy, podchody, ogniska, dyskoteki; termin:
9 do 21. lipca 2005 (koszt: 850,00 z³). Zapisy
w Biurze Wiatraka.
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2 maja zakoñczy³a siê tegoroczna akcja
zwi¹zana z mo¿liwo�ci¹ odpisania 1% po-
datku dochodowego od osób fizycznych,
która przebiega³a pod has³em �1% a krêci
Wiatrak�. Choæ nie znamy jeszcze dok³ad-
nej ilo�ci wp³at oraz kwoty, jak¹ Pañstwo
nam przekazali, pragniemy ju¿ teraz gor¹-
co podziêkowaæ za ka¿dy 1%, który zasili³
Fundacjê �Wiatrak�. Informacje o dokona-
nych wp³atach jeszcze do nas sp³ywaj¹,
dlatego o szczegó³ach akcji poinformuje-
my dok³adnie w nastêpnym numerze �Na
o�cie¿�.

Dziêkujemy równie¿ naszym zaprzyja�-
nionym ksiêgowym, którzy w marcu i kwiet-
niu pomogli wype³niaæ PIT- y ponad 200
osobom. Spotkanie wszystkich ksiêgo-
wych, zaanga¿owanych w wype³nianie PIT-
ów odby³o siê 19 maja o 18.00.

MONIKA KALISZ;
SPECJALISTA DS. REKLAMY

I MARKETINGU;FUNDACJA �WIATRAK�

My, Bydgoszczanie prosimy
Kilka tygodni temu, gdy odchodzi³ od nas

Wielki Polak Jan Pawe³ II. odczuwali�my ból
i ¿al, ¿e tracimy Papie¿a, który tak wiele do-
bra przyniós³ �wiatu i tak wiele dobra wyzwo-
li³ w�ród ludzi swoj¹ postaw¹ i nauk¹. Wspo-
minali�my wówczas wszystkie chwile z ¿ycia
Ojca �wiêtego, a szczególnie te sytuacje, w
których mogli�my uczestniczyæ.

Tu niew¹tpliwie wyj¹tkow¹ okazuje siê
wizyta Papie¿a w Bydgoszczy w roku 1999 i
p³yn¹cy z tego faktu niezwyk³y dar dla na-
szego miasta.

Dzi� ufni w Opatrzno�æ Bo¿¹, ju¿ z wiêk-
szym zastanowieniem staramy siê zrozumieæ
pozostawione nam przes³anie nauki Jana
Paw³a II. W Tryptyku Rzymskim napisa³ On:
�A przecie¿ nie ca³y umieram, to co we mnie
niezniszczalne trwa!�.

Chcemy podj¹æ te s³owa i sprawiæ, ¿e w
kolejnych pokoleniach przetrwa m¹dro�æ i
nauka Jana Paw³a II. Nie zamierzamy jed-
nak w tym celu stawiaæ monumentu ukazu-
j¹cego postaæ Karola Wojty³y, Chcemy stwo-
rzyæ pomnik, w którym bêdzie têtniæ ¿ycie,
takie miejsce, w którym wychowanie, wiedza
i zrozumienie bêd¹ dawane ludziom, a
szczególnie m³odzie¿y. I my, w Bydgoszczy
mamy tak¹ mo¿liwo�æ.

Od kilku lat w Fordonie powstaje wysi³-
kiem wielu ludzi i organizacji Dom Jubile-
uszowy. To pami¹tka spotkania i dar
wdziêczno�ci dla Jana Paw³a II. To Dom, w
którym wszyscy - dzieci, m³odzie¿ i doro�li -
bêd¹ mogli do�wiadczyæ dobra i mi³o�ci. W
tym w³a�nie miejscu chcemy kontynuowaæ
nauczanie Nastêpcy �w. Piotra.

Znaj¹c zaanga¿owanie Pana Prezyden-
ta w sprawy spo³eczne, a tak¿e zaintereso-
wanie Fundacj¹ �Wiatrak� i przychylno�æ dla

List do prezydenta

APEL PRO�BA

Dla Wiatraka

1% a krêci³

Bydgoszcz, w miesi¹c po powrocie Jana Paw³a II do Domu Ojca

Szanowny Pan Prezydent Miasta Bydgoszczy
Konstanty Dombrowicz

jej dzia³alno�ci, apelujemy o poparcie naszej
inicjatywy i przeznaczenie �rodków finanso-
wych na dokoñczenie budowy Domu Jubi-
leuszowego, który bêdzie s³u¿y³ wszystkim
mieszkañcom naszego miasta. Mamy na-
dziejê, ¿e Pan Prezydent oka¿e gotowo�æ
pomocy i otwarto�æ na g³osy mieszkañców.

Z wyrazami szacunku
Mieszkañcy Bydgoszczy

Podpisywanie Apelu na Festynie, fot. Mietek



W ma³¿eñstwie

�ZASIADANIE�

W Oazie
M³odzie¿y

BY£O
24.04. Szko³a Animatora

11.05. Msza �w. KWC i spotkanie odpowiedzial-
nych Ruchu �wiat³o-¯ycie w diecezji bydgoskiej

13-15.05. Centralna Oaza Matka (COM) w Kro-
�cienku-Centrum Ruchu �wiat³o-¯ycie

15.05. Festyn majowy, stoisko z przedstawicie-
lami wspólnoty

21.05. Dyskoteka dla gimnazjalistów i licealistów

TRWA
Zapraszamy na spotkania oazowe w ka¿dy pi¹-
tek do auli na 18.00. Po spotkaniu jest Msza
�w. o 19.30.

BÊDZIE
26.05. Przygotowanie trzeciego o³tarza podczas
procesji Bo¿ego Cia³a

26-29.05. ORA-rekolekcje dla animatorów w
Suchej na Pomorzu

8. 06. Msza �w. KWC i spotkanie odpowiedzial-
nych Ruchu �wiat³o-¯ycie w diecezji bydgoskiej

12.06. Dzieñ wspólnoty w parafii pw. Maksymi-
liana Kolbego na Osowej Górze

17.06. Rozdanie oazowych anio³ów

18.06. Ognisko i zakoñczenie roku formacji.
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O Eucharystii (7)

ZAJ¥CE W KO�CIELE?
Gdyby siê dobrze zastanowiæ i przy

okazji przeczytaæ co� z m¹drych ksi¹¿ek,
to w trakcie Mszy �w. przyjmujemy trzy
zasadnicze postawy: stoj¹c¹, siedz¹c¹ i
klêcz¹c¹. O tej ostatniej teraz parê s³ów.

�Je�li nie stoj¹ na przeszkodzie wzglêdy
zdrowotne, ciasnota lub obecno�æ znacznej
liczby uczestników albo inne uzasadnione
przyczyny, wierni klêcz¹ podczas konsekra-
cji. Ci za�, którzy na konsekracjê nie klêkaj¹,
niech wykonaj¹ g³êboki uk³on, gdy kap³an po
konsekracji przyklêka. (...) Lud klêczy (...)
przed Komuni¹ �wiêt¹ i gdy kap³an mówi Oto
Baranek Bo¿y (...).� (NOWMR, s.25).

Wydaje mi siê, ¿e postawa klêcz¹ca to ta,
kiedy nasze kolana (ewentualnie jedno -
chocia¿ to nie³adnie wypinaæ siê na osobê
klêcz¹c¹ za nami) dotykaj¹ ziemi.

