


Redakcja, w tym wydaniu, jako temat
przewodni wybra³a has³o �dzieckiem byæ�.

Motyw ten pojawia siê w ró¿nych tek-
stach. Koniecznie trzeba przeczytaæ rozmo-
wê miesi¹ca z ks. Dariuszem. Jest tam wiele
my�li o dzieciach, s³u¿bie dla nich i ich rozu-
mieniu �wiata.

Jak co roku wielkim wydarzeniem by³o
spotkanie na Lednicy. Pisze te¿ o tym czu-
waniu Zosia, która pe³ni³a s³u¿bê recepcjo-
nistki na Lednicy.

Jest jak zawsze wiele tekstów - �wiadectw
z ¿ycia wspólnot i grup parafialnych. Warto
wyró¿niæ tekst o wyje�dzie (w nagrodê za ca-
³oroczn¹ s³u¿bê w parafii) ministrantów i lek-
torów do niemieckiego Heide Parku.

Bez w¹tpienia wa¿nym wydarzeniem by³
jubileusz 40-lecia kap³añstwa i 70-lecia uro-
dzin ks. Arkadiusza - kapelana w Centrum
Onkologii. Zacnemu Jubilatowi ¿yczê  - Plu-
rimos annos!

W najbli¿szym czasie odwiedz¹ nasz¹
parafiê Relikwie �w. Teresy od Dzieci¹tka Je-
zus. Nasza parafia bêdzie kolejnym przystan-
kiem na �wiatowej trasie ich peregrynacji.
Skorzystajmy z okazji uczczenia �wiêtej
- og³oszonej Doktorem Ko�cio³a.

Nastêpne wydanie ju¿ za miesi¹c.
FRED

Mo¿na nie czytaæ
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WIARA DZIECKA
Jest w Ewangelii �w. Marka taka scena:

 �Przynosili Jezusowi dzieci, ¿eby ich
dotkn¹³; lecz uczniowie szorstko zabra-
niali im tego. A Jezus widz¹c to, oburzy³
siê i rzek³ do nich: <Pozwólcie dzieciom
przychodziæ do mnie, nie przeszkadzaj-
cie im; do takich bowiem nale¿y Króle-
stwo Bo¿e. Zaprawdê, powiadam wam:
Kto nie przyjmuje Królestwa Bo¿ego jak
dziecko, ten nie wejdzie do niego.> I bio-
r¹c je w objêcia, k³ad³ na nie rêce i b³ogo-
s³awi³ je�. (Mk 10,13-16)

Epizod ten pos³u¿y³ Jezusowi do dania
pouczenia uczniom, którzy mo¿e z troski o
zmêczenie, mo¿e z zazdro�ci próbowali
ochraniaæ Mistrza przed nadmiernym natrêc-
twem matek z dzieæmi. Pokaza³ dziecko, jako
symbol cz³owieka prostego, który potrafi w
pe³ni zaufaæ Jezusowi i Ewangelii. Musimy
mieæ �wiadomo�æ, ¿e i dzi� Pan oczekuje
od nas takiej dzieciêcej postawy, pe³nej pro-
stoty, zawierzenia, bezwarunkowego przyjê-

Piêæ lat temu, po raz pierwszy przyjecha-
³em do tej parafii, aby przedstawiæ siê Pro-
boszczowi �p. Ksiêdzu Pra³atowi Zygmun-
towi Trybowskiemu. Wówczas Ks. Pra³at
oprowadzi³ mnie po ko�ciele, pokaza³ kon-
fesjona³, w którym mia³em s³uchaæ spowie-
dzi a potem na plebani nakre�li³ plan pracy
jaka mnie czeka. Jeden jego gest utkwi³ mi
wtedy w pamiêci. Na koniec naszego pierw-
szego spotkania poczêstowa³ mnie cukier-
kami  (jeszcze wtedy nie wiedzia³em, ¿e mia³
zwyczaj czêstowaæ swoich go�ci cukierka-
mi). Powiedzia³ wówczas: �Niech ksi¹dz siê
poczêstuje, aby by³o ksiêdzu s³odko w na-
szej parafii�.

Patrz¹c dzisiaj na swój pobyt w tej parafii
mogê powiedzieæ, ¿e rzeczywi�cie by³o mi
w niej s³odko. Nie wiem czy to zas³uga ks.
Pra³ata, czy parafian, czy mo¿e tamtych pra-
³ackich cukierków?

Koñcz¹c pewien etap swojej pracy, dziê-
kujê Bogu za to miejsce i ludzi jakich spo-
tka³em.

Wyra¿am wdziêczno�æ kap³anom:
- wspominam ks. Pra³ata Zygmunta, niech

Dobry Bóg da Mu niebo za jego dobroæ
jakiej mog³em do�wiadczyæ;

- ks. Seniorowi Janowi za do�wiadczenie
jakim przy wielu rozmowach siê dzieli³;

- ks. Proboszczowi Przemys³awowi;
- obecnemu naszemu proboszczowi

ks. Pra³atowi Janowi, za to ¿e -  pomimo
mojego wyjazdu - ta parafia nadal bêdzie
moim domem, do którego bêdê wraca³ -
za ojcowskie serce i przyja�ñ;

- wszystkim Kolegom Kap³anom, z który-
mi w tej wspólnocie pracowa³em;

- Siostrom Zakonnym i Klerykom.
Wielko�æ  i wyj¹tkowo�æ tej parafii nie

wynika z tego i¿ jest tak du¿a, czy dlatego
ze pracuje tutaj tak wielu ksiê¿y, ale dlatego
¿e jest w niej tak wiele wspólnot, ludzi któ-
rzy szukaj¹ czego� wiêcej.  Dziêkujê wspól-
notom, których by³em opiekunem: ministran-
tom i lektorom za wspóln¹ liturgiê i wakacyj-
ne wyjazdy, Oazie Rodzin, Oazie M³odzie¿y,
Wspólnocie �D¹b�, Panom Marsza³kom, tym
wszystkim, z którymi przygotowywa³em litur-
giê.

Pobyt ksiêdza na parafii czêsto zwi¹zany
jest równie¿ z katechez¹ szkoln¹. Dziêkujê
za pomoc i mi³¹ atmosferê: Dyrekcji, Nauczy-
cielom, Wychowawcom, Katechetom, M³o-
dzie¿y, Pracownikom  nastêpuj¹cych szkó³:
Gimnazjum Nr 5 i Nr 53, XV Liceum Ogólno-

Proboszczowskie
zamyslenia

Zamiast po¿egnania

S£ODKA PARAFIA

cia woli Bo¿ej. Trzeba aby�my jak dziecko,
które ca³kowicie ufa swemu ojcu, choæ wie-
lokrotnie nie rozumie jego decyzji, mimo
wszystko byli gotowi wiernie spe³niæ jego
polecenia.

Duszê dziecka mia³ podobno papie¿ Jan
XXIII, s³ynny lekarz i opiekun trêdowatych
Albert Schweitzer, s³ynny lotnik i pisarz An-
tonie de Saint-Exupery (autor �Ma³ego ksiê-
cia�). Chrystus przypomina, ze Królestwo
Bo¿e staje siê udzia³em tego rodzaju ludzi.

Rozpoczynaj¹ siê dla dzieci i m³odzie¿y
wakacje, rozpoczyna siê tak¿e okres letnich
urlopów. Niech bêd¹ one dla wszystkich, a
zw³aszcza dla dzieci, okazj¹ do pog³êbienia
wiary prze¿ywanej w bezpo�rednim kontak-
cie z przyrod¹. Przez piêkno naszej ojczy-
stej ziemi niech przemawia do nas sam
Stwórca.

Zechciejmy w ten wakacyjny czas otwo-
rzyæ dla Niego nasze serca i umys³y. A po-
mni na s³owa Ewangelii zauwa¿my w duszy
dziecka pewne warto�ci, które musi w sobie
zachowaæ czy ukszta³towaæ cz³owiek, d¹¿¹-
cy do pe³ni cz³owieczeñstwa w Chrystusie.

KS. PROBOSZCZ JAN

kszta³c¹cego, SP Nr 66.
Je¿eli w czym� nie potrafi³em sprostaæ,

je¿eli komu� sprawi³em przykro�æ, albo
kogo� nie zrozumia³em, tak jak tego oczeki-
wa³ - to przepraszam.

Ta parafia mimo, ¿e jest tak du¿a, jest jak
rodzinny dom. Dziêkujê wszystkim za dobre
s³owo, ¿yczliwo�æ, u�miech. Za to, ¿e w wielu
domach czu³em siê jak w domu rodzinnym.
Dom rodzinny ma to do siebie, ¿e przycho-
dzi czas kiedy dzieci musz¹ go opu�ciæ i
wyjechaæ w �wiat,  ale rodzice o nich pamiê-
taj¹.

Proszê o pamiêæ w modlitwie. A ja ze swo-
jej strony zapewniam, ¿e bêdê chêtnie wra-
ca³ do tego miejsca, do Was, do tej parafii,
która jest czê�ci¹ mojego rodzinnego domu.

Wszystkim z serca �Bóg zap³aæ�.
KS. EDWARD, FOTO MIETEK



Rozmowa miesi¹ca

ZNAK, KLUCZ, MIG ...
z ks. Dariuszem Weso³kiem rozmawia Mieczys³aw Paw³owski

Mieczys³aw Paw³owski: Kr¹¿y w parafii
taki pogl¹d, ¿e jest ksi¹dz, ksiêdzem od
dzieci. Czy to prawda?
Ks. Dariusz Weso³ek: To pewnie najlepiej
wiedz¹ ci, którzy na podstawie ró¿nych sy-
tuacji taki w³a�nie pogl¹d sformu³owali. Czujê
siê dobrze w kontakcie z dzieæmi. Pracowa-
³em kiedy� w O�rodku Opiekuñczo Leczni-
czym w Gnie�nie. By³ to wolontariat semina-
ryjny po³¹czony z grup¹ m³odzie¿y i studen-
tów, pó�niej przekszta³con¹ we wspólnotê
�Przemienienie�. Dzi� dzia³aj¹ca ju¿ w struk-
turach Caritas Archidiecezji Gnie�nieñskiej.
Tam mog³em zrozumieæ czym jest kontakt z
dzieæmi i jak mo¿na im pomóc zrozumieæ
prawdy ¿yciowe; szczególnie tym najbardziej
potrzebuj¹cym, chorym.

Czy móg³by ksi¹dz wymieniæ grupy, któ-
rymi siê aktualnie opiekuje na terenie
parafii?
Przede wszystkim ze wzglêdu na misjê ka-
noniczn¹ jest to opieka nad lud�mi g³uchymi
i O�rodkiem Szkolno-Wychowawczym dla
Dzieci i M³odzie¿y S³abos³ysz¹cej im. Gene-
ra³a Stanis³awa Maczka w Bydgoszczy, a
po³o¿onego na terenie naszej parafii. Z grup
parafialnych s¹ to: Parafialny zespó³ �Same-
mu Bogu� i zespó³ ju¿ typowo m³odzie¿owy
z ogromnymi ambicjami, o intryguj¹cej na-
zwie �Antidotum�.

Zdaje siê, ¿e �wiadomie ksi¹dz nie wspo-
mnia³, ¿e jeszcze jest du¿a grupa, albo
nawet dwie. Jedna z nich to katechizo-
wani, a druga to uczestnicy Msza �wiêtej
niedzielnej o godzinie 11.30.
To jest bardzo ciekawa grupa, z któr¹ kon-
takt bardzo prze¿ywam, bo to nie jest tylko
wyj�cie z kazaniem dla dzieci. To do�æ d³ugi
proces, który trwa od sobotniego wieczora.
Jest to ci¹g³e pytanie kierowane do Ducha
�wiêtego o podpowied� w odniesieniu do
tre�ci Ewangelii, o podpowied� �rekwizytów�
do tej Ewangelii, podpowied� obrazu, któ-
rym móg³bym w bardzo prosty, czytelny spo-
sób powiedzieæ dzieciakom o czym chce
nam dzi� powiedzieæ Pan Jezus. Jest to dla
mnie wysi³ek duchowy, który pomaga i mi
prze¿yæ, zrozumieæ przes³anie niedzielnej li-
turgii eucharystycznej. Ta liturgia Mszy �wiê-
tej dla dzieci jest dla mnie najwiêkszym prze-
¿yciem - prze¿yciem w sensie wewnêtrznym
i jest to rzeczywi�cie prze¿ycie g³êbokie.

Jak trzeba mówiæ do dzieci?
Z mojego do�wiadczenia wiem, ¿e istotny
jest pocz¹tek i uchwycenie pewnego znaku;
przy którym �zatrzymamy siê� z dzieæmi.
Poszukujemy jego znaczenia w codziennej
rzeczywisto�ci - w szkole, w domu, w kon-
takcie z rodzicami. Dopiero pó�niej nastê-
puje przeniesienie na sferê spotkania z Pa-
nem Jezusem. Wszystkie, niekiedy z u�mie-
chem odpowiedzi dzieci, prowadz¹ te¿ -wy-
daje mi siê - do zrozumienia Ewangelii przez
starszych. Sam odkrywam pewne rzeczy
poprzez ich spontaniczne odpowiedzi. I to
jest taki klucz, klucz dla mnie. Ka¿dy, kto ma
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kontakt z dzieæmi ma swój sposób kontaktu
z nimi.

Czego siê mo¿na nauczyæ od dzieci?
Z pewno�ci¹ mo¿na nauczyæ siê bezpo�red-
nio�ci i pragnienia rzeczywistego spotkania
z Panem Jezusem, tak bardzo bliskiego,
bezpo�redniego, bez ¿adnej otoczki. Dla
dzieci to albo spotkanie jest, albo go nie ma.
Dla dzieci to jest bardzo proste i tego siê
mo¿na od nich nauczyæ.

Kiedy mówimy o uczeniu siê doros³ych
od dzieci, bardzo blisko jest do kateche-
zy, czyli mówienia doros³ych do dzieci i
przepowiadania o Chrystusie. Ko�ció³ ma
swoj¹ atmosferê, ma swój porz¹dek litur-
giczny. W szkole jest trochê inaczej. Jak
w szkolnej atmosferze mówiæ o Bogu?
Mogê powiedzieæ, ¿e najpiêkniejszym przy-
k³adem przepowiadania katechetycznego
jest przepowiadanie Pana Jezusa. Zaczyna
od sytuacji ¿yciowej, sytuacji, która siê wy-
darzy³a i na jej podstawie buduje obraz spo-
tkania z Panem Bogiem. I katecheza w szko-
le jest dla mnie w³a�nie takim przepowiada-
niem. Zaczynam od sytuacji z ¿ycia, od wy-
darzeñ, które mia³y miejsce lub te¿ mog³yby
siê wydarzyæ i pó�niej nastêpuje przej�cie
na p³aszczyznê Ewangelii. Oczywi�cie na
etapie mojej obecnej pracy z dzieæmi s³abo
s³ysz¹cymi i nies³ysz¹cymi jest to trudniej-
sze. Muszê zaczynaæ od obrazów i sytuacji
za pomoc¹ gestów jêzyka migowego. Pó�-
niej nastêpuje zrozumienie przez nich tego,
co normalnie s³ysz¹cy zrozumie szybciej.

Ksi¹dz ma katechezê dla dzieci nies³ysz¹-
cych lub s³abo s³ysz¹cych. Ludzie ci maj¹
poczucie pewnego dyskomfortu w kon-
takcie z drugim cz³owiekiem. Jak to siê
objawia?
Najczê�ciej jest to brak ³atwo�ci kontaktu z
drugim cz³owiekiem. Powszechne do�wiad-
czenie wskazywa³oby, ¿e osoba g³ucha czy
s³abos³ysz¹ca ma pewn¹ barierê, barierê
kontaktu ze wzglêdu na utrudniony kontakt

s³owny. Jest to jednak pozorne wra¿enie.
Kiedy patrzê na ich kontakty z dzieæmi s³y-
sz¹cymi tej bariery nie widaæ.

Jêzyk migowy to zestaw znaków, gestów.
Czy pos³uguj¹c siê znakami, które maj¹
swoj¹ ograniczono�æ przekazu, jest mo¿-
liwe, by dok³adnie przekazaæ to, co zapi-
sane jest w Pi�mie �wiêtym tak, by ani
jota nie by³a dodana, ani ujêta? Czy opo-
wiadanie o wydarzeniach biblijnych w
jêzyku migowym nie powoduje jaki� roz-
terek ksiêdza i nie kusi, by lepiej odes³aæ
s³uchaczy do oryginalnego tekstu Pisma
- niech sobie sami doczytaj¹?
Rozterki mam ogromne bo wiem, ¿e prawda
o Panu Jezusie, o Panu Bogu, nie jest do
koñca zrozumia³a przez g³uchych i s³abos³y-
sz¹cych. I jej sposób zrozumienia jest od-
mienny od naszego. Ale takie próbowanie
przek³adania Ewangelii na jêzyk migowy,
upraszczania s³ów, tre�ci - jest sposobem,
jak siê okazuje, nie do koñca skutecznym.
Dlatego te¿ moje przepowiadanie w jêzyku
migowym sk³ania siê bardziej w kierunku za-
ciekawienia Ewangeli¹. Jej tre�ci¹, jej obra-
zami. Niew¹tpliwie przyk³adem skuteczno�ci
takich spotkañ s¹  warsztaty biblijne, które
prowadzone s¹ w Warszawie, przez wycho-
wawców w Instytucie Osób G³uchoniemych.

Wejd�my na wy¿szy poziom abstrakcji.
Na przyk³ad pos³uguj¹cy siê jêzykiem
werbalnym i konkretnymi s³owami sta-
wiaj¹ sobie pytanie: Czy Pan Bóg jest
bardziej transcendentny czy bardziej im-
manentny? G³uchemu trudno zadaæ takie
pytanie i chyba nie da siê tego wyt³uma-
czyæ, prawda?
Rzeczywi�cie jest to trudne. Transcendent-
no�æ Pana Boga jest nie do �przemigania�.
Dla mnie jest to podobne do filozoficznej
prawdy, która mówi, ¿e albo co� jest, albo
czego� nie ma. Dla osoby g³uchej te¿ nie ma
koloru �szarego�: albo co� jest �czarne�, albo
jest �bia³e�, nawet w sensie rozumienia tre-
�ci.

Obserwuje ksi¹dz m³odzie¿ g³uch¹ w jej
�rodowisku �naturalnym� - swoim, tj. g³u-
chych. Mówi gestami i znakami doskona-
le i wszêdzie, w ko�ciele, w tramwaju, na
odleg³o�æ, wszêdzie mówi¹. Co jest jej
najwiêkszym problemem?
Najwiêkszym problemem jest mówienie czy
opowiadanie, które nazwaliby�my �abstrak-
cyjnym�. Osoba g³ucha kiedy rozmawia,
przekazuje informacje: co� by³o, co� siê
wydarzy³o, kto by³, co� zrobi³ i dlaczego.
Choæ coraz czê�ciej zauwa¿a siê dzielenie
tym, co wa¿ne, warto�ciowe. Tak jak opo-
wiadanie przez m³odzie¿ o swoich ¿yciowych
planach, marzeniach

I jest to na przyk³ad opowiadanie kawa-
³ów?
Opowiadanie kawa³ów jest bardzo trudne.
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Jaka jest kondycja wspó³czesnych m³o-
dych?
Odnoszê wra¿enie, ¿e s¹ mocni choæ tro-
chê w dzisiejszej rzeczywisto�ci zagubieni.
Widaæ jak wielu m³odych poszukuje. Nie
odnoszê tego do konkretnych m³odych osób,
grup m³odzie¿y, czy te¿ dzieci. Ale general-
nie patrz¹c zauwa¿a siê proces poszukiwa-
nia tego co jest dla nich wa¿ne, warto�cio-
we. Jest to te¿ poszukiwanie osoby - kogo�,
kto stanie siê dla nich autorytetem. To da³o
siê zauwa¿yæ przy okazji �mierci i uroczy-
sto�ci pogrzebowych  Ojca �wiêtego Jana
Paw³a II. To zainteresowanie siê nagle jego
s³owami, obecno�ci¹, jego pasterzowaniem,
jego byciem papie¿em - jako przywódc¹ Ko-
�cio³a - w takim ludzkim pojmowaniu. To po-
szukiwanie zosta³o nieco zaspokojone przez
te niesamowite wydarzenia, które nam
wszystkim wskaza³y kierunek ¿yciowej dro-
gi.

