


Obecne wydanie ukazuje siê po wielkich
dniach w Ko�ciele. Najpierw prze¿ywali�my
pierwsz¹ rocznicê �mierci papie¿a Jana Paw-
³a II. By³y okoliczno�ciowe celebracje, poszli-
�my w Dolinê �mierci na Drogê Krzy¿ow¹,
zosta³a odprawiona Msza �w., a o 21.37 roz-
dzwoni³y siê parafialne dzwony i zapalili�my
znicze w ko�ciele. W wielu oknach pojawi³y
siê zapalone �wiece.

Pocz¹tkiem koñca Wielkiego Postu by³a
celebracja Niedzieli Palmowej z prawdziwy-
mi palmami. Tego samego dnia w dwóch od-
s³onach, popo³udniem i wieczorem wystawia-
no VI Misterium Mêki Pañskiej pod has³em
�Bóg-Honor-Ojczyzna�. Kilka tysiêcy osób
mia³o okazjê do osobistego staniêcia wobec
obrazów wspominaj¹cych dni paschalne,
przygotowanych przez wspólnoty parafii.

G³ównym bohaterem tegorocznego Mi-
sterium by³ biblijny wiêzieñ - Barabasz. Jego
historia ujêta we wspomnienia w gronie ro-
dzinnym, przywo³ywa³a obrazy z czasu, kie-
dy Jezus dokonywa³ odkupienia �wiata. Kil-
ka s³ów o têczy. Kiedy ukazuje siê têcza? -
zwykle po deszczu na znak, ¿e nie bêdzie
ju¿ potopu, ale te¿ s¹ i inne momenty szcze-
gólne. Na fina³ tegorocznego Misterium zo-
baczy³em scenê, której nie zapomnê. Kiedy
zmartwychwsta³y Jezus schodzi³ z �Golgoty�
i rozwiniêty zosta³ du¿y plakat z wizerunkiem
papie¿a Jana Paw³a II, ukaza³ siê nad ni¹ ³uk
têczy. Dla mnie by³ to widomy znak, ¿e to, co
dzia³o siê na Misterium, cieszy równie¿ Nie-
bo i jest jako pieczêæ - znak �niebieskiego im-
primatur�, tj. zgodno�ci misteryjnego przepo-
wiadania o Tajemnicach Boga-Cz³owieka.

W Wielkim Tygodniu by³ czas spowiedzi,
umywania nóg i Komunii pod dwiema posta-
ciami i jak¿e wymownych dekoracji Kaplicy
Przechowania, tzw. �Ciemnicy� i Grobu Pañ-
skiego, przy którym przez ca³¹ noc trwa³o czu-
wanie. Wieczorno-nocna Liturgia Wigilii Pas-
chalnej koñczy³a wielkopostne æwiczenia pro-
cesj¹ rezurekcyjn¹ i rozpoczyna³a rado�æ
zmartwychwstania. Próbowano w tekstach
oddaæ atmosferê tych dni.

Rozmowa miesi¹ca z kap³anem z Afryki
pokazuje tamtejsz¹ rzeczywisto�æ i pewien
sposób patrzenia na Europê. Warto j¹ prze-
czytaæ.

�wiêto Mi³osierdzia Bo¿ego ma szczegól-
ny wymiar w naszej parafii. Mamy to szczê-
�cie mieæ relikwie �w. Faustyny Kowalskiej i
kaplicê pw. Chrystusa Mi³osiernego w szpi-
talnej kaplicy Centrum Onkologii.

Maj to Nabo¿eñstwa Majowe. �Majowe�
ciesz¹ siê licznym udzia³em wiernych, szcze-
gólnie przy figurze Matki Bo¿ej Fatimskiej o
21.00. Powoli rozkrêca siê strona dla dzieci
�Takie Misie�. Zbli¿a siê X Fordoñski Festyn
Maryjny, jak te¿ lada moment prze¿yjemy ko-
lejne prymicje w naszej parafii.

¯yczê wszystkim koniecznych chwil na
uczestniczenie w tych wydarzeniach. Przy-
je¿d¿a do nas papie¿ Benedykt XVI. Bêdzie
dziesi¹te spotkanie na Lednicy, a nastêpne
wydanie ju¿ za nieca³y miesi¹c.

 FRED

Mo¿na nie czytaæ
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Litania ...
W polskiej religijnej tradycji miesi¹c

maj jest po�wiêcony najlepszej z ma-
tek - Maryi! Jak Polska d³uga i szeroka,
Jej czciciele gromadz¹ siê codziennie
na modlitwê. Najwa¿niejsz¹ modlitw¹
nabo¿eñstw majowych jest Litania do
Matki Bo¿ej. Ks. Zenon Moñka pisz¹c
na ten temat t³umaczy ¿e s³owo "lita-
nia" pochodzi z jêzyka greckiego "leita-
neia" i oznacza b³aganie, pro�bê. Lita-
nia do Matki Bo¿ej pojawia siê na prze-
³omie XIII i XIV wieku w kilku ró¿nych
wersjach. Spo�ród nich, najwiêksz¹ po-
pularno�æ zdoby³a Litania Loretañska.

Proboszczowskie
zamyslenia

W NUMERZE:
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Mocni w wierze, ale jacy? (str. 6)
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X SAL pod Ryb¹ (str. 9)

Program Festynu (str. 10)

Dzieñ matki (str. 12)

�ladami kap³ana (str. 14)

Ludzie z pomnika (str. 16)

Ksi¹dz Melchisedec odpowiada (str. 19)

W NASTÊPNYCH NUMERACH:
Po Festynie Maryjnym i Prymicjach

Nowe wydarzenia prafialne

Na str. 1 ok³adki parafialna figura Matki Bo-
¿ej Fatimskiej, u zbiegu ulic Bo³tucia
i Twardzickiego, fot. Mieczys³aw Paw³owski

Janusz Doyniak

SURSUM
CORDA

Na Krzeptówkach
upaja zapach igliwia
szepcz¹ strumyki
czuwa Pani Fatimska

Jan Pawe³ II
pielgrzymuj¹c z nieba
podnosi w górê
serca

Rodzi siê pytanie: dlaczego taka na-
zwa? Litania ta by³a znana w Loreto ju¿
na pocz¹tku XVI wieku. Tu by³a �pie-
wana w czasie po�wiêcenia ogrodze-
nia wokó³ �wiêtego Domku. Domek ten
zbudowany zosta³ z kamieni przywiezio-
nych drog¹ morsk¹ z groty, w której
mieszka³a Maryja w Nazarecie. Miejsce
to sta³o siê o�rodkiem kultu maryjne-
go. Najbardziej ulubion¹ modlitw¹ piel-
grzymów sta³ siê b³agalny �piew Litanii
do Matki Bo¿ej nazwanej Loretañsk¹.
Tekst litanii zatwierdzi³ papie¿ Sykstus
V w 1587 roku. On te¿ obdarzy³ jej od-
mawianie odpustem zupe³nym. Litaniê
Loretañsk¹ mo¿na uznaæ za jeden z
najwspanialszych hymnów ku czci Nie-
pokalanej Maryi. W litanii tej wys³awia-
my wszystkie cnoty, jakimi Bóg J¹ ob-
darzy³.

Pocz¹tki oddawania czci Maryi w mie-
si¹cu maju siêgaj¹ wieków �rednich.
Cze�æ ta szczególnie rozwinê³a siê w
XVII wieku. W Polsce nabo¿eñstwo
majowe przyjê³o siê w XIX wieku. Wier-
ny lud do Boga zawsze szed³ najkrótsz¹
drog¹: przez Maryjê. Gor¹co do Niej siê
modli³ o odwrócenie wszelkiego z³a i o
pomoc w trudach ¿ycia na ziemi..

Ojciec Izydor H. Ko�bia³ w Modlitew-
niku b³agañ pisa³:

I znowu nadszed³ maj (...), a my po-
�pieszmy do �wi¹tyñ, przed obraz czy
figurê Bogurodzicy. Przyszli�my, bo zda
siê jaka� si³a niewidzialna przyci¹ga nas
tutaj w ka¿dym maju. Jaki� dziecinny
instynkt rozrzewnionego serca i nieutu-
lonej têsknoty za dobroci¹ Matki karze
nam �piewaæ owe przepiêkne wezwa-
nia Litanii Loretañskiej, w której s³owach
mo¿e siê weseliæ i wyp³akaæ nasza sko-
³atana ziemskim wygnaniem dusza;
mo¿e siê ukorzyæ, widz¹c sw¹ nico�æ i
natchn¹æ nadziej¹ lepszego jutra i przy-
znaæ, i¿ pod urokiem tego nabo¿eñstwa
jako� nam l¿ej na duszy, jako� lepiej siê
czujemy, jako� umniejszaj¹ siê codzien-
ne troski.

W tutejszej parafii ta piêkna tradycja
majowej pobo¿no�ci maryjnej groma-
dzi wielu czcicieli Matki Naj�wiêtszej.

Niech nasz¹ serdeczn¹ trosk¹ bêdzie
dalsze umacnianie osobistych wiêzi z
Chrystusem przez Maryjê.

KS. PROBOSZCZ JAN



Rozmowa miesi¹ca

RELIGIJNE KONTRASTY
rozmowa redakcyjna z ksiêdzem Abbe` Jean Tognizin z Beninu

Podczas ostatniego spotkania Zespo³u Re-
dakcyjnego �Na o�cie¿� w dniu 18 kwietnia
odwiedzi³ nas niezwyk³y go�æ. By³ nim prze-
bywaj¹cy kilka dni w naszej parafii kolega,
studiuj¹cego w Niemczech, ks. Edwarda
Wasilewskiego - ks. Abbe` Jean Tognizin.
Korzystaj¹c z okazji przeprowadzili�my z
nim rozmowê. T³umaczy³ z niemieckiego
ks. Edward.

Witamy serdecznie w naszym gronie.
Sk¹d Ksi¹dz do nas przyby³?
Przybywam do Was z Niemiec. Tam stu-
diujê i zaprzyja�ni³em siê z pracuj¹cym tu
u Was ksiêdzem Edwardem Wasilewskim.

Widaæ po cerze, ¿e nie jest Ksi¹dz rodo-
witym Niemcem. Prosimy powiedzieæ
co� o sobie i o swoim rodzinnym kraju?
Urodzi³em siê 29 sierpnia 1973 roku w Be-
ninie. To taki ma³y kraj le¿¹cy w Afryce nie-
daleko równika, jakby wci�niêty miêdzy
Togo - z zachodu i Nigeriê - ze wschodu.
Kraj ten o powierzchni 112 662 kilometry
kwadratowe zamieszkuje oko³o 6,5 milio-
na ludzi. Tam wychowa³em siê, wyuczy³em
i przyj¹³em �wiêcenia kap³añskie w dniu 28
wrze�nia 2002 roku. Aktualnie pracujê w
diecezji Bistum i miejscowy biskup wys³a³
mnie na studia do Niemiec.

Niech Ksi¹dz powie co� wiêcej o swojej
rodzinie?
Pochodzê z rodziny, w której prócz mnie
jest jeszcze o�mioro rodzeñstwa - piêæ
sióstr i trzech braci. Rodzina moja zamiesz-
kuje i utrzymuje siê z pracy na wsi.

Pochodzi Ksi¹dz z rodziny katolickiej?
Tak, oczywi�cie ¿e z katolickiej. Moja ro-
dzina (rodzice) przyjêli chrzest 50 lat temu.
S¹, my�lê, dobrymi katolikami. Od same-
go pocz¹tku zosta³em wychowany jako
cz³owiek wierz¹cy i praktykuj¹cy.

Od jak dawna w Beninie s¹ katolicy?
Pocz¹tki chrze�cijañstwa datuj¹ siê od
1860 roku, czyli blisko 150 lat.

Ilu jest tam dzi� katolików?
Oko³o 15% ludno�ci to katolicy, 5 % mu-
zu³manie, a reszta mieszkañców to cz³on-
kowie licznych �religii� plemiennych.

A jak wygl¹daj¹ struktury Ko�cio³a?
Mamy jednego kardyna³a, który by³ ser-
decznym przyjacielem Jana Paw³a II. Kraj
podzielony jest na 10 diecezji w których
pos³uguj¹ biskupi.

Jaki jêzyk dominuje w kraju rodzinnym
Ksiêdza?
Jêzykiem urzêdowym dla ca³ego Beninu
jest francuski. Jednak w kraju jest 66 ró¿-
nych dialektów, którymi pos³uguj¹ siê
mieszkañcy na co dzieñ.  Dialekty te, w
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[ci¹g dalszy  na str. 4]

wielu wypadkach, nawet znacznie ró¿ni¹
siê od siebie, tak ¿e s¹ to jêzyki nieraz tyl-
ko plemienne, bowiem wszystkim trudno
by³oby siê nimi porozumieæ.

A jaki jest jêzyk liturgiczny? Czy te¿ fran-
cuski?
Nie, w liturgii u¿ywany jest tak zwany dia-
lekt �MINA�. Jest to konieczne, poniewa¿

w tej samej diecezji nieraz istniej¹ ró¿ne
dialekty.

A od kiedy jest Ksi¹dz w Europie?
W Niemczech, w diecezji Kolonia, a dok³ad-
nie w Sankt Augustin jestem od sierpnia
2005 roku i uczê siê jêzyka. Od pa�dzier-
nika 2006 r. rozpoczê studia z teologii dok-
trynalnej w Paderborn (studia doktoranc-
kie).

A co po studiach?
Nie wiem. Powrócê do kraju. Stanê do dys-
pozycji biskupa w mojej diecezji Bistum i
wtedy zobaczymy co dalej.

Jak przyj¹³ Ksi¹dz zwyczaje religijne w
Europie?
By³em zaskoczony, wrêcz zszokowany po
przeje�dzie do Niemiec. Europa Zachod-
nia, która by³a przecie¿ tyle wieków kolebk¹
chrze�cijañstwa, miejscem urzêdowania
papie¿y, jest taka ch³odna, obojêtna w wie-
rze. We�my chocia¿by ostatni czas. Tridu-
um i uroczysto�æ Zmartwychwstania. Te,
tak bardzo wa¿ne dni, wa¿ne �wiêta s¹ ob-
chodzone powierzchownie. Zachowuje siê
prywatne zwyczaje, a niewielkie jest zain-
teresowanie celebracjami liturgicznymi w
ko�cio³ach. Jest to zupe³nie, ale to zupe³-
nie inaczej, ni¿ u nas w Beninie.

Jak obchodzone s¹ te dni w Beninie?
W Wielki Czwartek wieczorem jest Msza
Wieczerzy Pañskiej, która trwa oko³o 3 go-
dzin. Po Mszy wierni zostaj¹ na modlitwie
w ko�ciele, przewa¿nie do rana.

Wielki Pi¹tek jest dniem medytacji i postu.
W tym dniu katolicy nic nie jedz¹. Po po³u-
dniu w parafiach wyrusza Droga Krzy¿o-
wa. Nabo¿eñstwo to trwa oko³o 4 godzin.
Teksty rozwa¿añ przygotowuj¹ cz³onkowie
wspólnot, tematycznie nawi¹zuj¹c do rze-
czywisto�ci naszego ¿ycia i problemów
wspó³czesnego cz³owieka. Po Drodze Krzy-
¿owej rozpoczyna siê liturgia Wielkiego
Pi¹tku.

Liturgia Wielkiej Soboty rozpoczyna siê w
najwa¿niejszym ko�ciele (jeden kap³an ob-
s³uguje przewa¿nie 3 do 5 parafii) o 22.00
i trwa te¿ oko³o 3 godzin. Ca³a liturgia jest
przy �wiecach, a �wiat³o elektryczne w³¹-
cza siê dopiero, kiedy nastêpuje obwiesz-
czenie zmartwychwstania Chrystusa. Nie
ma w ogóle procesji Rezurekcyjnej, gdy¿
kap³an ma wiele miejsc do obs³u¿enia.
Dzieñ Zmartwychwstania w Beninie to �wiê-
to wielkiej rado�ci i modlitwy. W ogóle, te
dni, jak i inne dni �wi¹teczne, przepojone
s¹ gorliw¹ modlitw¹ ludu. Modlitw¹ zarów-
no w ko�cio³ach, jak i w domach, czy na
wspólnych spotkaniach.

Jakie s¹ zwyczaje �wieckie, zwi¹zane ze
�wiêtami wielkanocnymi?

KS. ABBE
JEAN TOGNIZIN

Urodzony w Beninie w dniu 29 sierp-
nia 1973 roku w wiejskiej rodzinie wielo-
dzietnej. Ma 5 sióstr i 3 braci, razem z
rodzicami rodzina liczy 11 osób.

Przed rozpoczêciem nauki w Semina-
rium pracowa³ w Gimnazjum jako nauczy-
ciel religii i ³aciny.

�wiêcenia kap³añskie przyj¹³ w dniu
29. wrze�nia 2002 roku w Bistum.

W roku 2002 biskup ordynariusz Lo-
kossa (diecezji) Bistum skierowa³ go na
studia doktoranckie teologii dogmatycz-
nej  do Paderborn w Niemczech, w die-
cezji koloñskiej. Obecnie uczy siê w Sankt
Augustin jêzyka niemieckiego.

W wolnych chwilach uwielbia czytanie,
a tak¿e lubi pograæ w pi³kê rêczn¹ i no¿n¹.
Jednak ponad wszystko, bardzo wa¿ny
jest kontakt z rodzin¹, który jest mo¿liwy
gdy ma wiêcej wolnego czasu.

Jego ojczysty kraj - Benin le¿y w Afry-
ce przyrównikowej miêdzy Togo, a Nige-
ri¹.
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Nie ma u nas takich �wieckich tradycji. Ka¿-
da wspólnota ma swoje wypracowane tra-
dycje, jednak s¹ to tradycje religijne. Nie
ma takich tradycji ³¹cz¹cych ca³y kraj.

Mówi³ ksi¹dz o tym, ¿e w Europie ¿ycie
religijne jest powierzchowne. Czemu to
zawdziêczaæ, czy czasem nie na przy-
k³ad rozwojowi techniki w Europie?
Byæ mo¿e tak. Zapewne ta nowoczesna
technika wp³ywa na to, ¿e cz³owiek sta³ siê
jej niewolnikiem. Cz³owiek zamyka siê w
swej �skorupie� nowinek technicznych, a
zapomina o tym co najwa¿niejsze - zapo-
mina o innym cz³owieku. Po prostu nowo-
czesna technika w Europie zmieni³a ludzi.
Technika jest wa¿na i potrzebna, ale Euro-
pejczycy stali siê jej bezwolnymi narzêdzia-
mi. Zapominaj¹, ¿e oprócz ich techniki ist-
nieje co� wa¿niejszego: Bóg i drugi cz³o-
wiek z swymi problemami.

W Beninie te¿ u¿ywa siê wspó³czesnych
osi¹gniêæ technicznych?
Benin w zasadzie jest zelektryfikowany. S¹
u nas telewizory, telefony, komputery, choæ
jeszcze stosowane w niewielkim zakresie.
Wielu ludzi, zw³aszcza na wsiach, a tak¿e
i w miastach, nie ma codziennego kontak-
tu z tymi urz¹dzeniami. Te narzêdzia pracy
stosuje siê tam, gdzie zachodzi taka po-
trzeba. Zwyk³y cz³owiek nie ma takiej po-
trzeby. Pewnie dlatego jeste�my otwarci na
drugiego cz³owieka, na jego krzywdê, ale i
rado�ci, na wspólne kontakty miêdzy sob¹,
a tak¿e i na Boga.