W trakcie Mszy �w. zauwa¿yæ mo¿na, ¿e
wierni bawi¹ siê w zaj¹czki. Przyjmuj¹ po-
stawê zbli¿on¹ do klêczenia - kucaj¹ (kicaj¹).
Kiedy �cierpnie noga robi¹ - kic - i albo zmie-

niaj¹ nogê, albo po prostu chc¹ na chwilê
zapewniæ przep³yw krwi przez �ci�niête ¿y³y
i têtnice. W ten sposób mo¿na czasem za-
obserwowaæ kilka, kilkana�cie, kilkadziesi¹t
zaj¹czków w ró¿nym wieku, które bardziej
zajmuj¹ siê swoj¹ - raczej niewygodn¹ - po-
zycj¹, ni¿ tym, co dzieje siê na O³tarzu.

Szkoda nowych spodni? Skorzystaj z chu-
steczki i klêknij na ni¹. Pogniecie siê kre-
acja? Zapytaj siebie - co jest dla Ciebie wa¿-
niejsze - kawa³ek materia³u czy Bóg?

Przecie¿ w³a�nie w tych momentach do-
konuje siê cud przemiany: wina w Krew i
chleba w Cia³o Chrystusa. W³a�nie wtedy
mo¿emy w sposób szczególny adorowaæ
Jezusa Eucharystycznego (i nie tylko wte-
dy).

A tu nic, tylko kic, kic. Szkoda, bo prze-
cie¿ postawa klêcz¹ca (na dwóch kolanach,
wyprostowana) jest piêknym �wiadectwem
naszej pokory (zginam kolana i k³aniam siê
przed Bogiem) i mi³o�ci do Stwórcy.

MAGDA

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

Piszcie: dmyszko@bydgoszcz.oaza.pl

Jak rozmawiaæ, by siê nie raniæ? Dla-
czego kobiety i mê¿czy�ni inaczej patrz¹
na �wiat? Co zrobiæ, by pog³êbiaæ wza-
jemn¹ mi³o�æ?

Na te i na wiele innych pytañ próbowa³y
odpowiedzieæ prowadzone przez Wies³a-
wê i Wies³awa Kulê czterodniowe rekolek-
cje Oazy Rodzin, które odby³y siê w dniach
od 29 kwietnia do 2 maja br. w Che³mnie.

Tematem przewodnim tego rodzinnego
spotkania, w którym uczestniczy³o dwana-
�cie par z naszej parafii i z parafii �wiêtych
Polskich Braci Mêczenników, by³ �dialog
ma³¿eñski� - jedno ze zobowi¹zañ stawia-
nych przed cz³onkami Domowego Ko�cio-
³a.

W czasie d³ugiego weekendu uczestni-
cy rekolekcji mieli okazjê wzi¹æ udzia³ w
kilku konferencjach po�wiêconych umiejêt-
no�ci dyskusji, wys³uchaæ kilku �wiadectw
a tak¿e prze³o¿yæ teoriê na praktykê w cza-
sie wspólnego �zasiadania�.
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Nie zabrak³o tak¿e innych sta³ych punk-
tów ka¿dych rekolekcji - Eucharystii, mo-
dlitwy indywidualnej i zbiorowej a tak¿e...
�pogodnych wieczorów�.

W wolnym czasie, którego ze wzglêdu
na napiêty plan spotkania nie by³o zbyt wie-
le, uczestnicy mogli podziwiaæ uroki Che³m-
na i... �najpiêkniejszy widok na �wiecie� -
jak okre�li³ panoramê le¿¹cego po drugiej
stronie Wis³y miasta ks. Marek Borowski
SAC, moderator Oazy Rodzin diecezji to-
ruñskiej i gospodarz parafii w której odby-
wa³y siê rekolekcje.

Czterodniowe �wyj�cie na pustyniê� za-
koñczy³o siê odnowieniem przyrzeczeñ
ma³¿eñskich i �weselem�, w czasie które-
go nie zabrak³o - niczym na prawdziwej
uczcie �lubnej - s³odko�ci przygotowanych
przez miejscowe cz³onkinie Domowego
Ko�cio³a.

(DAM)

Dialog ma³¿eñski
- zwany inaczej �zasiadaniem� to jedno z

o�miu zobowi¹zañ cz³onków Oazy Rodzin
obok codziennej modlitwy osobistej, ma³-
¿eñskiej i rodzinnej, regularnego spotyka-
nia siê ze S³owem Bo¿ym, regu³y ¿ycia
(systematyczna praca nad sob¹), uczest-
nictwa w comiesiêcznych spotkaniach for-
macyjnych krêgu a tak¿e uczestnictwa
przynajmniej raz w roku w rekolekcjach for-
macyjnych.

Polega na szczerym, pe³nym mi³o�ci dia-
logu ma³¿onków przy zapalonej �wiecy
symbolizuj¹cej obecno�æ Ducha �wiêtego.

LIST DO PAPIE¯A
Umi³owany Ojcze �wiêty! W tych

dniach uczestniczymy w wielkiej rado-
�ci ca³ego Ko�cio³a. Dobremu Bogu
dziêkujemy za wybór nowego Papie¿a i
cieszymy siê, ¿e zosta³ nim wielki przy-
jaciel i oddany wspó³pracownik Jana
Paw³a II. Z okazji wyboru i podjêcia po-
s³ugi Pasterza ca³ego Ko�cio³a, ¿yczy-
my Ci, Ojcze �wiêty, Bo¿ej mocy i �wia-
t³a Ducha �wiêtego.

Tak brzmi pocz¹tek listu jedno�ci do Ojca
�wiêtego Benedykta XVI, jaki w imieniu Odpo-
wiedzialnych Ruchu �wiat³o-¯ycie wystosowa³
Moderator Generalny ks. Roman Litwiñczuk.
(ca³y dokument: http://www.oaza.pl/doku-
ment.php?id=943).

SERWER W POTRZEBIE
Diecezjalny i parafialny serwis oazowy korzy-

sta z ogólnopolskiego serwera Ruchu �wiat³o-
¯ycie. Du¿e obci¹¿enie serwera jest w dni robo-
cze od 18.00 do 23.00. Mo¿liwo�ci serwera (i
jego rozbudowy) ju¿ siê skoñczy³y. Osoby od-
powiedzialne za sprzêt rozgl¹daj¹ siê za now¹
maszyn¹. By to zrealizowaæ, potrzebne s¹ fun-
dusze. Dlatego Diakonia Komunikowania Spo-
³ecznego zwraca siê o wsparcie do wszystkich,
którzy widz¹ po¿ytek w dzia³alno�ci Oazy w In-
ternecie. Je¿eli kto� mo¿e wp³aciæ jak¹kolwiek
kwotê, mo¿e tego dokonaæ na konto: Fundacja
��wiat³o-¯ycie� O�rodek w Warszawie ul. Dr J.
Strusia 13A, 04-564 Warszawa, numer konta
55 1060 0076 0000 3300 0027 3206 z dopiskiem
�Serwer�. (Informacja ze strony www.bydgoszcz.oaza.pl)

PRZECZYTANE W SIECI ...



Dla (nie tylko starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
MAJOWA

(opracowa³ KfAD)

ZNACZENIE WYRAZÓW
1 - Manatki osobiste; 2 - Choroba przeno-
szona przez komary; 3 - Szkic, zamys³, do-
kumentacja; 4 - Zorganizowany letni wypo-
czynek; 5 - U¿ywa ig³y i naparstka; 6 - Arras
bardziej po polsku; 7 - Miêsny k³opot; 8 -
Wolno�æ, samodzielno�æ w dzia³aniu; 9 - Pra-
cownia malarza; 10 - Naro¿na izba w pa³a-
cu; 11 - Pas wokó³ stadionu;  12  - Opiekun
s¹dowy; 13 - Faza w rozwoju; 14 - Sk³adnik
sa³atek; 15 - Obiecanie, pozwolenie; 16 -
Autorka ksi¹¿ek; 17 - S¹siedzka sprzeczka;
18 - Znieczulenie przed operacj¹; 19 - Czê�æ
cia³a z rzês¹.