Obserwowali�my wszyscy wielkie poru-
szenie, by³a potêga modlitwy, by³y czu-
wania. I sami m³odzi za pomoc¹ wspó³-
czesnych �rodków: SMS'ów, Gadu-Gadu,
skrzykiwali siê, tworzyli pewne sytuacje
modlitwy, wspominania, a jednocze�nie
sami siê w tym odnajdywali. Dotychczas
w Polsce, poza miesi¹cami wybuchu �So-
lidarno�ci� takich obrazów nie ogl¹dali-
�my. Sk¹d siê to bierze?
To siê bierze z tego co przed chwil¹ powie-
dzia³em i do czego wracam. Te dni dla mnie
by³y ogromnym prze¿yciem. To, co przypro-
wadza³o wielu na te spotkania - to pytanie o
cel ¿ycia. I sta³o siê w³a�nie nie tak, jak ja -
jako ksi¹dz - spodziewa³bym siê, ¿e zaczn¹
siê pytaæ o Pana Boga, o wiarê. Tak my wszy-
scy musimy zapytaæ o sens ¿ycia i trzeba
nam wszystkim by³o doczekaæ takiej chwili.
Do�wiadczy³em tego w rozmowach z lud�-
mi, którzy przychodzili i pytali: �Czy ksi¹dz
mo¿e mnie wys³uchaæ?, Czy ksi¹dz ma dla
mnie czas? Proszê ksiêdza, dlaczego tak siê
dzieje, co siê dzieje? Jak mamy ¿yæ? Co
mamy teraz zrobiæ? Co jest dla nas dzisiaj
najwa¿niejsze?� Szokuj¹ce i zastanawiaj¹-
ce by³y to chwile dla mnie - ksiêdza - i my-
�lê, ¿e by³y te¿ drog¹ nawrócenia. Bo ¿eby
odpowiedzieæ na ich pytania musia³em sam
siebie zapytaæ: - Cz³owieku jaki jest sens
twojego ¿ycia?

Zmieñmy temat. Jakie ksi¹dz lubi kolo-
ry?
Dwa kolory, zielony z racji zainteresowania
kultur¹ irlandzk¹ i muzyk¹ i niebieski, który
by³ mi zawsze bliski - �maryjny�.

W duszpasterstwie to chyba lubi ksi¹dz
równie¿ i bia³y i ¿ó³ty. Sk¹d siê wziê³o
zainteresowanie wêdrowaniem religij-
nym, którym s¹ np. pielgrzymki do Czê-
stochowy? Czy ksi¹dz móg³by powie-
dzieæ ile to kilometrów ju¿ przeszed³?
Czternasty raz ju¿ bêdê w tym roku pielgrzy-
mowa³ na Jasn¹ Górê, a kilometrów nie zli-
czê. Na pocz¹tku by³o to zainteresowanie
czym� nowym.  Z mojej rodzinnej parafii piel-
grzymowali, oprócz moich rówie�ników, lu-
dzie ode mnie starsi i mnie to poci¹ga³o -
odkrycie nowej rzeczywisto�ci wiary. To by³a

ósma klasa szko³y podstawowej. Pierwsza
pielgrzymka by³a dla mnie bardzo wa¿na i
pó�niej nie wyobra¿a³em sobie wakacji bez
pielgrzymki. Pielgrzymka jest równie¿ rodza-
jem poszukiwañ ludzi m³odych.

Jest intencja, wysi³ek fizyczny, wêdrowa-
nie w grupie, konieczno�æ zauwa¿enia
drugiej osoby. Co zostaje po pielgrzym-
ce?
Zostaj¹ prze¿ycia spotkania z drugim cz³o-
wiekiem, w drodze do Matki. Podczas wê-
drówki poznajemy to kim jeste�my dla dru-
giego cz³owieka, kim jeste�my dla siebie. Aby
w koñcu odkryæ kim jeste�my dla Boga i Kim
On jest dla nas.

Czy móg³by ksi¹dz powiedzieæ jak bêdzie
w tym roku?
Gdy chodzi o Pielgrzymkê Promienist¹, zo-
stajemy przy tradycyjnej dacie, tj. wyj�cie na
szlak pielgrzymkowy 27 lipca, a 5 sierpnia
planujemy stan¹æ przed jasnogórskim obli-
czem Matki Pana Jezusa. Rozpoczniemy
wêdrówkê Msz¹ �wiêt¹ o godz. 6.00 i po niej
wyruszymy na szlak pielgrzymkowy.

Wróæmy jeszcze na moment do tych py-
tañ m³odych - �Kim jestem? Dok¹d zmie-
rzam?� Jak w te pytania wpisuje siê Led-
nica?
Jest odpowiedzi¹ na te pytania. Jest
ogromn¹ odpowiedzi¹. ̄ a³ujê, ¿e w tym roku
nie mog³em byæ. Takiej Lednicy na co dzieñ

brakuje m³odym. My�lê, ¿e warto by³oby Led-
nicê �ci¹gn¹æ� przez ca³y rok w wymiarze
wspólnot parafialnych. My�lê, ¿e warto spró-
bowaæ.

Czyli, jak g³osi has³o: - �¯yj Lednic¹ ca³y
rok�.
Tak. My�lê, ¿e tak mo¿na by to uj¹æ.

A co jest fenomenem Lednicy?
Fenomenem Lednicy jest to, ¿e tak wielu lu-
dzi m³odych pragnie wspólnie spêdziæ czas
przy Panu Bogu. Jest przecie¿ wieczór i noc
i praktycznie wczesne godziny poranne. Ca³y
czas otrzymuje siê tre�æ, obraz, �wiat³o i
wszystko zwi¹zane jest z Panem Bogiem.
Wielu m³odych ludzi pragnie to zobaczyæ,
us³yszeæ, prze¿yæ.

Ile razy by³ ksi¹dz na Lednicy?
Na Lednicy by³em trzy razy. Niestety tylko
trzy razy, choæ chcia³oby siê wiêcej.

W maju czêsto widywa³o siê ks. Dariusza
przy figurze Matki Bo¿ej Fatimskiej u zbie-
gu ulic Twardzickiego i Bo³tucia oko³o
godziny 21.00. Czym s¹ dla ksiêdza na-
bo¿eñstwa majowe, bo chyba nie tylko
mo¿liwo�ci¹ opowiadania o bacy?
Bardzo jestem przywi¹zany do nabo¿eñstw
przy Figurze Matki Bo¿ej. Od najm³odszych
lat dzieciñstwa w mojej rodzinnej parafii lu-
dzie gromadzili siê przy krzy¿u. Pó�niej ju¿
w seminarium na nabo¿eñstwo majowe cho-
dzili�my do naszego ogrodu seminaryjnego
i walcz¹c z komarami, których chmary nas
ci¹gle atakowa³y, prze¿ywali�my niezwyk³e
chwile spotkañ z Maryj¹. To by³a dla mnie
kontynuacja tych wspomnieñ z dzieciñstwa.
A ju¿ w kap³añstwie by³o Nak³o nad Noteci¹,
gdzie by³em równie¿ poruszony prze¿ywa-
niem przez ludzi majowego nabo¿eñstwa. Te
spotkania �U Matki� mogê realizowaæ tak¿e
tu - u Królowej Mêczenników.

Czy mo¿na mówiæ o jakim� rytuale tych
nabo¿eñstw przy Figurze?
Te nabo¿eñstwa, maj¹ swój �scenariusz�.
Mo¿na wiêc w pewnym sensie mówiæ o ry-
tuale.

Czym by³o dla ksiêdza dopisanie jednej
zwrotki do pie�ni �Panience na dobra-
noc�?
W tej zwrotce, w której wspominamy Ojca
�wiêtego, to przede wszystkim modlitwa w
Jego intencji: i tym by³ym i tym obecnym. I
dla mnie jest to wyraz takiego duchowego
³¹czenia pos³ugi Jana Paw³a II, ogromnego
�wiadectwa i dziedzictwa jakie pozostawi³ z
tym, co niesie ze sob¹ Benedykt XVI, otwar-
ty na cz³owieka, na �wiat, otwarty na wszyst-
kich. I tutaj nasza modlitwa zawarta w tej
pie�ni jest pamiêci¹ o tych dwóch niezwy-
k³ych wspó³czesnych aposto³ach. Sama
zwrotka, w odniesieniu do Jana Paw³a II,  jest
pewnym sentymentalizmem, ale pozytyw-
nym. Przypomnieniem o naszym Wielkim
Rodaku.

Koniecznie muszê zapytaæ o celebracje
wspomnienia �w. Miko³aja. Kto dzi� cze-
ka na �wiêtego Miko³aja?
Chyba wszyscy. Tradycja takiego sposobu
�wiêtowania wspomnienia �wiêtego Miko³a-

KS. DARIUSZ WESO£EK
Urodzi³ siê 10.01.1974 w Bydgoszczy. Po

ukoñczeniu szko³y �redniej wst¹pi³ do Pry-
masowskiego Wy¿szego Seminarium Du-
chownego w Gnie�nie. Napisa³ pracê magi-
stersk¹ z teologii moralnej nt. �Moralna oce-
na biomedycznych eksperymentów w zakre-
sie pocz¹tków ¿ycia ludzkiego w �wietle In-
strukcji Donum Vitae�. �wiêcenia kap³añskie
z r¹k JE ks. Arcybiskupa Henryka Józefa Mu-
szyñskiego otrzyma³ 22.05.1999 r.

Po ukoñczeniu studiów podj¹³ pracê dusz-
pastersk¹ w parafii pw. �w. Wawrzyñca w
Nakle n/Noteci¹. Na mocy dekretu prze³o¿o-
nych od 2002 roku, zosta³ skierowany do
parafii pw. Matki Boskiej Królowej Mêczen-
ników w Bydgoszczy. Do podstawowych obo-
wi¹zków nale¿y opieka duszpasterska nad
osobami g³uchymi i m³odzie¿¹ s³abos³ysz¹c¹
i nies³ysz¹c¹ z O�rodka Szkolno-Wychowaw-
czego dla Dzieci Nies³ysz¹cych im. gen. Sta-
nis³awa Maczka w Bydgoszczy oraz obowi¹z-
ki wikariusza w parafii.

Zna jêzyk migowy. Lubi czynny odpoczy-
nek. Imieniny obchodzi 19. grudnia.
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nym pokazywaniem sobie tego co dobre i
tego co z³e i my�lê, ¿e w tym zachowaniu
wci¹¿ jestem dzieckiem.

[dokoñczenie ze str. 4] Jak ksi¹dz wypoczywa?
W górach wypoczywam najlepiej.  Natomiast
tak na co dzieñ lubiê wyjechaæ poza miasto,
spacery, pobyt gdzie� na wsi, nawet pracu-
j¹c, pomagaj¹c. Dla mnie jest to zawsze
wypoczynek, nawet gdy jest to jednodniowy
wyjazd raz w miesi¹cu bez okre�lonego celu.
Jest to dla mnie prawdziwy psychiczny od-
poczynek.

Serdecznie dziêkujê za rozmowê - Bóg
zap³aæ.
Od redakcji:  Rozmowê przeprowadzono na
plebanii 16. czerwca 2005 roku. Ks. Dariusz
przekaza³ pozdrowienia dla Czytelników na-
stêpuj¹cej tre�ci:  Serdeczne, pe³ne pro-
miennej, modlitewnej pamiêci pozdro-
wienia dla wszystkich czytelników �Na
o�cie¿�  - ks. Dariusz Weso³ek

Powitamy relikwie �wiêtej z ró¿¹

DOKTOR KO�CIO£A

W dniu 8 lipca powitamy w naszej parafii
relikwie jednej z najpopularniejszych �wiêtych
ubieg³ego wieku. Ju¿ dzi� jej obrazy, lub fi-
gury mo¿na spotkaæ w wielu ko�cio³ach ca-
³ego �wiata. Mowa tu o �wiêtej Teresie od
Dzieci¹tka Jezus.

Aby do tak wa¿nej uroczysto�ci w parafii
byæ przygotowanym, nale¿y wiedzieæ, kim
by³a ta �wiêta, oraz czym zas³u¿y³a siê na
takie uwielbianie. Uwielbianie, bo jej relikwie,
jak ¿adne inne, pielgrzymuj¹ po �wiecie.

Dom rodzinny
Teresa urodzi³a siê w nocy z 2 na 3 stycz-

nia 1873 roku w Alençon, w pó³nocnej Fran-
cji. By³a najm³odsz¹ - dziewi¹t¹ córk¹ Ludwi-
ka i Zelli Martin. Gdy mia³a zaledwie 4 lata
zmar³a jej matka. Ojciec z liczn¹ rodzin¹, aby
znale�æ lepsze warunki ¿ycia, przeniós³ siê
do Lisieux.

Tereska maj¹c 10 lat powa¿nie zachoro-
wa³a, tak, i¿ my�lano, ¿e umrze. Wysz³a z tej
choroby, ale zupe³nie odmieniona. Sta³a siê
zamy�lona i pe³na mi³o�ci do Chrystusa. Po-
g³êbieniem tego stanu by³o przyjêcie przez
ni¹ w 1884 roku I Komunii �wiêtej. Ta 11 let-
nia wówczas dziewczynka powtarza³a przy
ka¿dej sposobno�ci: �Ju¿ nie ¿yjê ja, ¿yje we
mnie Chrystus�. To dla Chrystusa chcia³a po-
zyskiwaæ wszystkich grzeszników, dla Niego

odrzuca³a jako ofiarê wszelkie ¿yciowe przy-
jemno�ci.

Jej nadrzêdnym celem sta³o siê jak naj-
bardziej zbli¿yæ do Mistrza. Ta mi³o�æ sk³oni-
³a j¹ do wst¹pienia do Klasztoru Karmelita-
nek Bosych w Lisieux. Okaza³o siê jednak,
¿e nie by³o to wcale ³atwe. Teresa mia³a do-
piero 15 lat i prze³o¿ona nie przyjê³a jej. Nie
wyrazi³ te¿ zgody miejscowy biskup, nie uczy-
ni³ wyj¹tku dla niej nawet papie¿ Leon XIII.
Musia³a zatem poczekaæ jeszcze rok, nim zi-
�ci³o siê jej marzenie.

¯ycie klasztorne
Po przekroczeniu bramy klasztornej  uczy-

ni³a postanowienie: �Chcê byæ �wiêt¹�.
W styczniu 1889 roku odby³y siê ob³óczy-

ny i przyjê³a zakonne imiê Teresa od Dzie-
ci¹tka Jezus i �wiêtego Oblicza.

Drugim jej postanowieniem by³o zbawiaæ
grzeszników i modliæ siê wiele za kap³anów.
Mimo m³odego wieku, bo maj¹c zaledwie 16
lat, zadziwia³a wszystkich wielk¹ duchow¹
dojrza³o�ci¹. Sama sobie opracowa³a taki
program ¿ycia, którego ostatecznym celem
bêdzie niebo. �wiadomie te¿ wybra³a zakon
o najsurowszej regule. Bardzo szybko prze-
³o¿ona uzna³a j¹ za niezwyk³¹ indywidual-
no�æ, jakiej jeszcze nie spotka³a w ¿yciu. Za-
uwa¿y³a te¿, ¿e Teresa ma ogromny wp³yw
na innych, dlatego w trzy lata po z³o¿eniu �lu-
bów wyznaczy³a j¹ na mistrzyni¹ nowicjuszek.
Swoj¹ postaw¹ i przyk³adem wprowadzi³a
nowicjuszki w ¿ycie zakonne pe³ne wyrze-
czeñ, ale nacechowane  pe³ni¹ duchowych
prze¿yæ na modlitwie i mi³o�ci¹ do Boga i lu-
dzi.

Ta jej droga dzieciêcej ufno�ci i czynienia
ma³ych rzeczy doprowadzi³y j¹ ju¿ za ¿ycia
do szczytu �wiêto�ci. Ona ca³kowicie i bez-
granicznie zaufa³a Bogu odkrywaj¹c prawdzi-
we przes³anie Ewangelii, które czêsto powta-
rza³a: - �Bóg naprawdê jest naszym Ojcem,
a my naprawdê jeste�my Jego dzieæmi�. W
pokonywaniu trudów ¿ycia klasztornego prak-
tykowa³a mi³o�æ bli�niego, a w tym odnajdy-
wa³a sens ¿ycia. Dziêki modlitwom, szcze-
gólnie za kap³anów i misjonarzy, zakonnica
która nigdy nie opu�ci³a swego klasztoru zo-

sta³a og³oszona patronk¹ Misji.
¯y³a ze swymi wspó³siostrami niczym siê

nie wyró¿niaj¹c. Jednak choroba robi³a spu-
stoszenie w jej organizmie. Dopiero w rok
przed �mierci¹, gdy gru�lica post¹pi³a tak
dalece, ¿e pojawi³y siê krwotoki, os³abienie i
wysoka gor¹czka, wspó³towarzyszki u�wia-
domi³y sobie, ¿e ich najm³odsza i najwybit-
niejsza siostra jest nieuleczalnie chora. Wte-
dy dopiero pozna³y prawdziw¹ warto�æ jej
�wiêtej duszy. Zmar³a w dniu 30 wrze�nia
1897 roku w wieku 24 lat.

�wiêta Teresa pragnê³a �mierci, jednak
nie po to by unikn¹æ cierpieñ, ale tylko dlate-
go, ¿e odczuwa³a gor¹ce pragnienie nieba.
Wierzy³a zreszt¹ g³êboko, ¿e dopiero po
�mierci rozpocznie siê jej prawdziwa misja
szczególnej orêdowniczki dla tych, których
ziemska wêdrówka jeszcze siê nie skoñczy-
³a. Przed �mierci¹ przyrzek³a swoim wspó³-
towarzyszkom, by powiedzieli szeroko, ¿e
bêdzie z nieba �spuszczaæ deszcz ró¿�, dla-
tego ikonografia przedstawia j¹ z narêczem
tych kwiatów oznaczaj¹cych ³aski otrzymane
od Boga za jej wstawiennictwem.

�wiêto�æ
Po �mierci, przez ca³y XX wiek zachwy-

ca³a, zarówno ma³ych, jak i wielkich tego
�wiata. Zachwyca³a umi³owaniem i konse-
kwentnym d¹¿eniem do �wiêto�ci. W 1923
roku papie¿ Pius XI beatyfikowa³ j¹, a ju¿ w
dwa lata pó�niej zosta³a wpisana do grona
�wiêtych Ko�cio³a. Ten sam papie¿ w 1927
roku og³osi³ j¹ wraz z �w. Franciszkiem Ksa-
werym g³ówn¹ patronk¹ misji katolickich. W
1997 roku Jan Pawe³ II nada³ jej tytu³ Dokto-
ra Ko�cio³a.

 Zbli¿my siê do niej. Przygotujmy siê du-
chowo, by�my zdali sobie sprawê z tej wa¿-
nej chwili. Tak nam, tym których patronk¹ jest
Królowa Mêczenników potrzeba wzmocnie-
nia w ¿yciu. Upraszajmy , aby na ka¿dego z
nas choæ jeden p³atek jej ró¿y sp³yn¹³. Za-
ufajmy Bogu tak, jak ona to potrafi³a i otrzy-
mane dobro pomna¿ajmy w naszym codzien-
nym ¿yciu.

KFAD

ja powsta³a w Nakle. Nie ukrywam, ¿e dla
mnie, nauczycielem takiego kontaktowania
i szukania form kontaktu z dzieæmi, by³ ksi¹dz
Grzegorz Fabiszak, wówczas wikariusz w
Kcyni. Kontynuatorem tego nauczania jest
obecny ksi¹dz proboszcz Jan Andrzejczak,
któremu zawdziêczam wiele, je�li chodzi o
tê p³aszczyznê spotkania z cz³owiekiem.

