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DROGA KRZY˚OWA
PIERWSZY RAZ ULICAMI MIASTA

We wtork 15 marca, na zakoƒczenie rekolekcji
wielkopostnych w Roku Eucharystii, które od niedzieli
g∏osi∏ ks. Antoni Niemiera - wicerektor Wy˝szego Se-
minarium Duchownego we W∏oc∏awku, przyby∏ ks.
biskup. Msz´ Êw. sprawowali: ks. bp. Wies∏aw Alojzy
Mering, ks. Marek Sobociƒski - dyrektor w∏oc∏awskiego
Caritas i ks. Antoni Niemira. W homilii ks. rekolekcjo-
nista mówi∏ o pierwszym Cudzie Eucharystycznym, ja-
ki wydarzy∏ si´ przed 1300 laty we w∏oskiej miejsco-
woÊci Lanciano. Pewnemu kap∏anowi zakonnemu,
który powàtpiewa∏ w tajemnic´ Przeistoczenia, w cza-
sie konsekracji Hostia w jego r´kach zamieni∏a si´ w
okràg∏y kawa∏ek ludzkiego cia∏a, a wino - w krew.
Dzisiaj cia∏o jest zidentyfikowane jako mi´sieƒ sercowy,
tak cienki, ˝e ˝aden skalpel chirurgiczny nie jest w
stanie ukroiç tak cienko mi´Ênia sercowego. Krew
dzisiaj jest skamienia∏a w 5 nieregularnych grudkach,
które ∏àcznie wa˝à tyle, ile ka˝da z osobna. W 1971
stwierdzono, ˝e jest to krew ludzka grupy AB, taka jak
na Ca∏unie Turyƒskim.

Po Komunii Êw. ks. bp Mering poÊwi´ci∏ odnowiony
obraz XIXw. Êw. Antoniego, neorenesansowy umiesz-
czony obok lewego o∏tarza oraz w bocznych wejÊciach
odrestaurowanà tablic´ poÊwi´conà ks. Antoniemu
Owczarkowi, proboszczowi Ciechocinka i drugà - Po-
jednaniu Polsko-Niemieckiemu.

Na zakoƒczenie ks. biskup wspomnia∏, ˝e w Cie-
chocinku bywa bardzo cz´sto, a nied∏ugo minà 2 lata
od ingresu do diecezji w∏oc∏awskiej i ˝e obecny ks.
Grzegorz Karolak - proboszcz Ciechocinka by∏ pierw-
szym kap∏anem diecezji w∏oc∏awskiej, który przed 2
laty wita∏ nowego biskupa na granicy diecezji w Odo-
lionie, oraz ˝e w lipcu przyb´dzie do Ciechocinka
biskup z Insbrucka, prosiç o pomoc do pracy - w ka-
p∏anach. W diecezji Tuluza we Francji Êrednia wieku
pracujàcych kap∏anów wynosi 72 lata - brak jest nowych
powo∏aƒ. Kard. Zenon Grocholewski, który bywa w
Ciechocinku, wezwa∏ do „sztafety modlitw” o powo-
∏ania kap∏aƒskie.

W piàtek 18 marca o godz.19 wyruszy∏a z koÊcio∏a
pierwsza procesja Drogi Krzy˝owej ulicami miasta,
szlakiem, jakim chodzi procesja na Bo˝e Cia∏o. Procesj´
prowadzi∏ ks. proboszcz Grzegorz Karolak. Za krzy˝em
procesyjnym i ministrantami z pochodniami dzieci
nios∏y ma∏y krzy˝ z nalepionymi sercami od uczniów
szkó∏ podstawowych z postanowieniami, przeprosinami
i proÊbami wielkopostnymi dzieci.

Nowy du˝y krzy˝ nieÊli po 1 stacj´ przedstawiciele
ró˝nych grup osób; od stacji 1 do 2 - krzy˝ nieÊli starsi
ministranci, ponadto Biuro „Radia Maryja”, zakonnice,
m∏odzie˝ przygotowujàca si´ do bierzmowania. Droga
Krzy˝owa trwa∏a 1 godzin´ i choç w ciàgu dnia pada∏
deszcz, to w czasie Drogi Krzy˝owej by∏o pogodnie i
tylko zimno.

W Niedziel´ Palmowà by∏a pi´kna i s∏oneczna po-
goda. Wokó∏ koÊcio∏a odby∏a si´  procesja z palmami
a po zakoƒczeniu Mszy Êw. ks. Zbigniew Raj prowa-
dzi∏ konkurs na najd∏u˝szà i na najpi´kniejszà palm´.
Najd∏usze palmy mierzy∏y: 305cm, 302,5cm i 297cm.
Uczestnicy otrzymali jako upominki malowane anio-
∏y.
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