Wpisz brakuj¹ce litery do diagramu. Te z
wyró¿nionych pól dadz¹ rozwi¹zanie, które
nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub w³o-
¿yæ do skrzynki �Poczty parafialnej� do 19
czerwca 2005 r. Losujemy nagrodê niespo-
dziankê. Has³o uzupe³nianki z poprzedniego
wydania brzmia³o: MARYJO! TWÓJ S£UGA
PRZYBY£.

Nagrodê otrzymuje  Patrycja Wo�na  zam.
w Bydgoszczy, przy ul. £ochowskiego 4. Gra-
tulujemy. Nagroda czeka  w zakrystii.
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Patriotyczne czuwanie

3 MAJA
W tym dniu, w którym Uroczysto�æ Naj-

�wiêtszej Maryi Panny Królowej Polski i wie-
kopomne akty dziejów Polski ka¿¹ ka¿d¹
chwilê �wiêtowaæ, o godzinie 20:00 w Auli
Akademii Muzycznej przy ulicy Staszica 3 w
Bydgoszczy, odby³o siê spotkanie grupy
osób, których serca potrzebowa³y wspólne-
go �wiêtowania. W�ród tej grupy znalaz³o siê
grono chórzystów �Fordonii� z prezesem pa-
nem Józefem Szczêsnym, dyrygentami pa-
nem Marianem Wi�niewskim i pani¹ Micha-
lin¹ Spychalsk¹.

Spotkanie zorganizowa³ Józef Herold, re-
daktor naczelny �Gazety Wyborczej�. Przy
fortepianie zasiad³ pan S³awomir Strusiewicz.
Motywem spotkania by³o wyra¿enie rado�ci i
podnios³o�ci �wiêtowania tego dnia pie�ni¹
patriotyczn¹. Pie�ñ patriotyczna, dzisiaj pra-
wie nie�mia³e zjawisko, zapomniane melodie,
pogubione nuty. A one przecie¿ tak piêkne,
dumne i wynios³e, tyle razy w dziejach krze-
pi³y serca i wskazywa³y drogê dzia³ania.

...�wiec¹, �wiec¹ z³ote gwiazdki na Unij-
nym niebie, jeno nie my�l g³upi, ¿e wszystkie
dla ciebie...

W³a�nie ¿eby tak nie by³o, bo byæ nie musi,
trzeba wydobyæ znowu warto�æ patriotyzmu,
pokazaæ sobie i innym warto�æ piêkna udzia-
³u naszego w takich �wiêtach. Wtedy bêdzie
mniej bylejako�ci i cielêcego zachwytu nad
obcym.

Koncert rozpocz¹³ siê od polskich pie�ni
patriotycznych. Najpierw by³ �Mazurek D¹-
browskiego�, nastêpnie �piewali�my: �My
pierwsza brygada�, �Jeszcze jeden mazur
dzisiaj�, �Przybyli u³ani�, �Serce w plecaku�,
�Witaj, majowa jutrzenko�, �Wiêc pijmy zdro-
wie�, �Wszystkie nasze dzienne sprawy�,
�Wszystko co nasze Polsce oddamy�, �Bar-
ka�, �Czerwone maki� i inne. Na zakoñcze-
nie by³a pie�ñ - �Bo¿e co� Polskê�.  Wykona-
li�my ogó³em 25 pie�ni w brzmieniu wszyst-
kich zwrotek.

Koncert zakoñczy³o spotkanie na Placu
Wolno�ci, przy ko�ciele pw. �w. Piotra i Paw³a
i wys³uchanie granej na tr¹bce z wie¿y ko-
�cio³a zwrotki �Barki�. Tam te¿ j¹ �piewali�my.

MAREK

Wyk³ad o mediach

(NIE)GRO�NE UZALE¯NIENIE
Dnia 6 maja br. w siedzibie Kurii Diece-

zjalnej w Bydgoszczy odby³ siê wyk³ad otwarty
pt. �Media - szansa rozwoju, czy uzale¿nie-
nie?� Wyg³osi³ go, nazwany przez bpa Jana
Tyrawê, prowadz¹cego spotkanie, �specja-
list¹ od �rodków masowego  przekazu�,
ks. bp Adam Lepa z diecezji ³ódzkiej. Razem
ze mn¹ wys³ucha³o go oko³o 70 osób z tere-
nu diecezji.

Ksi¹dz Biskup w swojej wypowiedzi zakre-
�li³ �potêgê� mediów, ich szeroki zakres i po-
wszechn¹ dostêpno�æ (jako ciekawostka
- 7 tysiêcy akredytacji w Watykanie w dniach
2-8 kwietnia 2005 r., miliardy ludzi przed te-
lewizorami, przy radioodbiornikach, ogrom-
ne nak³ady gazet). Dok³adnie opisa³ uzale¿-
nienie od mediów, g³ównie telewizji (domina-
cja obrazu - marginalizacja s³owa) i Interne-
tu, jego przyczyny i skutki, a tak¿e poda³ po-
mys³y, jak siê broniæ lub jak z nim walczyæ.

Spo�ród wielu przyczyn, jako jedn¹ z g³ów-
nych, co mo¿e zdziwiæ wielu z nas, wymienia
siê tzw. deficyt ambitnych zainteresowañ.
Wyk³adowca podkre�li³, ¿e, co wynika z ba-
dañ, cz³owiek posiadaj¹cy jakie� hobby czy
pasje nigdy siê nie uzale¿ni. Inne przyczyny
to np. te, które wynikaj¹ z ludzkiej psychiki -
cz³owiek woli szukaæ przyjemno�ci ni¿ prze-
¿ywaæ cierpienie, ucieka przed problemami,
powtarza czynno�ci daj¹ce uczucie przyjem-
no�ci. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e przyzwy-
czajenie nie jest uzale¿nieniem. O nim mó-
wimy dopiero, gdy, np. w przypadku korzy-
stania z sieci, zajmuje nam to co najmniej
5 godzin dziennie.

Spory nacisk biskup Adam Lepa po³o¿y³
na opisanie skutków tego typu uzale¿nienia,
aby siê przed nim chroniæ. Cz³owiek uzale¿-
niony gubi proporcje otaczaj¹cego go �wiata
warto�ci, to znaczy sprawy wa¿ne jawi¹ siê
jako nieistotne i odwrotnie. Ogranicza siê jego
kreatywno�æ, zaniedbuje obowi¹zki, os³abiaj¹

siê wiêzi miêdzyludzkie, rozwój psychiczny
nara¿ony jest na szwank. Uzale¿niony powoli
zamyka siê na dydaktykê i dzia³ania duszpa-
sterskie, rezygnuje z kultury wysokiej na rzecz
popularnej. Wszystkie skutki zosta³y przez
mówi¹cego podsumowane jako degradacja
cz³owieka. Ksi¹dz Biskup przedstawi³ do�æ
drastyczne wyniki badañ OBOP-u mówi¹ce
o tym, ¿e 70% Polaków powy¿ej 15 roku ¿ycia
nie rozumie w pe³ni czytanych tekstów.