Czuje siê ksi¹dz jeszcze dzieckiem?
Generalnie czujê siê dzieckiem, bo wci¹¿
jeszcze muszê uczyæ siê wielu rzeczy i siê
uczê. I niekiedy nawet buntujê siê, ¿e powi-
nienem co� ju¿ wiêcej wiedzieæ i rozumieæ.
Moje rozumienie jest rozumowaniem cz³o-
wieka, który próbuje co� innym wskazaæ.
Jednak zaczynam coraz czê�ciej zauwa¿aæ,
¿e nasze ludzkie relacje s¹ takim wzajem-
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3 czerwca
Nareszcie koniec tygodnia, mo¿na zapo-

mnieæ o szkole, choæ na 3 dni. Wyci¹gam z
szafy koszulkê z rybk¹, czarn¹ chustkê z
takim samym logo, pakujê je do plecaka i
udajê siê na dworzec g³ówny, sk¹d ruszam
w trasê. Moim dzisiejszym celem jest Po-
znañ.

W poci¹gu spotykam ciekawych ludzi,
m.in. kobietê ok. 60 lat pracuj¹c¹ na lapto-
pie i rozmawiaj¹c¹ przez telefon komórko-
wy. Przychodzi mi do g³owy refleksja, ¿e
chcieæ to móc...

Po trzygodzinnej podró¿y docieram do
Poznania, tam udajê siê na nocleg i jak naj-
szybciej k³adê siê spaæ, by zregenerowaæ si³y
na trudny dzieñ pracy. Przed snem oczywi-
�cie modlitwa: �Bo¿e pomó¿ mi jutro byæ
dobr¹, niech moja praca przynosi owoce i
pomaga lepiej prze¿yæ spotkanie m³odym, z
którymi bêdzie mi dane siê spotkaæ.�

4 czerwca
5:30 s³yszê d�wiêk mojej komórki, to znak,

¿e czas ju¿ wstaæ. Szybka poranna toaleta,
lekkie �niadanie i do samochodu, który ma
dostarczyæ mnie na pola lednickie. Czujê ju¿
lekkie podniecenie, ¿e po raz kolejny bêdê
mog³a realizowaæ siê w recepcji. Spotkanie
odbywa siê ju¿ po raz IX, ja bêdê na nim po
raz VIII, a jako wspó³organizator po raz 2,
wiêc idea spotkania, nie jest mi obca. Ju¿
wcze�niej dok³adnie pozna³am plan pola i
program spotkania, by móc udzielaæ odpo-
wiednich informacji przybywaj¹cym pielgrzy-
mom.

7:00 docieramy nad jezioro. Okazuje siê,
¿e namioty dopiero w przygotowaniu, a piel-
grzymi ju¿ czekaj¹. Daje siê odczuæ lekko
nerwow¹ atmosferê w�ród nas. Ochrona sta-
ra siê jak mo¿e, przenosz¹ namioty, wbijaj¹
�ledzie, spiesz¹ siê, by nie kazaæ za d³ugo
czekaæ przyby³ej ju¿ m³odzie¿y. Recepcjoni-
�ci w tym czasie zaczynaj¹ nosiæ �piewniki i
�wieczki. Chwilê pó�niej dociera grupa gim-
nazjalistów z opiekunami, którzy te¿ bêd¹ w
recepcji, razem rozmieszczamy pozosta³e
gad¿ety po namiotach.

9:00 ochroniarze zaczynaj¹ wpuszczaæ
czekaj¹cych od ponad 2 godzin przed wej-
�ciem pielgrzymów, my obdarowujemy ich,
w zamian za symboliczne 5z³, tzw. pakietem
lednickim, który zawiera w sobie bransolet-
kê, �piewnik, �wieczkê, pierniczek i wej-
�ciówkê (bilet wstêpu zachowaæ do kontro-
li). Gdy mamy chwilê wytchnienia spogl¹da-
my na drogê od Imio³ek i tê z drugiej strony
- od Skrzetuszewa, wci¹¿ nadci¹gaj¹ t³umy,
grupy zorganizowane i nie tylko. Najwiêksz¹
grup¹ by³a licz¹ca sobie 210 osób. Przez
recepcjê, w której pracowa³am - nr 2, prze-
chodzi³y grupy z ró¿nych zak¹tków Polski:
�l¹sk, Mazowsze, Roztocze...a tak¿e oczy-
wi�cie Bydgoszcz. Jedna z grup, jak dowie-
dzia³am siê od przewodnika, z miejsca za-
mieszkania wyruszy³a ju¿ w pi¹tek o 23:30.
Inna z grup po drodze pojecha³a do Liche-
nia. Z drugiej strony namiotu, w recepcji nr

Z pamiêtnika lednickiego recepcjonisty

NA FURCIE LEDNICY
3, gdzie pracuj¹ mój brat i jego ¿ona poja-
wiaj¹ siê pielgrzymi z Bia³orusi.

Co jaki� czas spogl¹damy nerwowo na
niebo... Pogoda bardzo zmienna, raz chmu-
ry, raz s³oñce, ca³y czas jednak ¿yjemy na-
dziej¹, ¿e tym razem deszcze nas omin¹. Po
pewnym czasie okazuje siê, ¿e prawa fizyki
siê sprawdzaj¹, �woda przyci¹ga wodê� i
przez pole przechodzi potê¿na ulewa. W tym

samym momencie okazuje siê, ¿e mamy nie-
szczelny namiot.

15:00 w sektorach coraz pe³niej, przy-
chodz¹ do nas z informacji: - �Mówcie lu-
dziom, ¿e sektory do E i do 6 pozajmowane
i ¿eby grupy zorganizowane ju¿ siê tam nie
pcha³y�. Ruch na drodze nie maleje, a wrêcz
przeciwnie, ludzi coraz wiêcej, z czym wi¹-
¿e siê te¿ wiêcej pracy. Z czasem okazuje
siê, ¿e 30 recepcji to wcale nie tak du¿o, jak
siê wydawa³o. Powoli zaczynam traciæ g³os,
bo muszê ka¿demu z przewodników grup
przekazaæ najwa¿niejsze informacje, a zaj-
muje to oko³o 2-3 minut. Ale czego nie robi
siê na Bo¿¹ Chwa³ê.

17:00 na polach zaczyna siê spotkanie, a
ludzie wci¹¿ przychodz¹. Staramy siê s³y-
szeæ, co siê dzieje pod ryb¹, ale okazuje siê
to bardzo ciê¿kim zadaniem.

Oko³o 20stej, wszystkie recepcje powoli
koñcz¹ swoj¹ pracê, znosz¹ pozosta³e pa-
mi¹tki do magazynu, a my jako jedna z g³ów-
nych recepcji pracujemy dalej. Ludzie przy-
chodz¹ nadal, z mniejszym natê¿eniem, ale
trzeba nam troszczyæ siê o ka¿dego.

22:00 koñczymy nasz¹ pracê, ¿egnamy
siê z koordynatork¹ has³em, �to do przysz³e-
go roku� i udajemy siê do sektora. Dziêki
identyfikatorom przedostajemy siê do sek-
tora pod sam¹ bramê - rybê. Dla s³u¿b zo-
sta³ przygotowany sektor po drugiej stronie,
ale udaje nam siê przedostaæ w wybrane
miejsce. Mimo ogromnego zmêczenia, po 15
godzinach wyczerpuj¹cej pracy, wraz z in-
nymi �piewamy i tañczymy, bierzemy jak
najbardziej aktywny udzia³ w spotkaniu. Uda-
je nam �za³apaæ siê� na przemówienie pa-
pie¿a Benedykta XVI, na przyjêcie testamen-
tu Jana Paw³a II i na wybór Jezusa Chrystu-
sa na naszego Pana. Po przej�ciu przez bra-
mê udajemy siê do samochodu i wracamy
do domu, �piewaj¹c sobie w my�li: �Szuka-
³em was, a teraz wy do mnie przychodzicie...�

5 czerwca
Do domu przyje¿d¿amy o 3:15 ... mimo

g³odu nie ma si³ na jedzenie, nawet nie ma
si³ by zasn¹æ. Budzê siê po 7 godzinach snu,
okazuje siê, ¿e nie mogê mówiæ, ale czujê
siê spe³niona i zadowolona z wykonanej pra-
cy i prze¿ytej czê�ci spotkania, a tak¿e �wia-
doma, ¿e zrobiê wszystko, by ¿adnej Ledni-
cy ju¿ nie opu�ciæ.

Jak widaæ moje lednickie prze¿ycia s¹
bardzo bogate, my�lê, ¿e wielu uczestników
równie¿. Ka¿dy ma swoj¹ lednick¹ historiê.
Je�li Ty nale¿ysz do m³odzie¿y, która by³a
na Lednicy w tym roku lub w latach ubieg³ych,
przy�lij do naszej redakcji swoje prze¿ycia,
podziel siê swoimi wra¿eniami, mo¿e zachê-
cisz kogo� do przyjazdu na Lednicê w 2006
r, której tematem przewodnim bêdzie �Jezus
jako Drog¹� (w planach ka¿dy uczestnik ma
dostaæ buty do nieba) i dziêki Tobie bêdzie
nas wiêcej ni¿ w tym roku, czyli ponad 200
tysiêcy.

ZOSIA

Strój lednicki, fot. Zosia

Lednickie dary 2005, fot. Zosia

Czuwanie z Janem Paw³em II, fot. Mietek
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Duszpasterstwo Akademickie OO. Dominika-
nów: ul. Ko�ciuszki 99, 61-716 POZNAÑ
tel. (061)8523134; fax (061) 852 38 67

Lednica
Seniora

Z naszej parafii wyjad¹ doro�li na Ledni-
cê Seniora, która odbêdzie siê 3. wrze�nia
2005 r. Niebawem  rozpoczn¹ siê zapisy
chêtnych.

Aby u³atwiæ podjêcie decyzji w tej spra-
wie podajemy ramowy  program spotkania:

12:00  Anio³ Pañski
12:15 Przywitanie; Historia Lednicy

- o. Jan Góra OP
13:00 Chrystus w dziejach naszego

narodu - �Misterium o Chrystu-
sie Frasobliwym�

14:00 Chrystus w moim ¿yciu �Nabo-
¿eñstwo odnowienia chrztu
�wiêtego�

15:00 Koronka do Bo¿ego Mi³osier-
dzia

15:30 MSZA �WIÊTA;
Przekazanie wiary
nastêpnym pokoleniom

16:30  Adoracja Naj�wiêtszego
Sakramentu

17:00 Ró¿aniec za zmar³ych;
szczególnie za Ojca �wiêtego,
Jana Paw³a II; przekazanie
duchowego testamentu Jana
Paw³a II

18:00 B³ogos³awieñstwo na rozes³anie
i przej�cie przez Bramê
III Tysi¹clecia.

Po Lednicy 2005

BOSKA ULEWA

Zgodnie z has³em spotkania na Lednicy
2005 �Spotkajmy siê u �ród³a�, wszyscy
uczestnicy IX ju¿ spotkania �Pod Ryb¹� mieli
je okazjê prze¿yæ w sposób symboliczny i
dos³owny.

Wczesnym rankiem z naszej parafii wyru-
szy³y 4 autokary m³odych (oko³o 200 osób).
Pojechali na Lednicê i pielgrzymi indywidu-
alni. Po przybyciu na plac, zajêciu dogod-
nych miejsc nast¹pi³o radosne oczekiwanie
na Spotkanie.

Krótko po 17.00, gdy jeszcze by³a dobra
pogoda (nie pada³o), rozpoczê³o siê tego-
roczne czuwanie. Na rozpoczêcie - tradycyj-
nie ju¿ - w procesji - wniesiono relikwie �wiê-
tych: patrona Polski - �wiêtego Wojciecha,
�wiêtej Jadwigi, �wiêtej Kingi oraz b³ogos³a-
wionej Jolanty, przywiezione przez pielgrzy-
mów z Wêgier.

Nastêpnie �wypadki� potoczy³y siê wartko.
By³o kolejne procesje �tematyczne�, wielkie

widowisko historyczno-religijne w 9 ods³o-
nach, pojawienie siê Chrystusa Frasobliwe-
go, prawdziwy �prolog� do Chrztu z nieba ze
strumieniami wody.

Nastêpnie kap³ani pokropili uczestników
wod¹ z Jeziora Lednickiego, wcze�niej na
miejscu po�wiêcon¹. Powoli dzieñ siê chyli³
ku zachodowi, gdy rozpoczê³a siê Euchary-
stia. Krótko przed 22.00 celebracjê zatrzy-
mano po modlitwie wiernych, by na ca³¹
Polskê przekazaæ obrazy z Lednicy i prze-
s³anie papie¿a Benedykta XVI. I w tym mo-
mencie prze¿yli�my drug¹ ulewê.

Po Eucharystii sz³y dalsze procesje przy-
bli¿aj¹ce kulminacyjny moment wyboru Chry-
stusa. Akt ten potwierdzi³a cisza adoracji
Naj�wiêtszego Sakramentu.

Krótko po pó³nocy, tu¿ przed przej�ciem
przez Rybê, by³a okazja pój�cia za g³osem
refleksji animatora Lednicy o. Jana Góry -
Nie rzucaj w bli�niego kamieniem, kamie-
niem �s³owa�, ale z³ó¿ go na drodze prowa-
dz¹cej do Chrystusa. Ka¿dy, kto przywióz³
kamieñ na Lednicê, mia³ okazjê do wykona-
nia takiego gestu.

Niech te obrazy przywo³ane oczami wy-
obra�ni  przypomn¹ jego uczestnikom jak
by³o, a tym, co nie mieli okazji uczestniczyæ,
niech bêd¹ zachêt¹ do przyjazdu z wnuka-
mi na LEDNICÊ SENIORA (progam obok)
lub za rok 3. czerwca 2006 roku.

FRED

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

Bo¿e Cia³o 2005

EUCHARYSTYCZNA MANIFESTACJA
Uroczysto�æ Cia³a i Krwi Pañskiej, zwane

w polskiej tradycji �wiêtem Bo¿ego Cia³a
powita³a nas piêkn¹ pogod¹.

Mszê �wiêt¹ o 8.30, poprzedzaj¹c¹ pro-
cesjê, celebrowa³ ks. proboszcz Jan Andrzej-
czak. Pie�ni¹ �Twoja cze�æ chwa³a� od o³ta-
rza wyruszy³a procesja. W tym roku szli�my
ulicami: Bo³tucia, Twardzickiego, Kleeberga,
Berlinga, Fiedlera i ponownie Bo³tucia.

Na czele procesji niesiono krzy¿ procesyj-
ny (w naszej parafii w krzy¿u znajduj¹ siê
relikwie Krzy¿a �wiêtego) w asy�cie lekto-
rów nios¹cych �wiece - lampiony, nastêpnie
niesiono sztandar parafialny, chor¹giew
wspólnot ró¿añcowych, figurê MB Fatim-
skiej, ró¿aniec nios³y dzieci z Podwórkowych
Kó³ek Ró¿añcowych, dalej ministranci, lek-
torzy, dzieci pierwszokomunijne, dzieci sy-
pi¹ce kwiatki, kap³ani, celebrans nios¹cy pod
baldachimem Pana Jezusa w monstrancji.

Za baldachimem szed³ chór parafialny,
stra¿acka orkiestra dêta z Kcyni i liczna kil-
kutysiêczna grupa wiernych.

Szli�my tradycyjne do 4 o³tarzy i przy ka¿-
dym czytany by³ inny fragment Ewangelii, wg
innego Ewangelisty. O³tarze znajdowa³y siê
na: ul. Twardzickiego (przy Thomme), Ber-
linga (przy Gierczak), Berlinga (przy Fiedle-

ra) i przy ko�ciele na Bo³tucia, a przygoto-
wa³y je wspólnoty parafialne dzia³aj¹ce przy
parafii. Pomagali te¿ i inni parafianie.

FRED, FOTO MIETEK



W Oazie
M³odzie¿y

BY£O
8. 06. Msza �w. KWC i spotkanie odpowie-
dzialnych Ruchu �wiat³o-¯ycie w diecezji byd-
goskiej

12.06. Dzieñ wspólnoty w parafii pw. �w. £uka-
sza

18.06. Ognisko i zakoñczenie roku formacji.

19.06. Ostatnia szko³a animatora

Wakacje, to czas wyj¹tkowy
Nie odbywaj¹ siê wówczas cotygodniowe spo-
tkania formacyjne, a zwieñczeniem roku pra-
cy oazowiczów s¹ dwutygodniowe rekolekcje.
¯yczymy  cz³onkom Ruchu i sympatykom, aby
ten czas obfitowa³ w ³aski Bo¿e i przyniós³
owoc stokrotny.
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O Eucharystii (8)

KAP, KAP ...
Bogu niech bêd¹ dziêki za te kilka tekstów,

które Duch �wiêty, korzystaj¹c z pomocy
mojej rêki, napisa³. W tych artyku³ach chcia-
³am przybli¿yæ to, co umi³owa³am - Euchary-
stiê. Wyj¹tkowe, pe³ne mi³o�ci spotkanie z
Bogiem ¿ywym i prawdziwym.

Na zakoñczenie tej serii (czy bêdzie na-
stêpna - zobaczymy), jeszcze parê s³ów o
powodzi w kruchcie ko�cio³a. Jak wiemy, przy
drzwiach ko�cio³a (kaplicy), jest woda �wiê-
cona. Wchodzimy i �chlup� ca³a rêka mokra
(albo w ogóle nie trafiamy do kropielnicy).
Jednak zamiast uczyniæ pe³ny i godny znak
krzy¿a, to tylko machamy rêk¹ w powietrzu -
tak, ¿eby nie zamoczyæ ubrania, no i czo³a,
bo jeszcze sp³ynie do oczu albo na okulary -
i wiêkszo�æ wody (�wiêconej!) l¹duje na po-
sadzce. Gdyby ka¿dy z nas wykona³ taki w³a-
�nie gest - ze strz¹saniem �zbêdnej� wody
gdzie siê da, to w krótkim czasie mamy czym
umyæ pod³ogê, albo super b³otko w kruchcie
ko�cio³a. Prawda, ¿e mi³o?

A co by siê sta³o, gdyby jaki� dowcipny wier-
ny, zamiast wody wla³ tam atrament? Jak
wygl¹da³by znak krzy¿a wykonany przez Cie-
bie? Kilka kropelek na piersiach, czy mo¿e w
ogóle nic by nie by³o? (o plamach na razie
nie my�l). No dobra, ale po co ta woda? Mamy
umyæ sobie rêce i czo³o? (dziwny zestaw),

przepraæ ubranie?
Woda �wiêcona, najprostsze z mo¿liwych

wyznanie wiary - znak krzy¿a, ko�ció³, kapli-
ca. to wszystko (ale nie tylko) ma nam przy-
pomnieæ o Sakramencie Chrztu. Czêsto wi¹-
¿emy to (tylko) z gestem obmycia, oczysz-
czenia, ale przecie¿ to nie kran i dobrze, ¿e
nie ma jeszcze rêczniczka. To Twoje �wia-
dome (lub nie) przypomnienie momentu za-
nurzenia w Chrystusie, w Jego Ko�ciele. To
budowanie jedno�ci z wszystkimi ochrzczo-
nymi. Oby�my nie zapominali z Kim siê spo-
tykamy i zaczêli chcieæ rozumieæ co i po co
czynimy.

¯yczê ka¿demu, aby odnalaz³ Boga - bli-
skiego, kochaj¹cego, Mi³osiernego, w tym
piêknym Sakramencie, jakim jest Euchary-
stia. Powodzenia w odkrywaniu Jej tajemnic
i rado�ci z Jedno�ci z Chrystusem.

Dziêkujê za wszystkie mi³e s³owa, komen-
tarze i za list, na który odpowiem po waka-
cjach.