Pewien misjonarz mówi³, ¿e ba³ siê tro-
chê wyjazdu do Afryki. Jednak po pew-
nym czasie, gdy wróci³ do Europy orzek³,
¿e tamtejsi ludzie, mimo i¿ biedni, nie
s¹ nigdy sami, natomiast w Europie s¹
bogaci, ale bardzo samotni. Na zakoñ-
czenie swej relacji z podró¿y misyjnej
powiedzia³ tak: �Gdybym móg³, pieszo
poszed³bym do nich, oni maja rado�æ
¿ycia�. Co Ksi¹dz na to?
To, co ten misjonarz powiedzia³, to praw-
da. My niewiele posiadamy, ale za to mamy
siebie i siebie dajemy drugim.  Misjonarze
przyje¿d¿aj¹c do Afryki, boj¹ siê trudno�ci,
jednak po krótkim czasie kochaj¹ ju¿ ten
kraj i tych ludzi. Potem nie chc¹ ju¿ wy-
je¿d¿aæ, pragn¹ pozostaæ w Afryce i tam
chc¹ byæ pochowani, w�ród tych, których
ukochali.

Czy podoba siê Ksiêdzu w Polsce?
Ojej! Rozpocznijmy od tego, ¿e marzy³em
od dawna, by zobaczyæ na w³asne oczy kraj
rodzinny wielkiego papie¿a Jana Paw³a II.

Jan Pawe³ II by³ u nas dwa razy. Jego na-
uka, styl ¿ycia i kontaktów z lud�mi bardzo
mnie poruszy³. Dlatego mia³em takie ma-
rzenia. To siê w³a�nie dzi� spe³nia. Jestem
szczê�liwy i zadowolony i bardzo dziêkujê
mojemu koledze, ks. Edwardowi, ¿e mnie
tu przywióz³. Tu s¹ naprawdê dobrzy ludzie:
go�cinni, uczynni, otwarci na mnie, choæ
mnie przecie¿ nie znaj¹. Wszêdzie spoty-

kam siê z tym spontanicznym powitaniem i
rado�ci¹, choæby tak jak tu dzisiaj.

Czy nie jest Ksiêdzu, pochodz¹cemu z
klimatu Afryki, zimno w Polsce?
Nie, nie jest, bo ju¿ trochê przyzwyczai³em
siê do klimatu europejskiego. W Niem-
czech jest podobna pogoda jak tu, wiêc wy-
trzymam.

Dziêkujemy za rozmowê i czas nam po-
�wiêcony. ̄ yczymy wiele mocy Bo¿ej na
dalszej drodze kap³añskiej.
Dziêkujê za zaproszenie, za ten czas tak
�wietnie z Wami spêdzony. Cieszê siê ¿e
tu jestem i ¿a³ujê, ¿e nie umiem mówiæ po
polsku, bo móg³bym jeszcze wiele opowia-
daæ.

Czy móg³by Ksi¹dz w swym ojczystym
jêzyku napisaæ ¿yczenia dla Czytelni-
ków?
Proszê bardzo. Napiszê w swoim dialek-
cie, ale Wy to przet³umaczcie, bo nikt nie
bêdzie umia³ ich odczytaæ.

Dziêkujmy za tê rozmowê i to �wiadec-
two. �Bóg zap³aæ�.
Dziêkujê i �Bóg zap³aæ�.

Od redakcji:
Rozmowê z ks. Abbe Jean Tognizin  prze-
prowadzono 23 marca 2006 w domu para-
fialnym.

Nasz Rozmówca przekaza³ Czytelnikom
s³owa nastêpuj¹cej tre�ci:

PAN Z WAMI. NIECH DOBRY BÓG
ZAWSZE WAM B£OGOS£AWI

ks. Abbe Jean
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Przenikaj¹c to, co zewnêtrzne w drugim cz³owieku, dostrzegam jego g³êbokie wewnêtrzne oczeki-
wanie na gest mi³o�ci, na po�wiêcenie uwagi, czego nie mogê mu daæ jedynie za po�rednictwem
przeznaczonych do tego organizacji. Patrz¹c oczyma Chrystusa, mogê daæ drugiemu o wiele wiê-
cej ni¿ to, czego konieczno�æ widaæ na zewn¹trz, spojrzenie mi³o�ci, którego potrzebuje.

(z Encykliki Benedykta XVI �Deus caritas est�)
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Wielki Post, na który sk³ada³y siê reko-
lekcje, nabo¿eñstwa Drogi Krzy¿owej i
Gorzkich ̄ ali z kazaniami pasyjnymi, wieñ-
czy Triduum Paschalne.

Triduum Paschalne - �wiête dni, bar-

dzo wa¿ne dla doros³ego chrze�cijanina,
dotycz¹ce tajemnicy naszego odkupienia.
Niedziela Palmowa ju¿ je przybli¿a³a piêkn¹
procesj¹ z palmami i czytaniem Mêki Pañ-
skiej. Procesjê z palmami i ga³¹zkami oliw-
nymi prowadzi³a wspólnota Drogi Neoka-
techumenalnej. Na grobie naszego pierw-
szego ksiêdza proboszcza Zygmunta Try-
bowskiego obecny ks. Proboszcz Jan An-
drzejczak z³o¿y³ palmê zwyciêstwa i wiary.
Równie¿ w Niedzielê Palmow¹ wystawio-
no w Dolinie �mierci Misterium Mêki Pañ-
skiej. Umo¿liwi³o ono g³êbsze prze¿ycie
rzeczywisto�ci mêki Chrystusa i pospolito-
�ci grzechu.

W Wielk¹ �rodê odby³a siê spowied�

parafialna. Ksiê¿a, od rana do wieczora, w
liczbie oko³o dwudziestu, w imieniu Chry-
stusa Mi³osiernego, odpuszczali nam grze-
chy.

W Wielki Czwartek - Msza Wiecze-

rzy Pañskiej - wspomnienie ustanowienia
Eucharystii i kap³añstwa. Podziêkowali�my
naszym kap³anom za to, ze ofiarowuj¹ nam
swoje ¿ycie. Ksi¹dz Proboszcz umy³ nogi
dwunastu mê¿czyznom. Po skoñczonej
Eucharystii, przy d�wiêku ko³atek przenie-
siono Naj�wiêtszy Sakrament do Ciemni-
cy.

Tegoroczna dekoracja przedstawia-

³a silnego mê¿czyznê, zwi¹zanego i nagie-
go, stoj¹cego plecami do nas. Przed nim
ciemny horyzont, a u stóp olbrzymie ilo�ci
nieprzydatnych ju¿ do niczego banknotów.
W obliczu wieczno�ci stoi nagi, zniewolo-
ny dobrowolnie, nie posiadaj¹cy ¿adnych
dóbr nieprzemijaj¹cych. Mo¿e zaraz tu do-
dam, ¿e tydzieñ po Wielkanocy, w niedzie-
lê Mi³osierdzia Bo¿ego, pomiêdzy nim a o³-
tarzem, pojawi³ siê obraz Mi³osierdzia Bo-
¿ego "Jezu ufam Tobie". Je�li ten cz³owiek
jeszcze ¿yje i spogl¹da z ufno�ci¹ na Je-
zusa Mi³osiernego, bêdzie ocalony.

W Wielki Pi¹tek o³tarz by³ obna¿ony,

tabernakulum puste - wspomnienie Mêki
Pañskiej. Wziêli�my udzia³ w Drodze Krzy-
¿owej, w Dolinie �mierci, prowadzonej
przez Oazê M³odzie¿y, podczas której ks.
Proboszcz Jan Andrzejczak po�wiêci³ IV i
V stacjê Golgoty XX wieku.

Podczas wieczornej liturgii Mêki Pañ-
skiej by³a adoracja Krzy¿a, Komunia �wiê-
ta i przeniesienie Naj�wiêtszego Sakra-
mentu do Grobu Pañskiego.

NASTA£ CZAS RADO�CI
�WIÊTE DNI

W naszym ko�ciele grobem Pañskim
by³ wózek ci¹gniêty przez bezdomnego
¿ebraka. Biedny by³, byle jak ubrany, obok
niego we worku sta³ �piwór. Jednak hory-
zont przed nim nie by³ ciemny, lecz barw-
ny. Na pó³ce w�ród kwiatów sta³ Naj�wiêt-
szy Sakrament. Ten cz³owiek jak PIETA -
Maryja z umêczonym na �mieræ Jezusem
na kolanach - ci¹gn¹³ Go na swoim wózku.
Pozosta³ mu ból utraty tego, co mia³. Szed³
przez ¿ycie dalej, ci¹gn¹c swego zmar³e-
go Chrystusa, którego mu ¿ycie zabi³o.
Przed tym grobem adorowali�my Jezusa
ca³¹ noc. �piewali�my Gorzkie ¯ale. Ado-
racje prowadzi³y ró¿ne grupy i wspólnoty
parafialne, które istniej¹ w naszym Ko�cie-
le. Pozostali parafianie przychodzili zgod-
nie z mo¿liwo�ciami i potrzeb¹ swego ser-
ca.

W Wielk¹ Sobotê od rana przez ca³y

dzieñ by³o �wiêcenie pokarmów. Ma³e dzie-
ci pyta³y, zagl¹daj¹c do koszyczka: Tatu-
siu, a kiedy to zjemy?

Wieczorna liturgia zaczê³a siê od po-
�wiêcenia ognia. �wiat³o pascha³u wnoszo-
nego do ciemnego ko�cio³a roz�wietla³o
mrok i udziela³o �wiat³a naszym �wiecom.
Zanim procesja liturgiczna dosz³a do o³ta-
rza, ca³y ko�ció³ by³ roz�wietlony ich p³o-
mieniami. Podczas wielkosobotniej liturgii
zawsze odnawiamy przyrzeczenia chrztu.
Podczas naszego chrztu przyrzeczenia
chrzcielne wypowiadali za nas nasi rodzi-
ce lub rodzice chrzestni, jednak Ko�ció³
umo¿liwia nam, co roku, uroczyste i �wia-
dome prze¿ycie tej chwili i przyjêcie odpo-
wiedzialno�ci za w³asn¹ wiarê.

Po Liturgii Eucharystycznej wyruszyli-
�my ze �wiecami na procesjê rezurekcyjn¹.
�piewali�my: "Weso³y nam dzieñ dzi� na-
sta³..." Na dworze by³o ciemno. Gdy wróci-
li�my do ko�cio³a na wózku biedaka nie
by³o ju¿ figury zmar³ego Jezusa, lecz piêk-
ne bia³e kwiaty. A biedak, choæ biedny, by³
pe³en rado�ci. Alleluja!!!

Wspomnê jeszcze, ¿e pamiêtam Re-

zurekcjê w naszym ko�ciele wcze�nie rano.
Podczas Mszy �wiêtej, w czasie której og³a-
szano Zmartwychwstanie Chrystusa, �wia-
t³o s³oñca wpad³o przez okienka na chórze
i roz�wietli³o blaskiem wszystkie z³ote
przedmioty na o³tarzu oraz z³ote pelerynki
ministrantów. Ca³y o³tarz stan¹³ w blasku.
Nikt nie wiedzia³ sk¹d pochodzi ten blask -
patrzyli�my urzeczeni. Okaza³o siê, ¿e okna
chóru s¹ tak ustawione, ¿e wczesnowio-
senne s³oñce pada na o³tarz. Teraz, gdy
rezurekcja po³¹czona jest z liturgi¹ wielko-
sobotni¹, nie ma tego pe³nego tajemnicy,
wczesnego wstawania i �niadanie wielka-
nocne ze �wiêconk¹ te¿ nie wiadomo kie-
dy je�æ. Pewne rzeczy jednak przemijaj¹
i trzeba siê dostosowaæ.

IRENA PAW£OWSKA

Uroczysta procesja z palmami

Na wielkopi¹tkowej Drodze Krzy¿owej
w Dolinie �mierci

Wystrój Grobu Pañskiego
w parafialnym kosciele
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MOCNI W WIERZE, ALE JACY?
PRZED PAPIESK¥ PIELGRZYMK¥

Za kilka dni przybêdzie do naszej Oj-
czyzny Namiestnik �wiêtego Piotra, Oj-
ciec �wiêty Benedykt XVI.

Papie¿ przybywa do nas, by miêdzy
innymi odwiedziæ miejsca szczególnie
bliskie naszemu Rodakowi, który by³
jego poprzednikiem, S³udze Bo¿emu Ja-
nowi Paw³owi II.

Jednak to nie ciekawo�æ tych miejsc
przywiedzie tu tak zacnego Go�cia. Bene-
dykt XVI przybywa do nas z konkretnym za-
daniem apostolskim. Przybywa do nas z
pielgrzymk¹ pod has³em �Trwajcie mocni
w wierze�.

Tak jeszcze blisko w pamiêci mamy piel-
grzymki Jana Paw³a II, spotkania z Nim,
Jego s³owa do nas kierowane. Czy¿ by�my
nie trwali w wierze? Nie trwali my, naród o
ponad tysi¹cletniej historii chrze�cijañ-
stwa? A te t³umy, ten entuzjazm,  spokój i
dobroæ, jaka z nas emanowa³a podczas
spotkañ? Jednak!

Czy my naprawdê wierzymy? Czy wie-
rzymy tak do koñca w ten fenomen odku-
pienia nas, wierzymy ca³¹ potêg¹ naszych
serc, umys³ów? Czy naprawdê zawsze je-
ste�my wierni Prawom Bo¿ym?

Zastanówmy siê jeszcze, w tych ostat-
nich dniach oczekiwania, jaka naprawdê
jest nasza wiara. Jaka jest ta wiara prze-
¿ywana na co dzieñ, ale tak z g³êbi serca i
�wiadomo�ci umys³u. Nie ta wiara u�wiê-
cona wiele razy tradycj¹ i obyczajami, ale
czêsto zewnêtrzna, fasadowa.

Ksi¹dz Mieczys³aw Maliñski, znany pisarz
i znakomity przecie¿ homiletyk, kilkana�cie
lat temu powiedzia³ najkrótsze kazanie wiel-
kanocne w swoim ¿yciu. Wypowiedzia³
my�l zdumiewaj¹c¹, ale w swej tre�ci przej-
muj¹co prawdziw¹: �Chrystus Zmartwych-
wsta³, ale wy w to i tak nie wierzycie". Za-
skakuj¹ce, mo¿e nawet wydawaæ siê nie-
logiczne, ale tak naprawdê dotykaj¹ce sa-
mego j¹dra naszej wiary. Naszego dawa-
nia �wiadectwa wiary w Boga i w Tajemni-
cê Jego nauki.

Wierzyæ w Zmartwychwstanie to nic in-
nego, jak wierzyæ w odkupienie cz³owieka
przez Boga - Cz³owieka, to wype³niaæ przy-
kazania, to przyj¹æ z pe³nym zawierzeniem
Prawdê dan¹ i zadan¹. Wierzyæ g³êboko,
to w codziennym postêpowaniu, w ka¿dym
czynie, ge�cie, wcielaæ w ¿ycie tre�ci Ewan-
gelii. Wierzyæ, to nic innego jak ¿yæ tak nor-
malnie po ludzku i wype³niaæ do koñca i
bez szemrania wolê Bo¿¹. Wierzyæ, to wi-
dzieæ Boga w ka¿dym cz³owieku.

Jak wiêc wygl¹daj¹ nasze relacje z  naj-
bli¿szymi, otoczeniem, w miejscu pracy, w
mi³o�ci do Boga i bli�niego? Mo¿e tak jak
te kilka przyk³adów:

Idziemy t³umnie do ko�cio³a na �wiêta,
uroczysto�ci, modlimy siê, prze¿ywamy ten
czas w skupieniu, ale wracamy do domu i

¿yjemy tak, jak by�my nie wierzyli. Tak jak-
by Tajemnica objawiana w Liturgii by³a dla
nas chwilowym �wiêtem, a ¿ycie pozosta-
³o codzienno�ci¹.

Uczestniczymy w Eucharystii, ale ile razy
my�li uciekaj¹ do spraw codziennych. Czê-
sto uczestnictwo nasze zale¿y po prostu
od pogody, nastroju. Nie potrafimy siê sku-
piæ, a po wyj�ciu z ko�cio³a nie wiemy na-
wet jaka by³a tre�æ homilii.

Pamiêtamy, jak ka¿da pielgrzymka do
Polski Jana Paw³a II by³a dla nas wielkim
prze¿yciem duchowym. Pamiêtamy jego
odej�cie do Pana, kiedy to prze¿yli�my pra-
wie narodowe rekolekcje. To by³o Wielkie
�wiêto i to nie tylko dla ludzi Ko�cio³a. By-
li�my wtedy wspaniali, dobrzy wobec sie-
bie. Wszyscy, od polityków poprzez pani¹
w sklepie, czy urzêdnika za biurkiem. A co
potem? Kilkudniowe �wiêto skoñczy³o siê i
wróci³o tak zwane �normalne ¿ycie�. Znie-
czulica spo³eczna, obojêtno�æ na biedê,
brak zwyczajnej ¿yczliwo�ci w domu, na
ulicy, w pracy.

Mówimy, ¿e jeste�my zabiegani, nie
mamy czasu ani dla siebie, ani dla najbli¿-
szych. Potrzebne s¹ pieni¹dze, wiêc liczy
siê sukces, pozycja spo³eczna, stanowisko
i ambicje. Na w³asne ¿yczenie stajemy siê
niewolnikami codzienno�ci, najemnikami
dobrowolnie na³o¿onego nam jarzma. Nie
ma czasu na ducha wiary, na refleksjê i
rozwój duchowo intelektualny. Taka jest rze-
czywi�cie jako�æ naszej wiary w ¿yciu prze-
¿ywanym raczej po ludzku, bo trudno po-
wiedzieæ, ¿e po Bo¿emu. ¯yciu zaprogra-
mowanym raczej wed³ug tradycji i obycza-
jów, ale nie wed³ug ducha Ewangelii.

Czy¿ taka postawa nie przypomina nam
tegorocznej postaci w dekoracji wielkanoc-
nych z lewej strony, przy Ciemnicy? Mo¿e i
my stoimy w�ród takich pieniêdzy nadzy i
ze zwi¹zanymi rêkami, obojêtni, ale boga-
ci. Czy potrafimy, jak postaæ przy Grobie,
pomimo ca³ej nêdzy i opuszczenia mieæ na-
dziejê, ¿e z nami jest Chrystus? Jednak ze-
wnêtrzna postawa, gdy nie wyp³ywa z ser-
ca i nie jest wyra¿ona czynem, jest tylko
pustym gestem.

O tym bêdzie nam mówi³ tegoroczny
Go�æ - Benedykt XVI. Ws³uchajmy siê tak
do koñca w Jego s³owa, jego naukê do nas
skierowan¹, by�my potrafili byæ naprawdê
mocni w wierze. By�my potrafili byæ tacy,
jak powiedzia³ nam Jezus: �B³ogos³awieni,
którzy nie widzieli, a uwierzyli�. Wtedy do-
piero bêdzie mo¿na mówiæ o naszej wie-
rze, ¿e odpowiadamy na s³owa Chrystusa
�Mi³ujcie siê, jak Ja was umi³owa³em�.

Oby ta Pielgrzymka przynios³a nam na-
dziejê i chwilê na refleksjê nad naszym
¿yciem. Niech ¿ycie to bêdzie �wiêtem, ale
nie tylko na pokaz.