Wysuwaj¹c wnioski wyk³adowca ostrze-
ga³: broñmy siê przed dominacj¹ obrazu nad
s³owem, u¿ywajmy s³ów, rozwijajmy pasje i
zainteresowania,nie bagatelizujmy pierw-
szych objawów. Jako katolikom trzeba nam
korzystaæ z wielu �róde³ informacji i wybie-
raæ te prawdziwe na zasadzie porównania i
selekcji.

W wyk³adzie mo¿na by³o znale�æ  pocie-
szenie - �gdy wszystko zawodzi modlitwa jest
najlepsz¹ pomoc¹�.

Wróci³am z wyk³adu bardzo zadowolona,
bogatsza o nowy zakres wiedzy i pewna, ¿e
z tak¹ �wiadomo�ci¹ uniknê uzale¿nienia.

TEKST I FOTO ZOSIA

DLACZEGO
Czterdziestoletni rzemie�lnik stoj¹c u bram

nieba pyta �w. Piotra: - �wiêty Piotrze, dlacze-
go ja, zdrowy jeszcze cz³owiek musia³em tak
m³odo umieraæ? - M³odo? - odpowiada zdziwio-
ny �wiêty. Z zestawienia twoich godzin pracy,
za które kaza³e� sobie zap³aciæ wynika, ¿e masz
ju¿ 117 lat!

11111 KKKKK LLLLL TTTTT YYYYY

22222 MMMMM AAAAA IIIII AAAAA

33333 PPPPP RRRRR KKKKK TTTTT

44444 KKKKK OOOOO IIIII EEEEE

55555 KKKKK RRRRR EEEEE CCCCC

66666 GGGGG OOOOO IIIII NNNNN

77777 PPPPP AAAAA EEEEE TTTTT

88888 SSSSS WWWWW DDDDD AAAAA

99999 AAAAA TTTTT EEEEE RRRRR

0101010101 AAAAA LLLLL RRRRR ZZZZZ

1111111111 BBBBB IIIII IIIII AAAAA

2121212121 KKKKK UUUUU OOOOO RRRRR

3131313131 SSSSS TTTTT UUUUU MMMMM

4141414141 MMMMM AAAAA EEEEE ZZZZZ

5151515151 PPPPP RRRRR SSSSS AAAAA

6161616161 PPPPP IIIII KKKKK AAAAA

7171717171 KKKKK £££££ IIIII AAAAA

8181818181 NNNNN AAAAA ZZZZZ AAAAA

9191919191 PPPPP OOOOO KKKKK AAAAA



Ludzie z pomnika (86)

Antoni Jobke urodzi³ siê w dniu 2 czerw-
ca 1904 roku w Obrze w powiecie wolsztyñ-
skim bêd¹c synem Kurta i Stanis³awy z domu
Semon. By³a to rodzina prusko - chorwac-
ka, jednak ju¿ od pokoleñ bardzo spolonizo-
wana.

Antoni wykszta³cenie podstawowe otrzy-
ma³ w swej rodzinnej miejscowo�ci, a do
Gimnazjum uczêszcza³ w Wolsztynie (obec-
nie woj. wielkopolskie, przyp. red.). Tam te¿
ukoñczy³ w dniu 14 czerwca 1924 roku Pañ-
stwowe Seminarium Nauczycielskie. Po jego
ukoñczeniu podj¹³ pracê nauczyciela tym-
czasowego w Publicznej Szkole Powszech-
nej w Dolsku (powiat wolsztyñski).

Po roku pracy przeniós³ siê do Bydgosz-
czy, w której w tym czasie brakowa³o kadry
nauczycielskiej. Zamierza³ tu pracowaæ pe-
wien czas i podnie�æ swoje kwalifikacje za-
wodowe, po czym wróciæ w rodzinne strony.
Okaza³o siê jednak, ¿e wytrwa³ w Bydgosz-
czy do koñca lat miêdzywojennych pracuj¹c
w szkolnictwie powszechnym na ró¿nych
stanowiskach.

Pocz¹tkowo by³ zwyk³ym nauczycielem w
kilku szko³ach, a w roku 1927, po zdaniu
praktycznego egzaminu nauczycielskiego,
uzyska³ stabilizacjê w zawodzie. Podj¹³ wte-
dy pracê jako nauczyciel pe³noetatowy w
Publicznej Szkole Powszechnej im. Estkow-
skiego przy ulicy Chodkiewicza.

Na tym jednak nie poprzesta³ dokszta³-
caj¹c siê w dalszym ci¹gu. W roku szkol-
nym 1932/33 w trybie eksternistycznym zda³
Pañstwowy Wy¿szy Kurs Nauczycielski w
Poznaniu. Od wrze�nia 1933 roku Kurato-
rium O�wiaty powierzy³o mu obowi¹zki kie-
rownika Publicznej Szko³y Powszechnej im.
Staszica przy ulicy Dworcowej 82, a od lip-

ANTONI
JOBKE

Praca na placu budowy mimo wielu trud-
no�ci od pierwszego dnia ruszy³a pe³n¹ par¹.
Nie mo¿na by³o sobie pozwoliæ na powol-
no�æ, bo do przyjazdu na plac ksiêdza bi-
skupa zosta³o zaledwie kilka dni. Do tego
dnia musia³o byæ przygotowane choæ skrom-
ne, ale zno�ne miejsce celebry, czyli prowi-
zoryczne prezbiterium. Wreszcie nadszed³
ten dzieñ, �wiêto Matki Boskiej Ró¿añcowej,
7 pa�dziernika 1983 roku. Na �ciernisku na-
przeciw zadaszonego prezbiterium z drew-
na ustawiono wypo¿yczone ³aweczki, a do-
oko³a kilka krzese³ - konfesjona³ów. Oko³o
14.00 na plac przyjecha³ Ordynariusz diece-
zji che³miñskiej ks. bp. Marian Przykucki..
Go�cia powita³y dzieci i parafianie, a nastêp-
nie proboszcz parafii - matki z Fordonu ks.
Stanis³aw Grunt i nasz proboszcz ks. Zyg-
munt Trybowski.

Pierwszy raz na tym terenie rozpoczê³a
siê Ofiara Mszy �wiêtej po której ks. Bp po-
�wiêci³ budowany przybytek, ustawiony �bia-
³y� krzy¿ i ca³y plac przysz³ej budowy. Dzieñ
ten zosta³ przez niego wyznaczony jako co-
roczne �wiêto parafii - dzieñ Odpustu. Po tej
historycznej dla nas uroczysto�ci ks. bp do-
kona³ wpisu do Kroniki Parafialnej o tre�ci:

W dniu po�wiêcenia palcu pod budo-
wê ko�cio³a wypowiadam s³owa wielkiej
nadziei. Niech Królowa Mêczenników
wspiera i pomaga w realizacji wielkiego
dzie³a, by sprawa Bo¿a umacnia³a siê i
ros³a. Ogromnemu przedsiêwziêciu ser-
decznie b³ogos³awiê.

Marian Przykucki - Biskup Che³miñski.

Dzie³o po tym dniu ros³o w dalszym ci¹-
gu, choæ przed nim by³o wielkie wyzwanie
które zobaczymy w nastêpnych odcinkach.
(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 (12)

PO�WIÊCENIE
PLACU

ca 1934 r. przeniesiony zosta³ na równorzêd-
ne stanowisko do Publicznej Szko³y Po-
wszechnej imienia Piramowicza przy Placu
Ko�cieleckich. W dniu 1 sierpnia 1936 r. wy-
gra³ konkurs na stanowisko kierownika sied-
mioklasowej Publicznej Szko³y Powszechnej
im. Tadeusza Ko�ciuszki przy ul. Bernardyñ-
skiej. Szkole tej pozosta³ wierny do wybu-
chu II wojny �wiatowej.