MAGDA

Od redakcji:
Kiedy� jeszcze (starsi pewnie pamiêtaj¹) mówi-
³o siê po zanurzeniu rêki w wodzie �wiêconej
tak¹ modlitwê: �Przez to �wiête pokropienie,
Bo¿e odpu�æ me zgrzeszenie, natchnieniem tej
wody �wiêtej - niech ucieka duch przeklêty�.

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

Piszcie: dmyszko@bydgoszcz.oaza.pl

18 czerwca br. w Che³mszczonce, w domu
nowicjatu Zgromadzenia Ducha �wiêtego
odby³o siê zakoñczenie roku formacyjnego

Centralna Oaza Matka

SERCE RUCHU
Uroczysto�ci Zes³ania Ducha �wiêtego s¹

dla oazowiczów wydarzeniem szczególnym.
Ka¿dego roku, w Kro�cienku, odbywa siê
bowiem w tym czasie Centralna Oaza Matka
a wiêc kilkudniowy cykl wspólnych modlitw
cz³onków Ruchu z ca³ej Polski i nie tylko. Tym
razem obchody COM-u by³y szczególnie wa¿-
ne dla naszej parafialnej wspólnoty oazowej
tak¿e z innego powodu. W czasie niedziel-
nego nabo¿eñstwa b³ogos³awieñstwa anima-
torów, upragniony �Krzy¿ Animatora� otrzy-
ma³a nasza moderatorka �wiecka - Joanna
Kaczmarczyk.

Poni¿ej publikujemy jej �wiadectwo jak rów-
nie¿ relacjê jednego z cz³onków wspólnoty,
który tê wyj¹tkow¹ uroczysto�æ zdecydowa³
siê prze¿yæ wspólnie - w miejscu, gdzie wci¹¿
bardzo g³o�no bije serce naszego Ruchu.

Pobyt w Kro�cienku
- to dla mnie przede wszystkim oczekiwa-

nie na zes³anie Ducha �wiêtego, pro�ba o
to, aby sp³yn¹³ równie¿ na mnie i obdarzy³
potrzebnymi darami. Jednak czas ten to rów-
nie¿ do�wiadczenie wspólnoty, jej obecno�ci
i mocy.

Po raz kolejny przekona³am siê, ¿e Ruch
�wiat³o-¯ycie jest ruchem ¿ywym, skupiaj¹-
cym ogrom osób z ró¿nych diecezji w Polsce
i poza jej granicami. Pan da³ mi przez to do-
�wiadczyæ jedno�ci i pozwoli³ spojrzeæ z na-
dziej¹ w przysz³o�æ, mimo pojawiaj¹cych siê
nieustannie nieuniknionych trudno�ci i prze-
ciwno�ci. B³ogos³awieñstwo Animatora któ-
rego do�wiadczy³am, to odkrycie na nowo
s³u¿by, któr¹ Pan wpisa³ w moje ¿ycie i
wdziêczno�æ za ni¹. Wyp³ywa z niej przecie¿
taka ogromna rado�æ, gdy¿ sama w sobie nie
jest tylko dawaniem, ale poprzez ni¹ wiele
mo¿na otrzymaæ.

Jestem bardzo szczê�liwa, ¿e mog³am do-
tkn¹æ �ród³a, przypomnieæ sobie same po-
cz¹tki Ruchu, chocia¿by poprzez przywo³y-
wan¹ wielokrotnie osobê Jana Paw³a II, któ-
ry tak bardzo Ruch �wiat³o-¯ycie ceni³, wiele
mu zawdziêcza³ i pragn¹³ jego rozwoju.

JOANNA KACZMARCZYK

My�lê, ze to Pan Bóg tak poprowadzi³, ¿e
mój wyjazd na COM zacz¹³ siê na dobre od
Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w Krako-
wie, gdzie siê zatrzyma³em w drodze na sto-
pa na Zakopiance.

Pó�niej ju¿ wiedzia³em dlaczego Duch
mnie tam prowadzi³ - zosta³em dowieziony
pod sam¹ Kopi¹ Górkê przez ludzi z Domo-
wego Ko�cio³a z Radomskiego, których spo-
tka³em w £agiewnikach. Podczas przygoto-
wañ do Niedzieli Zes³ania Ducha �wiêtego,
dane mi by³o pos³ugiwaæ w diakonii, która
czuwa³a nad zapleczem Eucharystii i nabo-
¿eñstw.

Jestem wdziêczny Panu za ludzi z którymi
pracowa³em, za to i¿ czujê, ¿e to by³o zajê-
cie dla mnie - praca w Ruchu, kontakt z lud�-
mi, sporo nowych do�wiadczeñ. Mia³em tak-
¿e okazjê pomodliæ siê przy grobie S³ugi Bo-
¿ego Ks. Franciszka Blachnickiego. Cieszê
siê bardzo, ¿e mog³em tam byæ i w ten spo-
sób prze¿yæ ten czas, inaczej ni¿ do tej pory.

Centralna Oaza Matka

G£OS �WIADKA
By³ to bowiem mój pierwszy wyjazd na COM
i chcia³bym jeszcze to powtórzyæ.

Natomiast w drodze powrotnej du¿o roz-
mawia³em z Wojtkiem Kosmowskim (Diako-
nia Liturgiczna) o tym co siê tam dzia³o, o
pe³nionej pos³udze, o Eucharystii, o chary-
zmacie naszego Ruchu jako ruchu m.in. li-
turgicznego i my�lê, ¿e to mnie tak¿e bardzo
ubogaci³o.

Za wszystko co da³ mi poznaæ Pan przez
postawionych na mojej drodze ludzi oraz
wydarzenia - Chwa³a Panu!

MATEUSZ £APIÑSKI

Obszern¹ galeriê zdjêæ i inne �wiadectwa
z COM-u znajdziecie pod adresem
www.bydgoszcz.oaza.pl/...  [DAM]

cz³onków parafialnych wspólnot Domowego
Ko�cio³a. Oprócz rodzin z naszej parafii we
wspólnym �wiêtowaniu uczestniczy³y ma³¿eñ-
stwa z ca³ego dekanatu oraz ³¹cznikowa para
filialna i kap³ani - z ks. proboszczem Janem
Andrzejczakiem na czele.

W tym wyj¹tkowym dniu nie zabrak³o
wspólnej Eucharystii, spaceru szlakiem Wi-
s³y oraz ogniska, przy którym d³ugo roz-
brzmiewa³y oazowe pie�ni ...

DAM, FOTO PIOTR MYSZKO



Na budowie Domu Jubileuszowego

OKNA, OKNA ...

CENTRUM
KULTURY KATOLICKIEJ

ul. gen. M. Bo³tucia 5, 85-791 Bydgoszcz,

tel. sekretariat: 323-48-10 fax 323-48-11 *
www.wiatrak.lo.pl * ckk@wiatrak.lo.pl  * Biu-
ro czynne od pn do pt (10.00-18.00) * Po-
radnia WIATRAK (pn-pt 18.00-21.00) Po-
moc¹ s³u¿¹: psycholog, pedagog, psychia-
tra, prawnik, logopeda, teolog (tak¿e infor-
macja nt. sekt).

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)

BG¯ SA
05 2030 0045 1110 0000 0056 1160

Na budowie Domu Jubileuszowego roz-
poczêto wstawianie okien i prace zwi¹zane
z ich obróbk¹.

W czerwcu wp³ynê³o 7 wp³at na Fundusz
Budowy Domu Jubileuszowego. Za pomoc
modlitewn¹ i materialn¹ sk³adamy serdecz-
ne Bóg zap³aæ.

Dziêkujemy firmom i instytucjom, które
w ostatnim czasie zaanga¿owa³y siê w dzie-
³o budowy: Atlas, Polskie Stowarzyszenie
Dekarzy Oddzia³ Kujawsko-Pomorski; Fir-
ma �GOTOWSKI� - Budownictwo Komu-
nikacyjne i Przemys³owe Sp. z o. o.; Miej-
ska Pracownia Geodezyjna; B-Act; Kons-
bud; Oreno; Ekotrade; �Eximol� Olczyk -

WIATRAKOWE INFORMACJE
9. czerwca odby³o siê na plebanii spotka-
nie podsumowuj¹ce akcjê �1% a krêci�
z udzia³em sponsorów i zaproszonych go-
�ci. Wspomagaj¹cy akcjê otrzymali okolicz-
nio�ciowe podziêkowanie, w tym nasza
redakcja. - Dziêkujemy.

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 papieski-
mi szlakami Tatr, zajêcia sportowe, gry i za-
bawy, podchody, ogniska, dyskoteki; termin:
9 do 21. lipca 2005 (koszt: 850,00 z³). Zapi-
sy w Biurze �Wiatraka�.

UWAGA
zmiana numerów telefonów �Wiatraka�.
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Park Witosa, Muszla Koncertowa to miej-
sce uroczystego zakoñczenia roku szkolne-
go w �Wiatraku�.

18 czerwca spotka³y siê dzieci, m³odzie¿,
wychowawcy i rodzice, by wspólnie po¿e-
gnaæ mijaj¹cy rok szkolny spêdzony w �Wia-
traku� podczas zajêæ w grupach.

Jako pierwsza wyst¹pi³a Grupa wspar-
cia �RADO�Æ� dla osób niepe³nosprawnych,
dzia³aj¹ca przy �Wiatraku� od 8 lat. Obecnie
opiekê nad grup¹ sprawuje pani Ma³gorzata
Kapu�niak. Mieli�my okazjê obejrzeæ spek-
takl �KOLORY ¯YCIA�.

Nastêpnie swój uk³ad choreograficzny
przedstawi³y dziewczêta z M³odzie¿owej
Grupy Tañca Nowoczesnego �FREEK� dzia-
³aj¹cy pod opiek¹ pana Rafa³a Ziêby. Tanecz-
ne talenty ujawni³y równie¿ dziewczynki z
Dzieciêcej Grupy Tañca Nowoczesnego
�WIATRACZKI�, które przygotowywa³y siê
pilnie razem z pani¹ Karolina Chy³¹.

Mogli�my tak¿e podziwiaæ umiejêtno�ci
przysz³ych pianistów (£ukasza i Agatkê Mar-
tenowskich oraz Paw³a Nowakowskiego),
których przez rok prowadzi³ wychowawca -
Pan Damian Zawaliñski.

Z Wiatrakiem przez ¿ycie

KOLOROWO I Z U�MIECHEM

Dzieciêcy Zespó³ Wokalny to kolejna
sekcja rozwijaj¹ca siê tym razem pod opiek¹
pana Macieja Ró¿yckiego. Zespó³ wzboga-
ca³ w minionym roku swoim �piewem przede
wszystkim msze �wiête wiatrakowe , które
s¹ odprawiane ka¿dego pi¹tego dnia mie-
si¹ca.

Na wielkiej scenie Muszli Koncertowej
talentami zasypali widzów uczniowie gimna-
zjalni i licealni Zespo³u Gitarowego, a zwieñ-
czeniem wieczoru okaza³ siê wystêp Grupy
Teatralnej �Ramma�. Obecnym w Parku Wi-
tosa dane by³o do�wiadczyæ niezwyk³ych
prze¿yæ podczas przedstawienia pt.: �Kro-
ki�, które studenci z Duszpasterstwa Akade-
mickiego �Martyria� przygotowali specjalnie
na tê okoliczno�æ.

Nie wolno równie¿ zapomnieæ o Panu
Waldemarze Zy�ku, który w przerwach miê-
dzy wystêpami wychowanków �Wiatraka�
przybli¿y³ widzom Fina³ Bydgoskich Impresji
Malarskich.

Na zakoñczenie ca³ej  �imprezy� wszy-
scy wspólnie za�piewali piosenkê pt.: �Wiêc
chod� pomaluj mój �wiat� i w radosnych na-
strojach rozeszli siê do domów.

AGNIESZKA BIELAWSKA

Wiatrowski; Atlas; Rethmann; Borg; Rek-
pol; Ortis; Projprzem.

KAMA, FOT. MIETEK
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W Wiatraku

BARDZO TAJMENICZY �KIS�

KIS �Wiatrak� có¿ oznacza ten tajemniczy
skrót? Wcale nie tak trudno go rozszyfrowaæ.
KIS to Klub Integracji Spo³ecznej, który po-
wsta³ w 2004 roku.,  jako odpowied� na po-
trzeby pozbawionych zatrudnienia mieszkañ-
ców Fordonu. Fundacjê wspiera Fordoñska
Spó³dzielnia Mieszkaniowa, Powiatowy
Urz¹d Pracy oraz Miejski O�rodek Pomocy
Spo³ecznej.

W samo po³udnie 17 maja br. modlitw¹
�Anio³ Pañski� rozpoczê³a siê uroczysto�æ
otwarcia Klubu Integracji Spo³ecznej �Wia-
trak�. Nasi go�cie uczestniczyli w po�wiêce-
niu pomieszczeñ Klubu Integracji Spo³ecznej.
Po�wiêcenia siedziby Klubu dokona³ ks. pra-
³at Edmund Sikorski, proboszcz parafii pw.
�w. Mateusza. Po zwiedzeniu pomieszczeñ
Go�cie udali siê do sali konferencyjnej udo-
stêpnionej przez Fordoñsk¹ Spó³dzielniê
Mieszkaniow¹, by tam zapoznaæ siê z nasz¹
dzia³alno�ci¹. Umo¿liwi³ im to napisany przez
nasz¹ kole¿ankê, specjalnie na tê okolicz-
no�æ, �poemat� ilustrowany prezentacj¹ kom-
puterow¹.

Klub Integracji Spo³ecznej dzia³a od nie-
dawna ale ju¿ wiele siê w nim dzieje. W mar-
cu i kwietniu zorganizowana zosta³a akcja
pomocy w wype³nianiu zeznañ podatkowych.
Ka¿dego dnia, popo³udniami - dy¿urowali
sympatyczni ksiêgowi s³u¿¹c fachow¹ porad¹

Spotkanie na piêterku

�MATKA TRÊDOWATYCH�

Studenci Duszpasterstwa Akademickiego
�Martyria� mieli okazjê zaczerpn¹æ z m¹dro-
�ci wyj¹tkowego go�cia podczas �rodowe-
go spotkania na Piêterku - Pani doktor Wan-
dy B³eñskiej, która w Bydgoszczy pojawi³a

siê na zaproszenie Fundacji Pomocy Huma-
nitarnej �Redemptoris Misio�.

Przemi³a Pani doktor podzieli³a siê  do-
�wiadczeniami z Ugandy, gdzie spêdzi³a
blisko 40 lat, lecz¹c chorych na tr¹d tubyl-
ców. Dziêki projekcji slajdów blisko 30
uczestników spotkania (nie tylko studentów)
mog³o choæ przez chwilê spróbowaæ prze-
nie�æ siê w daleki �wiat, trudny do wyobra-
¿enia.

Obrazy jakie towarzyszy³y opowie�ciom
zacnej lekarki na d³ugo pozostan¹ w pamiê-
ci tych, którzy 15 czerwca br. zdecydowali
siê przyj�æ na Spotkanie na Piêterku po �ro-
dowej Mszy �wiêtej Akademickiej.

AGNIESZKA BIELAWSKA

i dobrym s³owem. PIT-y, dziêki naszym ksiê-
gowym przestawa³y byæ tajemnicz¹ kartk¹ z
tabelami, w które nie wiadomo co i gdzie wpi-
saæ. Wszystkim paniom i panom ksiêgowym
dziêkujemy bardzo w imieniu tych, którzy do-
�wiadczyli ich dobroci. Ka¿dy przychodz¹cy
mia³ mo¿liwo�æ przekazania 1% swojego po-
datku na rzecz Placówki Po¿ytku Publiczne-
go jak¹ jest �Wiatrak�. £¹cznie podczas akcji
�1% a kreci Wiatrak� wp³ynê³o 2325 wp³at na
³¹czn¹ kwotê 146 995,09 z³. Za ka¿d¹ wp³a-
tê sk³adamy gor¹ce podziêkowania.

W maju w Klubie Integracji Spo³ecznej roz-
poczê³a swe dzia³anie Filia Powiatowego
Urzêdu Pracy (PUP) w Bydgoszczy. Dziêki
temu osoby d³ugotrwale bezrobotne, zareje-
strowane w Urzêdzie powy¿ej 2 lat, mog¹
za³atwiaæ wszystkie formalno�ci przy ul. Kle-
eberga 2. Mo¿na tam tak¿e: przegl¹daæ ak-
tualne oferty pracy od po�redników i z prasy,
otrzymaæ konieczne za�wiadczenia, dowie-
dzieæ siê o szkoleniach i kursach organizo-
wanych przez PUP.

Poniewa¿ naszym podstawowym celem
jest wspieranie osób poszukuj¹cych pracy,
dlatego dy¿uruj¹ u nas specjali�ci, udziela-
j¹cy porad z zakresu: pedagogiki, psycholo-
gii, prawa, doradztwa zawodowego.

Raz w miesi¹cu dy¿ur pe³ni pracownik ds.
socjalnych i pomocy spo³ecznej. Pierwszy
dy¿ur odby³ siê 22 czerwca. Jednak nasze
dzia³ania nie koñcz¹ siê na �wiadczeniu po-
mocy indywidualnej. Organizujemy co jaki�
czas warsztaty aktywizuj¹ce �Stwórzmy so-
bie szansê�. Umo¿liwiaj¹ one osobom poszu-
kuj¹cym pracy poznanie w³asnych umiejêt-
no�ci i zdolno�ci, sprecyzowania w³asnych
oczekiwañ. Uczestnicy warsztatu ucz¹ siê jak
przygotowaæ dokumenty aplikacyjne i w jaki
sposób najkorzystnej zaprezentowaæ siê
przysz³emu pracodawcy.

Klub Integracji Spo³ecznej posiada tak¿e
ofertê dla ludzi m³odych, którzy pragn¹ zdo-

bywaæ do�wiadczenie zawodowe poza gra-
nicami Polski. Osoby, które s¹ zainteresowa-
ne t¹ form¹ wkraczania na rynek pracy za-
praszamy co czwartek od 18.00 do 19.00 na
dy¿ur osoby odpowiedzialnej za sprawy zwi¹-
zane z Wolontariatem Europejskim.

Wszystkich zainteresowanych dzia³alno-
�ci¹ Klubu Integracji Spo³ecznej zapraszamy
serdecznie od poniedzia³ku do pi¹tku na ul.
Kleeberga 2.

W-ANIA

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 odpo-
wiedzi, jest przewidziana nagroda g³ówna -
niespodzianka. Dzi� czê�æ czwarta:
1) Czy diakon uczestnicz¹cy w celebrze

Mszy �w, mo¿e �piewaæ tekst Ewangelii?
A - tak; B - nie; C - tylko za pozwoleniem
biskupa.

2) Ilu kap³anów podczas Mszy koncelebro-
wanej wypowiada tekst modlitw Przeisto-
czenia?
A - tylko posiadaj¹cy  ornaty; B - wszy-
scy; C -  ten, który przewodniczy.

3) Co  musi byæ koniecznie z³o¿one na o³ta-
rzu jako dary ofiarne??
A - chleb, woda i wino; B - Chleb i wino;
C - woda i wino.
Poprawne odpowiedzi z trzeciej czê�ci

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

otrzymuj¹:
Zbigniew Bielawski (ul. Kleina 7);  Pa-

trycja Kulczewska (ul.Bart³omieja
z Bydgoszczy 13); Magdalena Wilk (ul. Al-
brychta 2);  Magdalena Wi�niewska (ul.
Kleina 5); Joanna Wójcik (ul. Jasiniecka
3a).

Dyplomy czekaj¹ w zakrystii. Termin nad-
sy³ania odpowiedzi  17 lipca 2005 r.

Powodzenia.
ADALBERT

Test o Eucharystii (6)

POZNAÆ LEPIEJ

Pani pyta:
- Kiedy jest najlepsza pora do zrywania

truskawek? Na to Jasio wyrywa sie do opo-
wiedzi, wymachuj¹c obiema rêkami. - Ja
powiem, proszê pani - krzyczy Jasio. - Do-
brze - powiedz. - Proszê pani - wtedy, kiedy
pies  jest uwi¹zany.
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XX �wiatowe Dni M³odzie¿y

�PRZYSTANEK� KOLONIA
W niedzielê, 19 czerwca o 16.00 odby³o

siê spotkanie m³odzie¿y wyje¿d¿aj¹cej na
XX �wiatowe Dni M³odzie¿y w Kolonii.