ADALBERT

Pielgrzymowali
29 maja br. o 7.00 rano wyruszy³a piel-

grzymka do Gietrzwa³du i Rywa³du Królew-
skiego.

W Gietrzwa³dzie, gdzie Matka Boska uka-
za³a siê dwóm dziewczynkom Justynie i Bar-
barze, uczestniczyli�my we Mszy �wiêtej i
odprawili�my Drogê Krzy¿ow¹. Zaszli�my te¿
do cudownego �róde³ka.

Nastêpnie udali�my siê do Rywa³du Kró-
lewskiego. Znajduje siê tam s³yn¹ca ³aska-
mi figura Matki Bo¿ej, zwana równie¿ Cy-
gañsk¹ Madonn¹. Cyganka, której dziecko
zosta³o w cudowny sposób uzdrowione ofia-
rowa³a Matce Bo¿ej to, co mia³a najcenniej-
szego, swoje w³osy. To w³a�nie one zdobi¹
Madonnê i Jej Dzieci¹tko.

Figurê tê wykona³ rze�biarz krzy¿acki. Co
roku, w drug¹ sobotê czerwca zje¿d¿aj¹ siê
Cyganie na rekolekcje.

Opiekunami ko�cio³a i klasztoru s¹ Ojco-
wie Kapucyni. W murach klasztoru wiêziony
by³ Prymas, ks. kardyna³ Stefan Wyszyñski.

Mimo si¹pi¹cego deszczu by³ to udany
wyjazd. Warto zajrzeæ do wspomnianych
wy¿ej miejsc, bo �Piêkna nasza polska ca³a�,
jak �piewamy w jednej z pie�ni.

Naszym opiekunem by³ ks. Wojciech Ret-
man.

MARS
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NA ZMARTWYCHWSTANIE
CZAS CZUWANIA

Rozmy�lajmy dzi� wierni chrze�cijanie
..., rozmy�lajmy dzisiaj. Rozmy�lali�my
szczególnie w Wielk¹ Sobotê, od �witu
ch³odnego, nad Grobem Jezusa. Czy bêd¹c
przera¿onym w³asnym czynem, os¹dem su-
mienia, w³asnym rozumieniem �wiata, w ko-
�ciele, gdzie obok o³tarza �mieræ roz³o¿y³a
swe okropne mary, mo¿na rozmy�laæ ...

Czy my�l przera¿ona pozwoli i zdo³a na
ten widok cokolwiek prócz modlitwy ustom
wyszeptaæ... rozmy�lajmy jako Pan Chrystus
za nas cierpia³ rany.

Jak zawsze o tej porze roku i o tej godzi-
nie, w czasie, który Liturgia Ko�cio³a wyzna-
cza, chór parafialny ze swym prezesem Jó-
zefem Szczêsnym i dyrygentami: Marianem
Wi�niewskim i Michalin¹ Spychalsk¹ stan¹³
przed Grobem, by pokutnym, rzewnym i ¿ar-
liwym �piewem z³o¿yæ modlitwê na ca³un roz-
paczy.

Pie�ni by³o tyle co uczniów Mistrza, a ka¿-
da rany martwe otula³a, ¿adna nie zdradzi-
³a. Chór �piewa³:

P³acz, p³acz kto ¿yw (J. �wider); Stabat
Mater (Z. Kodaby); Wisi na Krzy¿u (opr. ks.
Jan Bednarz SDB); Krzy¿u �wiêty (ks. dr J.
Surzyñski); Sta³a Matka (chora³ z 1635 roku);
Cor Jesu, cor purissimum, Adoremus i aeter-
num; 8 B³ogos³awieñstw (Mt 5,3 - 10),

Jak co roku, od sze�ciu lat, w Niedzielê
Palmow¹, w Dolinie �mierci, odby³o siê
Misterium Mêki Pañskiej. Przygotowywa³o
je ponad dwie�cie osób. Ju¿ od ubieg³ego
roku pisano nowy scenariusz, bo co roku
wydarzenia te opowiada inny �wiadek mêki
i �mierci Jezusa. W tym roku by³ to Bara-
basz.

Od wielu miesiêcy przygotowywano stro-
je, æwiczono i nagrywano role. Kilka dni
przed Misterium zaczêto przygotowania w
plenerze. Budowano pa³ac Pi³ata, �ci¹ga-
no chrust na ogniska, przy których potem
grza³ siê t³um potrzebny kap³anom i Pi³ato-
wi do skazania Jezusa. Nadszed³ 9 kwiet-
nia, dzieñ wystawienia Misterium.

Od soboty æwiczono role. Media mia³y
prawo fotografowania tylko podczas prób,
aby potem nie przeszkadzaæ widzom w
odbiorze. Misterium wystawiono dwa razy,
o godzinie 16.00 i o 19.30.

Pierwszemu Misterium, o godz. 16.00,
towarzyszy³o s³oñce. Gdy jednak zbli¿a³ siê
czas ukrzy¿owania Jezusa, zerwa³ siê wiatr
i nadci¹gnê³y chmury. W czasie ukrzy¿o-
wania niebo by³o ciemne i pada³ deszcz.
Chwilê potem, gdy w naszym Misterium
Jezus zmartwychwsta³, zza chmur wysz³o
s³oñce, a od krzy¿a ku dolinie zwis³a piêk-
na kolorowa têcza (miejsce ukrzy¿owania
jest na górze naturalnie wyniesione wobec

wieczernika, pa³acu Kajfasza i Pi³ata).
Misterium wystawione o godz. 19.30 od-

bywa³o siê przy pe³ni ksiê¿yca i w jego bla-
sku. Ponadto, wydarzenia na planie pro-
wadzi³o �wiat³o reflektorów. Dawa³o to mo¿-
liwo�æ wiêkszego skupienia i g³êbszego
prze¿ycia Misterium. Na Misterium przyby-
³o wielu ludzi. Co roku, s³uchaj¹c dialogów,
s³yszê i widzê, ¿e historia ta mog³a wyda-
rzyæ siê i nam, bo patrzymy i my�limy po
ludzku.

Gdy Misterium by³o przedstawiane oczy-
ma Maryi, u�wiadomi³am sobie, ¿e te s³o-
wa kobiet do Maryi, pe³ne pow¹tpiewania i
lêków o bliskich, s¹ naszymi codziennymi
rozmowami. A �lepe przestrzeganie prawa,
które nie widzi cz³owieka, czy¿ nie jest
nasz¹ codzienno�ci¹? W tym roku - Bara-
basz - winny - lecz uwolniony i Jezus - nie-
winny - lecz skazany. To wszystko mo¿e
wydarzyæ siê i dzi� - powiedzia³a moja sy-
nowa, gdy schodzi³y�my ku osiedlu z Mi-
sterium.

Nasze Misterium, co roku przedstawio-
ne oczyma innej postaci, budzi zaciekawie-
nie. Szkoda, ¿e ma tylko zasiêg parafialny.
Ci jednak, którzy je prze¿yli zostali pobu-
dzeni do przemy�leñ. Dziêkujemy wszyst-
kim, którzy siê napracowali i dla nas je
wystawili.

(IMP)

OD SZE�CIU LAT ...
VI MISTERIUM MÊKI PAÑSKIEJ

Ma³a Litania Wielkopostna (opr. Marian
Wi�niewski); Miserere (A. Lotti opr. muz
M.Wi�niewski) i Parce Domine (Feliks No-
wowiejski)

Przy takim �piewaniu, bardziej siê sercem,
ni¿ nutowym zapisem i g³osem melodiê z sie-
bie wydobywa.

W�ród naszego grona znalaz³y siê �pie-
waczki z �Fresca Voce�, zespo³u pani M.
Spychalskiej. �wie¿o�ci¹ i barw¹ swych g³o-
sów, jak zawsze w potrzebie, s³u¿y³y pomoc¹
naszemu chórowi.

A w tym czuwaniu i scenerii liturgii taka
powaga, taka cisza by³a, ¿e zgrzyt klamki u
wrót ko�cielnych uniós³ siê w�ród murów nie-
zno�nym jazgotem. Blask �wiec blak³ coraz
to bardziej, daj¹c znaæ, ¿e pora nocnego
czuwania ustaje.

Stanê³y harcerki w honorowej stra¿y u
Grobu, dzieñ nowy budz¹c w czasie nasze-
go �piewania. Nasze �piewanie niech echem
roz�piewanej modlitwy w murach brzmi ... do
wieczora niech upiêknia ciszê.

Dzieñ Wielkiej Soboty koñczy³ siê wielkim
�wiêtym Misterium Wigilii Paschalnej i rado-
snym Alleluja!

MAREK
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W dniach od 5 do 7 maja 2006 roku odby-
³a siê 70 Ogólnopolska Pielgrzymka Akade-
micka na Jasn¹ Górê pod has³em �Jeste�my
�wiadkami Nadziei�.

Wyruszyli�my spod Duszpasterstwa Aka-
demickiego �Martyria� �piewaj¹c specjalnie
na tê okazjê u³o¿on¹  przez nas piosenkê:

Musicie byæ mocni nadziej¹ mi³o�ci,

 Musicie byæ mocni prawd¹ ...

 Musicie byæ mocni wiar¹ ...

Plan spotkania by³ bardzo bogaty. Rozpo-
czêli�my o godzinie 20.30 Nabo¿eñstwem
Maryjnym w Kaplicy Cudownego obrazu. Na-
stêpnie uczestniczyli�my w Apelu Jasnogór-
skim, któremu przewodniczy³ ks. bp Henryk
Tomasik. Potem prze¿ywali�my Akademick¹
Drogê Krzy¿ow¹. Po jej zakoñczeniu udali-
�my siê na miejsce naszego noclegu. Spali-
�my na pod³odze i karimatach w �piworach
tak jak prawdziwi pielgrzymi.

Sobotê, drugi dzieñ naszego pielgrzymo-
wania rozpoczêli�my konferencj¹ wprowa-
dzaj¹c¹ �Czym jest i na czym polega chrze-
�cijañska nadzieja?�. Wyk³ad wyg³osi³ ks
Marek Drzewiecki w kaplicy �w Józefa. Na-
stêpnie udali�my siê na wybrane przez nas
spotkanie dyskusyjne. By³o i ich kilka: �Ci
beznadziejni faceci, te beznadziejne kobie-
ty� (o. Wojciech Jêdrzejewski), ��wiat³o w
tunelu, czyli jak radziæ sobie w kryzysach
psychiczno-duchowych� (prof. Katarzyna Ol-
brycht), �Prze³amaæ marazm w ¿yciu spo-
³ecznym i wspólnotowym� (Jan Pospieszal-
ski), �Rzuciæ wyzwanie rozpaczy� (ks. Bp
Anrzej Siemieniewski).

Po po³udniu pojechali�my autokarami do
Katedry Czêstochowskiej na Adoracjê Naj-
�wiêtszego Sakramentu i Sakrament Pojed-
nania. Nastêpnie mieli�my do wyboru: Teatr
DA 5 �Tryptyk o Pasterzu�, koncert Magdy
Anio³ z zespo³em, koncert ewangelizacyjny
�Mocni w Duchu�.

Oko³o godz. 0.30 rozpoczêli�my czuwanie
w Kaplicy Cudownego Obrazu, które trwa³o
do godz. 4.00. Natomiast w niedzielê o godz.
9.00 udali�my siê na Mszê �w. do Bazyliki.

W czasie jej trwania wypowiedzieli�my po
raz 70 Rotê �lubowania Akademickiego: �(...)
Przyrzekamy i �lubujemy ka¿dego roku przy-
chodziæ z pielgrzymk¹ na Jasn¹ Górê po
nowe si³y, po coraz g³ebsz¹ �wiadomo�æ
zadañ i odpowiedzialno�ci (...)�. Jasna Góra
to cudowny Obraz Jasnogórskiej Mamy. Kro-
czymy do Jej stóp by powierzyæ Jej swoje
¿ycie, ofiarowaæ wszystkie swoje smutki i
choroby. Ona nas rozumie, dodaje si³, po-
ciesza. Kocha nas bez wzglêdu na to kim
jeste�my. Jest z nami zawsze, dlatego bê-
d¹c na Jasnej Górze, m³odzi ludzie pragn¹
Jej dziêkowaæ za to, ¿e jest nasz¹ Matk¹ i
opiekuje siê nami. Wspiera nas tak samo jak
swojego Syna, Jezusa. Maryja jest �ród³em
nadziei i mi³o�ci. Stawiaj¹c na Ni¹ mo¿emy
zyskaæ ³aski u Boga. Pragniemy Tobie mó-
wiæ Totus Tuus Maryjo, Na zawsze Twój.

KATARZYNA BZAWKA

70 RAZ
NA JASNEJ GÓRZE
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W Wielkim Po�cie studenci wysta-
wiali  trzy czê�ci sacronoweli na nie-
dzielnych Mszach �wiêtych. Kilka uwag
kre�li Iz-Olda. Warto jeszcze raz do tych
chwil powróciæ

Zdjêcie masek
W trzeciej czê�ci Sacronoweli mogli�my

zobaczyæ grzechy, jakimi najczê�ciej obra-
¿amy Boga. Pierwsza scena ukaza³a nam
przeciwieñstwo przykazania �Pamiêtaj
aby� dzieñ �wiêty �wiêci³�, a przedstawili-
�my je w postaci niedzielnych zakupów w
supermarketach. Coraz czê�ciej bowiem
ludzie zaraz po Mszy �wiêtej zamiast czciæ
dzieñ �wiêty wol¹ spêdziæ czas na ca³kiem
niepotrzebnych zakupach.

W II scenie zobaczyli�my grzech �kra-
dzie¿y�. W obrazie dostrzegli�my grabie¿
telefonu komórkowego i chêæ odwetu na
sprawcy przestêpstwa.

W kolejnej pokazali�my przeciwieñstwo
przykazania �Szanuj bli�niego�, a przedsta-
wili�my je w formie lekcji w szkole, podczas

Rok temu, 2 kwietnia o godzinie 21.37
Jan Pawe³ II odszed³ do domu Ojca. Pa-
miêtam jakby to by³o dzisiaj. Wspólne
modlitwy w ko�cio³ach, masowo zapa-
lane znicze i nabo¿eñstwa. Ogólno�wia-
towa, a szczególnie nasza, ogólnopol-
ska ¿a³oba. Chyba ka¿dy odczu³, ¿e z
tego �wiata Pan Bóg zabra³ szczególne-
go cz³owieka.

Dlatego w rok po �mierci naszego wiel-
kiego rodaka postanowili�my uczciæ t¹
rocznicê. O 18.30 z Placu Wolno�ci udali-
�my siê w marszu m³odzie¿y na Stary Ry-
nek, gdzie odby³ siê koncert koñcz¹cy cykl
wystêpów artystów chrze�cijañskich �Poko-

MASKI I �WIAT£O

SANTO SUBITO!

BY£O
9. kwietnia brali�my udzia³ w VI Misterium
Mêki Pañskiej w Dolinie �mierci.

Od 10 do 12 kwietnia prowadzili�my reko-
lekcje w LO im. J. Kasprowicza.

13. kwietnia w Wielki Czwartek budowali�my
Ciemnicê i Grób Pañski. Po liturgii �wiêtowa-
li�my w sali DA.

14. kwietnia w Wielki Pi¹tek od 23:30 do
00:30 czuwali�my w ko�ciele przy Grobie
Pañskim.

23. kwietnia br. Grupa Charytatywna �Agra-
vka� zorganizowa³a �Zaj¹czki� dla dzieci z For-
donu i domów Samotnej Matki. Zbierali�my:
s³odycze, zabawki, artyku³y papiernicze itp.
dla ubogich rodzin. Dary sk³adane do karto-
nów w ko�ciele i w kaplicy sta³y siê upomin-
kami, które trafi³y do dzieci - sprawiaj¹c im
wiele rado�ci.

Od 1. do 3. maja �Za³oga� DA �Martyria� mia-
³a swoj wyjazdowy dzieñ skupienia.

5. do 7. maja wyjechali�my na 70 Ogólno-
polsk¹ Pielgrzymkê Akademick¹ na Jasn¹
Górê (patrz tekst i foto obok). W naszej gru-
pie by³a szczê�liwa para nowo¿eñców Ma³a i
Tomek, których za�lubiny odby³y siê 29. kwiet-

nia w parafialnej kaplicy o 16.00

BÊDZIE
Zapraszamy na majowe przy figurze Matki
Bo¿ej Fatimskiej o 21.00
25. maja bêdziemy �wiêtowali dziewiêtnaste
urodziny DA �Martyria�.

Zapraszamy na Nabo¿eñstwa Czerwcowe
przy krzy¿u misyjnym o 21.00

Wiêcej o DA �Martyria�
http://www.martyria.lo.pl

BY£O
BÊDZIE

PONADTOktórej uczniowie za³o¿yli nauczycielowi na
g³owê kosz na �mieci.

Czwarta scena ukaza³a nam wystêpek
cudzo³óstwa. W tym obrazie zobaczyli�my
dwie kobiety i mê¿czyznê, którzy zgrzeszyli
nieczysto�ci¹.

W ostatniej scenie zobaczyli�my prze-
ciwieñstwo przykazania �Nie miej bogów
cudzych przede mn¹�. Szklana kula, sym-
bolizuj¹ca magiê mia³a nam ukazaæ jak
³atwo zawierzyæ horoskopom zamiast
Bogu.
Przywrócenie �wiat³a

Na koniec pantomimy wszystkie osoby,
które popad³y w niewolê ró¿nych grzechów
zosta³y oczyszczone przez Chrystusa, który
zdj¹³ im z twarzy maski, da³ im �wiat³o i
przyodzia³ w bia³¹ szatê. Jednak szatan nie
przesta³ kusiæ cz³owieka i znowu przyst¹pi³
do ataku na jego niewinno�æ.

I tak ju¿ pewnie bêdzie do koñca na-
szych dni ... oczyszczeni z grzechów, ze
�wiat³em Chrystusa znów pewnie gdzie�
pob³¹dzimy ...

lenie JP II�. Dla Ojca �wiêtego za�piewali:
Tomek Budzyñski, Robert Friedrich, Darek
Malejonek, And¿elika Korszyñska-Górny,
czy Pawe³ Gumola. Nastêpnie o godz.
20.30 - odby³o siê czuwanie modlitewne, a
po nim w ³¹czno�ci z modl¹cymi siê w Rzy-
mie od�piewano  Apel Jasnogórski. O godz.
21.20 - z zakrystii katedry wyruszy³a pro-
cesja pod o³tarz, aby po godzinie 21.37,
kiedy to w ca³ym mie�cie s³ychaæ by³o 3
minutowe bicie dzwonów i syren alarmo-
wych odprawiæ Mszê �wiêt¹ na Starym
Rynku.

Ca³o�æ zakoñczy³a siê ok. godz. 23.00
modlitw¹ o szybk¹ beatyfikacjê Jana
Paw³a II.

IZOLDA

BÓG-HONOR-OJCZYZNA
Tegoroczne Misterium Mêki Pañskiej

w tym roku by³o ukazane oczyma Bara-
basza, który pragn¹³, aby Izrael uzyska³
wolno�æ.

Jako przywódcê rebelii widzia³ Jezusa,
dlatego potajemnie spotyka³ siê z Juda-
szem i dopytywa³ go, czy aby Chrystus daje
znaki do walki o niepodleg³o�æ swojej Oj-
czyzny.