Antoni Jobke pracuj¹c na kierowniczych
stanowiskach w bydgoskiej o�wiacie zaskar-
bi³ sobie zaufanie i wdziêczno�æ zarówno u
dzieci, jak i rodziców oraz w³adz zwierzch-
nich. Wed³ug opinii w³adz, w szko³ach kiero-
wanych przez Antoniego panowa³ ³ad i po-
rz¹dek i sprawnie, a wrêcz wzorowo w szkole
przy ul. Bernardyñskiej dzia³a³ samorz¹d
uczniowski. Tam te¿ dzieci mia³y na szerok¹
skalê zorganizowan¹ mo¿liwo�æ do¿ywiania.
Grono nauczycielskie pod jego kierownic-
twem stale pog³êbia³o swe wiadomo�ci i
umiejêtno�ci pedagogiczne, do czego przy-
czynia³a siê zorganizowana przez niego wy-
miana do�wiadczeñ z nauczycielami z innych
szkó³ w Polsce.

Antoni Jobke by³ te¿ aktywnym dzia³a-
czem spo³ecznym. Ju¿ jako pocz¹tkuj¹cy
nauczyciel pracowa³ po godzinach swych
zajêæ w Komitecie Towarzystwa Czytelni
Ludowych prowadz¹c wyk³ady i pogadanki
z zakresu pedagogiki i psychologii w ró¿nych
stowarzyszeniach dzia³aj¹cych w Bydgosz-
czy. Wspó³pracowa³ tak¿e z miejscowym
Ko³em Psychologicznym. Jako kierownik
szko³y pe³ni³ te¿ obowi¹zki prezesa Oddzia-
³u Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w Byd-
goszczy, sekretarza Zarz¹du Obwodowego
Towarzystwa Budowy Szkó³ Powszechnych
oraz kierownika rejonu o�wiatowego.

Aresztowany zosta³ w swym mieszkaniu
przy szkole przy ulicy Bernardyñskiej w dniu
15 pa�dziernika 1939 roku, a 21 pa�dzierni-
ka rozstrzelany w Dolinie �mierci w Fordo-
nie.

opracowa³ KFAD

Materia³y �ród³owe:
Kronika bydgoska T XIII TMMB Bydgoszcz
1991 oraz uzupe³nienia uzyskane od ró¿nych
osób mówi¹cych o innych bohaterach stra-
conych w Dolinie �mierci. Fragmenty zapi-
sów w Archiwum Nauczycielstwa w Bydgosz-
czy.

Od autora: Dnia 6 czerwca 2004 r. CKK
�Wiatrak� otworzy³o ksiêgê �Martyrologium
Bydgoszczan XX wieku�. Kartki ksiêgi s¹ ju¿
powoli zapisywane. Mo¿e to ty zape³nisz je
wspomnieniem, �wiadectwem?
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ks. Jan Twardowski

Stopniowanie

5 kropli deszcz ulewa
co� nieco� kawa³ek kawa³

kanonik pra³at zawa³



Dobroczynne zio³a (26)

BABKA ZWYCZAJNA
Z KANCELARII PARAFIALNEJ

16 kwietnia 2005
Pawe³ Tataruch
ur. 28.12.2003

24 kwietnia 2005
Mateusz Sylwester Jarzembski

ur. 31.12.2004
Gracjan Szymon Halczuk

ur. 15.12.2004
Martyna Szymañska

ur. 28.01.2005
Mateusz ¯mijewski

ur. 23.03.2005
Sylwia Krystyna Bonk

ur. 15.02.2005
8 maja 2005

Tymoteusz Jan Stró¿yñski
ur. 24.03.2005

Maksymilian Karol Stró¿yñski
ur. 4.04.2005

Agata Antonina ¯urawska
ur. 4.03.2005

Nicole Roksana Rybak
ur. 12.01.2005

INFORMACJE
SAKRAMENT CHRZTU �W.
Sakrament sprawowany jest
przy udziale wspólnoty parafial-
nej w czasie niedzielnej Mszy �w.
o 13.00. Dziecko zg³aszaj¹ ro-
dzice w Biurze Parafialnym po-
daj¹c kandydatów na chrzest-
nych, tj. osoby ochrzczone,
bierzmowane, praktykuj¹ce, ma-
j¹ce ukoñczone 16 lat (je¿eli ¿yj¹
w ma³¿eñstwie musi to byæ zwi¹-
zek sakramentalny). Zg³aszaj¹c
dziecko do Chrztu �w. trzeba
przedstawiæ odpis skrócony aktu
urodzenia dziecka z USC. Kate-
cheza odbywa siê zawsze przed

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

Babka zwyczajna - (Plantago
major L)

Jest to bylina, czyli wieloletnia
ro�lina o obumieraj¹cych co roku
czê�ciach naziemnych, po okwit-
niêciu i wydaniu nasion, oraz trwa-
³ych, zimuj¹cych czê�ciach pod-
ziemnych, z których wiosn¹ wyra-
staj¹ nowe pêdy zielone. Wyrasta
do wysoko�ci 15-40 cm, z nie-
wielk¹ rozetk¹ li�ci odziomkowych
du¿ych, szerokojajowych, ca³o-
brzegich, zaostrzonych na wierz-
cho³ku, z 3-9 nerwami. Ro�nie
wszêdzie, tzn. na przydro¿ach,
polach i w ogrodach, na skraju la-
sów, obrze¿ach wód i na ³¹kach.
K³¹cze ma krótkie, grube. O�
kwiatowa wzniesiona, drobno
bruzdkowana, naga lub z rzadka
ow³osiona, zakoñczona d³ugim,
cylindrycznym gêstym k³osem.
Kwiaty niepozorne, drobne. Kwit-
nie w czerwcu-wrze�niu. Wiatro-
pylna. Owocem babki zwyczajnej
jest jajowata torebka skrywaj¹ca
8-10 drobnych, b³yszcz¹cych,
kanciastych nasion. Jest prastar¹
ludow¹ ro�link¹ lecznicz¹. W Chi-
nach zbierano w celach leczni-
czych jej li�cie i nasiona przez
ponad 3000 lat. Medycyna chiñ-
ska stosowa³a nasiona babki zwy-
czajnej (cze - ciañ - czy) jako �ro-

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu
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Marianna Kolczyñska
ur. 7.07.1921  zm. 13.04.2005

Bronis³awa Kacprzak
ur. 10.11.1923  zm. 17.04.2005

Anna Oparka
ur. 25.06.1939  zm. 19.04.2005
Barbara Lidia Cier¿niakowska
ur. 3.06.1948  zm. 23.04.2005

Jan Lemañski
ur. 23.12.1935  zm. 24.04.2005

Irena Wilma
ur. 5.03.1946  zm. 26.04.2005

Miros³awa Maria Górska
ur. 13.12.1955 zm. 29.04.2005

Leszek Wiktor Zarzyñski
ur. 6.03.1953  zm. 29.04.2005

W³adys³awa Pa³ka
ur. 24.03.1921  zm. 4.05.2005

Z ksi¹g parafialnych spisa³
Krzysztof D.

dek wykrztu�ny, moczopêdny i le-
cz¹cy bezp³odno�æ. Staro¿ytni
greccy i rzymscy medycy leczyli
nasionami czerwonkê. Lekarze
perscy i arabscy rozpoznali uzdra-
wiaj¹ce dzia³anie nasion w X w.
Leczono nimi i leczy siê dalej, ze
wzglêdu na du¿e ilo�ci �luzu, sta-
ny zapalne ¿o³¹dka i jelit oraz za-
parcia. Li�cie zaleca siê przy
ostrym zapaleniu oskrzeli, skale-
czeniach, ropniach, urazach, opa-
rzeniach, nocnym moczeniu siê,
bólach zêbów. Sproszkowane na-
siona stosuje siê przy przewle-
k³ych biegunkach i nie¿ytach jelit.
Sok dzia³a przeciwbólowo i prze-
ciwzapalnie przy u¿¹dleniach psz-
czó³, os, trzmieli, komarów, me-
szek. Wysuszone li�cie babki zwy-
czajnej zawieraj¹ glikozydy, auku-
binê, rinantynê, �luz, flawonidy,
karoten, wit. C, gorczyc i garbni-
ki.