�wiatowe Dni M³odzie¿y to pomys³ Jana
Paw³a II, który og³osi³ je po raz pierwszy w
1985 roku w Rzymie. Od tego czasu �wia-
towe Dni M³odzie¿y odbywaj¹ siê co 2 - 3
lata w ró¿nych krajach, w których uczest-
nicz¹ m³odzi ludzie z ca³ego �wiata.

�wiatowe Dni M³odzie¿y odbywa³y siê
m.in. w Santiago de Compostella, w Manili,
w Czêstochowie (1991), w Pary¿u, w Rzy-
mie, Toronto, a w tym roku bêd¹ mia³y miej-
sce w Kolonii. Jest to czas kiedy m³odzi lu-
dzie spotykaj¹ siê na wspólnej modlitwie z
papie¿em.

Podczas �DM odbywaj¹ siê katechezy,
koncerty, spotkania jednocz¹ce m³odych lu-
dzi ró¿nych kultur. Tegoroczne �DM (11-
21.08.2005) bêd¹ wyj¹tkowe ze wzglêdu na
obecno�æ �dwóch papie¿y�: Benedykta XVI
oraz Jana Paw³a II, który bêdzie czuwa³ nad
tymi, którzy do Kolonii siê wybior¹, b³ogos³a-
wi¹c im z Domu Ojca.

Spotkanie uczestników wyjazdu zgroma-
dzi³o ponad 60 dziewcz¹t i ch³opców z Byd-
goszczy, Szubina, Che³mna, Inowroc³awia,
Nak³a i in.

Spotkanie w Kolonii odbêdzie siê pod
has³em �Przybyli�my oddaæ Mu pok³on�.
Wed³ug legendy, w katedrze w Kolonii, znaj-
duj¹ siê relikwie trzech mêdrców ze wscho-
du.

M³odzie¿ dowiedzia³a siê m.in. jakie tre-
�ci przedstawia logo spotkania. Centralne
miejsce zajmuje krzy¿ - koloru czerwonego
- symbolizuj¹cy mi³o�æ i cierpienie, stanowi¹c
g³ówny znak chrze�cijañstwa. Jest te¿
gwiazda - Bo¿e przewodnictwo, Bo¿a �wia-

t³o�æ, która ma nas zaprowadziæ do Chry-
stusa. Czerwone, du¿e �M� symbolizuje dwie
wie¿e katedry w Kolonii. Gwiazda nad ka-
tedr¹ symbolizuje spotkanie z Bogiem. Pod
katedr¹ jest symbol ³odzi. Wielka litera �C�
nawi¹zuje do Chrystusa, jako Komunii ca³e-
go Ko�cio³a. Ramionami obejmuje wszyst-
kie pozosta³e symbole. M³odzi przybywaj¹ do
Kolonii, aby oddaæ pok³on Chrystusowi. Jest
to czas modlitwy, a nie �kolonii�.

Przypomniano równie¿ kilka etapów przy-
gotowuj¹cych do spotkania w formie pytañ
o: Chrystusa, prawdê, odwagê, mi³o�æ, po-
wo³anie i charyzmat oraz o jedno�æ.

Uczestnicy uzyskali informacje dotycz¹-
ce wyjazdu i pobytu na �DM. Organizatorka
odczyta³a list m³odzie¿y niemieckiej z Man-
nheim, która bêdzie go�ci³a m³odzie¿ z Byd-
goszczy.

Rozdano regulamin grupy i modlitwê przy-
gotowuj¹c¹ do XX �DM.

MARS  I  AGA

Martyrianie pod �wod(z)¹� ks. Krzysztofa na Lednicy 2005, fot. Mietek

BY£O
15 czerwca �Na piêterku� odby³o siê spo-
tkanie z pani¹ dr Wand¹ B³eñsk¹, misjonark¹
�wieck¹, przez wiele lat pos³uguj¹c¹ w�ród
trêdowatych.  (wiêcej - tekst poni¿ej).

BÊDZIE
8.lipca odbêdzie siê w naszej Parafii nawie-
dzenie Relikwii �w. Teresy .

10. lipca - spotkanie przedpielgrzymkowe

21-31. lipca I Diecezjalna Piesza Piel-
grzymka na Jasna Górê - Grupa Przezro-
czysta - has³o: �Poznali go po ³amaniu chle-
ba�.

11-21.sierpnia  XX �wiatowe Dni M³odzie-
¿y w Kolonii. Pozosta³y jeszcze wolne miej-
sca na wyjazd. Zapisy i szczegó³owe infor-
macje u El¿biety  Keczmerskiej. Kontakt
przez  Biuro �Wiatraka� od poniedzia³ku do
pi¹tku od 10.00-16.00, tel. 323-48-10.

28.sierpnia do 3.wrze�nia - Obóz adapta-
cyjny dla studentów I roku w Ocyplu. Szcze-
gó³owe informacje na stronie www  DA.

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

POTOPI£Y SIÊ?
Ksi¹dz katecheta z dzieæmi omawia na

lekcji religii temat biblijnego Potopu. Wywi¹-
za³a siê dyskusja i klasa po kolei �topi� zwie-
rzêta i ludzi, a wyliczankom nie ma koñca.
Aby zakoñczyæ ksi¹dz dodaje: - Wszystko
siê potopi³o.

Wtem wstaje ma³a Kasia, która w zasa-
dzie nigdy sama nic nie odpowiada³a i za-
rzuca ksiêdzu nieprawdê mówi¹c: - A nie pro-
szê ksiêdza, bo ¿aby i ryby na pewno siê nie
potopi³y.

BY£O
BÊDZIE

PONADTO
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Pi¹tek 17. czerwca w kaplicy Domu Sue
Ryder by³ dniem odpustu ku czci �wiêtego
brata Alberta Chmielowskiego. Od godziny
9.00 trwa³o wystawienie Naj�wiêtszego Sa-
kramentu. Rozwa¿ania o �wiêtym Bracie Al-
bercie by³y kanw¹ do modlitwy ró¿añcowej
oraz drogi krzy¿owej. Mszê �wiêt¹ sprawo-
wan¹ w intencji pacjentów, ich rodzin i pra-
cowników Domu Sue Ryder u�wietni³ swym
�piewem zespó³ katedralny pod dyrekcj¹
Mariusza Koñczala.

Rozpoczêto wpisy do ksiêgi pró�b i po-
dziêkowañ. Piekarnia Galla ofiarowa³a chleb,
którym ³amano siê po Eucharystii, dla upa-
miêtnienia �wiêtego, który by³ �dobry jak
chleb� dla ka¿dego potrzebuj¹cego.

IRENA

Ministranci w Heide Parku

EKSTREMALNE UCIECHY

Dnia 16 czerwca w godzinach wieczor-
nych autokarem z Biura Podró¿y EURO TIM
grupa ministrantów, lektorów i m³odzie¿y
wraz z 5 opiekunami uda³a siê do Heide-
Parku - niemieckiego parku rozrywki.

Po³o¿ony jest on w Soltau i ma powierzch-
niê ponad 85 ha. Znajduje siê tam ponad 50
ró¿nego rodzaju atrakcji, z których do woli
mogli�my korzystaæ od 9.00 do 18.00. Kra-
jobraz parku jest niesamowicie urozmaico-
ny. Znajduj¹ siê tam symbole wielu narodów
jak np. Statua Wolno�ci czy Bia³y Dom a tak-
¿e dzielnica Holenderska lub wie� Heide.

Najbardziej oblegane by³y oczywi�cie
najstraszniejsze kolejki, np. �Colossos� - naj-
wiêksza drewniana kolejka górska na �wie-
cie, w której trasê 1500m pokonuje siê w 145
sekund (z prêdko�ci¹ 120km/h) (zdjêcie);
kolejka �Limit� pêdz¹ca 80 km/h przewraca-
j¹ca nas we wszystkich mo¿liwych kierun-
kach oraz �Big Loop�, któr¹ pokonuje siê 5
pêtli do góry nogami. Najbardziej odwa¿ni
wsiedli na "Scream". By³a to wie¿a, na któr¹
powoli i spokojnie wje¿d¿a³o siê na wyso-
ko�æ 103 m, aby po kilku chwilach spa�æ z
zawrotn¹ prêdko�ci¹ w ci¹gu 2 sekund.

Du¿e wziêcie mia³a te¿ kolejka �Bob-
bahn�, czyli szwajcarski tor bobslejowy. Nie-
stety wiêkszo�æ z nas pogubi³a siê zaraz po
wej�ciu na teren parku (lub nawet jeszcze
przed wej�ciem do niego). Szaleli�my bez
wytchnienia przez ponad 9 godzin w ogóle
nie czuj¹c zmêczenia, które dopad³o nas do-
piero w autokarze.

Jedynym problemem wydawa³a siê wizja
spo¿ywania posi³ków miêdzy kolejnym prze-
jazdem jak¹� szalon¹ kolejk¹ � ale nasza
grupa nawet w tej kwestii nie poleg³a. Rów-
nie¿ pogodzie, pomimo usilnych starañ, nie
uda³o siê popsuæ nam zabawy i dobrych hu-
morów.

Du¿o rado�ci dostarcza³y nam te¿ sp³y-
wy górskimi potokami, po których byli�my cali

Odpust w Domu Sue Ryder

DOBRY
JAK CHLEB

mokrzy. Przy ka¿dej atrakcji robione by³y
zdjêcia, które mo¿na by³o potem zakupiæ.

Nie trudno sobie wyobraziæ nasze miny
na tych zdjêciach, skoro robione by³y pod-
czas najstraszniejszych momentów na tra-
sach kolejek. Oprócz tych wszystkich sza-
leñstw mieli�my tak¿e mo¿liwo�æ obejrzenia
pokazów tresowanych delfinów, papug oraz
lwów morskich, które zrobi³y na nas ogrom-
ne wra¿enie.

W drodze powrotnej, do czasu wy-
brania odpowiednich pozycji do spania, s³u-
chali�my b³yskotliwych dowcipów i zagadek
naszych kolegów. Na drugim piêtrze nasze-
go autokaru znajdowa³a siê kamera, dziêki
której ca³y czas byli�my obserwowani przez
�dó³�. Uniemo¿liwia³o to wykoñczonemu ks.
Darkowi za�niêcie, gdy¿, gdy tylko próbowa³
zmru¿yæ oczy, w g³o�nikach rozlega³ siê g³os
i �miech ks. Edwarda komentuj¹cy jego u³o-
¿enie w fotelu.

Jeszcze brutalniejsze okaza³o siê obu-
dzenie wszystkich uczestników wyjazdu o
2.00 w nocy g³o�n¹ muzyk¹ techno. Jednak
okaza³o siê, ¿e warto by³o wstaæ, poniewa¿
zaserwowano nam przepyszny, gor¹cy
�obiad�. Dalsza droga minê³a ju¿ pod zna-
kiem spania. Do Fordonu dojechali�my oko³o
5.30 i na pó³ przytomni udali�my siê w stro-
nê naszych domów.

Wyjazd dostarczy³ nam niesamowitych i
niezapomnianych wra¿eñ i podniós³ poziom
adrenaliny we krwi, dlatego jeste�my bardzo
wdziêczni ka¿demu, kto przyczyni³ siê do
jego zorganizowania!

Jeste�my bardzo dumni z naszych kocha-
nych ksiê¿y, którzy dzielnie, odwa¿nie i z
u�miechem na twarzy stawili czo³a wszyst-
kim najstraszliwszym atrakcjom parku (po-
mimo tego, ¿e ks. Edward i ks. Zbigniew krzy-
czeli g³o�niej od nas wszystkich razem wziê-
tych).

AGNIESZKA, MONIKA, FOTO KS. DARIUSZ

Co� dla dzieci

TYLKO
DLA DZIECI

Jeszcze mamy czerwiec, miesi¹c w któ-
rym oddajemy cze�æ Naj�wiêtszemu Sercu
Pana Jezusa. W naszym ko�ciele codzien-
nie odprawiane s¹ nabo¿eñstwa czerwcowe
i �piewana jest Litania do Serca Pana Jezu-
sa. Zachêcam Was do udzia³u w tych nabo-
¿eñstwach.

Rozpoczynaj¹ siê wakacje. Nadchodzi
czas oderwania siê od codziennej szko³y, od
nauki, a rozpoczyna siê czas wypoczynku i
zabawy. To dobry i potrzebny czas dla ka¿-
dego, bo musicie odpocz¹æ.

Wielu z was wyjedzie na kolonie, czy inne
formy wypoczynku. Pamiêtajcie o niedziel-
nych Mszach �w., o codziennej modlitwie.

Podczas wakacyjnych wêdrówek niech nie
zabraknie wam czasu na odwiedzenie ko�cio-
³a, sanktuarium na trasie, czy innych miejsc
kultu religijnego.

Niech Matka Bo¿a, Królowa Mêczenników
otacza Was swoj¹ opiek¹, aby�cie dobrze,
szczê�liwie i bezpiecznie spêdzi³y wakacje.

Bêd¹c na wakacjach, opiszcie co cieka-
wego prze¿yli�cie. Ciekawe prze¿ycia zamie-
�cimy w najbli¿szych wydaniach w miejscu
przeznaczonym dla Was. Czekamy na wa-
sze pomys³y.

Pragniemy - jako Redakcja naszego mie-
siêcznika parafialnego, po�wiêciæ Wam tro-
chê miejsca w naszym pi�mie. Jak bêdzie to
miejsce wygl¹da³o? - Jeszcze nie wiemy.
Mo¿e same zdo³acie je zape³niæ? Mamy na-
dziejê, ¿e wspólnymi si³ami co� dobrego z
tego wyjdzie.

Czekamy na Wasz odzew! Skrzynka
�Poczty parafialnej� czeka na wasze listy.
Mo¿e bêdzie ju¿ co� w najbli¿szym wydaniu?

W IMIENIU REDAKCJI - KFAD
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Rodzice i dzieci

DZIECKIEM BYÆ
Doroczny �Dzieñ Dziecka� zainspirowa³

mnie do przemy�leñ na temat dzieci i �dzie-
ciêctwa�, a w³a�ciwie to nad tym, jak to w³a-
�ciwie mo¿na byæ dzieckiem, kiedy obydwu
ju¿ rodziców nie staje?

�wie¿a jest jeszcze moja rana po �mierci
ojca, wiêc obawiam siê, ¿e aktualne prze-
my�lenia mog¹ byæ subiektywne. Nie do koñ-
ca potrafiê oceniæ relacje miêdzy mn¹ (sy-
nem) a tat¹ w szczególno�ci. Mam teraz lat
47, ale nie mam ju¿ ani mamy ani taty. Ro-
dziców pamiêtam od czasu, kiedy moja pa-
miêæ rejestrowa³a ich obecno�æ w domu ro-
dzinnym. Moje lata �szczeniêce� up³ywa³y
beztrosko, choæ bywa³o, ¿e trzeba by³o �nad-
stawiæ karku pod karz¹c¹ rêkê sprawiedli-
wo�ci rodzicielskiej�. Nie mam zamiaru pi-
saæ tu swoistego �¿yciorysu�, bo uko³ysa³bym
czytelnika do snu.

Gdy mia³em poni¿ej dziesiêciu lat najbar-
dziej pamiêtam rodzinne spacery po ��lu-
zach� (du¿y park na Wilczaku, przyp. aut.).
Porównuj¹c park z wygl¹dem wspó³cze-
snym, oceniam, ¿e niezmienione pozosta³y
chyba tylko alejki spacerowe i zieleñ. Kana³
Bydgoski nie koñczy³ siê przy ul. Wroc³aw-
skiej, a ci¹gn¹³ siê dalej, a¿ do �luzy przy
ulicy Grottgera. W miejscu dzisiejszego Ron-
da Grunwaldzkiego (mniej wiêcej) brzegi Ka-
na³u spina³ drewniany most, po którym je�-
dzi³y tramwaje linii �2�, a potem �5�. Tam,
gdzie teraz usytuowana jest stacja benzy-
nowa, mie�ci³y siê budynki nieistniej¹cego
ju¿ �Rometu�.

Wtedy, kiedy by³em ch³opcem, wszyscy
moi rówie�nicy szczycili siê tym, ¿e miesz-
kali �na tej w³a�nie czê�ci Wilczaka�. Spory i
wa�nie mia³y miejsce zawsze, ale tylko po-
miêdzy tymi, którzy mieszkali w obrêbie ul.
Ch³opickiego. Gdy rodzi³ siê konflikt pomiê-
dzy ch³opakami z innej ulicy, ooo wtedy ju¿
�ulica stawa³a murem� za swojakiem i cza-
sem dochodzi³o do �ostrych spiêæ�. Przypo-
minam sobie, ¿e kiedy w 1976 roku przepro-
wadzili�my siê z rodzicami �na Wy¿yny�, ca³y
ten koloryt ¿ycia �na Wilczaku� prysn¹³ jak
bañka mydlana! Wy¿yny, jako du¿e osiedle,
a w³a�ciwie �blokowisko� nie konsolidowa³o
m³odych w taki sposób jaki zna³em.

Gdy w 1978 roku osi¹gn¹³em pe³nolet-
no�æ zdawa³o mi siê, ¿e mogê �ruszyæ z po-
sad bry³ê �wiata�. Dzi� wiem, ¿e by³o to bar-
dzo iluzoryczne. Okazywa³o siê czasem, ¿e
bez wsparcia rodzicielskiego nie dam rady
zrobiæ kroku. By³em w tej dobrej sytuacji, ¿e
zawsze mog³em liczyæ na rodzicielsk¹ po-
moc. Dawa³o to komfort psychiczny, i pro-
szê mi uwierzyæ, ¿e nigdy za nadto nie ko-
rzysta³em z tego komfortu i nigdy rodzice nie
zostali przeze mnie postawieni w sytuacji  by
musieli wstydziæ siê syna lub �nadstawiaæ za
niego karku�.

Kiedy by³em ju¿ doros³y, ¿artuj¹c sobie,
rozmawiali�my o moim wychowaniu. �Zarzu-

ci³em� wtedy mamie i tacie, ¿e ��le mnie wy-
chowali�, bo we wspó³czesnych czasach tzw.
�kindersztuba� na nic siê nie przydaje. Uczci-
wo�æ i brak umiejêtno�æ lawirowania, by za
wszelk¹ cenê i �po trupach� osi¹gn¹æ cel,
nieczêsto maj¹ racjê bytu.

Moim rodzicom zawdziêczam te¿ wycho-
wanie patriotyczne. Pamiêtam gdy, jeszcze
jako ma³e ch³opiê, je�dzili�my z tat¹ do For-
donu. Doskonale wiedzia³em, ¿e tu, w tej Do-
linie, gdzie woko³o nie by³o nic, tylko pola i
lasy zamordowany zosta³ mój dziadek, czyli
tata mojego taty. Zawsze pod obeliskiem
palili�my znicze i k³adli�my w �rowach� kwia-
ty. Pamiêtam te¿ jak oburzony by³em na to,
¿e tak wa¿ne dla Polaków miejsce, by³o za-
ro�niête gêst¹ zieleni¹ i poza kamiennym
obeliskiem (stoj¹cym w tym samym miejscu
do dzi�) nie ma nic wiêcej!

Mija³y lata. Uczy³em siê, potem pracowa-
³em, za³o¿y³em rodzinê i zamieszka³em �na
Fordonie�. Mieszkaj¹c blisko Doliny �mierci
zawsze kultywowa³em tradycje zaszczepio-
ne mi przez rodziców i czêsto j¹ odwiedza-
³em. Dalej mia³em rodziców i mia³em w so-
bie pewno�æ, ¿e na kogo, jak na kogo, ale
na rodzicach mog³em polegaæ zawsze i
wszêdzie!

