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28 maja br. ksi´˝a, klerycy, siostry zakonne i wierni Êwieccy oczekiwali w Parafii Rzymskokatolickiej
Âwi´tych Aposto∏ów Piotra i Paw∏a w Ciechocinku na przybycie symboli Âwiatowych Dni M∏odzie˝y
- Krzy˝a i ikony Salus Populi Romani.

Ju˝ we wtorek 27 maja przedstawiciele parafii: ks.
pra∏. Grzegorz Karolak, grupa Rycerzy Kolumba oraz
harcerze z ZHR i m∏odzie˝ z siostrà Joannà, udali si´
do Lubicza Górnego po symbole Âwiatowych Dni
M∏odzie˝y. Po dotarciu do koÊcio∏a w Ciechocinku,
Rycerze Kolumba zamontowali Krzy˝ Â.D.M. i ikon´
Matki Bo˝ej przy g∏ównym o∏tarzu. O godz. 21.00
rozpocz´∏a si´ msza Êw. koncelebrowana przez ks.
pra∏. Karolaka, przeznaczona dla m∏odzie˝y z uzdro-
wiska i okolic. W homilii ks. pra∏at Karolak wspomnia∏,
˝e nasza parafia prze˝ywa wielkie Êwi´to: historyczne
spotkanie z relikwiami Krzy˝a i ikony, jednoczàce nas
ze Êwi´tym Janem Paw∏em II, który pragnà∏, aby by∏y
one obecne podczas przygotowaƒ do Âwiatowych Dni
M∏odzie˝y, a tak˝e w naszym ˝yciu codziennym. Krzy˝
przekaza∏ m∏odzie˝y Êw. Papie˝ na zakoƒczenie Roku
Âwi´tego Odkupienia 1983-84 (w 1950 rok Êmierci
Chrystusa), mówiàc do niej: „PonieÊcie Go na ca∏y
Êwiat jako znak mi∏oÊci, którà Pan Jezus umi∏owa∏
ludzkoÊç.”. Adoracja Krzy˝a trwa∏a do godz. 22:10.

W Êrod´ 28 maja przy krzy˝u Â.D.M. sprawowane
by∏y trzy msze Êwi´te, a w mi´dzyczasie odbywa∏a si´
adoracja krzy˝a. Po godz. 15.00  przyby∏ pasterz diecezji,
witajàc si´ z ka˝dym z Rycerzy Kolumba z Ciechocinka
i z delegatami z Torunia. Ni˝ej podpisany wr´czy∏ ks.
biskupowi ksià˝k´ „Chrystus w poezji polskiej” wydanà
przed 100-laty w Kijowie z imprimatur Kurii W∏oc∏a-
wskiej z 1913 r. z podpisem ks. Chodyƒskiego. Czwartà,
centralnà uroczystoÊcià peregrynacji symboli Â.D.M.
w Ciechocinku by∏a msza Êw. koncelebrowana przez
ks. biskupów: Wies∏awa Alojzego Meringa i Stanis∏awa
G´bickiego, wikariusza biskupiego ks. infu∏ata Leonarda
Urbaƒskiego i kanclerza kurii we W∏oc∏awku ks. pra∏.
Artura Niemiry i innych kap∏anów. Przyby∏ych powita∏
i przedstawia∏ ks. pra∏. G. Karolak.

Burmistrz Ciechocinka Leszek Dzier˝ewicz wita∏
ks. bp. Meringa, Honorowego Obywatela Miasta -
w imieniu miejscowej spo∏ecznoÊci. Gra∏a orkiestra

z Bàdkowa. Obecni tak˝e byli przedstawiciele policji
oraz stra˝y po˝arnej.

Homili´ g∏osi∏ ks. kanclerz Niemira, mówiàc o zna-
czeniu krzy˝a w ˝yciu Êw. Jana Paw∏a II i w naszym
˝yciu. Wspomnia∏, ˝e gdy Jan Pawe∏ II nie móg∏ ju˝
chodziç, a potem nawet i mówiç, wtedy w ostatni Wiel-
ki Piàtek nie uczestniczy∏ w Drodze Krzy˝owej w Colo-
seum, a resztkami si∏ przystawi∏ krzy˝ do swego czo∏a,
tulàc go. W dalszej cz´Êci ksi´˝a biskupi udzielili sa-
kramentu bierzmowania 67 m∏odym osobom z Ciecho-
cinka. Ks. bp. Mering poÊwi´ci∏ medaliki dla bierz-
mowanych oraz nowy obraz sprowadzony z Anglii
ze Êw. Janem Paw∏em II. Zosta∏ on zawieszony w lewym
bocznym o∏tarzu przez Piotra Jaguckiego, zast´pc´
Wielkiego Rycerza Zakonu Kolumba z Ciechocinka.

Po b∏ogos∏awieƒstwie biskupów i krótkiej adoracji
krzy˝a, Rycerze Kolumba z Ciechocinka w towarzystwie
Rycerzy z Torunia, o godz.18:30 rozmontowali Krzy˝
oraz ikon´ i zanieÊli je do samochodu-kaplicy, a nast´p-
nie uczestniczyli w odprowadzeniu ich do drogi krajo-
wej nr 1. Symbole Â.D.M. pojecha∏y do W∏oc∏awka,
a towarzyszy∏ im ks. pra∏. Grzegorz Karolak.
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Od 23 do 25 maja br. w oÊrodku Telewizji Pol-
skiej w Ciechocinku toczy∏y si´ obrady XXI Kon-
ferencji Naukowej Polskiej Akademii Filatelistyki
pod has∏em „Polacy i Polska w okresie I wojny
Êwiatowej” z okazji przypadajàcej w sierpniu br.
setnej rocznicy wybuchu tej wojny.

Odby∏y si´ tak˝e wybory nowego prezesa PAF. Do-
tychczasowy prezes -  prof. Kazimierz Sztaba, który
pe∏ni∏ swà funkcj´ przez trzy kadencje, zosta∏ przenie-
siony do klasy „Prezesów Honorowych PAF”, obok
prof. Zygmunta Wiatrowskiego. Na prezesa PAF wybra-
no prof. Ludwika K. Malendowicza, by∏ego prezesa
Zarzàdu G∏ównego PZF. Na wolne miejsce „Cz∏onków
rzeczywistych” przyj´to Waldemara Wi´c∏awa. Na „Kan-
dydatów” przyj´to Piotra Zubielika i Andrzeja Klamuta.
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B∏ogos∏awieƒstwo krzy˝a przez biskupów.