Klinicznie stwierdzono pozytyw-
ne dzia³anie wyci¹gów wodnych z
li�ci zio³a w przypadkach neura-
stenii, stwardnienia têtnic, prze-
wlek³ego zapalenia nerek. Li�cie
babki zwyczajnej zrywa siê wraz
z ogonkami tu¿ przy ziemi i sta-
rannie suszy. Inaczej czernieje i
traci w³a�ciwo�ci lecznicze. S¹
kraje gdzie babkê zwyczajn¹, bab-
kê lancetowat¹, babkê p³esznik
uprawia siê na plantacjach dla
pozyskania surowców leczni-
czych. Babka lancetowata, równie
pospolita jak babka zwyczajna jest
stosowana jako �rodek oczysz-
czaj¹cy krew, antyseptyczny i po-
wlekaj¹cy.

MAREK

�ród³o:
- Czikow P., £aptiew J.: Ro�liny

lecznicze i bogate w witaminy;

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.

22 kwietnia 2005
Krzysztof Miranowski
Monika Pietruszyñska

�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,

wierno�æ
i uczciwo�æ
ma³¿eñsk¹

Chrztem �w. w sobotê po Mszy
�w. o 18.30. Najbli¿sze terminy
Chrztu �w.:  12 i 26 czerwca
oraz 10 i 24 lipca 2005 r.

SAKRAMENT MA£¯EÑSTWA
Osoby pragn¹ce zawrzeæ zwi¹-
zek ma³¿eñski powinny zg³osiæ
siê do Biura Parafialnego celem
ustalenia terminu �lubu i spisa-
nia protoko³u na  3 miesi¹ce
przed �lubem.

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

23 kwietnia 2005
Miros³aw Krzysztof Mike

Katarzyna Maria Zasadzka
30 kwietnia 2005

Marek Buras
Alina Maria Winogrodzka
Adrian Piotr Wyrzykowski

Magdalena Katarzyna Zieliñska
7 maja 2005

Pawe³ Go³êbiewski
Anna Pawe³kowska

Kochana Redakcjo �Na o�cie¿�
Jak¿e jestem szczê�liwa, ¿e

mieszkam w takiej parafii jak na-
sza. ¯e tyle dobrych rzeczy tu siê
dzieje. Tak sobie my�la³am, ¿e
czêsto razem �piewamy Maryi
�Zapada zmrok�, aby siê z Ni¹
po¿egnaæ. Pomy�la³am sobie, ¿e
teraz, gdy bêd¹ nabo¿eñstwa
majowe, zabraknie nam Jana
Paw³a II. Jak ucieszy³o mnie to, ¿e
tak szybko i trafnie zmieniono tê

Listy, listy, listy ... Listy, listy, listy ...

zwrotkê, aby Matka razem z Ja-
nem Paw³em II opiekowa³a siê
nami. Nie znam autora, ale mu
dziêkujê. Wzruszy³o mnie te¿ na-
bo¿eñstwo prowadzone do Królo-
wej Polski przez m³odych ludzi
przy figurze 3 maja br. Ta modli-
twa za nas wszystkich jakimi je-
ste�my, o obronê w naszych trud-
no�ciach, tych prawdziwych i to
g³o�ne �Pod Twoj¹ obronê� wyci-
ska³o ³zy z oczu.

Bóg wam zap³aæ. Nie wiem kto
to wymy�li³, ale dziêkujê publicz-
nie tej osobie. Zas³uguje na to. To
takie wielkie �wiadectwo wiary -
takie publicznie jej wyznane. Ono
poruszy³o pewnie wszystkie ser-
ca tych kilkuset ludzi, którzy tam
byli.

Wielkie Bóg zap³aæ. A Ty Mateñ-
ko, wynagród� tych m³odych, tych
co to opracowali.

JOLANTA K.

Panience
na dobranoc
(przedostatnia zwrotka)

Ty z Janem Paw³em
czuwaj nieustannie

Nad tymi, którzy
tak kochaj¹ Ciê.

A wszystkim, którzy
siê do Ciebie zwróc¹

Maryjo, daj
b³ogos³awion¹ noc.



20. kwietnia m³odzie¿ klas gimnazjalnych przyjê³a sakrament bierz-
mowania. Jako dar o³tarza ofiarowa³a naczynia liturgiczne s³u¿¹ce
do odprawiania Mszy �wiêtej poza ko�cio³em. W naszej parafii jest
wiele wspólnot, które czêsto z kap³anami uczestnicz¹ w pielgrzym-
kach i innych wyjazdach. Dar ten bêdzie wiêc s³u¿y³ wielu.
24. kwietnia, podczas wszystkich Mszy �w. opiece Bo¿ej polecali-
�my ca³y pontyfikat i apostolskie dzia³ania nowego nastêpcy �w. Pio-
tra, Ojca �w. Benedykta XVI.
26. kwietnia kolejne spotkanie Sejmiku Parafialnego po�wiêcone
by³o m. in. przygotowaniom do nabo¿eñstw maryjnych i uroczysto-
�ci Bo¿ego Cia³a.
28. kwietnia odby³o siê spotkanie cz³onków parafialnego Oddzia³u
Akcji Katolickiej.
1 maja spotka³y siê dzieci i m³odzie¿ z Podwórkowych Kó³ek Ró¿añ-
cowych.
3 maja o 21.00 odprawiono uroczyste nabo¿eñstwo majowe po³¹-
czone z nabo¿eñstwem ku czci Królowej Polski.
5 maja, w pierwszy czwartek miesi¹ca, przypada³o tradycyjne spo-
tkanie Stowarzyszenia Wspierania Powo³añ Kap³añskich.
6 maja odby³ siê wyk³ad ks. bpa Adama Lepy nt. �Media szansa
rozwoju czy uzale¿nienie?� (wiêcej na str. 15).
13 maja Parafialny Dzieñ Fatimski - dzieñ patronalny Grupy �D¹b�.
14 maja o 10.00 nasz parafianin Tomasz Dadek, alumn Wy¿szego
Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej, przyj¹³ w katedrze
bydgoskiej �wiêcenia diakonatu.* Odby³a siê czê�æ sportowa IX
Fordoñskiego Festynu Maryjnego. W godzinach dopo³udniowych
odby³y siê biegi im. Alojzego Graja, a o 16.00 na obiektach przy ul.
Piwnika Ponurego rozegrano mecz pi³karski Ksiê¿a:Dziennikarze.
Wygrali ksiê¿a 5:2. Oj by³y emocje (wiêcej na str. 11)
15 maja o 15.00 Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego rozpoczêto g³ówn¹
czê�æ IX Integracyjnego Fordoñskiego Festynu Maryjnego. Ozdob¹
Festynu by³ wystêp zespo³u Arka Noego i Chóru Gospel pod dyr.
Piotra Pawliickiego. Z rozrywki skorzysta³o kilka tysiêcy osób. Wielu
uczestników Festynu przyby³o spoza naszej parafii (str. 10-11).
22 I Komunia �w. dzieci. Do I Komunii �w. przyst¹pi³y 122 osoby.
Rozpocz¹³ siê dla nich �bia³y tydzieñ�.
26 maja przypada Uroczysto�æ Bo¿ego Cia³a. Tegoroczna Procesja
rozpocznie siê po Mszy �w. o 8.30 i wiedzie ulicami: Twardzickiego,
Kleeberga, Berlinga, Fiedlera i Bo³tucia. Bezpo�rednio po procesji
zostanie odprawiona Msza �w. (wypada Msza �w. o 10.00). Pozo-
sta³e Msze �w. wg porz¹dku niedzielnego.
Trwaj¹ jeszcze nabo¿eñstwa maryjne po Mszy �w. o 18.30 i o 21.00
przy figurze MB Fatimskiej.
Od 1 czerwca rozpoczn¹ siê nabo¿eñstwa czerwcowe po wieczor-
nej Mszy �w. i o 21.00 przy krzy¿u misyjnym.
17 czerwca przypada wspomnienie �w. Alberta (Adama Chmielow-
skiego), patrona kaplicy w Domu Sue Rdyer w Bydgoszczy. Jest to
jednocze�nie dzieñ odpustu i ca³odziennej Adoracji Na�wiêtszego
Sakramentu.
Od czerwca odprawiana bêdzie niedzielna Msza �w. o 20.00.
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 kaplicy w pi¹tki od 9.00 do
18.00.
W pierwszy pi¹tek miesi¹ca po Ró¿añcu o 16.30 spotykaj¹ siê Po-
dwórkowe Kó³ka Ró¿añcowe Dzieci.
W ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca prowadzona jest przez ró¿ne
wspólnoty modlitwa ró¿añcowa �Jerycho�.