Jednak pewnego czerwcowego dnia za-
brak³o mi Mamy! Od tego czasu minê³o nie-
spe³na 6 lat i dzi� zabrak³o te¿ Taty. Przy-
znam siê, ¿e pustkê po stracie mamy odczu-
³em dopiero bole�nie po kilku miesi¹cach,
kiedy dotar³a do mnie my�l, ¿e Jej ju¿ na-
prawdê nie ma. Wtedy to do�wiadczy³em
tzw. �samotno�ci po�ród t³umu�. Okaza³o siê,
¿e nie mogê ju¿ w ciê¿kich chwilach liczyæ
na to, ¿e mama przytuli i pog³aszcze po g³o-
wie. Nie mog³em te¿ liczyæ na jej m¹dre rady
i na wspania³e serniki czy makowce. Trochê
to trwa³o nim upora³em siê z �do³kiem� psy-
chicznym. Wtedy jeszcze ¿y³ tato.

Teraz i jego nie ma. Znowu �mam do³a� i
pewnie musi min¹æ trochê czasu bym po-
zbiera³ siê po jego �mierci. Po wielu latach
¿ycia, kiedy nie mam ju¿ mamy i taty stwier-
dzam, ¿e w tym co napisa³em powy¿ej, jest
bezsprzecznie �duch taty�. £apiê siê te¿ na
tym, ¿e u¿ywam pewnych zwrotów i s³ow-
nictwa taty. Nie jest to ani z³e ani �mieszne.
Cz³owiek mimowolnie przejmuje niektóre
cechy rodziców. U mnie, na szczê�cie, przy-
jê³y siê tylko te dobre.

Przyznam, ¿e po �mierci taty na razie nie
potrafiê wymy�liæ nowej �formu³y tematycz-
nej� dla dalszej pracy w miesiêczniku �Na
o�cie¿�. Powiem szczerze, ¿e po cichu liczê
na to, ¿e czytelnicy, którzy przez  prawie 10
lat czytywali kolejne oodcinki cyklu �Tato
powiedzia³� pomog¹ mi w poszukiwaniach i
wska¿¹ kierunek i tematykê dalszej mojej
obecno�ci na ³amach miesiêcznika.

WOJCIECH

OD REDAKCJI: Z inicjatywy Domu Wydawniczego RAFAEL podjêli�my z nim wspó³pracê
w ramach akcji �Dzielmy sie S³owem�. Obok zamieszczamy tekst ks. Adama Sek�ciñskiego, kap³ana
diecezji katowickiej, autora cyklu  artyku³ów �Liturgia - piêkno i zakorzenienie� oraz �Hebraica� na por-
talu Wiara.pl, redaktora gazet parafialnych. Zamieszczamy te¿ materia³ reklamowy i kupon rabatowy
dla zainteresowanych czytelników.

Wakacje

ODPOCZ¥Æ ...
Sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubo-

gim. Spêdzaj wiele godzin na modlitwie i
adoracji Naj�wiêtszego Sakramentu, nawet
gdyby� mia³ siê spó�niaæ lub wrêcz nie przy-
chodziæ do pracy. Zacznij dzia³aæ w ró¿nych
grupach parafialnych. Po�wiêæ na to ca³y
swój wolny czas i wysi³ek, choæby mia³o od-
bywaæ siê to kosztem twojej rodziny, choæ-
by� nie mia³ czasu na rozmowê z ¿on¹, na
zabawê z dzieæmi i spotkania ze znajomy-
mi, choæby� musia³ zrezygnowaæ z tego, co
najbardziej lubisz - wycieczek, telewizji, ksi¹-
¿ek ...

Gdyby kto� tak ci powiedzia³, to najpierw
prze¿y³by� szok, a potem zaoponowa³by� z
niedowierzaniem i oburzeniem. I mia³by�
racjê, bo przecie¿ nie ¿yjemy w niebie, ale
tu, na ziemi, gdzie musimy zatroszczyæ siê
o to, by mieæ co je�æ, gdzie mieszkaæ i w co
siê ubraæ. Musimy zatroszczyæ siê o zaspo-
kojenie potrzeb materialnych naszych naj-
bli¿szych. Mamy do tego prawo, ba, obowi¹-
zek nawet. I jest to dla nas oczywiste.

Pomy�lmy jednak przez chwilê, czy tak
samo jeste�my zdziwieni, czy tak samo siê
oburzamy, gdy kto� mówi nam co� zupe³nie
innego?

Masz prawo troszczyæ siê przede wszyst-
kim o siebie, nawet gdyby mia³o to odbywaæ
siê kosztem innych. Przez tydzieñ biegasz,
za³atwiasz, pracujesz ... Zrób sobie wolne w
niedzielê. Odpocznij, obejrzyj telewizjê, id�
do znajomych, wyjed� na wycieczkê. To ci
siê przecie¿ nale¿y. Nie mo¿esz zaharowaæ
siê na �mieræ, nie wystarczy ci na wszystko
czasu, a ¿ycie przecie¿ tak szybko mija.
Od³ó¿ wiêc Mszê, modlitwê, adoracjê, ró¿a-
niec, lekturê Pisma �wiêtego, na pó�niej, na
czas emerytury ...

Zacz¹³ siê okres urlopów i takie �podszep-
ty� ze strony ludzi (i nie tylko) stan¹ siê szcze-
gólnie silne. Oby� umia³ im siê oprzeæ i pla-
nuj¹c wakacje nie zapragn¹³ �odpocz¹æ� od
Boga.

KS. ADAM SEK�CIÑSKI
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Jubileusz w Centrum Onkologii

CIEBIE BOGA WYS£AWIAMY

Ks. Arkadiusz D¹browski - salezjanin �wiê-
towa³ 1. czerwca 2005 roku jubileusz 40-le-
cia kap³añstwa i tego dnia, w rocznicê �wiê-
ceñ kap³añskich, w asy�cie ojca Tadeusza -
kapucyna sprawowa³ uroczyst¹ Eucharystiê
w kaplicy szpitala Centrum Onkologii w Byd-
goszczy.

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.

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.

wi³a, ¿e spad³ ulewny deszcz i wszyscy piel-
grzymi bez �poczêstunku� rozjechali siê do
domów.

Mimo, ¿e ks. Arkadiusz bardzo pokocha³
Czerwiñsk, to pos³uszeñstwo prze³o¿onym
wymaga³o udania siê na kolejn¹ placówkê
do Lipek Wielkich ko³o Gorzowa Wlkp, gdzie
jesieni¹ ka¿dego roku z ca³ej Polski
zje¿d¿aj¹ siê grzybiarze. Z tego okresu
wspomina szczególnie pracê z m³odzie¿¹.

Nastêpn¹ placówk¹ by³ G³osków ko³o
Warszawy, gdzie g³ównym zadaniem ks. Ar-
kadiusza by³ remont i przebudowa baraku -
kaplicy. Pozwolenie by³o na remont, a w rze-
czywisto�ci barak zosta³ obudowany mura-
mi nowego ko�cio³a pod nadzorem �p. in¿.
Wienierskiego. St¹d te¿ ks. Arkadiusz poje-
cha³ do Warszawy, aby spotkaæ siê na Pla-
cu Zwyciêstwa z Ojcem �w. Janem Paw³em
II w czasie Jego pierwszej pielgrzymki do
Ojczyzny. By³ te¿ z m³odzie¿¹ w godzinach
nocnych pod ko�cio³em �w. Anny, aby i tam
spotkaæ siê z Ojcem �w.

Za �generalny� remont kaplicy w G³osko-
wie grozi³o wiêzienie, ale prze³o¿eni �ukara-
li� Go wyjazdem na piêkn¹ placówkê do S³a-
wêcina ko³o S³upska, gdzie spêdzi³ 9 lat.
Tutaj jego chlub¹ jest pomnik �w. Jana Bo-
sko, który stan¹³ jako odpowied� na zakaz
g³oszenia katechez o ks. Bosko w Sêpopo-
lu. Poza duszpasterstwem ogólnym, z rado-
�ci¹ wspomina Chór �Alabare� (B¹d� uwiel-
biony Panie mój) i piêkn¹ scholê, które na
Mariasong'ach zajmowa³y czo³owe miejsca.
Ten duch �piewu i muzyki ¿yje w ks. Arka-
diuszu do dzisiaj. Ostatni¹ placówk¹ przed
Bydgoszcz¹ by³a Kobylnica k/S³upska.

Prze³o¿eni, na pro�bê ks. pra³ata Zygmun-
ta Trybowskiego i dekretem ks. abpa Hen-
ryka Muszyñskiego skierowali naszego Ju-
bilata do szpitala Centrum Onkologii, gdzie
obj¹³ pos³ugê chorym w dniu Wniebowziê-
cia NMP dnia 15 sierpnia 2001 roku. Histo-
ria ostatnich lat jest ¿ywa i widoczna w jego
dzia³alno�ci.

Koñcz¹c to wspomnienie, ¿yczymy ks. Ju-
bilatowi, aby zdrowie Mu s³u¿y³o i dalej trwa-
³a opieka Matki Naj�wiêtszej, której zawie-
rzy³ swoje pos³ugiwanie.

Tak siê sta³o, ¿e 40 rocznica kap³añstwa
zbieg³a siê z 70-leciem urodzin, które ks.
Arkadiusz obchodzi³ 10 czerwca.

Jubileuszowe rocznice nie s¹ jedynie po
to by kontemplowaæ przesz³o�æ, ale s³u¿¹
temu, aby czerpaæ z nich w przysz³o�ci (ks.
kard. Henryk Gulbinowicz). Wspomnê wiêc
jeszcze na zakoñczenie, ¿e nasz podwójny
Jubilat za trud s³u¿by chorym zosta³ uhono-
rowany przez dyrektora szpitala dr Zbignie-
wa Paw³owicza piêkn¹ statuetk¹ z logo szpi-
tala.

Drogi Ksiê¿e Arkadiuszu, który zawsze
mówisz - Niech Bogu bêd¹ dziêki i dobrym
ludziom, którzy wspomagaj¹ modlitw¹ i nie-
ograniczon¹ ¿yczliwo�ci¹ - niech Pan Ciê
prowadzi, umacnia i uzdalnia do s³u¿by w
Winnicy Pañskiej.

Szczê�æ Bo¿e !
ADAM BAREJ

Jubileuszowe rocznice nie s¹ jedynie
po to by kontemplowaæ przesz³o�æ, ale
s³u¿¹ temu, aby czerpaæ z nich w przy-
sz³o�ci. (ks. kard. Henryk Gulbinowicz)

Animacjê muzyczn¹ i �piew prowadzi³a
wspólnota Odnowy w Duchu �wiêtym �Nio-
s¹ca Ducha� (Maciej, Piotr, Alicja i Krystian
oraz wiolonczelistka Edyta). Asystencj¹ s³u-
¿yli i czuwali nad ca³o�ci¹ uroczysto�ci Bar-
bara i Wojciech.

W czasie powitania ojca Tadeusza ks. Ar-
kadiusz nawi¹za³ do pocz¹tków swego po-
wo³ania, które zrodzi³o siê u ojców kapucy-
nów w £om¿y. Ojciec Tadeusz, w mi³ych s³o-
wach stwierdzi³, ¿e nie ¿a³uje tego, ¿e ks.
Arkadiusz nie wst¹pi³ do kapucynów, ale jako
salezjanin jest w przyja�ni z domem kapu-
cynów w £om¿y. Dziêkuj¹c ks. Arkadiuszo-
wi za 40 lat kap³añstwa powiedzia³, ¿e Pan
wzywa Go do nowej gorliwo�ci. ¯yczy³ ks.
Jubilatowi aby Pan rozpala³ w Nim na nowo
charyzmat i dodawa³ Ducha mocy. - Ksiê¿e
Arkadiuszu. Niech Twoja postawa dalej
�wiadczy o mi³o�ci Chrystusa, ¿e Go ko-
chasz, ¿e kochasz i mi³ujesz bli�niego - po-
wiedzia³ ojciec kapucyn.

Kap³añska droga
Nastêpnie Ks. Arkadiusz przedstawi³ histo-

riê swojej drogi kap³añskiej. Wspominaj¹c po
kolei placówki, stwierdzi³, ¿e pierwsz¹ pla-
cówk¹ by³ Sêpopol k/Bartoszyc (gdzie od-
bywa³ s³u¿bê wojskow¹ s³uga Bo¿y ks. Je-
rzy Popie³uszko). Najwa¿niejsze wspomnie-
nie z tego okresu wi¹¿e siê z pomoc¹, jaka
ks. Arkadiusz organizowa³ dla ¿o³nierzy do-
starczaj¹c im chleb i mleko.

Nastêpn¹ placówk¹ by³ Czerwiñsk nad
Wis³¹. W tym czasie nast¹pi³o og³oszenie
miejscowego ko�cio³a bazylik¹ mniejsz¹ i
odby³a siê uroczysto�æ koronacji obrazu
Matki Bo¿ej Królowej Mazowsza. Do dzi�
wspomina przemówienie s³ugi Bo¿ego ks.
kardyna³a Stefana Wyszyñskiego i Jego s³o-
wa, ¿e (...) królow¹ rzek - Wis³¹ - p³ynie krew
nienarodzonych dzieci (...). Wspomnia³ te¿,
¿e w czasie uroczysto�ci Czerwiñsk by³ blo-
kowany wojskiem i milicj¹, które utrudnia³y
dojazdy pielgrzymom. Na uroczysto�æ koro-
nacji miejscowa GS (Gminna Spó³dzielnia,
przyp. red.) �sprezentowa³a� oko³o sto �kio-
sków� z winem i piwem, ale Matka Bo¿a spra-

 17. czerwca  przypada³ doroczny odpust
w kaplicy pw. �w. Alberta (Adama Chmielow-
skiego). W uroczysty dzieñ odpustu trwa³a
ca³odzienna adoracja Naj�wiêtszego Sakra-
mentu, odprawiono Mszê �w. i zanoszono
modlitwy za po�rednictwem �w. patrona.



Dla (nie tylko starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
CZERWCOWA

(opracowa³ KfAD)

ZNACZENIE WYRAZÓW
1 Zwisaj¹cy chwostek u serwety; 2 Obej�cie
zamieszka³e przez kasztelana; 3 Cz³owiek okre-
�laj¹cy siê jako niewierz¹cy; 4 Surowiec dla tka-
cza; 5 Wybór nowego króla; 6 Ma³a ksi¹¿eczka
ze zdjêciami; 7 T³uste �ledziki; 8 Dawniej ro-
botnik najmowany do pracy na roli; 9 Pozycja
programu radiowego; 10 Wsparcie dla ga³êzi
drzewa owocowego; 11 Mieszkanka Zakopa-
nego; 12 Specjalista od m¹ki; 13 Str¹cenie po-
przeczki przy skoku wzwy¿; 14 Wielki stary bór;
15 K³opotliwa sytuacja; 16 Umowa o najem stat-
ku; 17 Surowiec ziemniaczany na krochmal; 18
Pracownik wy³apuj¹cy buble; 19 Pies u¿ywany
przez my�liwych; 20 Kwadratowe kluseczki  21
Bardzo poufale o ojcu; 22 Mitologiczne bóstwo
opiekuj¹ce siê kupcami; 23 Wieloodcinkowe fil-
my telewizyjne.

Wpisz brakuj¹ce litery do diagramu. Te z wy-
ró¿nionych pól dadz¹ rozwi¹zanie, które nale-
¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub w³o¿yæ do
skrzynki �Poczty parafialnej� do 17 lipca 2005
r. Losujemy nagrodê niespodziankê. Has³o uzu-
pe³nianki z poprzedniego wydania brzmia³o:
MAJOWE ZBLI¯A DO MATKI.

Nagrodê otrzymuje  Paulina Mostek zam.
w Bydgoszczy, przy ul. Berlinga 11. Gratuluje-
my. Nagroda czeka  w zakrystii.
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Konieczne prace w ko�ciele parafialnym

O�WIETLENIE, WENTYLACJA ...
W ostatnich tygodniach wykonywano w

naszym ko�ciele sporo, choæ mo¿e ma³o wi-
docznych, ale niezbêdnych prac. Pewnie
najbardziej widoczne jest nowe o�wietlenie
prezbiterium, zw³aszcza, ¿e dodano dwa
nowe reflektory, a stare reflektory wymienio-
no na nowe energooszczêdne lampy (zu¿y-
cie pr¹du spad³o o oko³o 50 %). Ponadto
trzeba by³o wykonaæ przeróbki instalacji w
kana³ach i rozdzielni oraz wykonaæ nowe
przy³¹cza.

Wykonano rownie¿ konserwacjê i pomia-
ry oporno�ci instalacji odgromowej.

Ca³y obiekt �wi¹tyni pod³¹czony zosta³ do
g³ównego awaryjnego wy³¹cznika napiêcia,
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami zabez-
pieczenia przeciw po¿arowego.

Konieczn¹ by³a te¿ wymiana okien w pre-
zbiterium, która okaza³a siê skomplikowan¹
�operacj¹ techniczn¹�. Bowiem 12 maja zo-
sta³y wyjête z okien nad prezbiterium witra-
¿e, wstawiono w stare ramy okienne zwyk³e
szyby, dokonano niezbêdnych pomiarów, by
dobrze wykonaæ i dopasowaæ nowe okna.
Nowe okna wraz z fachowcami pojawi³y siê
1 czerwca i tego dnia rozpoczêto prace zwi¹-
zane z ich wymian¹.

11111 FFFFF RRRRR EEEEE LLLLL

22222 KKKKK AAAAA EEEEE LLLLL

33333 AAAAA TTTTT TTTTT AAAAA

44444 PPPPP RRRRR ZZZZZ AAAAA

55555 EEEEE LLLLL JJJJJ AAAAA

66666 AAAAA LLLLL IIIII KKKKK

77777 MMMMM AAAAA SSSSS YYYYY

88888 NNNNN AAAAA TTTTT AAAAA

99999 AAAAA UUUUU JJJJJ AAAAA

0101010101 PPPPP OOOOO RRRRR AAAAA

1111111111 GGGGG ÓÓÓÓÓ KKKKK AAAAA

2121212121 MMMMM £££££ RRRRR ZZZZZ

3131313131 ZZZZZ RRRRR KKKKK AAAAA

4141414141 PPPPP UUUUU ZZZZZ AAAAA

5151515151 AAAAA MMMMM AAAAA SSSSS

6161616161 CCCCC ZZZZZ EEEEE RRRRR

7171717171 SSSSS KKKKK IIIII AAAAA

8181818181 BBBBB RRRRR RRRRR ZZZZZ

9191919191 SSSSS PPPPP EEEEE LLLLL

0202020202 £££££ AAAAA KKKKK IIIII

1212121212 TTTTT AAAAA IIIII OOOOO

2222222222 MMMMM EEEEE RRRRR YYYYY

3232323232 SSSSS EEEEE LLLLL EEEEE

Po usuniêciu starych ram, wmontowano
w nowych ramach okna uchylne, które gwa-
rantuj¹ obecnie dobr¹ wentylacjê prezbite-
rium (dotychczas ta czê�æ ko�cio³a pozba-
wiona by³a w³a�ciwej wentylacji, o czym
�wiadczy³y widoczne czarne plamy wilgoci
w naro¿ach sufitu).

Jeszcze w tym roku, podobne uchylne
okna maj¹ byæ zamontowane na ko�cielnym
chórze, oraz w wej�ciu na wie¿ê ko�cio³a.

Dobiegaj¹ równie¿ koñca, prowadzone od
kilku miesiêcy, prace zwi¹zane z zabezpie-
czeniem alarmowym ko�cio³a.

Ksi¹dz Proboszcz ma nadziejê, ¿e jesz-
cze w tym roku ustawione zostan¹ kolejne
stacje Golgoty XX wieku w Dolinie �mierci.
W ten sposób by³oby ju¿ w tym miejscu sze�æ
stacji.

Poza tym planuje siê uporz¹dkowanie i
odpowiednie zagospodarowanie obej�cia
przy grobie �.p. ks. Pra³ata Zygmunta Try-
bowskiego.