Barabasz przez wiele lat walczy³ o wy-
zwolenie ¿ydowskiego narodu i sta³o siê
wtedy wiele z³a. Choæ w sercu nosi³ pra-
gnienie wolno�ci, walczy³ mieczem, nios¹c
ból, �mieræ i rozpacz - a nie tego chcia³
Najwy¿szy. Jezus natomiast tak¿e wal-
czy³� ale walczy³ o mi³o�æ, która mo¿e
pokonaæ wszelkie z³o, walczy³ o prawdê i o

wolno�æ serca� i odda³ swoje ¿ycie� za
waszego Barabasza, i za ka¿dego�, bo nie
ma wiêkszej mi³o�ci ni¿ ta, gdy kto� odda-
je ¿ycie � Dlatego Judasz postanowi³ Je-
zusa zdradziæ i wyda³ Go na �mieræ.

Podczas mêki Chrystusa mogli�my zo-
baczyæ postaæ papie¿a Jana Paw³a II i us³y-
szeæ jego pamiêtne s³owa �nie lêkajcie siê�.

Na koñcu, kiedy to Jezus wraz z t³umem
g³osi³ Dobr¹ Nowinê wys³uchali�my pie�ni
�Tu es Petrus�, �Litania do ka¿dziutkiego
na ziemi�. Po wspólnej modlitwie od�pie-
wali�my ulubion¹ pie�ñ Karola Wojty³y
�Barkê� i udali�my siê do domów, by tam
jeszcze raz, na nowo odkrywaæ tajemnicê
mêki Zbawiciela ...

IZOLDA

W drodze do Jerozolimy

Scena w Ogrojcu
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Od rana - POWITANIE pielgrzymów lednic-
kich w recepcjach oraz NABO¯EÑ-
STWO GETSEMANI: droga do sie-
bie samego - mo¿liwo�æ adoracji Naj-
�wiêtszego Sakramentu w Namiocie
Adoracji oraz okazja do spowiedzi

12.00 - Anio³ Pañski
15.00 - Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia
16.00 - Próba �piewów i tañców lednickich
17.00 - Rozpoczêcie Spotkania Lednica

2000: powitanie, zawi¹zanie wspól-
noty, wrêczenie stypendiów �Talenty
Lednickie�; wprowadzenie relikwii �w.
Wojciecha

18.30 - EUCHARYSTIA, przes³anie Ojca
�wiêtego Benedykta XVI

21.30 - DROGA KRZY¯OWA
0.00 - B³ogos³awieñstwo na rozes³anie,

Przej�cie przez Bramê III Tysi¹clecia

Duszpasterstwo Akademickie OO. Dominikanów;
61-716 Poznañ, ul. Ko�ciuszki 99; tel. (061) 852 31 34;
fax 851 04 36, e-mail: sekretariat@lednica2000.pl

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

Lednica 2006

X SAL POD RYB¥
W dniach od 22-23 kwietnia 2006 roku w

o�rodku na Polach Lednickich odby³o siê
X (dziesi¹te) Spotkanie Ambasadorów Led-
nickich, czyli SAL. Jako ambasador lednicki
przyby³em na Lednicê, aby wspólnie z inny-
mi ambasadorami móc zastanowiæ siê nad
Ruchem Lednickim, a tak¿e przygotowaæ siê
samemu do tegorocznego spotkania.

W pi¹tek wieczorem wyruszy³em z Byd-
goszczy przez Poznañ na Pola Lednickie, by
wraz z Ambasadorami pojechaæ poci¹giem
do Lednogóry. Stamt¹d przed nami zosta³o
oko³o 8 km marszu (niestety w deszczu). Gdy
dotarli�my do O�rodka na Lednicy przywitali
nas inni ambasadorzy, Sztab i Schola Led-
nicka. To by³a wyj¹tkowa noc, bo spêdzona
razem na �piewie i przy ognisku.

W sobotê nast¹pi³o oficjalne rozpoczêcie
Spotkania Ambasadorów Lednicy. Zaczêli-
�my wspóln¹ modlitw¹ i �niadaniem. Umoc-
nieni duchowo i fizycznie udali�my siê do pra-
cy na terenie o�rodka. Porz¹dkowali�my
magazyn z ceg³ami, sprz¹talili�my obej�cie i
wykonywali�my inne prace. Tak min¹³ nam
czas a¿ do obiadu.

Po obiedzie zostali�my podzieleni na gru-
py i rozpoczêli�my dyskusjê. Ka¿da grupa
mia³a za zadanie napisaæ na kartkach moc-
ne i s³abe strony Ruchu Lednikiego, a tak¿e
korzy�ci i mo¿liwo�ci. Kiedy ju¿ wszystko by³o
zrobione, razem z telewizj¹ (przyjechali na-
graæ informacjê o SAL-u) udali�my siê pod
Rybê, aby tam móc podsumowaæ pracê. Ka¿-
da propozycja i sugestia by³a omawiana przez
Sztab.

O 18:00 w o�rodku spotka³ siê z nami i
Schol¹ o. Jan Góra, który przypomnia³
wszystkim, po co jeste�my ambasadorami
lednickimi i jakie stoj¹ przed nimi zadania
(troszkê dostali�my po uszach). Po godzin-
nej refleksji rozpoczê³a siê Eucharystia z
przepiêkn¹ opraw¹ liturgiczn¹. Ojciec Jan w
swoim kazaniu podkre�la³ idee Lednicy i Ru-
chu Lednickiego. Po trwaj¹cej 1,5 h Mszy �w.

wszyscy udali�my siê na kolacjê.
Pó�nym wieczorem wiêkszo�æ ambasado-

rów uda³a siê pod Rybê, aby tam móc w swo-
im gronie po�piewaæ i zabawiæ siê. Kiedy
oko³o pó³nocy zl¹dowali�my w o�rodku po-
stanowili�my nie i�æ jeszcze spaæ, tylko dalej
cieszyæ siê swoj¹ obecno�ci¹. Kilka osób
postanowi³o poczekaæ na wschód s³oñca, a
reszta za� posz³a na zas³u¿ony odpoczynek.

Wytrwali wyruszyli o �witaniu w stronê
Ryby, aby podziwiaæ wschód s³oñca, którego
i tak poprzez ciemne chmury nie by³o za bar-
dzo widaæ. Niepocieszeni, postanowili�my po-
³o¿yæ siê, choæ nieca³¹ godzinkê, która zo-
sta³a do oficjalnej pobudki.

Niedzielê rozpoczêli�my modlitw¹ i wspól-
ny �niadaniem. Po nim czekali�my na przy-
jazd Sztabu organizuj¹cego Lednicê, aby
móc jak najwiêcej dowiedzieæ siê o tegorocz-
nym spotkaniu, a tak¿e otrzymaæ potrzebne
materia³y informacyjne.

Po spotkaniu ze Sztabem du¿a czê�æ am-
basadorów wyruszy³a w drogê powrotn¹ do
domów.

SAL by³ czasem wyj¹tkowym i ju¿ rozpo-
czêli�my czekanie na kolejne spotkanie za
rok. Przed nami jednak 3 czerwca - i po raz
dziesi¹ty Lednica, a w lipcu Zlot Orl¹t, czyli
tzw. rekolekcje lednickie. A wiêc do zobacze-
nia na Lednicy.

SZYMANSKIJ

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Nabo¿eñstwo trwa ca³¹ noc pod go³ym

niebem. Zabierz co� do siedzenia, dobre
buty (trzeba doj�æ kawa³ek z parkingu lub
stacji PKP). Ubierz siê �na cebulkê�, we�
nakrycie g³owy. Pamiêtaj o wodzie, nawil-
¿onych chusteczkach, podstawowych le-
karstwach, i tych, które za¿ywasz regular-
nie.

Na placu bêdzie mo¿liwo�æ zakupu na-
pojów i ciep³ego posi³ku, oraz lednickich ko-
szulek, p³yt z muzyk¹, wydawnictw (orygi-
nalne TYLKO na Polu Lednickim).

Bêd¹ dzia³aæ tak¿e budki telefoniczne i
stoiska pocztowe, z których mo¿na bêdzie
wys³aæ pocztówkê z unikalnym okoliczno-
�ciowym datownikiem.

Droga M³odzie¿y, niech was nie dziwi, ¿e
na pocz¹tku trzeciego tysi¹clecia Papie¿
jeszcze raz wskazuje wam krzy¿ jako drogê
¿ycia i prawdziwego szczê�cia. Ko�ció³ od
zawsze wierzy i wyznaje, ¿e zbawienie jest
tylko w krzy¿u Chrystusa.

Rozpowszechniona dzi� kultura powierz-
chowno�ci, która uznaje za warto�ciowe to,
co sprawia przyjemno�æ i wydaje siê piêk-
ne, chcia³aby przekonaæ ludzi, ¿e aby byæ
szczê�liwym, trzeba odrzuciæ krzy¿. G³osi
idea³ ³atwego sukcesu, szybkiej kariery, ¿ycia
seksualnego wolnego od odpowiedzialno�ci,
wreszcie - ¿ycia po�wiêconego wy³¹cznie
afirmacji samego siebie, czêsto bez ogl¹da-
nie siê na innych.

Wy jednak, m³odzi Przyjaciele, miejcie
oczy szeroko otwarte: nie jest to droga wio-
d¹ca do ¿ycia, ale �cie¿ka prowadz¹ca ku
�mierci. Mówi Jezus: "Kto chce zachowaæ
swoje ¿ycie, straci je, a kto straci swe ¿ycie
z mego powodu, ten je zachowa." Jezus nie
pozostawia nam z³udzeñ: "Bo có¿ za korzy�æ
ma cz³owiek, je�li ca³y �wiat zyska, a siebie
zatraci lub szkodê poniesie?" (£k 9,25). Tymi
s³owami pe³nymi prawdy, które wydaj¹ siê
twarde, ale nape³niaj¹ serce pokojem, Je-
zus objawia nam tajemnicê autentycznego
¿ycia. Nie lêkajcie siê zatem i�æ drog¹, któr¹
Chrystus przeszed³ jako pierwszy. Niech
wasza m³odo�æ nada rozpoczynaj¹cemu siê
trzeciemu tysi¹cleciu ton nadziei i entuzja-
zmu, typowy dla waszego wieku. Je¿eli po-
zwolicie ³asce Bo¿ej dzia³aæ w waszym wnê-
trzu, je�li z powag¹ dochowacie wierno�ci
swym codziennym powinno�ciom, uczynicie
to nowe stulecie czasem lepszym dla wszyst-
kich.

Wraz z Wami idzie Maryja, Matka Pana,
pierwsza po�ród uczniów, wierna nawet pod
krzy¿em, z którego Chrystus powierzy³ Jej
nas, by�my byli jej dzieæmi. Niech Wam to-
warzyszy tak¿e apostolskie b³ogos³awieñ-
stwo, którego udzielam wam z ca³ego ser-
ca.

Benedykt XVI, papie¿

Lednica 2006

TON NADZIEI

Lednica 2006

PROGRAM

Mo¿ecie zabraæ p³aszcz przeciwdeszczo-
wy lub modliæ siê o dobr¹ pogodê (preferu-
jemy to drugie rozwi¹zanie). Przyjed� przy-
gotowany duchowo!

CO ZABRAÆ?
Zabierz:
KAMIEÑ z wyrytym Swoim imieniem - bê-
dziesz móg³ z³o¿yæ go na Polu Spowiedzi,
przy spowiedniku, do którego siê udasz;
INTENCJE (w³asne, lub polecone Tobie
przez kogo�) wypisane na kratkach.
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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  *
Biuro czynne od pn do pt (10.00-18.00) *
Poradnia WIATRAK (pn-pt 18.00-21.00)
Pomoc¹ s³u¿¹: psycholog, pedagog, psy-
chiatra, prawnik, logopeda, teolog (tak¿e
informacja 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

SCHODY, PROCENT, KONKURSY
WIATRAKOWE NOWINY

PROGRAM
X INTEGRACYJNEGO FORDOÑSKIEGO

FESTYNU MARYJNEGO
13 - 14 maja 2006
Sobota - 13 maja 2006
10:00 - Bieg prze³ajowy im. Alojzego Graja
10:00 - Festiwal szachowy w Domu Parafialnym
Niedziela - 14 maja 2006
14:45 - Wstêp - prezentacja programu, wymienienie sponsorów
15:00-  Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego, wystêp dzieci z Wiatraka
15:30 - pokaz sprawno�ci Policji oraz Stra¿y Po¿arnej
16:00 - koncert zespo³u ARKA NOEGO
17:30 - pokaz grupy Klaunów z Francji
18:20 - wystêp dzieci z Wiatraka
19:00 - wystêp zespo³u Antidotum
19:30 - wystêp zespo³u 2TM2,3 (Tymoteusz)
21:00 - Apel Jasnogórski
Atrakcje dodatkowe:
- przeja¿d¿ki konne
- pokaz akcji ratunkowej przy udziale Policji, Stra¿y Po¿arnej i grupy ra-

townictwa
- prezentacja grupy ratowniczej PCK oraz  S³u¿by Maltañskiej (m.in. udzie-

lanie pierwszej pomocy)
- skoki na bungy
- stoiska festynowe dla dzieci
- wystawa malarstwa p Andrzeja £apiñskiego
- pkt. mierzenia ci�nienia

Na budowie
Na budowie Domu Jubileuszowego wybe-
tonowano schody do piwnicy od wschod-
niej strony budynku, otynkowano �cianê
oporow¹ i obsypano j¹ ziemi¹. Trwaj¹ przy-
gotowania do stawiana �cianek dzia³owych
i monta¿u instalacji wewn¹trz budynku. W
kwietniu na Fundusz Budowy Domu Jubi-
leuszowego wp³ynê³o 5 wp³at. Za wsparcie
modlitewne i materialne serdecznie dziê-
kujemy.

Dziêkujemy
Dziêkujemy firmom i instytucjom, które w
ostatnim czasie zaanga¿owa³y siê w dzie-
³o budowy:
LECH, Firma "GOTOWSKI" - Budownic-
two Komunikacyjne i Przemys³owe, B-
Act,  Fordoñska Spó³dzielnia Mieszka-
niowa, Budopol, Atlas, Konsbud, Ekotra-
de, Borg.

(KAMA)

1% - PO¯YTEK DLA �WIATRAKA�
Fundacja �Wiatrak� ma Status Organiza-

cji Po¿ytku Publicznego  i mo¿na by³o prze-
kazaæ na jej rzecz swój 1% podatku docho-

dowego.
Do koñca kwietnia by³a  mo¿liwo�æ rozli-

czenia PIT-ów w Klubie Integracji Spo³ecz-
nej �Wiatrak�, gdzie ksiêgowi bezp³atnie po-
magali wype³niaæ PIT-y.

Ju¿ dzi� wiadomo, ¿e w ramach akcji �1%
a krêci ....Wiatrak" dokonano 2 476 wp³at.
Za zaufanie i ofiarno�æ sk³adamy serdecz-
ne Bóg zap³aæ.

Na szczegó³owe podsumowanie akcji
przyjdzie jeszcze czas. Ju¿ dzi� mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e coraz wiêcej podatników ko-
rzysta z mo¿liwo�ci dysponowania nale¿-
nym im 1%  podatku dochodowego i to bar-
dzo cieszy.

(AB)

Informacje
Centrum Kultury Katolickiej �Wiatrak� za-
prasza do udzia³u w ogólnopolskich kon-
kursach: plastycznym pod has³em:  �M³o-
dzi, przywróæcie nam nadziejê� (dla m³o-
dzie¿y i doros³ych), �Co mo¿emy zrobiæ,
¿eby wszyscy ludzie na �wiecie byli szczê-
�liwi?" (dla dzieci).
Regulaminy konkursów w Biurze �Wiatra-
ka� i na stronie www.wiatrak.lo.plMi³osierdzie Twoje Panie

by³o jest i nie ustanie!"

Kochane �Na O�cie¿�
Podyskutujmy: Post Eucharystyczny teraz to
jedna godzina przed rozpoczêciem Eucha-
rystii.

Bardzo dziêkuje za podjêty temat, bo mnie
ciê¿ko jest jak taki temat pojawi siê w wiêk-
szym gronie. Twierdz¹, ¿e czasy siê zmieni-
³y i wszystko jest inaczej. Mo¿e tak. Jestem
stara, mam 85 lat i wiele prze¿y³am i zawsze
jestem blisko Ko�cio³a.

Proszê przemy�leæ taki przyk³ad: Kto� nas
zaprosi³ do siebie, to my my�limy: jak siê
ubraæ, za chwilê: jak siê uczeszemy? A jak
tam bêdzie? Po prostu prze¿ywamy to spo-
tkanie...

A jak prze¿ywamy spotkanie z Bogiem?
Pamiêtam post od wieczora, potem od rana,
a teraz ta jedna godzina sprawia tyle k³opo-
tu. Telewizor gra do wyj�cia, a po drodze
jeszcze cukierki jedz¹ i do Eucharystii jest
godzina, bo kazanie i czasem niesienie da-
rów, to wszystko w porz¹dku.

Proszê wybaczyæ moje spostrze¿enia.
Szuka³am w "Na O�cie¿" kiedy jest u nas
Eucharystia i znalaz³am 1 raz u¿yte s³owo
Eucharystia, a 36 razy Msza �wiêta. I to chy-
ba to, ¿e i starzy i m³odzi Eucharystiê uwa-
¿aj¹ za Komuniê �w., nie wiem ile to ju¿ lat
jak Mszê �w. przemieniono na Eucharystiê?

Babcia Danka
(imiê i nazwisko znane redakcji)

Od redakcji: Dziekujemy panu  Januszowi z ul.
Bielawskiego za list. Jego tre�æ przekazali�my
zainteresowanym. Do poruszanej sprawy powró-
cimy w najbli¿szym wydaniu �Na o�cie¿�.

Listy, listy, listy ...
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BY£O
6.05. by³a majowa wyprawa rowerowa do
Ostromecka

8.05. Msza �w. KWC w naszej parafii

9.04. W Niedzielê Palmow¹, jak co roku, na-
sza Wspólnota rozprowadza³a w³asnorêcz-
nie wykonane palmy wielkanocne. Za
wszystkie ofiary sk³adamy serdeczne Bóg
zap³aæ!

10.05. Msza �w. KWC i spotkanie odpowie-
dzialnych Ruchu �wiat³o-¯ycie Diecezji  Byd-
goskiej; o.o. jezuici

13.05. Oaza Modlitwy w parafii p.w. Maksy-
miliana Kolbego

14.04. W Wielki Pi¹tek prowadzilismy roz-
wa¿ania na Drodze Krzy¿owej w Dolinie
�mierci i czuwali�my w nocy przy Grobie
Pañskim

15.04. Odprawiona zosta³a Jutrznia w ko-
�ciele

15/16.04. Po uroczystej Liturgii Wigilii Pas-
chalnej spotkalismy siê na tradycyjnym Jaju
Oazowym.

TRWA
Zapraszamy m³odzie¿ na spotkania w ka¿-
dy pi¹tek o 18.00 w auli domu katechetycz-
nego i Eucharystiê o 19.30 w kaplicy.