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY

POZIOMO: 1A Bodziec nerwowy, impuls; 2K Spotkanie dwóch dru-
¿yn pi³karskich; 3A Choroba �wiêtego Wita; 4K Nasz zespó³ �piewa-
czy �Fordonia�; 5E Go�ciniec, ubita droga; 6A Naparzony ekstrakt z
zió³; 6J Przodek w linii mêskiej; 7E Nasz polski jesienny kwiatek; 8A
Zamarzniêta rosa na trawie; 8J Niejedno p³ywa w rosole; 9E Zamek
b³yskawiczny; 10A Protestancka �wi¹tynia; 11E Uwielbianie muzyki;
12A Gatunek kawy zbo¿owej; 13E Dramat Ró¿ewicza lub spis pa-
cjentów w rejestracji.

PIONOWO: A5 Du¿y ssak ¿yj¹cy w Arktyce; A10 Oprawca, zbój; B1
Puder kosmetyczny; C5 Popularnie o lampie kwarcowej; D1 Pomoc-
na w obs³udze komputera; E5 Stan w hipnozie; F1 Podno�nik; F9
Rzêsisty deszcz; G5 Czo³owi dzia³acze organizacji; H1 Gatunek nie-
toperza; H9 Przynoszenie przez psa; J5 Rodzaj gry w karty; K10
Jednostka komputerowa; L1 Uk³ad trybów i kó³ek; M10 Okres stu lat;
N1 Lata z nim plotkarz; N6 Królewskie krzes³o.

ZNACZENIE WYRAZÓW

KRZY¯ÓWKA MAJOWA
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 20.00(*)

(*) - w czerwcu, lipcu i sierpniu

Odgadnij wyrazy i odczytaj has³o wg podanego szyfru. Poszczególne
wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasami.  W rozwi¹zaniu wystarczy
podaæ samo has³o. Oto szyfr: [(A10) (K2, D6, J1, G6, C3) (M11, B6,
L8, A12, L2, J11, H2) (B6, D8) (B6, J13, D1, F9) (N8, K12, M2, H9)].
Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki
�Poczty parafialnej� do 19 czerwca 2005 roku. Rozwi¹zanie krzy¿ówki
z poprzedniego wydania brzmia³o: �SPÓJRZ OSTATNI RAZ NA KA-
TECHEZÊ JANA PAW£A II I OTWÓRZ SWOJE SERCE�. Nagrodê
otrzymuje Urszula Bortkiewicz, zam. w Bydgoszczy, przy ul. Berlin-
ga 2. Gratulujemy. Nagroda czeka w zakrystii.

Dziêkujemy  korespondentom i autorom tekstów, oraz za nades³ane listy i
pozdrowienia. Sk³ad ukoñczono i oddano do druku  25 maja 2005 r.
Nastêpne wydanie �Na o�cie¿� planowane jest  26. czerwca 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 pomocne
informacje (transmisja nabo¿eñstw z ko�cio³a parafialnego w nie-
dzielê i �wiêta) znajduj¹ siê w internecie na stronie: www.mbkm.pl
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Nie ma pewnie w Polsce parafii, w któ-
rej nie by³oby kopii obrazu, jak i zapewne
nie ma katolickiej rodziny, która nie po-
siada³aby  obrazka Pani Jasnogórskiej.

�wiêto Naj�wiêtszej Maryi Panny Czêsto-
chowskiej, którego pierwotna nazwa zatwier-
dzona przez Stolicê Apostolsk¹ brzmia³a
�Matki Bo¿ej Jasnogórskiej Czêstochowsk¹
zwanej� kojarzy nam siê z cudownym obra-
zem Czarnej Madonny i Jasn¹ Gór¹, jako
duchow¹ stolic¹ Narodu. Kojarzy siê te¿ nie-
roz³¹cznie z Królow¹ Polski, której �wiêto
opisano w poprzednim wydaniu �Na o�cie¿�.
Nie ma pewnie w Polsce parafii, w której nie
by³oby kopii tego obrazu, jak i zapewne nie
ma katolickiej rodziny, która nie posiada³aby
choæ niewielkiego obrazka Pani Jasnogór-
skiej.

CUDOWNY OBRAZ
Wed³ug legendy obraz czêstochowskiej

Madonny mia³ byæ namalowany przez �w.
£ukasza Ewangelistê na desce sto³u, przy
którym �wiêta Rodzina jad³a posi³ki i modli-
³a siê. Jednak pó�niejsze badania naukowe
pozwoli³y ustaliæ, ¿e obraz powsta³ nie wcze-
�niej ni¿ w VI wieku. Jest typow¹ ikon¹ bi-
zantyjsk¹ pochodz¹c¹ z Konstantynopola. W
XII wieku s³u¿¹cy w cesarskim wojsku ksi¹-
¿ê ruski Lew urzeczony wzrokiem Maryi na
ikonie zabiega³ o otrzymanie go. Dosta³ ob-
raz w darze i przywióz³ na Ru�, gdzie od razu
zosta³ otoczony ogromn¹ czci¹.