Wszystkie te prace s¹ potrzebne i czaso-
ch³onne. Dlatego te¿ zamiary ks. Probosz-
cza polecam opiece Królowej Mêczenników
i zacnych parafian.

OBSERWATOR

Spotkanie mediów katolickich

LID, £AM, FALS ...
Spotkanie z zawodowym dziennika-

rzem, nowe wiadomo�ci z zakresu sztu-
ki przygotowywania tekstów, która ma
prowadziæ do pozyskiwania nowych czy-
telników,  wymiana do�wiadczeñ i plany
na przysz³o�æ wype³ni³y kolejne - prawie
dwugodzinne - spotkanie przedstawicie-
li pism katolickich diecezji bydgoskiej.

W niedzielne popo³udnie 5. czerwca
2005r. o 16:30, w siedzibie Kurii Diecezjal-
nej przy ul. ks. Malczewskiego 1 w Bydgosz-
czy, odby³o siê kolejne spotkanie przedsta-
wicieli prasy katolickiej naszej diecezji. Zgro-
madzili siê na nim redaktorzy pism: �G³os
Serca�, �Miesiêcznik Ko�cielny�, �Na Skra-
ju�, �Nasza Parafia�, �Pokój i Dobro�, �Prze-
wodnik Katolicki Diecezji Bydgoskiej� i oczy-
wi�cie �Na o�cie¿�.

Specjalnym go�ciem spotkania by³a pani
Alicja Polewska, redaktor �Dzia³u miejskie-
go� Gazety Pomorskiej. Pani Alicja, jako spe-
cjalistka w dziedzinie s³owa pisanego, udzie-
li³a nam, zgromadzonym na spotkaniu, kilka
porad dziennikarskich.

Wyró¿ni³a gazety od innych mediów mó-
wi¹c, ¿e �pisanie to kwintesencja dziennikar-
stwa�. Wa¿n¹ uwag¹ by³o te¿ stwierdzenie,
¿e �w zdaniu nale¿y wyraziæ tak¿e uczucia,
poza opisywaniem rzeczywisto�ci�. Zapa-
miêta³am tak¿e cel pisania, ¿e �w czytelniku
nale¿y wywo³aæ konkretne uczucia i wyobra-
¿enia, a w tek�cie wszystko musi byæ zrozu-
mia³e�. Od pani Redaktor otrzymali�my tak-
¿e przepis na dobr¹ informacjê, a taka musi

zawieraæ odpowiedzi na 5 pytañ: �Kto�?
�Co�? �Gdzie�? �Kiedy�? �Z kim�? Pomocnym
pytaniem mo¿e byæ tak¿e �Dlaczego?�

Uzyskali�my tak¿e kilka informacji o sa-
mej Gazecie Pomorskiej i jej obecnym po-
wstawaniu. Jako ciekawostkê pani Alicja po-
da³a, ¿e to pismo ma najwy¿sz¹ w Polsce
prenumeratê (z gazet) i jest to a¿ 52 tysi¹ce
egzemplarzy.

Uwag technicznych wys³uchali�my tak¿e
z ust ks. dra Mariusza Kuciñskiego, opieku-
na pism katolickich diecezji bydgoskiej. Na-
sza wiedza zosta³a poszerzona o nowe in-
formacje, m.in. co to jest �lid�, �³am�, �fals�
itp. Podczas kolejnych spotkañ bêdziemy da-
lej uczyæ siê trudnej sztuki dziennikarskiej,
a tak¿e polepszaæ wspó³pracê miêdzy pi-
smami.

Pierwsze z nich odbêdzie siê ju¿ 3 lipca
 br. w siedzibie Kurii Bydgoskiej 16:30, na
które organizatorzy serdecznie zapraszaj¹.

ZOSIA



Ludzie z pomnika (87)

Rozpoczynaj¹c cykl �Ludzie z pomnika�
zdawa³em sobie sprawê, ¿e zamieszczony
w I odcinku wykazie osób zamordowanych
w Dolinie �mierci, umieszczonych z nazwi-
ska na tablicach pomnika, nie ma wszyst-
kich pomordowanych.

Podczas zbierania materia³ów trafi³em na
kilka przypadków, gdzie nie by³o na pomni-
ku tabliczki z nazwiskiem, a dana osoba bez
w¹tpienia zosta³a tu rozstrzelana. Takich
przypadków zapewne bêdzie jeszcze wiêcej.
Nie wiemy dok³adnie ilu tu zginê³o. Wydaje
siê, ¿e liczba 1200 osób jest bliska prawdy.

Dzi� opisujê losy Stanis³awa Czy¿owskie-
go, którego nazwisko figuruje na tablicy po-
mnika, lecz tu nie zgin¹³. Jego losy potoczy-
³y siê inaczej.

Urodzi³ siê 10 listopada 1887 roku w Ho-
stowicach powiat t³umaczowski, w woje-
wództwie stanis³awowskim. By³ synem Fe-
liksa i Gabrieli z domu  Indykówna. Jego oj-
ciec by³ pracownikiem pocztowym, a matka
zajmowa³a siê domem.

W rodzinnej miejscowo�ci ukoñczy³ 4 kla-
sy Szko³y Powszechnej, a w T³umaczu 6 klas
Gimnazjum. Egzamin dojrza³o�ci zda³ w T³u-
maczu w dniu 23 wrze�nia 1909 roku. W roku
1910 zg³osi³ siê jako samouk - eksternista
do Cesarsko-Królewskiej Komisji w Stanis³a-
wowie, by z³o¿yæ egzamin kwalifikacyjny dla
nauczycieli szkó³ ludowych. Egzamin zda³ i
w dniu 8 pa�dziernika 1910 roku otrzyma³
uprawnienia nauczycielskie. Po uzyskaniu
uprawnieñ ukoñczy³ dodatkowo kilka kursów
uprawniaj¹cych do nauczania prac rêcznych
dla ch³opców i dziewcz¹t, a tak¿e rysunków
i gospodarstwa domowego.

STANIS£AW
CZY¯OWSKI

Ko�ció³ parafialny usytuowany zosta³
u wrót Doliny �mierci, miejsca straceñ w
1939 roku g³ównie inteligencji bydgoskiej. Po
wojnie, tj. czê�ciowej ekshumacji zw³ok, czyli
od 1947 roku rodziny pomordowanych za-
czê³y zbieraæ siê w tym miejscu w pierwszych
dniach listopada, by nabo¿eñstwem Drogi
Krzy¿owej modliæ siê za swych bliskich.

Ówczesne w³adze, zw³aszcza od 1950
roku, by³y bardzo nieprzychylne temu zwy-
czajowi zgromadzeñ 1 i 2 listopada (Wszyst-
kich �wiêtych i Dzieñ Zaduszny). Tote¿ od
1951 roku rozpoczêto przychodziæ w to miej-
sce ukradkiem (w pierwsz¹ niedzielê po uro-
czysto�ci Wszystkich �wiêtych).

Z chwil¹ powstania parafii sta³o siê jej
moralnym obowi¹zkiem objêcie tego zwy-
czaju opiek¹ duszpastersk¹. Ks. Zygmunt
Trybowski od samego pocz¹tku uwa¿a³ Do-
linê �mierci za miejsce spoczynku �jego pa-
rafian�, którzy jak mówi³ orêduj¹ za nami,
buduj¹cymi dobro materialne dla Pana.

Dlatego te¿, gdy nadchodzi³a listopado-
wa niedziela, a by³o to pierwszy raz 7. listo-
pada 1983 roku,  z kaplicy wyrusza proce-
sja ¿a³obna z Drog¹ Krzy¿ow¹. Nabo¿eñ-
stwo zakoñczono Msz¹ �w. przy pomniku na
górze. Na to pierwsze oficjalne nabo¿eñstwo
przyby³o kilkuset parafian i mieszkañców
Bydgoszczy, którzy pierwszy raz, tak oficjal-
nie, z kap³anem mogli nie�æ wykonany z kra-
wêdziaków prosty, oko³o 3 metrowej wielko-
�ci, drewniany krzy¿.

Mimo, ¿e by³o to z kolei 47 nabo¿eñstwo
w tym miejscu, zaczêto jednak od nowa pro-
wadziæ numeracjê i od tego czasu funkcjo-
nuje pod nazw¹ - Parafialna Droga Krzy¿o-
wa w Dolinie �mierci. Zakoñczy³ siê w ten
sposób czas prze�ladowañ uczestników
modlitwy w tym miejscu.

Po kilku latach zrodzi³ sie pomys³ budo-
wy sta³ych stacji Drogi Krzy¿owej. Zaowo-
cowa³o to powstaniem dzisiejszej Golgoty
Bydgoskiej XX wieku (w budowie). G³ówny
pomys³odawca, ks. Zygmunt Trybowski nie
doczeka³ siê realizacji dzie³a. Po�wiêcenia I
stacji dokona³ ks. bp Jan Tyrawa, Ordyna-
riusz Diecezji Bydgoskiej w 2004 roku. Dzi�
mamy gotowe trzy stacje, z których dwie
bêd¹ po�wiêcone jeszcze w tym roku. War-
to pewnie zaznaczyæ, ¿e dotychczas, czyli
do 2004 roku w³¹cznie, odby³y siê XXII Pa-
rafialne Drogi Krzy¿owe w Dolinie �mierci.
(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 (13)

PARAFIALNA
DROGA KRZY¯OWA

Pierwsz¹ pracê podj¹³ w 1913 roku jako
nauczyciel w Szkole Ludowej w T³umaczu.
Kolejnymi miejscami pracy by³y takie same
szko³y w: Gruszce (1915-16) i Nowym S¹-
czu (1917-18).

W 1919 roku zosta³ przeniesiony na sta-
nowisko kierownika Szko³y Powszechnej w
Piaskach  powiat gostyñski, a w nastêpnym
roku obj¹³ takie samo stanowisko w Publicz-
nej Szkole Powszechnej w Pobiedziskach w
powiecie poznañskim.

Od 1922 roku rozpocz¹³ pracê w Szkole
Æwiczeñ przy Pañstwowym Seminarium Na-
uczycielskim w Lesznie. W 1926 roku przy-
by³ do Bydgoszczy obejmuj¹c posadê na-
uczyciela przy naszym Pañstwowym Semi-
narium Nauczycielskim. Pracowa³ tam do 1
maja 1931 roku, kiedy to na w³asn¹ pro�bê -
ze wzglêdu na stan zdrowia - przeniesiony
zosta³ w stan spoczynku. Bêd¹c na emery-
turze udziela³ siê spo³ecznie do 1937 roku
jako instruktor w modelarni Zwi¹zku Harcer-
stwa Polskiego, oraz jako konserwator zbio-
rów XX Dru¿yny Harcerskiej przy Komendzie
Hufca w Seminarium Nauczycielskim.

W dniu 28. pa�dziernika 1939 roku zo-
sta³ aresztowany w domu przy ul. Asnyka  i
odprowadzony na przes³uchania do siedzi-
by Gestapo przy ul. Poniatowskiego. Po kil-
ku dniach trafi³ do obozu dla internowanych
Polaków w koszarach 15 PAL-u przy ul.
Gdañskiej. By³ tam widziany przez znajo-
mych, a w dniu 11 listopada 1939 roku prze-
rzuci³ przez parkan dzieciom informacjê z
adresem, by powiadomili rodzinê, ¿e jutro,
czyli 12 listopada wyje¿d¿a z obozu. Pisa³,
¿e pewnie na �mieræ, bo nikt, kogo dot¹d
wywie�li nie wróci³. Jednak w dniu 23 listo-
pada syn Roman otrzyma³ od niego gryps,
¿e nie wyjecha³, bo za³adowano ich na sa-
mochód, który siê zepsu³. Czeka³ wiêc na
transport kolejowy.

Taki transport wyruszy³ z Bydgoszczy 26
listopada udaj¹c siê w niewiadomym kierun-
ku. Od tego czasu s³uch po nim zagin¹³.

W 1949 roku rodzina przez Polski Czer-
wony Krzy¿ dowiedzia³a siê, ¿e Stanis³aw
zgin¹³ w obozie w O�wiêcimiu.

W wyniku poszukiwañ okaza³o siê, ¿e
przyby³ do O�wiêcimia w dniu 7 czerwca
1942 roku, natomiast zmar³ w nocy, w swoje
imieniny w dniu 8 maja 1943 roku. Zw³oki
zosta³y spalone w miejscowym krematorium.

W archiwum w O�wiêcimiu istniej¹ doku-
menty i zdjêcie Stanis³awa Czy¿owskiego,
wiêc nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e ten obóz by³
miejscem jego �mierci. Gdzie przebywa³ od
chwili wywiezienia z Bydgoszczy do chwili
dotarcia do O�wiêcimia, nie wiadomo.

Stanis³aw Czy¿owski pozostawi³ ¿onê i
dwóch synów: Andrzeja ur. w 1919 roku i
Romana ur. w 1926 roku. Syn Roman, dzi�
jako emeryt, mieszka w Pruszkowie przy ul.
Bohaterów Stolicy, który przekaza³ mi wiele
informacji o ojcu, za które gor¹co dziêkujê.

opracowa³ KFAD

Materia³y �ród³owe:
Kronika Bydgoska Tom XIII - TMMB Byd-
goszcz 1991; Informacje pañ:  Zenobii G. i
Jadwigi U. z Bydgoszczy naprowadzaj¹ce na
adres syna; Informacje od Romana Czy¿ow-
skiego z Pruszkowa.
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Dobroczynne zio³a (27)

WI¥ZÓWKA B£OTNA
Z KANCELARII PARAFIALNEJ

22 maja
Nadia Ewa G³owacka

ur. 5.04.2005
Adrian Jan Krzysztoforski

ur. 17.02.2005
Damian Andrzej Krajewski

ur. 01.08.2004
28 maja

Kamil Piotr Grzeczka
ur. 9.08.2004

Marcin Halczuk
ur. 28.04.2005

11 czerwca
Oskar Tomasz Walecki

ur. 26.03.2005
12 czerwca

Kacper Sebastian Konieczny
ur. 20.11.2004

Oliwia Smeja ur. 25.03.2005
Jakub Józef Flidzikowski

ur. 29.12.2004
Karolina Maria Karlikowska

ur. 5.05.2005
Filip Karol Dziêcio³owski

ur. 27.04.2005
Karolina Zgrzeba

ur. 8.02.2005
Patryk G¹siorek
ur. 14.03.2005

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

Wi¹zówka b³otna - (Filipendu-
la ulmaria)

Na wilgotnych ³¹kach i brze-
gach wód naszych ro�nie ro�lina
wieloletnia, 30-150 cm wysoka.
Wytwarza grube, pe³zaj¹ce k³¹-
cze. £odygê ma pojedyncz¹ lub
ga³êzist¹. Wyrastaj¹ na niej li�cie
przerywano pierzaste; listki w 2-
3 parach, brzegiem podwójnie
z¹bkowane, szeroko jajowate, li-
stek szczytowy wiêkszy, d³oniasto
klapowy. Li�cie z wierzchu zielo-
ne, spodem okryte bia³ym filcem,
lub zielone. Pyszni siê owa ro�li-
na kwiatem, du¿ym podbalda-
chem, który tworz¹ kwiatki liczne
bia³e lub ¿ó³tawo bia³e, wonne.
Zakwita czerwiec - lipiec. Owoc
nie pêkaj¹cy, �rubowato skrêco-
ny, jednonasienny (ok. 0,2 cm d³u-
go�ci).

Owa ro�lina to wi¹zówka b³ot-
na. To ziele, którego moce lecz-
nicze zawar³ nasz Dobry Bóg w
kwiatach. Kwiaty wi¹zówki zawie-
raj¹ glikozydy fenolowe (spireinê,
izosalicynê, monotropitozyd), ole-
jek eteryczny, wanilinê, aldehyd
salicylowy, salicylan metylu, helio-
tropinê, flawonidy (hiperozyd,
awikularynê), kwas salicylowy wy-
kryty w 1839 roku nazwany aci-
dum spiricum.

Ma³o jest materia³u �ród³owego
na temat zastosowania wi¹zówki
b³otnej w antyku i �redniowieczu.
Wiadomo, ¿e kwiaty tej ro�liny
u¿ywano do aromatyzowania i
s³odzenia miodu pitnego.

Surowiec leczniczy (kwiaty)
dzia³a przeciwbólowo i przeciwza-

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu
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Piotr Jan Sadokierski
ur. 10.08.1956  zm. 19.05.2005

Edmund Marciniak
ur. 23.08.1938  zm. 22.05.2005

Helena Mytlewska
ur. 27.07.1920  zm. 3.06.2005

Z ksi¹g parafialnych
wg stanu w dniu 13. czerwca

2005 spisa³ Krzysztof D.

palnie w chorobie reumatycznej.
Zwiêkszaj¹ ilo�æ wydalanego mo-
czu oraz potu, usuwaj¹c z orga-
nizmu szkodliwe substancje. Na
przewód pokarmowy dzia³aj¹
�ci¹gaj¹co i przeciwbakteryjnie.
Stosuje siê kwiat ziela wi¹zówki
b³otnej jako aktywny �rodek po-
mocniczy w leczeniu przewlek³e-
go postêpuj¹cego go�æca stawo-
wego, zw³aszcza u osób w wieku
podesz³ym, z równoczesnym po-
dawaniem leków zalecanych
przez lekarza.

Równie¿ w pocz¹tkowym le-
czeniu reumatyzmu miê�niowe-
go, stanach podgor¹czkowych,
bólach stawowych i miê�niowych.
W chorobie z przeziêbienia i gry-
pie wraz z innymi zio³ami.

PREPARATY
Zio³o jest sk³adnikiem granula-

tu Reumogran oraz mieszanek
zio³owych Pyrosan i Reumosan.
W medycynie ludowej wykorzy-
stuje siê tê ro�linê do leczenia pê-
cherza i nerek. Dawka dzienna
kwiatów wynosi 2,5 - 3,5g, a zie-
la 4 - 5g. Nie stosowaæ ziela przy
nadwra¿liwo�ci na kwas salicylo-
wy. W razie przedawkowania
mog¹ wyst¹piæ dolegliwo�ci
¿o³¹dkowe i md³o�ci.

RECEPTURA:
Odwar z ziela wi¹zówki b³otnej

u¿ywany jest do mycia w³osów,
jako �rodek przeciwdzia³aj¹cy ich
wypadaniu. Z li�ci wydobywa siê
¿ó³tozielony, lub po zabarwieniu
siarczanem ¿elaza, czarny barw-
nik, doskonale farbuj¹cy tkaniny.

Odwar przygotowuje siê z 2
³y¿ek kwiatów na 11/2  - 2 szklan-
ki wody (gotowaæ 5 min, odstawiæ
na 10 min, przecedziæ do termo-
su), piæ 1 - 2/3 szklanki 2 3 razy
dziennie po jedzeniu.

MAREK

�ród³o:
Moszowicz J.: Przewodnik do
oznaczania krajowych ro�lin zielar-
skich - PWRiL - Warszawa 1985
rok.;

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.

14 maja
Kamil Micha³ Brzeziñski

Beata Maria �wietlik
28 maja

Karol Maksymilian Kohl
Dorota Katarzyna Sobecka

4 czerwca
Arkadiusz Szaw³oga

Emilia Anna Krzywald
Marcin Henryk Staszewski

Danuta Katarzyna Cizio
Robert Lipiñski

Agnieszka Katarzyna Ziêtara

�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,

wierno�æ
i uczciwo�æ
ma³¿eñsk¹

INFORMACJE
SAKRAMENT CHRZTU �W.
Sakrament sprawowany jest przy
udziale wspólnoty parafialnej w
czasie niedzielnej Mszy �w. o
13.00. Dziecko zg³aszaj¹ rodzice
w Biurze Parafialnym podaj¹c
kandydatów na chrzestnych, tj.
osoby ochrzczone, bierzmowane,
praktykuj¹ce, maj¹ce ukoñczone
16 lat (je¿eli ¿yj¹ w ma³¿eñstwie
musi to byæ zwi¹zek sakramen-
talny). Zg³aszaj¹c dziecko do
Chrztu �w. trzeba przedstawiæ od-
pis skrócony aktu urodzenia
dziecka z USC. Katecheza odby-
wa siê zawsze przed Chrztem �w.
w sobotê po Mszy �w. o 18.30.
Najbli¿sze terminy Chrztu �w.:
10 i 24 lipca 2005 r.