BÊDZIE
27-28.05. Spotkanie z Ojcem �wiêtym Be-
nedyktem XVI w Krakowie

2-5.06. Zes³anie Ducha �wiêtego - Central-
na Oaza Matka w Kro�cienku

5.06. Msza �w. KWC w naszej parafii

10.06. Oaza Modlitwy w parafii p.w. Maksy-
miliana Kolbego

11.06. Szko³a Animatora z rozes³aniem

14.06. Msza �w. KWC i spotkanie odpowie-
dzialnych Ruchu �wiat³o-¯ycie Diecezji
Bydgoskiej; o.o. jezuici

23.06. Zakoñczenie roku formacyjnego

26.06. Rozpoczêcie I turnusu letnich reko-
lekcji oazowych

Jak zostaæ cz³onkiem KWC?
Droga Siostro, Drogi Bracie ... je¿eli chcesz
podaæ pomocn¹ d³oñ zniewolonym braciom i
siostrom, je¿eli my�lisz o przysz³o�ci swojej
rodziny, je¿eli pragniesz kszta³towaæ ¿ycie w
prawdzie i wolno�ci chrze�cijañskiej ... otwórz
swoje serce i we� udzia³ w Krucjacie!
Postanowienie abstynencji jest równoznacz-
ne z decyzj¹ w³¹czenia siê do KWC. Jest ono
zadeklarowane na pi�mie i wpisane do �Ksiê-
gi Czynów Wyzwolenia�, istniej¹cej przy ka¿-
dej stanicy.
Przyjmuje siê dwie formy sk³adania zobowi¹-
zañ abstynenckich: na jeden rok, przez co
staje siê kto� kandydatem do KWC; na czas
przynale¿enia do KWC, przez co staje siê
cz³onkiem Krucjaty.

Deklaracja
Deklaracjê cz³onkowsk¹ mog¹ sk³adaæ oso-
by pe³noletnie. Deklaracja zawiera tak¿e po-
stanowienie nie czêstowania i nie wydawania
pieniêdzy na alkohol. Z³o¿enie deklaracji ma
charakter zobowi¹zania siê wobec wspólno-
ty ruchu Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka i
ka¿dy zachowuje wolno�æ wycofania go w
chwili wy³¹czenia siê z szeregu cz³onków

DOTKN¥Æ �WIÊTEJ TAJEMNICY...
O TRIDUUM W PRZECZNIE

KWC. Krucjata Wyzwolenia Cz³owieka istnieje
we wszystkich diecezjach. Kontakt mo¿na na-
wi¹zaæ poprzez wspólnoty Ruchu �wiat³o-
¯ycie. Stanica Nr 1 Krucjaty Wyzwolenia Cz³o-
wieka mie�ci siê w Centrum �wiat³o-¯ycie na
�Kopiej Górce�. Je�li w Twoim sercu zrodzi
siê pragnienie, aby zostaæ kandydatem lub
cz³onkiem KWC wype³nij czytelnie Zg³osze-
nie przyst¹pienia do Krucjaty i prze�lij je na
poni¿szy adres celem dokonania wpisu do
�Ksiêgi Czynów Wyzwolenia�.

Krucjata Wyzwolenia Cz³owieka
Stanica Nr 1

ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2
34-450 Kro�cienko n/Dunajcem

Wzór deklaracji KWC mo¿na pobraæ ze stro-
ny www.kwc.oaza.pl lub zg³osiæ siê do naj-
bli¿szej Stanicy KWC.
Co to jest �ELEUTERIA�?
Krucjata wydaje pismo �ELEUTERIA�
(gr.: wyzwolenie), s³u¿¹ce pomoc¹ w osobi-
stej i wspólnotowej formacji jej cz³onków oraz
podtrzymywaniu wiêzi. (www.eleuteria.oa-
za.pl) Kwartalnik �ELEUTERIA� zawiera ma-
teria³y pog³êbiaj¹ce wiedzê, �wiadectwa ¿ycia
i dzia³alno�ci KWC oraz bie¿¹ce informacje.

W dzia³aniach wychowawczych Ko�cio³a
warto by te¿ wychodziæ naprzeciw owemu za-
interesowaniu sprawami wiary, podejmuj¹c
wszelkie dzia³ania s³u¿¹ce rozmodleniu m³o-
dzie¿y. Wielk¹ szans¹ s¹ rekolekcje, zw³asz-
cza rekolekcje zamkniête oraz dni skupienia
dla ró¿nych grup (...) Benedykt XVI

W czasie wakacji jedn¹ z form rekolekcji
proponuje Ruch �wiat³o-¯ycie. W naszej die-
cezji odbêd¹ siê one w 3 turnusach: I turnus:
27. 06 - 13. 07; II turnus:  15. 07 - 31. 07; III
turnus: 1. 08 - 17. 08.

POMY�L DZI�
WAKACJE Z PANEM BOGIEM

Zapraszamy na now¹ stronê!
Forum Oazowe Diecezji Bydgoskiej

www.oazabydgoska.xt.pl
Zajrzyj na nasz¹ stronê:

http://www.bydgoszcz.oaza.pl/mbkrm

W Oazie
M³odzie¿y

Ruch �wiat³o - ¯ycie jest za-
adresowany do parafii przysz³o�ci
(...) Dlatego te¿ ruch oazowy po-
zostaje w jakim� szczególnym sto-
sunku do ca³ego Ko�cio³a w Pol-
sce, z niego wyrasta i do niego
chce wracaæ, jemu chce s³u¿yæ.

(Jan Pawe³ II)

Rekolekcje s¹ przeznaczone dla dzieci po-
wy¿ej IV klasy szko³y podstawowej i m³odzie-
¿y. Spotkania informacyjne dla zainteresowa-
nych rodziców, dzieci i m³odzie¿y odbêd¹ siê
w dwóch terminach - do wyboru: 16 maja (wto-
rek) lub 18 maja (czwartek) po wieczornych
Mszach �w. (ok. godz. 19.15) w kaplicy.
Szczegó³owe informacje oraz karty zg³oszeñ
mo¿na równie¿ uzyskaæ u ks. Krzysztofa Da-
nowskiego.

Zapraszamy!

Alleluja! Pan Zmartwychwsta³! Te radosne
s³owa zosta³y wy�piewane w Przecznie, gdzie
odbywa³o siê Triduum Paschalne w formie
rekolekcyjnej. Wokó³ Chrystusa, tajemnicy
Jego mêki, �mierci i zmartwychwstania zgro-
madzi³o siê - jak niegdy� w Wieczerniku - 12
osób z filii pelpliñskiej: Olsztyna, Gdañska i
jego okolic, oraz Bydgoszczy.

Tematem przewodnim by³y s³owa: "Deus
Caritas est". Podczas konferencji poznawali-
�my kolejne "kroki" mi³o�ci wspieraj¹cej: s³u-
chanie, na�ladowanie i przyjêcie mi³o�ci Pana
poprzez oddanie siebie i s³u¿bê wobec innych.
Jako Jego uczniowie starali�my siê wcielaæ
poznane prawdy w ¿ycie.

Zacznê od tego, ¿e do koñca nie wiedzia-
³am, czy bêdê mog³a uczestniczyæ w tych re-
kolekcjach. Przez d³ugi czas modli³am siê za
wstawiennictwem S³ugi Bo¿ego, ks. Francisz-
ka Blachnickiego, za³o¿yciela Ruchu �wiat³o-
¯ycie, o to, by moi rodzice zgodzili siê na
wyjazd. Tak te¿ siê sta³o... By³ to dla mnie nie-
samowity czas ³aski, spêdzony u boku Chry-
stusa.

Po uczcie w Wieczerniku zapad³o silentium
sacrum (�wiête milczenie), które pozwoli³o mi
zajrzeæ w siebie, rozwa¿yæ wszystko to, co
wydarzy³o siê w moim ¿yciu, zw³aszcza w
minionym roku. A On ca³y czas by³ tu¿ obok,
czeka³ i nie pyta³ o nic. Kiedy tylko chcia³am
mog³am przyj�æ, oddaæ Jemu wszystko: to,
co by³o, co jest teraz i zawierzyæ to, co dopie-
ro bêdzie, ca³¹ siebie i... po prostu trwaæ.

W Wielk¹ Sobotê, dziêkuj¹c Panu za �wiêt¹
Patrycjê, modli³am siê za jej wstawiennic-
twem, abym, tak jak ona, potrafi³a podejmo-
waæ wa¿ne, choæ czêsto trudne, decyzje i
abym nigdy nie zapomnia³a, ¿e to On jest
dawc¹ ¿ycia. Pamiêtaj¹c o tym z wielk¹ ra-
do�ci¹ podzieli³am siê talentem - darem od
Pana Boga - wy�piewuj¹c w czasie Wigilii
Paschalnej radosne s³owa Psalmu 104, któ-
rego refren wyra¿a³ pro�bê: Niech zst¹pi Duch
Twój i odnowi ziemiê!

Do domu wróci³am pe³na rado�ci, mi³o�ci i
wiary w to, ¿e dla Boga nie ma nic niemo¿li-
wego. Alleluja!

Pat

CZ£ONKOSTWO
O KRUCJACIE WYZWOLENIA CZLOWIEKA (5)



Maj by³ ulubionym miesi¹cem Ani.
Zreszt¹, jak tu go nie lubiæ? Powietrze cie-
p³e, przesi¹kniête zapachem wiosennych
kwiatów, a oczy na ka¿dym kroku raduj¹ siê
piêknem przyrody: a to krzewy obsypane
¿ó³tymi kwiatami forsycji, a to znów bez urze-
ka swym fioletem... Tylko patrzeæ, jak kasz-
tanowiec ca³y obsypie siê biel¹. I trawa taka
zielona, inna ni¿ zwykle, soczysta. Tak, to
by³ wyj¹tkowy miesi¹c i Ania zawsze na nie-
go czeka³a.

Jednak tego-
roczny maj nie
ucieszy³ jej jak zwy-
kle. Co� tam prze-
skroba³a i mamusia odebra³a jej drobne kie-
szonkowe. A przecie¿ nie zrobi³a tego spe-
cjalnie. Nawet tatu� stan¹³ w Ani obronie i
�mia³ siê weso³o, ¿e to po prostu taki ,,majo-
wy zawrót g³owy", ale mamusia by³a nieub³a-
gana.

- To powa¿ne przewinienie - rzek³a. -
My�lê, ¿e Ani wyjdzie to na dobre - doda³a. -
A przy okazji  doceni warto�æ pieniêdzy.

- Chyba doceniê ich brak - burknê³a
dziewczynka pod nosem, ale na szczê�cie
rodzice nie us³yszeli. Potem zapyta³a, czy
mo¿e wyj�æ na podwórko i ju¿ po chwili jej
nie by³o.

***
 - Cze�æ! - zawo³a³a Kamila i pomacha³a

do niej rêk¹. - Co� ty taka naburmuszona? -
zapyta³a, gdy Ania podesz³a do ³awki.

- Mama zabra³a mi kieszonkowe, a prze-
cie¿ w maju jest Dzieñ Matki. Chcia³am jej
kupiæ choæ drobny upominek - po¿ali³a siê.

- Nie martw siê - pociesza³a kole¿ankê
Kamila. - Wymy�lisz co� innego.

- Nic jej nie dam - nad¹sa³a siê Ania. -
Jestem na ni¹ obra¿ona. Akurat w maju
musia³a mi co� takiego zrobiæ. Z³o¿ê jej
¿yczenia i ju¿! - wypali³a nieco z³o�liwie.

- Przecie¿ ¿yczenia tak¿e mog¹ byæ piêk-
ne - u�miechnê³a siê Kamila.

- Moje nie bêd¹. Powiem: �Wszystkiego
najlepszego z okazji Dnia Mamy� i koniec.

- Nie rób tak - powiedzia³a spokojnie
Kamila. - Nie obra¿aj siê - doda³a widz¹c,
¿e Ania wstaje z ³awki. - Nawet nie wiesz, ile
bym odda³a za to, by mama mnie skarci³a, a
nawet ukara³a. I tak kocha³abym j¹ ca³ym
sercem. W koñcu mamy robi¹ to dla nas,
aby�my wyros³y na porz¹dnych ludzi - mó-
wi³a u�miechaj¹c siê delikatnie. - Jestem
pewna, ¿e nie jest im ³atwo, bo przecie¿ nas
kochaj¹.

- Ale mowa -  Ania nie kry³a zdumienia. -
Ca³kiem, jakbym nasz¹ Pani¹ od polskiego
s³ysza³a. - Chwila... - zaciekawi³a siê. - Ty
masz mamê, która nigdy za nic ciê nie uka-
ra³a?

- Ja nie mam mamy - odpowiedzia³a Ka-
mila i u�miech znik³ z jej twarzy. - Odesz³a

do nieba wiele lat temu. Ciê¿ko chorowa³a.
- Ojej, strasznie mi przykro - Ania poczu-

³a siê zak³opotana. Nie wiedzia³a, co ma po-
wiedzieæ, wiêc tylko mocno przytuli³a Kami-
lê do siebie.

Siedzia³y d³u¿sz¹ chwilê w milczeniu.
Ania by³a ju¿ pewna, ¿e z³o¿y ¿yczenia ma-
musi ze szczerego serca. By³a przecie¿
wielk¹ szczê�ciar¹ - mia³a komu z³o¿yæ
¿yczenia. Jak mog³a w ogóle z³o�ciæ siê na

mamê? Jak mog³a
przejmowaæ siê ta-
kimi drobnostkami?
Kamila mia³a racjê.
Jaka by³a g³upia,

¿eby nie doceniæ, ¿e ma najwspanialsz¹ isto-
tê na ziemi. Mama - pomy�la³a o niej z czu-
³o�ci¹. Mama - najukochañsza, troskliwa,
ciep³a. Po prostu mama, a najwa¿niejsze, ¿e
jest przy niej.

***
Nadszed³ 26 maja. Ania wiedzia³a, ¿e

dzi� bêdzie wyj¹tkowo grzeczna, ¿e popa-
trzy g³êboko w oczy mamy, ¿e powie, jak
bardzo j¹ kocha. Nie mog³a jednak zapo-
mnieæ o Kamili. Przecie¿ w takim dniu Kami-
la nie mog³a byæ sama. Pobieg³a do niej za-
raz po szkole.

- Wiedzia³am, ¿e przyjdziesz - ucie-
szy³a siê dziewczynka. - Chod� - powiedzia-
³a i poci¹gnê³a kole¿ankê za sob¹.

Ju¿ po chwili by³y w domu Pani Kêpskiej.
Starsza kobieta sta³a na progu i nie by³a za-
skoczona ich wizyt¹.

- Odkurzymy dom, pozmywamy naczy-
nia, a w zamian bêdziemy mog³y narwaæ
sobie tych piêknych, wiosennych kwiatów z
ogródka. Co roku tak robiê, chocia¿ Pani
Kêpskiej pomagam du¿o czê�ciej - wyja�ni-
³a Kamila. - A teraz bierzmy siê do pracy.

Dziewczynki uwinê³y siê z porz¹dkowa-
niem domu szybko i sprawnie. Sz³y teraz
ulic¹, trzymaj¹c w rêkach bukiety kwiatów.

- Moja mama bêdzie zachwycona - po-
wiedzia³a Ania. - Uwielbia kwiaty. - A ty... -
zapyta³a nie�mia³o. - Co zrobisz ze swoimi?

- Maj, to �wiêto Matki Bo¿ej. Ona jest
dla mnie troskliw¹ Mam¹. Modlê siê do Niej
i wiem, ¿e opiekuje siê mn¹ - rzek³a Kamila.
- Zanoszê dwa bukiety do ko�cio³a - jeden
zostawiam Mamie, któr¹ da³ nam Pan Je-
zus, a drugi mojej rodzonej mamie. - Jak
my�lisz? Czy wie o tym?

- Na pewno! - zawo³a³a Ania. - Na pew-
no o tym wie. Pójdê z Tob¹ - zaproponowa-
³a. - A potem zapraszam ciê do swojego
domu. Moja mama upiek³a pyszne ciasto i
ucieszy siê z twojej wizyty - doda³a radosna.
- Wiesz, Kamila..., maj to najpiêkniejszy mie-
si¹c w roku!

BEATA ANDRZEJCZUK
Od redakcji: Tekst pochodzi z akcji �Dzielmy siê s³o-
wem� prowadzonej przez Dom Wydawniczy Rafael

Moi Drodzy!
Witajcie!
Mamy maj, który jest miesi¹cem Maryi.

Ka¿dy z nas ma mamê - Matkê Bo¿¹, a 26
maja jest w kalendarzu Dzieñ Matki.

Czy mi siê chce pomagaæ mojej Ma-
mie? Czy co� robiê, aby Mamie pomóc?

Pamiêtaj¹c o swojej Kochanej Mamie,
z³ó¿my Jej ¿yczenia oraz pomódlmy siê w
Jej intencji w dniu Jej �wiêta.

JOASIA

Takie MISIE

Wpisz has³a do logogryfu:
[1] Imiê mamy Jezusa, [2] Pi¹ty miesi¹c
roku, [3] W parze z mam¹, [4] Jest koniecz-
nie potrzebna do zbawienia, [5] ... Loretañ-
ska, [6] Stwórca, [7] Budowniczy arki,
[8] Leje siê z nieba latem, [9] Czarna ...
Podaj has³o - rozwi¹zanie do 4. czerwca
2006r. - bêdzie losowanie nagrody. Nadsy-
³aj¹c rozwi¹zanie nie zapomnij podaæ swo-
jego adresu i koniecznie napisz ile masz lat.

Prawid³owe rozwi¹zanie rebusu brzmia³o:
�Niedziela Palmowa�, a logogryfu �Wielka-
noc�. Nagrodê wylosowa³a Ania Wojtkow-
ska, zam. w Zielonce, ul. Powstañców 3.
Nagrodê wysy³amy poczt¹.

Rozwi¹¿cie rebus i logogryf - nagroda nie-
spodzianka czeka na Was. Termin nadsy³a-
nia rozwi¹zañ do 4. czerwca 2006 r.

Rebus

Rusz g³ow¹
Mam dla Was nowe zadania z nagro-

dami i nie dajcie siê misiom.
A�KA

Logogryf majowy

12 Na o�cie¿ (5/2006)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DZIEÑ MATKI



13 Na o�cie¿ (5/2006)

Dla (nie tylko starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
5/2006

(opracowa³ KfAD)

ZNACZENIE WYRAZÓW

[1] Kl¹twa ko�cielna; [2] Nasionko grochu,
lub fasoli; [3] Solenizantka z 9 lipca; [4]
Znawca sztuki wojennej; [5] Z gwizdkiem na
gazie; [6] Pierwsza odleg³o�æ wykonana
przez malca; [7] Dodatek w�ród notatek; [8]
Nasada d³oni; [9] Dialog kilku osób; [10] Ciê-
ta odpowied� na pytanie; [11] Setna czê�æ
ca³o�ci; [12] P³aci rachunek za telefon; [13]
Parametr broni palnej; [14] Psotna, nieraz i
spro�na zabawa; [15] Organ doradczy pol-
skiego Sejmu; [16] Budynek wystawowy;
[17] �wietlisty kr¹g nad g³ow¹ �wiêtego; [18]
Sk³ada ofertê wykonania pracy; [19] ... Lwie
Serce; [20] Zapas na "czarn¹ godzinê"

Wpisz brakuj¹ce litery do diagramu.
Te z wyró¿nionych pól dadz¹ rozwi¹zanie,
które nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub
w³o¿yæ do skrzynki �Poczty parafialnej� do
4. CZERWCA 2006 r. Losujemy nagrodê nie-
spodziankê.

Has³o uzupe³nianki z poprzedniego wyda-
nia brzmia³o: �PRZE¯YJ  Z  NAMI  MISTE-
RIUM �. Nagrodê otrzymuje  zam. w Teresa
Mrozowska, przy ul. Konfederatow Bar-
skich 3. Gratulujemy. Nagroda do odebra-
nia w zakrystii.