Podczas walk prowadzonych na Rusi
przez Kazimierza Wielkiego i Ludwika Wê-
gierskiego obraz trafi³ do Polski, do zamku
w Be³zie. Znalaz³ go w 1382 roku ksi¹¿ê
W³adys³aw Opolczyk i przywióz³ na swój za-
mek. Tam przed obrazem gromadzi³a siê na
modlitwach ca³a rodzina ksiêcia wraz z pod-
danymi. Rych³o okaza³o siê, ¿e Matka Bo¿a
wys³uchuje pró�b i w cudowny sposób ob-
dziela ³askami tych, którzy z wiar¹ o to
prosz¹. To by³o przyczyn¹, ¿e ksi¹¿ê posta-
nowi³ ikonê przekazaæ szerszemu gronu
wiernych. Jako opiekunów nad ni¹ obra³ za-
kon Paulinów sprowadzaj¹c ich w tym celu
z Wêgier do Polski. Paulini przybyli do Pol-
ski 26 sierpnia 1388 roku i osiedli na wa-
piennym wzgórzu obok Czêstochowy, które
nazwali �Clarus Mons� czyli Jasna Góra.
Ksi¹¿ê W³adys³aw wybudowa³ gotyck¹ ka-
plicê dla obrazu.

S³awa Cudownego Wizerunku Bogurodzi-
cy sprawi³a, ¿e w krótkim czasie nast¹pi³
du¿y nap³yw pielgrzymów, którzy pozosta-
wiali Matce Bo¿ej cenne wota, jako dziêk-
czynienie za otrzymane ³aski. Okaza³o siê
wkrótce, ¿e s³awa sanktuarium �ci¹ga³a na
Jasn¹ Górê nie tylko p¹tników, ale i z³odziei.
W �wiêta Wielkanocy, w dniu 14 kwietnia
1430 roku banda rabusiów z Czech, Moraw
i Wêgier napad³a na klasztor. W³amano siê
do Kaplicy Matki Bo¿ej i zrabowano wota, a
sam obraz - po pociêciu szabl¹ twarzy Ma-
ryi - wyrzucono z ram na posadzkê.

�wiêta ku czci Matki Bo¿ej (25)
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Obraz po³ama³ siê na trzy czê�ci. Reno-
wacji obrazu i uzupe³nienia ubytków doko-
nano na dworze króla W³adys³awa Jagie³³y
w Krakowie. Ikona wróci³a na swoje miejsce,
a popularno�æ jasnogórskiego sanktuarium
wzros³a do tego stopnia, ¿e kaplica Cudow-
nego Obrazu sta³a siê za ma³a. Po tym wy-
darzeniu, obok kaplicy, rozpoczêto budowê
istniej¹cej do dzi� trójnawowej bazyliki.

JASNA GÓRA TWIERDZ¥ MARYJN¥
Wspomniany napad na klasztor nie by³ je-

dynym. W 1466 roku napadu na klasztor do-
kona³y wojska czeskie i zrabowa³y wszyst-
ko, co przedstawia³o wiêksz¹ warto�æ, ale
samego obrazu nie tkniêto. Fakt ten, oraz
naturalne walory obronne miejsca, wp³ynê³y
na decyzjê w³adców polskich o otoczeniu
klasztoru wa³ami obronnymi. Nied³ugo jasno-
górska �twierdza� mia³a stawiæ czo³a potê¿-
nemu wrogowi.

W listopadzie 1655 roku licz¹ca trzy ty-
si¹ce dobrze uzbrojonych i wyszkolonych
¿o³nierzy armia szwedzka, dowodzona przez
genera³a Millera, za¿¹da³a natychmiastowe-
go poddania siê paulinów. Przeor Jasnej
Góry o. Augustyn Kordecki odmówi³, chocia¿
mia³ do dyspozycji tylko 170 ¿o³nierzy, 20
szlachciców i 70 zakonników. Miller �mia³ siê
z tej decyzji nazywaj¹c klasztor kurnikiem,
bowiem stosunek si³ dawa³ mu pewne zwy-
ciêstwo.

Oblê¿enie trwa³o 40 dni i zakoñczy³o siê
sromotn¹ klêsk¹ Szwedów, a ich pora¿kê
odczytano jako dowód ingerencji Matki Bo-
¿ej. Doceniaj¹c wagê tego wydarzenia król
Jan Kazimierz w 1656 roku w uroczystym
�lubowaniu odda³ kraj pod w³adanie i opie-
kê Matki Bo¿ej. Od tego czasu Naj�wiêtsza
Dziewica Maryja sprawuje nad Polsk¹ nie-
przerwane rz¹dy, a Jasna Góra jest symbo-
lem wolno�ci narodowej i religijnej wielu po-
koleñ Polaków.

�WIÊTO MATKI BO¯EJ
CZÊSTOCHOWSKIEJ

Od samego pocz¹tku zaistnienia na Ja-
snej Górze obraz Czarnej Madonny dozna-
wa³ w tym miejscu szczególnej czci, która
przez wieki pog³êbia³a siê. Kult wzmóg³ siê
jeszcze bardziej po zwyciêskiej obronie Ja-
snej Góry przed Szwedami i �lubach Jana
Kazimierza.

Te wydarzenia zainspirowa³y paulinów do
podjêcia starañ o ustanowienie odrêbnego
�wiêta, które podkre�la³oby specyfikê miej-
sca i rozmiary kultu.

Nieformalny pocz¹tek �wiêtu da³ moment
koronacji obrazu w 1717 roku, po której Ja-
sna Góra sta³a siê g³ównym miejscem kultu
maryjnego w Polsce. W takim klimacie prze-
or Jasnej Góry o. Euzebiusz Rejman na prze-
³omie XIX i XX wieku ponowi³ pro�bê do Sto-
licy Apostolskiej o ustanowienie �wiêta, któr¹
popar³ biskup Stanis³aw Zdzitowiecki. W od-
powiedzi papie¿ Pius X, 13 kwietnia 1904
roku, wprowadzi³ �wiêto dla Jasnej Góry i
diecezji w³oc³awskiej. Datê obchodów wy-
znaczono na dzieñ 29 sierpnia. Wkrótce
�wiêto takie wprowadzi³y te¿ inne diecezje
w Polsce, choæ ka¿da w innym dniu. W 1931
roku papie¿ Pius XI chc¹c umo¿liwiæ uroczy-
ste �wiêtowanie 550-lecia istnienia Jasnej
Góry w dniu jej powstania ustanowi³
26. sierpnia �wiêtem Matki Boskiej Jasno-
górskiej zwanej Czêstochowsk¹. Dekret
Kongregacji Obrzêdów Stolicy Apostolskiej
w dniu 26. pa�dziernika 1956 roku wprowa-
dzi³ to �wiêto z tak¹ w³a�nie dat¹ dla wszyst-
kich diecezji w Polsce.

Dzi� �wiêto Matki Bo¿ej Jasnogórskiej
paulini obchodz¹ jako uroczysto�æ we
wszystkich swoich klasztorach. �wiêto Iko-
ny Jasnogórskiej uroczy�cie obchodzone
jest te¿ w polskim Ko�ciele prawos³awnym,
oraz w Ko�ciele obrz¹dku unickiego.

Przybyli ponad 620 lat temu paulini na
wzgórze wznosz¹ce siê 293 metry nad po-
ziom morza nie mieli zapewne pojêcia, ¿e
nazywaj¹c to miejsce Jasn¹ Gór¹, nazw¹ t¹
�ochrzcili� duchow¹ stolicê Polski i jedno z
najs³ynniejszych maryjnych sanktuariów Eu-
ropy.

O randze miejsca niech mówi kilka liczb
z 2003 roku. Przed obrazem Cudownej Ma-
donny w ci¹gu roku sprawowano 57870 Eu-
charystii. Miejsce to odwiedzi³o oko³o 3,5
miliona pielgrzymów, a w�ród nich by³o 2990
grup zagranicznych z 75 krajów �wiata.
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