SAKRAMENT MA£¯EÑSTWA
Osoby pragn¹ce zawrzeæ zwi¹-
zek ma³¿eñski powinny zg³osiæ siê
do Biura Parafialnego celem usta-
lenia terminu �lubu i spisania pro-
toko³u na  3 miesi¹ce przed �lu-
bem.

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

11 czerwca
Przemys³aw Pawe³ Klarkowski

Katarzyna K³os
Pawe³ Grzegorz Krzysztoforski

Anna Kufel

Redakcja �Na o�cie¿�
W tym roku odbêd¹ siê kolejne wybory. Polaków czeka wa¿ny eg-

zamin. Wynik egzaminu zadecyduje, kto bêdzie rz¹dzi³ Polsk¹ i kto
bêdzie prezydentem. (...) Nie jestem m³ody, ale ¿yczê temu Ludowi
uczciwemu, pracowitemu, czasami ok³amywanemu i w czê�ci bez
pracy, by sprawdzi³ siê przy urnach. (...) Aby tak siê sta³o

PARAFIANIN

(imiê i nazwisko do wiadomo�ci Redakcji)

OD REDAKCJI: Dziêkujemy naszemu Parafianinowi za list, którego frag-
menty cytujemy. Sta³ siê on dla redakcji inspiracj¹, by w najbli¿szych wy-
daniach podj¹æ siê trudu spopularyzowania dokumentów Ko�cio³a mówi¹-
cych o udziale katolików w ¿yciu publicznym.

Bo to jest w dzieciach najpiêkniejsz¹ cnot¹,
gdy trudy dla rodziców ponosz¹ z ochot¹.

Sofokles (496 - 406 p.n.e.)

Listy, listy, listy ...



26 maja przypada³a Uroczysto�æ Bo¿ego Cia³a. Tegoroczna Proce-
sja rozpoczêta siê po Mszy �w. o 8.30 i wiod³a ulicami: Twardzickie-
go, Kleeberga, Berlinga, Fiedlera i Bo³tucia (wiêcej na str. 7)
2 czerwca, w dniu zakoñczenia Oktawy Bo¿ego Cia³a, po uroczy-
stej Mszy �w. i procesji nast¹pi³o po�wiêcenie zió³ i kwiatów. * Na
plebani spotka³a siê wspólnota Wspierania Powo³añ Kap³añskich
i Zakonnych.
4. czerwca odby³o siê IX spotkanie m³odych nad Lednic¹. Z naszej
parafii wyjecha³o ponad 200 m³odych ludzi. (wiêcej na str. 6) * Nasz
parafialny zespó³ muzyczny �Antidotum� zdoby³ (wy�piewa³) I miej-
sce na Ogólnopolskim Festiwalu �Duchowa Rewolucja� w Czêsto-
chowie. Brawo - gratulujemy.
5. czerwca dzieci klas trzecich obchodzi³y uroczy�cie I rocznicê
Komunii �w. * W siedzibie Kurii Bydgoskiej spotkali siê przedstawi-
ciele mediów katolickich diecezji Bydgoskiej (wiêcej na str. 15). *
Zmieni³ siê porz¹dek niedzielnych Mszy �w. W okresie letnim nie
ma Mszy �w. o 17.00, a jest o 20.00.
11 czerwca grupa parafian wyjecha³a na jednodniow¹ pielgrzymkê
do Czêstochowy. Grupie przewodniczy³ ks. Proboszcz.
14 czerwca przypada³o wspomnienie patrona naszej diecezji b³.
Micha³a Kozala. Z tego okazji ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹ na domu
gdzie mieszka³ przy ul. Krakowskiej 11.
16 czerwca o 19.15 odby³o siê spotkanie Sejmiku Parafialnego.
Od 16 od 18 czerwca grupa ministrantów, lektorów wraz z opieku-
nami wyjecha³a do Heide Parku w Niemczech. (wiêcej na str. 12)
17 czerwca przypada³o wspomnienie �w. Alberta (Adama Chmie-
lowskiego), patrona kaplicy w Domu Sue Ryder w Bydgoszczy. By³
odpust i Adoracja Naj�wiêtszego Sakramentu (wiêcej na str. 12)
19 czerwca na Mszy �w. o 8.30 uroczy�cie po¿egnali�my ks. Edwarda
Wasilewskiego, który na mocy dekretu prze³o¿onych zosta³ zwol-
niony z obowi¹zków wikariusza i udaje siê na specjalistyczne studia
do Niemiec, pozostaj¹c w naszej parafii rezydentem. S³owo po¿e-
gnania ks. Edwarda zamieszczamy na str. 2.
21 czerwca przypada³ kolejny dzieñ Fatimski i IX rocznica pobytu
MB Fatimskiej w naszej parafii.
Trwaj¹ jeszcze nabo¿eñstwa czerwcowe po Mszy �w. o 18.30 i o
21.00 przy krzy¿u misyjnym.
Od 29 do 7 lipca trwaæ bêdzie Nowenna do �w. Teresy od Dzieci¹t-
ka Jezus jako przygotowanie do przyjêcia Relikwii. (wiêcej o �w.
Teresie na str. 5)
8. lipca od 8.30 do oko³o 21.15 bêdziemy go�ciæ w naszej parafii
Relikwie �w. Teresy. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Od 27 lipca do 5 sierpnia br. pójdzie do Czêstochowy tradycyjna
pielgrzymka �Promienista�. Koszt pielgrzymki 90 z³. Zapisy w biurze
parafialnym.
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.

Uwaga: Nast¹pi³a zmiana telefonów parafialnych
W ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca prowadzona jest przez ró¿ne
wspólnoty modlitwa ró¿añcowa �Jerycho�.

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY

POZIOMO: 1A Nienawidzi towarzystwa; 1J �d�b³o ro�linki; 2G Imiê
Cemrzyñskiej; 3A Opatrunek na st³uczeniu; 3J Dra¿ni je nam sw¹d;
4G Amarantowe w naszym godle; 5A Wycieczkowy pojazd; 5J Etiu-
da; 6F Wynalazca dynamitu; 7A Szkodliwy w eternicie; 7K But nie
nadaj¹cy siê do garnituru; 8F Ksiêga pe³na zdjêæ; 9A Podstawa do
kucia; 9J Kraj kwitn¹cej wi�ni; 10G Ptak wiêkszy od kaczki; 11A Ma³e
papugi; 11J Uci¹¿liwe skurcze; 12G Litera grecka; 13A S¹siadka
Wêgier; 13J Kolega publicysty.

PIONOWO: A1 Woreczek na pieni¹dze;  A9 Odbitka z orygina³u;  B5
Piero¿ek w barszczu;  C1 S³oñ z okresu lodowcowego;  C9 Zwolnie-
nie ze szpitala;  D5 Klasa jachtu jak grecka litera;  E1 Przelewa uczu-
cia na strofy;  E9 S³u¿ba na posterunku;  F5 Beczka na wino;  G1 Bar
szybkiej obs³ugi;  G8 Zdrowy rozs¹dek;  H6 Ma str¹ki podobne do
fasoli;  J1 Dawny podatek gruntowy;  J8 Zakoñczenie rzeki;  K5 Na-
daje siê do wywabienia;  L1 Obowi¹zki kuratora;  L9 Ostre marynaty
warzywne;  £5 �wistek w skrzynce pocztowej;  M1 Stoi przy starej
studni;  M9 Zwisaj¹ca masa �niegu;  N5 Wojskowy kolor;  O1 Posia-
da kolczaste li�cie;  O9 W porzekadle nog¹ zamiata.

ZNACZENIE WYRAZÓW

KRZY¯ÓWKA CZERWCOWA
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 18.30 20.00

(*) - odprawia sie od poniedzia³ku do pi¹tku

Odgadnij wyrazy i odczytaj has³o wg podanego szyfru. Poszczególne
wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasami.  W rozwi¹zaniu wystarczy
podaæ samo has³o. Oto szyfr: [(£3, D11, M1, C10)  (J12)  (C3, O5, F9,
E10)  (C1, H4, A10, E9, £1)  (M12)  (C13, F7, £5, M3, K11, D7, J11)
(A3, O9, E11, M7, £1)  (J9, L13, G3, O12,)  (E9, N3, C12, F3, J11,
N5, G11, J6, K8)  (G1, £9, O2, A13)]. Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ
na adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki �Poczty parafialnej� do 17
lipca 2005 roku. Rozwi¹zanie krzy¿ówki  z poprzedniego wydania
brzmia³o: �Z MATK¥ IDZIEMY DO DOMU OJCA�. Nagrodê otrzymu-
je Urszula Walerczak, zam. w Bydgoszczy, przy ul. £ochowskiego
2. Gratulujemy. Nagroda czeka w zakrystii.

Dziêkujemy  korespondentom i autorom tekstów, oraz za nades³ane listy
i pozdrowienia. Sk³ad ukoñczono i oddano do druku  23 czerwca 2005 r.
Nastêpne wydanie �Na o�cie¿� planowane jest  24. czerwca 2005 r.

TELEFONY
323-48-33 ks. proboszcz Jan Andrzejczak, 323-48-35 Biuro Parafialne
323-48-42 ks. Krzysztof Danowski;  323-48-43 ks. Dariusz Weso³ek;
323-48-44 ks. Zbigniew Zimniewicz; 323-48-45 ks. Krzysztof Buchholz;
323-48-46 ks. Wojciech Retman; 323-48-41 ks. rez. Edward Wasilewski

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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B³ogos³awiona miêdzy niewiastami,
Panno, co w Ostrej �wiecisz Bramie,

Ty jeste� dla nas Matk¹ Mi³osierdzia,
w której na zawsze mi³o�æ zamieszka³a.

Taki jest pocz¹tek Jutrzni, czyli porannej
modlitwy Ko�cio³a w dniu 16 listopada, czyli
w dniu kiedy w Polsce i na Litwie Ko�ció³
obchodzi �wiêto Matki Boskiej Ostrobram-
skiej - Matki Mi³osierdzia. Jak z powy¿szego
wynika, jest to �wiêto lokalnych Ko�cio³ów
tych dwóch pañstw. To �wiêto, które swe
korzenie posiada w stolicy Litwy, w Wilnie.

SANKTUARIUM MARYJNE W WILNIE
Historia tego¿ miejsca jest bardzo zagma-

twana, a do tego niepe³na. Wiadomo na pew-
no, ¿e król Aleksander Jagielloñczyk naka-
za³ opasaæ Wilno nowymi murami obronny-
mi, w których zbudowano 9 bram. Po zakoñ-
czeniu budowy w 1522 roku w³adze miasta
postanowi³y ka¿dej bramie przydzieliæ �wiê-
tego patrona i przyozdobiæ j¹ jego obrazem.
Bramê po³udniow¹ zwan¹ Miednick¹, pó�-
niej Zarann¹ oddano pod opiekê Matki Bo-
¿ej i przyozdobiono obrazem Matki Bo¿ej
zwan¹ Stra¿niczk¹ Miasta. Ju¿ po kilku la-
tach oddano j¹ wraz z kaplic¹ pod opiekê
Ojców Karmelitów, którzy nadali jej miano
Ostrej Bramy. Oni te¿ stali siê gorliwymi  sze-
rzycielami kultu Stra¿niczki z Ostrej Bramy.

Jednak obraz Stra¿niczki Miasta wysta-
wiony na bezpo�rednie dzia³anie warunków
atmosferycznych (deszcz, s³oñce, mróz) nie
przetrwa³ zbyt d³ugo. Wobec tego w 1619
roku zawieszono w tym miejscu nowy, po-
dobno jeszcze ³adniejszy obraz.

MATKA MI£OSIERDZIA
Autorem nowego obrazu by³ krakowski

malarz £ukasz Porêbski. Wykona³ on obraz
Matki Bo¿ej o obliczu delikatnym i ³agodnym,
pe³nym pokory i s³odyczy.  postaæ o twarzy
wyra�nej, subtelnej i dobrotliwej patrzy³a z

�wiêta ku czci Matki Bo¿ej (26)

OSTROBRAMSKA
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mi³o�ci¹  na przechodz¹cych przez bramê.
Maryja ma g³owê pochylon¹ w modlitewnym
skupieniu, otoczon¹ wielk¹ koron¹ na tle
nimbu utkanego z 42 promieni i 12 gwiazd,
lekko przymkniête oczy i skrzy¿owane po-
bo¿nie rêce na piersi. Dzi� postaæ tê przy-
ozdobiono srebrnymi i z³oconymi szatami
wspartymi za poz³acanym ksiê¿ycu w fazie
ostatniej kwadry.

Opiekunowie miejsca, jak i lud wileñski,
zaczêli nazywaæ �swoj¹� Matkê Bo¿¹ z Ostrej
Bramy Matk¹ Mi³osierdzia. Kaznodzieje kar-
meliccy nazywali J¹ Bram¹ Niebiesk¹ przez
któr¹ przyszed³ na te ziemie Odkupiciel i
przez któr¹ wszyscy wierz¹cy wchodz¹ do
chwa³y niebieskiej. By³o to szczególnie wy-
mowne w tej scenerii, gdzie perspektywê
w¹skiej uliczki zamyka³a brama miejska, nad
któr¹ w kaplicy widnia³ obraz Naj�wiêtszej
Bogurodzicy.

CUDA I £ASKI Z OSTREJ BRAMY
Szczególnym impulsem rozkwitu kultu

Matki Bo¿ej Ostrobramskiej sta³y siê spada-
j¹ce na miasto nieszczê�cia, których by³o
bardzo wiele. Wspomnê tylko zniszczenie
miasta przez cara Aleksego w 1655 roku,
zajêcie miasta przez wojska szwedzkie w
1702, potem w 1706 roku, czy zdobycie Wil-
na przez wojska rosyjskie w 1794 roku. Ni-
gdy jednak agresorzy nie wa¿yli siê zaj¹æ si³¹
Ostrej Bramy i Jej sanktuarium, a gdy chcie-
li to uczyniæ w 1794 Rosjanie jeden z miesz-
czan w cudowny sposób sam nie pozwoli³
na wtargniêcie wojsk. Fragment tego wyda-
rzenia opisa³ Adam Mickiewicz w IX ksiêdze
Pana Tadeusza.

W ka¿dych okoliczno�ciach ucieczk¹ dla
zagro¿onych i prze�ladowanych mieszkañ-
ców Wilna by³a zawsze ta, która niezmien-
nie ��wieci³a w Ostrej Bramie�.

Nasz pisarz Józef Ignacy Kraszewski
pisa³ o tym miejscu: Odejmijcie ten obraz
miastu, a odejmiecie mu ¿ycie. Tu jest naj-
piêkniejszy kwiat ¿ywota, tu wykwita wszyst-
ko, co ³¹czy nas z ojczyzn¹ niebiesk¹. ̄ aden
ko�ció³, pewnie ¿adne sanktuarium, nie na-
wróci³o tylu, nie tchnê³o tyle zbawiennych
my�li ludziom, co ta ma³a kapliczka nad sta-
ro¿ytn¹ wzniesiona bram¹. Ilu¿ tutaj cieka-
wych tylko, zmieni³o siê w pobo¿nych. Spy-
tajmy ludzi, a je�li zechc¹ wyznaæ szczerze,
przekonamy siê, ¿e u wielu z nich, u obojêt-
nych, tu po raz pierwszy w ¿yciu pobo¿nie
uderzy³o serce.

KORONACJA OBRAZU
Potwierdzeniem wielowiekowego kultu

Ostrobramskiej Matki Mi³osierdzia sta³a siê
koronacja wileñskiego Wizerunku koronami
papieskimi. W dniu 2 lipca 1927 roku. Koro-
nacji dokona³ kardyna³ Aleksander Kakow-
ski w obecno�ci kardyna³a Augusta Hlonda.
W�ród duchowieñstwa i biskupów ze strony
polskiej obecni byli: prezydent Ignacy Mo-
�cicki i marsza³ek Józef Pi³sudski. W dekre-
cie koronacyjnym papie¿ Pius XI pisa³: Od

najdawniejszych czasów w mie�cie Wilnie,
w kaplicy nad prastar¹ bram¹, która siê zo-
wie pospolicie Ostr¹ Bram¹, czczony jest ze
szczególn¹ pobo¿no�ci¹ obraz Naj�wiêtszej
Panny Maryi, pod wezwaniem Matki Mi³osier-
dzia, przez mieszkañców miasta i kraju, oraz
przez obcych. Do tego obrazu, ja�niej¹cego
ustawicznie ³askami i cudami Bo¿ymi, ucie-
kali siê i uciekaj¹ wierni dla uproszenia po-
mocy w potrzebach, zarówno prywatnych  jak
i publicznych, doznaj¹c wstawiennictwa i
przemo¿nej opieki naj³askawszej Matki, o
czym �wiadcz¹ i potwierdzaj¹ jasno i wyra�-
nie dawne i wspó³czesne dokumenty.

�WIÊTO MATKI MI£OSIERDZIA
Tym samym dekretem zosta³o zatwierdzo-

ne do stosowania publicznego w Ko�ciele
Polski i Litwy wspomnienie Matki Bo¿ej
Ostrobramskiej - Matki Mi³osierdzia, a dzieñ
wspomnienia naznaczono na 16 listopada.

Dlaczego obrano 16 listopada trudno do-
ciec. Dzi� ró¿ne �ród³a ró¿nie podaj¹ t¹ datê.
Wed³ug jednych 16 listopada 1522 roku bra-
ma zosta³a przekazana pod opiekê Matki
Bo¿ej Stra¿niczki Miasta, wed³ug innych w
tym dniu zawieszony zosta³ nowy, czyli obec-
ny obraz w 1619 roku. Byæ mo¿e jedna i dru-
ga data pokrywa³y siê. Pewnie tym kierowa³
siê papie¿ Pius XI podpisuj¹c dekret. Dzi�
w Wilnie dzieñ ten jest uroczy�cie �wi¹tecz-
ny, tak samo jak i w ca³ej archidiecezji bia³o-
stockiej, której Matka Mi³osierdzia jest
g³ówn¹ Patronk¹.

ZNACZENIE �WIÊTA I KULTU
Pewnie najbardziej trafnie okre�li³ znacze-

nie tego dnia papie¿ Jan Pawe³ II, który prze-
bywaj¹c w Polsce w roku 75 rocznicy koro-
nacji Wizerunku, powiedzia³ w Kalwarii Ze-
brzydowskiej: Matka nie opuszcza swego
dziecka w niedoli, ale prowadzi je do Syna i
zawierza Jego mi³osierdziu.... To w³a�nie
przez tajemnicê wniebowziêcia z dusz¹ i cia-
³em Matka Zbawiciela sta³a siê dla nas Matk¹
Mi³osierdzia. �wiadczy nam o tym to sank-
tuarium ... jak i  Ostra Brama w Wilnie. Dla-
tego zawsze wo³ajmy  g³o�no - �Witaj! Witaj
Królowo, Matko Mi³osierdzia!� Niech ten wy-
mowny sposób, Dar Matki Mi³osierdzia po-
mo¿e nam w ka¿dym roku z jeszcze ¿ywsz¹
i ¿arliwsz¹ wiar¹ �wiêtowaæ Jej listopadowe
wspomnienie, a ono niech nas zbli¿a do
�wiatowego Centrum Mi³osierdzia Bo¿ego,
do £agiewnik.

KFAD

Materia³y �ród³owe:
Maksymilian Maria Kolbe: Ma³a rocznica wiel-
kiej koronacji, Rycerz Niepokalanej 11/1932;
Soczewka R.: S³odsze twoje Mi³osierdzie; Ry-
cerz niepokalanej 11/1997
Siudy T.: Dar Matki Mi³osierdzia, Rycerz Niepo-
kalanej 11/2002
Jan Pawe³ II: Fragment homilii z dnia 20 sierp-
nia 2002 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej.