Prosimy PT Autorów rozwi¹zañ o podawa-
nie wieku.

11111 AAAAA NNNNN MMMMM AAAAA

22222 ZZZZZ IIIII KKKKK OOOOO

33333 LLLLL UUUUU KKKKK AAAAA

44444 SSSSS TTTTT EEEEE GGGGG

55555 CCCCC ZZZZZ IIIII KKKKK

66666 KKKKK RRRRR EEEEE KKKKK

77777 DDDDD OOOOO EEEEE KKKKK

88888 PPPPP RRRRR UUUUU BBBBB

99999 RRRRR OOOOO WWWWW AAAAA

0101010101 RRRRR IIIII TTTTT AAAAA

1111111111 PPPPP RRRRR NNNNN TTTTT

2121212121 AAAAA BBBBB NNNNN TTTTT

3131313131 KKKKK AAAAA EEEEE RRRRR

4141414141 SSSSS WWWWW LLLLL AAAAA

5151515151 KKKKK OOOOO NNNNN TTTTT

6161616161 PPPPP AAAAA OOOOO NNNNN

7171717171 AAAAA UUUUU LLLLL AAAAA

8181818181 OOOOO FFFFF NNNNN TTTTT

9191919191 RRRRR YYYYY RRRRR DDDDD

0202020202 RRRRR EEEEE WWWWW AAAAA

O mojej parafii (23)

WZROST DUCHOWY

Parafia rozwija³a siê fizycznie w impo-
nuj¹cym tempie. Mieli�my tego przedsmak
w poprzednim odcinku. Jednak �nie samym
chlebem ¿yje cz³owiek�. Wspólnota, ka¿-
da wspólnota, wymaga rozwoju duchowe-
go. Nasza wspólnota w tamtych czasach
wymaga³a heroicznej wprost opieki dusz-
pasterskiej. To wcale nie by³o ³atwe zada-
nie dla kap³ana, aby po chrze�cijañsku
zjednoczyæ ludzi dotychczas sobie zupe³-
nie obcych. Byli�my przecie¿ zbieranin¹ z
ró¿nych stron kraju. Nie znali�my siê pra-
wie wcale, a do tego, mo¿na �mia³o powie-
dzieæ, ¿e z ilu parafii przyszli�my, tyle ró¿-
nych przyzwyczajeñ, tradycji i nawyków
przynie�li�my ze sob¹. Temu zadaniu mu-
sia³ sprostaæ ks. Zygmunt Trybowski. To za-
danie mia³ równie¿ Ordynariusz Diecezji ks.
bp Marian Przykucki, który, jak przysta³o na
Pasterza, by³ czêstym go�ciem w parafii.
Ksi¹dz Zygmunt Trybowski potrafi³ sw¹ po-
kor¹ i pro�b¹ zachêcaæ do wspólnej pracy,
a przez to i poznawaæ siê wzajemnie, a ks.
Bp Marian Przykucki sw¹ obecno�ci¹, de-
likatn¹ pochwa³¹ i wzmocnieniem s³ownym
potrafi³ nas mobilizowaæ. W tamtych cza-
sach szczególnie potrzebny by³ charakter
ks. Zygmunta i jego styl: �a mo¿e by tak...�,
�a mnie siê tak marzy...�, lub �ma brat, czy
siostra pomys³, to przemódlmy to razem� i
wyci¹gaj¹c ró¿aniec zaprasza³ do modlitwy
podczas spaceru... Ma³o kto by³  w stanie
mu odmówiæ.

Tote¿ widz¹c potrzeby zacz¹³ powo³ywaæ
wspólnoty �wieckie. Najpierw, w zwi¹zku z
faktem ¿e by³o wielu, którzy przygotowy-
wali siê do ma³¿eñstwa, powo³a³ w dniu 17
pa�dziernika 1984 roku Poradnictwo Ro-
dzinne. Jako lidera grupy wybra³ Gra¿ynê
Szafrañsk¹, która te obowi¹zki pe³ni do
dzi�. Gdy przyby³ do pracy w dniu 7 lipca
1985 roku nowy wikariusz, ks. Krzysztof Le-
wandowski, zaraz w³¹czy³ go w rytm ¿ycia
parafii. Jednak ju¿ w dniu 10 pa�dziernika
tego¿ roku dosta³ zadanie od proboszcza,
by stworzyæ w parafii Duszpasterstwo Aka-
demickie, bo takie by³y ju¿ potrzeby. Utwo-
rzenie tej wspólnoty trwa³o do�æ d³ugo,
najpierw by³o wiele rozmów, spotkañ ze
studentami i opracowanie harmonogramu
wzajemnej wspó³pracy na liniach: studen-
ci - uczelnie i kap³an. Ofijalne powstanie
Duszpasterstwa Akademickiego �Martyria�
jako  datuje siê na dzieñ 12 pa�dziernika
1987.

Zwiêkszono te¿ ilo�æ Mszy �w. w para-
fii. Od Wielkiego Postu 1986 roku, odpra-

wiano ju¿ w niedziele 7 Mszy �w., czyli tak
jak dzi�, oraz 3 Msze �w. w dzieñ powsze-
dni.

Ks. Krzysztof przygotowywa³ nas rów-
nie¿ przez rekolekcje do odpustu parafial-
nego w 1985 roku, a podczas nabo¿eñstwa
Gorzkich ¯ali w 1986 roku g³osi³ kazania
pasyjne. Procesjê Eucharystyczn¹ Bo¿e-
go Cia³a w 1986 r. prowadzi³o ju¿ 3 kap³a-
nów, a pierwszy raz trasa jej wiod³a poza
terenem budowy, bo ulic¹ Pop³awskiego
(dzisiaj Bo³tucia). O³tarze ustawiono na na-
ro¿nikach tego terenu.

Ksi¹dz bp Marian Przykucki odwiedzi³
kolejny raz parafiê w dniu 22 kwietnia 1985
roku. Udzieli³ 66 m³odym parafianom sa-
kramentu bierzmowania. Pierwszym bierz-
mowanym parafianinem by³ Bogus³aw
Adamski. W parafii go�ci³ równie¿ wys³an-
nik ks. biskupa, wikariusz generalny die-
cezji che³miñskiej, ks. infu³at Roman Gór-
ski, który w dniu 3 listopada 1985 roku pro-
wadzi³ III Parafialn¹ Drogê Krzy¿ow¹ w
Dolinie �mierci.

Parafia w tym czasie przygotowywa³a siê
te¿ do rozpoczêcia w budowanym domu ka-
techetycznym nauki religii. O tym jednak w
kolejnych odcinkach cyklu. (cdn.)

KFAD

Od autora:
Gdyby, po lekturze kolejnego odcinka, kto�
chcia³ co� dopowiedzieæ do opisywanych
zdarzeñ, bardzo proszê o kontakt.

DORABIANIE KLUCZY
patentowe * podklamkowe * samochodowe *

Gerda * przerabianie wk³adek
(przy dorobieniu 15 kluczy - 1 wk³adka GRATIS)

NAPRAWA OBUWIA
klejenie * zszywanie * ...

OSTRZENIE
NARZÊDZI DOMOWYCH

no¿yczki  * no¿e  * sekatory

SPRZEDA¯
zamków * k³ódek * akcesoriów elektrycznych

*  baterii (wymiana baterii w zegarkach)

ZAPRASZAMY
od poniedzia³ku do pi¹tku

13.30 - 19.00;
w soboty

9.00 do 13.30

85-796 Bydgoszcz,
ul. £ochowskiego 4,

(klatka druga przy Agencji PKO BP)

tel. kom. 0 501 404 302
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�LADAMI KAP£ANA
PKS �WIATRAK� PAMIÊTA£

 Parafialny Klub Sportowy �Wiatrak� zor-
ganizowa³ tradycyjnie ju¿, po raz czwarty, rajd
rowerowy ��ladami ks. Zygmunta Trybow-
skiego�. Rajd, poprzedzony modlitw¹ i z³o-
¿eniem wi¹zanki kwiatów u grobu �p. ks.
Zygmunta, rozpocz¹³ siê 30 kwietnia 2006 r.

Trasa prowadzi³a do Che³m¿y, a przebie-
ga³a przez D¹browê Che³miñsk¹, Siemoñ i
Nawrê. Za³o¿eniem rajdu by³o przybli¿enie
uczestnikom sylwetki �p. ks. Zygmunta Try-
bowskiego, miejsc zwi¹zanych z jego osob¹
oraz nowych okolic i zabytków ziemi che³-
miñskiej.

To w³a�nie w Che³m¿y ks. Zygmunt jako
wikariusz kontynuowa³ swoj¹ kap³añska dro-
gê (1965 - 1973). Pó�niej Siemoñ - parafia
pw.  Podwy¿szenia Krzy¿a �w., jako pro-
boszcz tej parafii (1973-1983) dokona³ dzie-
³a budowy nowego ko�cio³a. Obecnie na
murach ko�cio³a widnieje tablica upamiêtnia-
j¹ca ks. Trybowskiego, jako budowniczego
�wi¹tyni. Nastêpnie by³o nowe wyzwanie. W
1983 r. zosta³ proboszczem najliczniejszej
fordoñskiej parafii pw. Matki Boskiej Królo-
wej Mêczenników w Bydgoszczy, a pó�niej
budowniczym ko�cio³a.

Podczas rajdu uczestnicy mieli mo¿liwo�æ
poznaæ zabytkow¹ kolegiatê pw. �w. Trójcy
w Che³m¿y, a tak¿e po d³ugiej wspinaczce
podziwiaæ z jej wie¿y panoramê miasta.

Kalina koralowa (³ac.: viburnum opulus
L.)

W przebogatej szacie ro�linnej naszej
parafii nie mog³o zabrakn¹æ kaliny, krzewu
tak urod¹ obdarowanego, ¿e poeci porów-
nywali go do nadobnej dziewczyny. Jesz-
cze do�æ pospolita w naturze, ale coraz jej
mniej. Taka powszechna, ale tak napraw-
dê coraz mniej znana. Osi¹ga wysoko�æ
od 1,5 do 3m. P¹czki skrywa pod ³uskami.
Korowinê ma kalina szar¹, m³ode ga³¹zki
pokrywaj¹ gwiazdkowate w³oski.

Li�cie naprzeciwleg³e, pojedyncze, d³o-
niasto klapowe, osadzone na d³ugich ogon-
kach. Na li�ciach znajduj¹ siê zielone bro-
dawkowate miodniki pozakwiatowe. Zdobi
siê krzew kwiatostanem baldachokszta³t-
nym. Kwiaty bia³e, na brzegu kwiatostanu
coraz wiêksze. Kwitnie od maja do koñca
czerwca. Owoc to jasnoczerwona jagoda z
pestk¹ jak koral, ale nie do spo¿ycia. Jest
lekko truj¹ca i wywo³uje po lekkomy�lnym
zjedzeniu silne md³o�ci.

W³a�ciwo�ci lecznicze s¹ ukryte w korze
ro�liny, któr¹ medycyna ludowa bardzo sku-
tecznie stosowa³a jako �rodek rozkurczo-
wy, przeciw krwotoczny i �ci¹gaj¹cy. Lubi
kalina koralowa wilgotne lasy i zaro�la przy-
ci¹gaj¹c swym wygl¹dem uwagê.

Dziêki swej strojno�ci coraz czê�ciej jest
sadzona w ogrodach i parkach wraz ze sw¹
krewniaczk¹ kalin¹ hordowin¹ (Viburum
lantana), tworz¹c w pobli¿u naszych do-
mostw strojne bukiety, by ukoiæ sko³atane
nerwy i zieleni¹ koiæ wzrok zmêczony.

Znowu kolejny dar od Pana do podziwia-
nia i podziwiajmy go z szacunkiem, bo On
uzna³, ¿e jest dobry.

MAREK

�ród³o:
Jürke Grau, Reinhard Jung, Bertram Münker
"Zio³a i owoce le�ne", �wiat Ksi¹¿ki Warszawa
1996, Przek³ad i adaptacja W. Matuszkiewicz

KALINA KORALOWA
DRZEWA NASZEJ PARAFII

Ciekawy by³ równie¿ wyjazd z Che³m¿y do
Turzna - miejscowo�ci po³o¿onej na Poje-
zierzu Che³miñskim, gdzie zachowane do
dzi� zabytki - zespó³ pa³acowy w stylu ma-
nierystycznym oraz okaza³e dwustuletnie
pomniki przyrody w otaczaj¹cym parku,
tworz¹ niepowtarzalny urok.

2 maja, w dniu imienin ks. Zygmunta,
uczestniczyli�my we Mszy �w., podczas któ-
rej modlili�my siê m. in. w jego intencji, a
ksi¹dz infu³at Zygfryd Urban ciep³ymi s³owa-
mi wspomina³ przyjaciela z czasów semina-
ryjnych i zaanga¿owanie w ¿yciu che³m¿yñ-
skiej parafii.

Z Che³m¿y do Bydgoszczy wracali�my
przy piêknej pogodzie, odwiedzaj¹c po dro-
dze Zamek Bierzg³owski - komturiê krzy-
¿ack¹. W okolicach Wa³dowa Królewskiego
majowy deszcz sch³odzi³ nasze �rozgrzane�
rowery, lecz nie ostudzi³ zapa³ów na kolejne
rajdy.

Kierownik Sekcji  Turystyki Rowerowej
przy PKS �Wiatrak�

TOMASZ KUBI�, FOT. ARCHIWUM

Od autora:
Rajd zosta³ zrealizowany przy du¿ej pomo-
cy finansowej Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

POCZ¥TKUJ¥CY
Pocz¹tkuj¹cy misjonarz spotyka w buszu
czarownika, który w nocy z ca³ej si³y wali
w bêben. - Co siê sta³o? - pyta. - Nie mamy
wody. - I co? Prosisz w ten sposób o
deszcz? - Gdzie tam!  Wo³am naszego hy-
draulika - odpowiada czarownik.

Uczestnicy rajdu

Modlitwa przy grobie ks. Zygmunta
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CENTRUM ONKOLOGII
im. prof. Franciszka £ukaszczyka

w  Bydgoszczy, ul. Romanowskiej 2
Kaplica szpitalna

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

Asystencja to uczestniczenie we Mszy �w.
ze �zdrowym� spojrzeniem na chorych: np.
wentylacja, podprowadzanie do Komunii, po-
danie wody, czy odprowadzenie na oddzia³.

Równie¿ gdy kap³an jest sam przy o³tarzu
asystencja jest potrzebna, np. czytanie, po-
danie czego�. Nie bójcie siê! Kto ma trochê
lito�ci dla chorego niech wygospodaruje
czas, choæby raz w tygodniu. Ks. Arkadiusz
i chorzy na pewno siê uciesz¹.

ASYSTENCJA

Salus aegroti
suprema lex esto!

�Niechaj zdrowie chorego
bêdzie najwy¿szym prawem�

Regionalny Zespó³
Opieki Paliatywnej

DOM SUE RYDER
w Bydgoszczy

ul. Wilhelma Roentgena 3
85-796 Bydgoszcz

KAPLICA
pw. �w. Brata Alberta Chmielowskiego

POS£UGA DUSZPASTERSKA
(odwiedziny chorych, rozmowy z pacjenta-
mi i ich bliskimi itp.) trwa ka¿dego dnia od
9.00 do 15.00 (oprócz poniedzia³ku) i na
ka¿de wezwanie.
 MSZA �W. sprawowana jest w kaplicy �w.
Alberta w ka¿d¹ �rodê o 10.30 i w ka¿d¹
niedzielê o 14.15. ks. Wojciech Retman
(kapelan), tel. 329 00 95 (centrala RZOP
-DSR) oraz  323-48-46.

DOM
SUE RYDER
W BYDGOSZCZY

Niedziela Mi³osierdzia Bo¿ego obchodzo-
na w II Niedzielê Wielkanocy og³oszona
zosta³a przez Ojca �w. Jana Paw³a II 30
kwietnia 2000 roku. Pan Jezus poprzez
orêdzia przekazane siostrze Faustynie
Kowalskiej, przypomnia³ prawdê mi³o�ci
Boga do cz³owieka.

Chorzy Szpitala Centrum Onkologii, przy-
gotowuj¹c siê do �wiêta Mi³osierdzia, przez
trzy dni modlili siê na zakoñczenie Eucha-
rystii s³owami �Aktu ofiarowania siê Boskie-
mu Mi³osierdziu�. Dzieñ odpustu Mi³osier-
dzia Bo¿ego by³ bardzo uroczy�cie obcho-
dzony w kaplicy szpitalnej pod has³em ��ró-
d³em nadziei Mi³osierdzie Bo¿e�.

W czasie Mszy �wiêtej celebrowanej pod
przewodnictwem ks. dyr Stefana Makarac-
kiego SDB wraz z ks. Arkadiuszem D¹brow-
skim, animacjê muzyczn¹ poprowadzi³ ze-
spó³ pañ profesorek Collegium Salezjanum.
Ks. Stefan w homilii powiedzia³, ¿e siostra
Faustyna ca³kowicie zaufa³a Bogu, od Nie-
go czerpa³a si³y do zmagania siê z cierpie-
niem i swoimi s³abo�ciami. Przez ni¹ Pan
mówi do nas �Podajê ludziom naczynie, z
którym maj¹ przychodziæ po ³aski do �ró-
d³a mi³osierdzia. Tym naczyniem jest ten
obraz z podpisem - Jezu, ufam Tobie. Du-

�RÓD£O NADZIEI
ODPUST W SZPITALNEJ KAPLICY

sze, które odmawiaæ bêd¹ tê koronkê, mi-
³osierdzie Moje ogarnie w ¿yciu, a szcze-
gólnie w �mierci godzinie�. Wo³ajmy nie-
ustannie z ufno�ci¹ o Bo¿e mi³osierdzie z
wiar¹, ¿e Pan go nam udzieli, w chwili prób
i do�wiadczeñ módlmy siê s³owami - Jezu,
ufam Tobie! B¹d�my mi³osierni wobec sie-
bie, korzystajmy z Sakramentów Pojedna-
nia i Eucharystii. Pan oczekuje takiej na-
szej postawy, je¿eli chcemy ka¿dego dnia
i�æ za Nim, powiedzia³ ks. Stefan. Po Mszy
�wiêtej zgromadzeni jej uczestnicy, stoj¹c
przed Naj�wiêtszym Sakramentem uroczy-
�cie i pobo¿nie odmówili akt ofiarowania
siê Bo¿emu Mi³osierdziu, otrzymuj¹c dla
siebie tekst tego aktu i obrazek Jezusa Mi-
³osiernego z tekstem s³ów koronki. By³a to
g³êboka modlitwa, poruszaj¹ca wiele serc,
wzniesiona jednym g³osem ludzi potrzebu-
j¹cych mi³osierdzia, po czym nast¹pi³o uro-
czyste b³ogos³awieñstwo Naj�wiêtszym Sa-
kramentem. Pan Jezus, pochylaj¹c siê nad
ka¿dym dotyka³ chorych cia³ i dusz, mówi¹c
w sercu - ufaj, miej wiarê, Jestem z tob¹,
kocham ciê takim, jakim jeste�. By³ to dzieñ
umocnienia dla wszystkich..

ADAM BAREJ

fot Archiwum ks. Arkadiusza
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Podajê ludziom naczynie, z którym
maj¹ przychodziæ  po ³aski do �ród³a
mi³osierdzia. Tym naczyniem jest ten
obraz  z podpisem - Jezu, ufam Tobie.
Dusze, które odmawiaæ bêd¹ tê koron-
kê, mi³osierdzie Moje ogarnie w ¿yciu,
a szczególnie w �mierci godzinie.

�w. Faustyna



Ludzie z pomnika (97)

Jan Chryzostom Bronisz urodzi³ siê w dniu
24 stycznia 1867 roku w Brzozowie ko³o
Che³mna (dzi� powiat Che³mno). By³ synem
w³a�ciciela ziemskiego Tadeusza z Duszna
ko³o Trzemeszna i Józefy z baronów Ler-
chenfeldów.

Szko³ê elementarn¹ koñczy³ w Bydgosz-
czy. Tu prawdopodobnie koñczy³ te¿ Gimna-
zjum i zdawa³ maturê, jednak brak danych
w jakiej szkole. W 1887 roku rozpocz¹³ stu-
dia teologiczne w Arcybiskupim Seminarium
duchownym w Poznaniu. Od 1889 roku stu-
diowa³ w Seminarium w Gnie�nie, a ostatni
rok studiowa³ teologiê na uniwersytecie w
Mûnster. Dlaczego tak czêsto zmienia³ uczel-
nie dzi� nie da siê ustaliæ. �wiêcenia kap³añ-
skie przyj¹³ w Gnie�nie w dniu 18 maja 1891
roku i zosta³ skierowany do pracy jako wika-
riusz do Nak³a nad Noteci¹. W 1895 roku
przeniesiony zosta³ do pracy jako wikariusz
i administrator, oraz nauczyciel religii do Kro-
toszyna. W 1900 roku zosta³ proboszczem
w parafii Rozdra¿ewo dekanat ko�miñski.
Tam pracowa³ do koñca swego ¿ycia.

Ksi¹dz Bronisz, oprócz obowi¹zków ka-
p³añskich, zajmowa³ siê prac¹ spo³eczn¹ dla
dobra ludno�ci polskiej. Ju¿ jako wikariusz
w Nakle przewodniczy³ powo³anemu tam
komitetowi do spraw nadzoru nad nauk¹ jê-
zyka polskiego. W 1894 roku zorganizowa³
w Nakle wiec, na którym uchwalono wys³a-
nie petycji do Regencji Bydgoskiej z ¿¹da-
niem wprowadzenia nauki religii w jêzyku
polskim w miejscowej szkole. Tam te¿ za³o-
¿y³ Towarzystwo Pañ imienia �w. Wincente-
go.

KS. JAN
CHRYZOSTOM

ONUFRY BRONISZ
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Po przej�ciu do pracy w Krotoszynie za-
³o¿y³ w 1897 roku Katolickie Towarzystwo
Robotników Polskich, które zrzesza³o po-
ka�n¹ liczbê, bo oko³o 850 cz³onków. W
1899 roku za³o¿y³ Katolickie Towarzystwo
Terminatorów, które mianowa³o go preze-
sem. Przed tym, bo w 1898 roku, wspólnie z
ksiêdzem Piotrem Koczwar¹ urz¹dzi³ w Kro-
toszynie wieczornicê na 100-lecie urodzin
Adama Mickiewicza, na której wyg³aszano
mowy, recytacje i pokazano �¿ywe obrazy�
Udzia³ w niej wziê³o ponad 2000 Polaków.
Od tego czasu ks. Bronisz znalaz³ siê na tak
zwanej pruskiej �czarnej li�cie�.

Nie zaprzesta³ jednak swej dzia³alno�ci
na tej niwie. Pracuj¹c jako proboszcz w Roz-
dra¿ewie, najpierw zbudowa³ przytu³ek dla
bezdomnych, nastêpnie rozbudowa³ pleba-
niê i organistówkê, a nastêpnie ruszy³ w wir
pracy dla innych. W 1902 roku zosta³ preze-
sem rady nadzorczej Banku Ludowego, oraz
Krotoszyñskiej Fabryki Wyrobów Wosko-
wych. Bra³ udzia³ w wiecach protestacyjnych
w Dobrzycy oraz we Wrze�ni. Za³o¿y³ w Roz-
dra¿ewie Kó³ko Rolnicze, do którego od razu
zapisa³o siê 75 gospodarzy Polaków. Dzia-
³a³ równie¿ aktywnie w ruchu wyborczym.
Uczestniczy³, z wyboru, w Komitecie Wybor-
czym w Krotoszynie, by³ te¿  delegatem po-
wiatu na walne zebranie wyborców w Pozna-
niu. Czynnie i z zaanga¿owaniem uczestni-
czy³ w zebraniach przedwyborczych w po-
wiecie, nawo³uj¹c Polaków do licznego kan-
dydowania do Sejmu pruskiego i parlamen-
tu Rzeszy. Chodzi³o w tym przypadku o to,
by jak najwiêcej Polaków wesz³o do w³adz
pruskich. By³ równie¿ czynnie zaanga¿owa-
nym w dzia³alno�æ Towarzystwa Gimnastycz-
nego �Sokó³�. Swym autorytetem wspiera³ te¿
Towarzystwa �piewacze, zarówno w Kroto-
szynie, jak i powsta³e w jego parafii, a rów-
nie¿ w Poznaniu. W pa�dzierniku 1939 roku
mia³ odbyæ siê Zlot Towarzystw �piewaczych
w Poznaniu. Na te uroczysto�ci zamierza³
zaprosiæ i �ci¹gn¹æ Towarzystwa �piewacze
�Halka� i �Lutnia� z Bydgoszczy, z którymi od
m³odych lat utrzymywa³ kontakty.

Zaraz po wybuchu II wojny �wiatowej, bo
ju¿ 2 wrze�nia 1939 roku, na plebaniê w
Rozdra¿ewie przybyli hitlerowcy szukaj¹c
ksiêdza. Wówczas osoby przebywaj¹ce na
plebanii powiedzieli, ¿e ksi¹dz Bronisz
�znikn¹³� w nocy z 31 sierpnia na 1 wrze�nia
i nie wiedz¹ gdzie jest. Wiadomo by³o, ¿e tej
nocy na plebanii przebywa³ ambulans woj-
skowy z obs³ug¹. Gdy wojsko pojecha³o, to
rzekomo razem z ksiêdzem. Ksi¹dz nie od-
nalaz³ siê, wiêc parafianie byli przekonani,
¿e uda³ siê z wojskiem w kierunku Warsza-
wy i prawdopodobnie zagin¹³ podczas bom-
bardowania. Taka wersja by³a przyjêta a¿ do

1995 roku. Taka wersja opisana jest w S³ow-
niku biograficznym pod tytu³em �Ksiê¿a  spo-
³ecznicy w Wielkopolsce� wydanym przez
Gaudentinum w Gnie�nie w roku 1992.

Jednak jeden z wspó³autorów tego opra-
cowania, prof. Nikodem Kowalski w 1994
roku rozmawia³ z parafianinem z Rozdra¿e-
wa, nie ¿yj¹cym ju¿ dzi� Boles³awem Filipow-
skim, który pamiêta³ tamte czasy, zna³ ks.
Bronisza i jego ostatnie zamiary. Powiedzia³,
¿e ksi¹dz wyjecha³ 30 sierpnia do Bydgosz-
czy, by zaprosiæ Towarzystwa �piewacze i
znane mu chóry na Zlot do Poznania. Po dro-
dze chcia³ odwiedziæ jeszcze swego kolegê
z Solca Kujawskiego. Potwierdzi³y siê s³o-
wa owego parafianina - Ksi¹dz Bronisz by³
w Bydgoszczy, w dniu 31 sierpnia w ko�cie-
le �wiêtej Trójcy odprawia³ Mszê �w. i st¹d
uda³ siê do Solca Kujawskiego.

Tam zasta³ go zapewne wybuch wojny.
Nie powróci³ ju¿ w swoje strony, a prawdo-
podobnie do 8 pa�dziernika ukrywa³ siê na
plebanii w Solcu. We wspomnianym dniu
mieszkaniec Otorowa zosta³ poproszony,
aby przeprowadziæ ksiêdza lasami w kierun-
ku Aleksandrowa Kujawskiego. Tam we
wskazanej le�niczówce na niego czekali
dalsi ³¹cznicy, którzy pod innym ju¿ nazwi-
skiem mieli go przeprowadziæ do General-
nej Guberni. Jednak, nie wiadomo z jakich
przyczyn, ju¿ na op³otkach Solca Kujawskie-
go id¹cy zostali zatrzymani przez Gestapo.
Ksiêdza razem z towarzysz¹cym mu miesz-
kañcem Otorowa, niejakim Wincentym Alfu-
tem, b¹d� Alputem zatrzymano i odstawio-
no do siedziby Gestapo w Bydgoszczy.
Wspomniany przewodnik podczas przes³u-
chañ utrzymywa³, ¿e szed³ do lasu na grzy-
by i spotka³ nieznajomego mu mê¿czyznê.
Nie ma pojêcia kim on by³. Widocznie prze-
s³uchiwany ks. Bronisz niczego nie wyda³,
bo ten po tygodniu zosta³ zwolniony.

Co dalej dzia³o siê z ks. Broniszem do-
k³adnie nie wiadomo. W Archiwum Pañstwo-
wym w Bydgoszczy istnieje wzmianka z akt
Gestapo, ¿e osadzony by³ tam w dniach od
9 do 27 pa�dziernika niejaki Johann Bro-
nysch. Wyrokiem S¹du Specjalnego skaza-
ny zosta³ jako wróg Rzeszy na rozstrzela-
nie. Zabrano go z transportem ludzi z obozu
dla internowanych Polaków, których wiezio-
no do Doliny �mierci. Zachodzi du¿e praw-
dopodobieñstwo, ¿e to w³a�nie ksi¹dz Bro-
nisz zosta³ u nas rozstrzelany w dniu 27 lub
28 pa�dziernika 1939 roku.

Profesor Kowalski na tej podstawie chce
uzupe³niæ o powy¿sze dane II wydanie wspo-
mnianej biografii.

opracowa³ KFAD

Materia³y �ród³owe:  Ksiê¿a spo³ecznicy w
Wielkopolsce - s³ownik biograficzny od A-H
- Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum
1990 * Uzupe³niaj¹ce informacje prof. Niko-
dema Kowalskiego * Archiwum Pañstwowe
w Bydgoszczy.

Od autora:
Serdecznie dziêkujê pani Stefanii z Wroc³a-
wia za przekazanie mojego adresu profeso-
rowi Nikodemowi Kowalskiemu z Wroc³awia,
który przekaza³ mi swoje wiadomo�ci doty-
cz¹ce ks. Jana Bronisza.



Kompendium (7)

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Z KANCELARII PARAFIALNEJ

8 kwietnia 2006
Hubert Oliwier Sala

ur. 10.09.2005
16 kwietnia 2006
Zofia Rytlewska

ur. 1.12.2005
Marcelina Kustosz

ur. 29.12.2005
Alicja Wanda Wo�niak

ur. 19.10.2005
Klaudia Amelia B³a¿ejewska

ur. 23.02.2006
Rafa³ Ciechomski

ur. 3.02.2006
Marian Kolasa
ur. 14.10.2005
Laura Pliszka
ur. 24.02.2006

Tomasz Brz¹ka³a
ur. 29.07.2005

Marta Wojciechowska
ur. 21.10.2005

Jakub Karol Fiutak
ur. 8.12.2005

Natan Norbert Ligman
ur. 3.02.2006

Olaf Robert G³y¿ewski
ur. 1.03.2006

Micha³ Piotr Cisowski
ur. 2.12.2005
Adrian Florek
ur. 08.02.2006

Mi³osz Janowski
ur. 11.03.2006

Wiktoria Alina Gapska
ur. 26.11.2005

Micha³  Grubecki
ur. 28.07.1999

Kamila Aleksandra Ossowska
ur. 9.01.2006

Julia Anna Rafalska
ur. 26.01.2006

Arkadiusz Piotrowski
ur. 19.12.2005

Nadia Helena Rodriquez
ur. 10.02.2006

Jan P³awski
ur. 21.04.2005

22 kwietnia 2006
Nadia Maria Starczewska

ur. 22.02.2006
23 kwietnia 2006
Julia Konikowska

ur. 21.04.2005
Maja Chwa³ek
ur. 6.01.2006

Natalia Adela Raczyñska
ur. 11.01.2006

Nina Helena Siemianowska
ur. 22.07.2005

Mateusz Mickielewicz
ur. 2.11.2005

29 kwietnia 2006
Dagmara Bogucka

ur. 3.12.2005

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

Redakcja �Na o�cie¿� postanowi³a przybli¿yæ Czytelnikowi wszyst-
kie podstawowe prawdy wiary zawarte w Kompendium Katechizmu
Ko�cio³a Katolickiego. Oto kolejna czê�æ

Rozdzia³ trzeci

CZ£OWIEK ODPOWIADA BOGU; WIERZÊ (CD)

30. Dlaczego wiara jest jednocze�nie aktem osobowym i ekle-
zjalnym?

Wiara jest aktem osobowym, poniewa¿ jest woln¹ odpowiedzi¹
cz³owieka na inicjatywê Boga, który siê objawia. Ale jednocze�nie
jest aktem eklezjalnym, który siê wyra¿a w wyznaniu: �wierzymy�.
W rzeczywisto�ci to Ko�ció³ wierzy: dziêki ³asce Ducha �wiêtego
wiara Ko�cio³a poprzedza, rodzi, podtrzymuje i karmi nasz¹ wia-
rê. Dlatego Ko�ció³ jest Matk¹ i Nauczycielk¹ wszystkich wierz¹-
cych.

Nie mo¿e mieæ Boga jako Ojca, kto nie ma Ko�cio³a jako Matki
(�w. Cyprian).

31. Dlaczego potrzebne s¹ formu³y wiary?

Formu³y wiary s¹ potrzebne, poniewa¿ pozwalaj¹ nam wyra¿aæ i
przekazywaæ wiarê, celebrowaæ j¹ we wspólnocie, przyswajaæ j¹
sobie i coraz bardziej ni¹ ¿yæ, pos³uguj¹c siê wspólnym jêzykiem.

32. W jakim sensie wiara Ko�cio³a jest jedna?

Chocia¿ Ko�ció³ sk³ada siê z ludzi o ró¿nych jêzykach, kulturach i
obrzêdach, nie przestaje wyznawaæ swojej jedynej wiary otrzyma-
nej od jednego Pana i przekazanej przez jedn¹ apostolsk¹ Trady-
cjê. Wyznaje wiarê w jednego Boga - Ojca, Syna i Ducha �wiête-
go - i wskazuje jedn¹ drogê zbawienia. Dlatego wierzymy jedn¹
dusz¹ i jednym sercem we wszystko, co jest zawarte w s³owie
Bo¿ym, spisanym lub przekazanym, i co Ko�ció³ podaje do wie-
rzenia jako objawione przez Boga. (cdn)

�ród³o: �Kompendium Ko�cio³a Katolickiego�, Jedno�æ, Kielce 2005

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu
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8 kwietnia 2006
Rafa³ Gapski

Agnieszka Katarzyna Sójka

�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 ro-
dzice w Biurze Parafialnym podaj¹c kan-
dydatów na chrzestnych, t j .  osoby
ochrzczone, bierzmowane, praktykuj¹ce,
maj¹ce ukoñczone 16 lat (je¿eli ¿yj¹ w
ma³¿eñstwie musi to byæ zwi¹zek sakra-
mentalny). Zg³aszaj¹c dziecko do Chrztu
�w. trzeba przedstawiæ odpis skrócony
aktu urodzenia dziecka z USC. Kateche-
za odbywa siê zawsze przed Chrztem �w.
w sobotê po Mszy �w. o 18.30.
Najbli¿sze terminy Chrztu �w.: 28. maja
i 1 czerwca br.

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

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

Dominika Kania
ur. 29.03.2006  zm. 29.03.2006

Piotr Prokopczuk
ur. 14.01.1971  zm. 01.04.2006

Gabriela Frontczak
ur. 05.06.1956  zm. 03.04.2006
Roman Franciszek Wasielewski
ur. 19.06.1929  zm. 04.04.2006

Ewa Kamiñska
ur. 15.01.1940  zm. 07.04.2006

Miros³aw Marek Affeldt
ur. 14.04.1960  zm. 14.04.2006

Maria Tomczyñska
ur. 19.08.1916  zm. 12.04.2006

Stanis³aw Nierebiñski
ur. 29.05.1923  19.04.2006

Wac³aw Dubicki
ur. 29.11.1917  zm. 20.04.2006

Henryka Maria Królikowska
ur. 25.09.1938  zm. 21.04.2006

Henryk Malak
ur. 02.01.1950  zm. 25.04.2006

Z ksi¹g parafialnych
wg stanu w dniu 29.04.2006

spisa³ Krzysztof D.

Co oznacza dla mnie
tre�æ przytoczonych tu punktów Kompendium Katechizmu Ko-
�cio³a Katolickiego (KKKK)?

W punkcie 166 Katechizmu Ko�cio³a Katolickiego jest takie zda-
nie: �Nikt nie da³ wiary samemu sobie, tak jak nikt nie da³ sam sobie
¿ycia. (...) Nie mogê wierzyæ, je�li nie bêdzie mnie prowadzi³a wiara
innych...� Wiara jednych zapala wiarê w drugich, umo¿liwia jej do-
�wiadczenie i porywa ich w sposób nieprzymuszony.

Wiara nie jest spraw¹ prywatn¹, ma wymiar wspólnotowy
W czasie, kiedy mówiono nam, ¿e wiara jest spraw¹ prywatn¹

cz³owieka, ona jak gdyby przygasa³a. W stanie wojennym ksi¹dz Je-
rzy Popie³uszko zacz¹³ odprawiaæ Msze �wiête za Ojczyznê i groma-
dzi³y siê na nich wielkie rzesze ludzi. Na jednej z nich powiedzia³:

�Postawmy ¿ycie w Prawdzie na pierwszym miejscu, je¿eli nie chce-
my, by nasze sumienie poros³o ple�ni¹. S³owa Prawdy, ¿ycie Prawd¹
mo¿e kosztowaæ, jest czasami ryzykowne. Ale jak mówi³ zmar³y Pry-
mas Wyszyñski, tylko za plewy siê nie p³aci. Za pszeniczne ziarno
Prawdy trzeba czasami zap³aciæ.�

Zap³aci³ drogo, bo gdy 19.X.1984 roku wraca³ z Bydgoszczy do
Warszawy, uprowadzono go i zamêczono. Gdy 30. pa�dziernika do-
tar³a do ko�cio³a �w. Stanis³awa Kostki na ̄ oliborzu wiadomo�æ, ¿e w
wodach zalewu we W³oc³awku odnaleziono cia³o ksiêdza Jerzego,
tysi¹ce modl¹cych siê ludzi objê³a rozpacz. Ksi¹dz prowadz¹cy zain-
tonowa³ modlitwê �Ojcze nasz�. �Kiedy doszed³ do s³ów: «I odpu�æ
nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom...» za-
pad³a g³ucha cisza. Dopiero za trzecim razem ludzie powtórzyli za
nim te s³owa.� (�Ks. Jerzy Popie³uszko� - Milena Kindziuk)  Formu³a
modlitwy �Ojcze nasz� dotyka³a rzeczywisto�ci bole�nie prze¿ywanej
i uczy³a trudnej mi³o�ci bli�niego. Nikt jednak nie by³ tam wtedy sam,
bo przybywa³y t³umy ludzi, ksiê¿a co godzinê odprawiali Msze �wiête
i nieustannie spowiadali. Wielu siê nawraca³o, niektórzy spowiadali
siê po kilku latach, z w³asnej woli, nikt ich do tego nie namawia³. Co�,
co mia³o siê skoñczyæ, dopiero siê zaczyna³o, o¿ywa³a wiara. (IJP)

16 kwietnia 2006
Marcin Leszek ̄ andarski

Anna Karolina Zag³oba- Zygler
Bart³omiej Pawlikowski

Eliza Chorzelewska
22 kwietnia 2006

Krzysztof Piotr Grochowski
Paulina El¿bieta Birkholz

Tomasz Fr¹ckowiak
Sylwia Maria Ku�bicka
Pawe³ Adam Koszucki

Agnieszka Anna Gettka
Robert Andrzej Lisiecki

Alina Alicja Gramza
29 kwietnia 2006

Dariusz Marek Krawczyk
Anita Anna £aska

Tomasz Artur Ciesielski
Mariola Iwona Drapiewska
£ukasz Ksawery Rembelski
Dagmara Hanna Brzezicka

30 kwietnia 2006
Hubert Michalak

Anna Ewa Olkiewicz



9. kwietnia o 16.00 i 19.30 odby³o siê z udzia³em kilku tysiêcy wier-
nych VI Misterium Mêki Pañskiej w Dolinie �mierci pod has³em �Bóg,
Honor, Ojczyzna�.
14. kwietnia, podczas Drogi Krzy¿owej w Dolinie �mierci po�wiêco-
no dwie kolejne stacje Golgoty Kalwarii XX wieku. * Kolekta przezna-
czona by³a na utrzymanie pami¹tek kultu religijnego w Ziemi �wiêtej.
16. kwietnia Uroczysto�ci¹ Zmartwychwstania Pañskiego zakoñczy-
li�my Wielki Post. Parafialne dekoracje Ciemnicy i Grobu Pañskiego
sk³ania³y do zadumy i refleksji.
23 kwietnia w Niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego po Mszy �w. o 8.30
uczcili�my relikwie �w. Faustyny. By³ odpust w kaplicy Centrum On-
kologii w Bydgoszczy.  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.
29. kwietnia 2006 r.  wspólnota osób pogr¹¿onych w ¿a³obie, wraz z
ks. Wojciechem Retmanem, by³a na pielgrzymce w Gietrzwa³dzie
i Rywa³dzie Królewskim.
30 kwietnia sk³adali�my dobrowolne ofiary na budowê  �wi¹tyni
Opatrzno�ci Bo¿ej w Warszawie
2. maja po wieczornej Mszy �w. modlili�my siê przy grobie �p. ks.
Zygmunta (w dniu imienin)
13-14. maja X Fordoñski Integracyjny Festyn Maryjny. Przed ka¿d¹
Msz¹ �wiêt¹ bêdzie mo¿na skorzystaæ z loterii fantowej, w której ka¿dy
los wygrywa. Szczegó³y festynu na plakatach.
14 maja po Mszy �w. o 17.00 zapraszamy na spotkanie na plebani
osoby, które pragn¹ w³¹czyæ siê w utworzenie przy naszej parafii Sto-
warzyszenia Wychowawców Katolickich.
20 maja 2006 r. o 10.00 w katedrze bydgoskiej Tomasz Dadek, dia-
kon Wy¿szego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej przyj-
mie �wiêcenia prezbiteratu. Kandydata i Jego Rodzinê oraz nasze
Seminarium polecamy modlitwom Wiernych.
21 maja o 13.00 neoprezbiter ks. Tomasz Dadek odprawi Mszê �w.
Prymicyjn¹ w naszym parafialnym ko�ciele i udzieli b³ogos³awieñstwa.
28. maja przypada Uroczysto�æ Wniebowst¹pienia Pañskiego,
a w naszej parafii o 10.00 dzieci przyst¹pi¹ do I Komunii �w.
3. czerwca spotkanie m³odych na Polach Lednicy.
15. czerwca przypada uroczysto�æ Cia³a i Krwi Pañskiej - Bo¿ego
Cia³a. Tradycyjna procesja ulicami naszych osiedli po Mszy �w. o
8.30.
20 czerwca (wtorek) odbêdzie siê Pielgrzymka do Czêstochowy i
Lichenia, koszt 50 z³. Zapisy w zakrystii i biurze parafialnym.
Nabo¿eñstwa Majowe codziennie po Mszy �w. o 18.30, o 21.00 przy
figurze Matki Boskiej Fatimskiej, a w niedzielê o 16.30.  Dla dzieci w
�rodê i w czwartek o 17.00 w kaplicy.
Parafialny Zespó³ �Caritas� dziêkuje za dary zebrane w ramach
akcji �Kilogram dla potrzebuj¹cego� oraz ofiary zebrane przy zakupie
�chlebów �w. Antoniego�. Dy¿ur w ka¿d¹ �rodê od 17.00 do 19.00
w Domu parafialnym.
Adoracja Naj�wiêtszego Sakramentu w kaplicy w pi¹tki 9.00-18.00.
W ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca prowadzona jest przez ró¿ne
wspólnoty modlitwa �Ró¿añcowe Jerycho�.
Ruch �wiat³o-¯ycie dzia³aj¹cy przy naszej parafii, zaprasza dzieci
od IV klasy szko³y podstawowej i m³odzie¿ na wakacje z Bogiem.
Wiêcej na stronie Oazy M³odzie¿y.
Transmisja nabo¿eñstw z ko�cio³a parafialnego w niedzielê i �wiêta
z parafialnej strony internetowej www.mbkm.pl
Informacje CKK �Wiatrak� i DA �Martyria� wewn¹trz wydania.
Og³oszenia duszpasterskie w internecie: www.mbkm.pl

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY

POZIOMO:
1E Bardzo aromatyczne ziele; 2A Wygrywa melodie w zegarze; 2H
Brawa dla artysty; 3E Imiê Szewiñskiej; 4A W przys³owiu bez butów
chodzi; 4J Zielona czê�æ pietruszki; 5D Pierwszy i najwa¿niejszy sa-
krament; 6A Krótka moda; 6K Wulkan na Sycylii; 7D Toastowy trunek;
8A Ptak - z³odziejka; 8J Rodzaj broni palnej; 9E Pojazd na zimê; 10A
Rozpad ma³¿eñstwa; 10H Miasto w pobli¿u Warszawy; 11E Szeptana
dziecku do poduszki.

PIONOWO:
A1 Nie poziom i nie pion; A8 Zagranie w siatkówce; B4 W matematy-
ce pe³ny, niepe³ny, lub pusty; C1 Gatunek sera; C8 Umo¿liwiaj¹ nam
ogl¹danie �wiata; D4 Bardzo mocne dopasowanie elementów; E1 Mê¿-
czyzna w habicie; E7 W z³o¿u zapas do wydobycia; F1 Pierwiastek o
symbolu Y; F9 Jej nie wypada; G3 Sprawdzian nabytej wiedzy; H1
D�wiêk podawany kamertonem; H9 Rodzaj upiêcia w³osów; J1 Sole-
nizantka z 26 lipca ; K4 Wyskoczy³a z g³owy Zeusa; L1 Roztwór nie-
zbêdny do marynat; L8 Wydawanie d�wiêków przez cz³owieka; M4
Grzyb jak ptak; N1 D³ugi mebel do siedzenia; N8 Bogini zwyciêstwa.

Odgadnij wyrazy i odczytaj has³o wg podanego szyfru. Poszczególne
wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasami.  W rozwi¹zaniu wystarczy
podaæ samo has³o. Oto szyfr: [(G7, N4, A10, C11, M2, H10)  (A6, K4,
J10, A2, C8)  (M7)  (H7 N2 L4 C2 H2 G9 M4 A3)  (E2, N6, D7, C10,
J1)  (B2, E1, K8, D5, J8, D6, E8, G11)  (J2)  (H3, J7, A4)  (D4, B6,F9,
B8, G1)  (L1, M2, C9, E10, K10)]. Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na
adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki �Poczty parafialnej� do 4 czerw-
ca 2006 roku.
Rozwi¹zanie krzy¿ówki  z poprzedniego wydania brzmia³o: �ZMAR-
TWYCHWSTANIE JEZUSA TO NIE POMYS£ LUDZI, A FAKT RZE-
CZYWISTY�. Nagrodê otrzymuje Marek Pawlaczyk, zam. w Bydgosz-
czy przy ul. £ochowskiego 3. Gratulujemy. Nagroda czeka w zakry-
stii.

ZNACZENIE WYRAZÓW

KRZY¯ÓWKA
MAJOWA

OPRACOWA£ RASKE WIDIP

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

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

(*) - odprawia sie od poniedzia³ku do pi¹tku

Dziêkujemy  korespondentom i autorom tekstów, listy  i pozdrowienia.
Sk³ad ukoñczono i oddano do druku  12 maja 2006 r. Nastêpne wyda-
nie �Na o�cie¿� planowane jest  11 czewrca 2006 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

Miesiêcznik Na o�cie¿ Redaguje kolegium, ks. Krzysztof Buchholz
(asystent ko�cielny) * Adres: ul. Bo³tucia 5,  85-791 Bydgoszcz;
naosc@naosc.lo.pl * http://www.naosc.lo.pl  (równie¿ na stronie para-
fialnej: www.mbkm.pl) * Materia³ów nie zamówionych redakcja nie zwra-
ca. Zastrzega siê równie¿ prawo do zmiany tytu³ów, skrótów i redakcji
materia³ów * Wydawca: Rzymskokatolicka Parafia Matki Boskiej Kró-
lowej Mêczenników w Bydgoszczy.
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DWIE MATKI
Majowe medytacje

Maj to miesi¹c zieleni, rado�ci i budz¹-
cej siê do ¿ycia przyrody. Jest w nim jed-
nak co� jeszcze, co wyró¿nia go spo�ród
pozosta³ych dwunastu miesiêcy.

Tym wyró¿nikiem jest �wiêto przypada-
j¹ce 26 maja. DZIEÑ MATKI!

Nie chcê tutaj przywo³ywaæ wytartych
zwrotów i banalnych sloganów.

Chcê unikn¹æ kolorytu okazjonalnych
laurek i blichtru jakim darz¹ swe rodzicielki
niektóre dzieci raz jeden w roku, bo tak
wypada.

W tytule s¹ �dwie matki�. Jak to mo¿liwe
- zapyta kto�? Nasza �ziemska� matka ma
swój dzieñ w kalendarzu, a mamy przecie¿
jeszcze Matkê Niebiesk¹! Tê najlepsz¹ z
matek, która ka¿dego cz³owieka ogarnia
swoj¹ mi³o�ci¹ i troszczy siê o najmniejszy
ludzki byt na ziemi.

Ujmijmy jednak wszystko po kolei.
¯ycie naszej rodzonej mamy, to codzien-

ne i pozbawione �wiêtowania, bywa nieste-
ty przybrane w nienajwy¿szych lotów kolo-
ry. Czêsto dominuj¹ odcienie szaro�ci, a
bywaj¹ i takie mamy, których g³ównym ko-
lorem ¿ycia jest czerñ.

Pomijaj¹c wzglêdy, nazwijmy je ekono-
miczno bytowe (choæ i te odgrywaj¹ niepo-
�ledni¹ rolê) nie zawsze my jako dzieci po-
trafimy i chcemy wywi¹zywaæ siê ze swych
obowi¹zków i nazbyt czêsto zapominamy
o czwartym przykazaniu. Jak wszyscy chy-
ba wiemy, mówi ono: �Czcij ojca swego i
matkê swoj¹�. Zdanie krótkie, a nios¹ce z
sob¹ wielki ³adunek powinno�ci i obowi¹z-
ków. Nikt nie ka¿e nam na co dzieñ czciæ
rodziców jak figury ze spi¿u.

Chodzi tu o codzienn¹ pamiêæ o naszych,
mo¿e ju¿ starszych, rodzicielkach. Wystar-
czy czasem odwiedziæ je czê�ciej w ich �sa-
motniach� i pomóc w trudnych dla starsze-
go cz³owieka czynno�ciach!

Mo¿e wystarczy ze zrozumieniem i
uwag¹ wys³uchaæ ich ci¹gle narastaj¹cych
¿ali i smutków?

W wielu przypadkach my (jako dzieci)
równie¿ borykamy siê z k³opotami, a na-
wet z bied¹. Nie chodzi tu jedynie o pomoc
materialn¹ niesion¹ matce. Chodzi tu o
(przypomnijmy sobie czego nas uczy³a jako
ma³e dzieci) odrobinê ciep³a i serca.

Znam takich ludzi, którzy do�æ rzadko
�zagl¹daj¹� do swojej mamy-wdowy, a jak
�od wielkiego dzwonu� pojawi¹ siê wresz-
cie, zasypuj¹ j¹ swymi problemami, szcze-
gólnie bytowymi.

A mama jak to mama. Wys³ucha, uroni
³zê nad ciê¿kim losem swych dzieci i z g³ê-
bi szafy wyci¹gnie ostatnie 50 z³otych, nie
my�l¹c o tym, ¿e jutro w spo¿ywczym bê-
dzie musia³a wzi¹æ chleb �na zeszyt�. Ser-
ce matki nie zna innego rozwi¹zania i nie-
którzy wykorzystuj¹ to bezwzglêdnie.

Kiedy� na Rynku Staromiejskim spotka-
³em wycieczkê z Niemiec. Nic szczególne-

ksi¹dz  MELCHISEDEC      odpowiada

�Czy post eucharystyczny nale¿y li-
czyæ do pocz¹tku Mszy �w. czy te¿ do
komunii?�

Danuta, lat 85
Post jest rzeczywisto�ci¹, wbrew pozo-

rom, bardzo bogat¹; jest to inna forma po-
bo¿no�ci, czyli wielbienia Pana Boga. Post
oznacza powstrzymanie siê od jedzenia i
picia na jaki� czas. Mo¿e byæ prze¿ywany
tylko w wymiarze doczesnym (ze wzglêdu
na zdrowie lub wygl¹d), ale prze¿ywany ze
wzglêdu na Boga jest form¹ i sposobem
oddania Mu czci, uwielbienia Go i bycia Mu
pos³usznym. W po�cie nie chodzi
wiêc o aspekt negatywny, jakim jest po-
wstrzymanie siê od jedzenia, ale chodzi o
rzeczywisto�æ duchow¹, na któr¹ mo¿emy
siê otworzyæ i w której mamy ¿yæ.

Post jest wiêc uznaniem prawdy, ¿e to
Bóg mnie stworzy³ i ¿e to On podtrzymuje
moje doczesne istnienie; ¿e On jest tym,
dziêki któremu mogê ¿yæ i wzrastaæ. Jest
to uznanie Boga za swego Stwórcê, jak
równie¿ Stwórcê ca³ego �wiata; uznanie,
¿e moje ¿ycie, ca³a moja egzystencja zale-
¿y ca³kowicie od Niego, nawet je¿eli to ja
sam zdobywam sobie nie tylko ¿ywno�æ,
ale i ca³e utrzymanie. Id¹c dalej, post jest
odpowiedzi¹ na wezwanie naszego Pana.
Chrystus za swego ziemskiego ¿ycia nie
po�ci³, choæ nie by³o to zgodne z Prawem
Moj¿eszowym, przeciwko czemu buntowali
siê faryzeusze (por. Mk. 2, 18), ale wezwa³

swoich uczniów by po�cili i dawali przez to
dowód swego przywi¹zania do swego Zba-
wiciela.

Post zawiera wiêc w sobie odniesienie
do Boga, do drugiego cz³owieka i do mnie
samego. Przez post mam wej�æ w g³êbsze
relacje z Bogiem, z moim bratem i siostr¹ i
sam mam siê stawaæ coraz bardziej cz³o-
wiekiem wewnêtrznie wolnym i dojrzalszym
w prze¿ywaniu swego powo³ania.

Post w³a�ciwie prze¿ywany pozwoli mi
wiêc patrzeæ na �wiat, w którym ¿yjê, oczy-
ma wiary, ostro i wyra�nie widz¹c nie tylko
siebie, ale równie¿ innych, w odniesieniu
do Boga i do rzeczy ostatecznych.

Dlatego Ko�ció³ ustanowi³ dni i okresy po-
stne (ka¿dy pi¹tek jest pami¹tk¹ �mierci
Chrystusa; okres Wielkiego Postu przygo-
towuje nas na radosne prze¿ycie �wi¹t
Wielkanocnych), a post eucharystyczny
(jedn¹ godzinê przed komuni¹ �w.) ma nam
pomóc bardziej do�wiadczyæ jedno�ci z
naszym Zbawicielem. S p r a -
wa postu jest szczególnie wa¿na dzi�, kie-
dy tworzy siê w Polsce spo³eczeñstwo kon-
sumpcyjne, które zatraca wra¿liwo�æ na sa-
crum i rozmywa siê ca³o�ciow¹ i spójn¹ (bi-
blijn¹ i chrze�cijañsk¹) wizjê cz³owieka,
jego ¿ycia i powo³ania.

Od redakcji:  Powy¿sze pytanie wynika³o
z listu pani Danuty (patrz str. 10). Masz py-
tanie? - napisz!

go - powie kto�! A tak! Nic szczególnego!
Zaciekawi³o mnie tylko to, ¿e uczestnikami
owej ekskursji byli ludzie maj¹cy dawno ju¿
m³odo�æ za sob¹. �Na oko� solidnie (mar-
kowo) ubrani, widaæ, ¿e dobrze od¿ywieni i
w radosnym, a beztroskim nastroju. Pomy-
�la³em sobie (ot tak) ilu moich rodaków staæ
ze swych emerytur i rent na takie woja¿e i
eskapady? Oj chyba niezbyt wielu! Przejd�-
my jednak do drugiego zagadnienia, bo
grunt staje siê nieco grz¹ski (polityczno-
ekonomiczny), a tej materii chcê unikn¹æ
nade wszystko.

Konkluduj¹c, chcê wszystkim Mamom,
Mamusiom, Mateczkom, Matuchnom z³o-
¿yæ bukiet najpiêkniejszych ¿yczeñ i laur-
kê pe³n¹ naszych DZIECIÊCYCH (bez
wzglêdu na wiek - nasz oczywi�cie) SERC!

Czas teraz s³ów kilka powiedzieæ o Mat-
ce Niebieskiej. Jak od wieków tradycja na-
kazuje, a wiara zachêca, maj jest po�wiê-
cony Jej Boskiemu Imieniu. Nabo¿eñstwa
majowe wros³y w polsk¹ tradycjê jak huba
w pieñ brzozowy. Od wieków przy przydro¿-
nych kapliczkach gromadz¹ siê wierni ¿eby
odmawiaæ Litaniê Loretañsk¹.

�piewaj¹c z Wami, Drodzy Czytelnicy, we-
zwania litanijne do Matki Bo¿ej Wspomo¿e-
nia Wiernych, Pocieszycielki Strapionych,
Krolowej Mêczenników oddajê Maryi ho³d,
jako naszej najlepszej Matce.

¯egnam siê z Wami do nastêpnego wy-
dania.

WOJCIECH

K³opot Nowaka
Pan Jan Nowak przychodzi do ksiêdza proboszcza i pyta:
- Co to mo¿e byæ? Jestem wierz¹cy, nie pijê, nie palê, miêsa nie jadam, choæ to nawet nie
pi¹tek, nie przeklinam, a ci¹gle, jakby jaki� pier�cieñ �ciska³ mi g³owê?
- Oj Nowak! Jeste� takim  wierz¹cym, ¿e pewnie twoja aureola jest za ciasna.




