
Na Oścież
Miesięcznik Sanktuarium i Parafii  

Matki Boskiej Królowej Męczenników

Nr 5 (170)   Bydgoszcz-Fordon maj 2009   Rok XVII ISSN 1505-7151



Niniejszemu wydaniu przewodzi ponow-
nie hasło „Otoczmy troską życie - parafial-
ne”. 

Za nami jest już intensywny okres Przy-
gotowania Paschalnego, na który złożyły 
się celebracje Wielkiego Tygodnia i Oktawy 
Wielkanocnej. W naszej parafii zwykle wiele 
dzieje się w tym czasie i tak było też i w tym 
roku. Celebracje rozpoczęliśmy w Niedzie-
lę Palmową uroczystą Sumą parafialną i 
procesją z prawdziwymi palmami, a także 
dwukrotnym wystawieniem IX Misterium 
Męki Pańskiej w Dolinie Śmierci. To ostatnie 
wydarzenie zdominowało po części treść 
niniejszego wydania. Mamy więc w wydaniu 
trójgłos o tym, jak powstaje Misterium i jak 
wygląda przy nim praca. Myślę, że warto 
przeczytać te rozmowy.

Rozmowa miesiąca jest z posłem na 
Sejm RP Tomaszem Latosem, którego moż-
na często spotkać w naszej parafii. Próbuje 
w niej odpowiedzieć, dlaczego u nas bywa, i 
z czym wiążą się te pobyty.

Niniejsze wydanie ukazuje się także po 
szczególnym wydarzeniu w historii naszej 
parafii. Były nim bez wątpienia święcenia 
biskupie ks. prałata Jana Romeo Pawłow-
skiego, a głównym konsekratorem był kard. 
Tarcisio Bertone - legat papieża Benedykta 
XVI. Doniosłość tego wydarzenia redakcja 
chciała utrwalić w sposób szczególny i po-
stanowiła przygotować specjalne wydanie 
„Na Oścież”, w którym znalazłyby się bardziej 
szczegółowe opisy tego co działo się 30. 
kwietnia br. Ukaże się ono niebawem. Myślę, 
że każdy powinien pokusić się o zafundowa-
nie sobie takiej pamiątki. Nie było dotąd w 
dziejach parafii tak doniosłego wydarzenia. 
Jedyną konkurencją byłby osobisty przyjazd 
Papieża z Watykanu.

Są też opisy innych wydarzeń i teksty 
okolicznościowe. O niektórych napiszemy w 
najbliższym wydaniu, bo po prostu nie zmie-
ściły się, choćby o poświęceniu nowego pa-
rafialnego krzyża misyjnego i Nabożeństwie 
Fatimskim z udziałem ks. Arcybiskupa.

Zastanawiam się, skąd bierze się to, 
że w naszej parafii tak wiele się dzieje? 
Odpowiedź może być tylko jedna. Jesteśmy 
dziś – już jako Sanktuarium - obdarowywani 
szczególnymi łaskami i winniśmy o tym 
pamiętać i okazywać wdzięczność Bogu i 
ludziom, którzy to wszystko przygotowują. 
Idzie Boże Ciało, więc będzie już pierwsza 
okazja.

Fred

Można nie czytać  ...

Str. 1 okładki - fotografia przedstawia mo-
ment poświęcenia nowego krzyża misyj-
nego przez ks. abpa Jana Pawłowskiego  
13. maja br. podczas nabożeństwa Fatimskiego. 
Autorem zdjęcia jest Wiesław Kajdasz.

w numerze m.in.:
Czas refleksji    (s. 5)
Trzy głosy o Misterium   (s. 6)
Gwoździe i świeca paschalna  (s. 10)
Czas mediów   (s. 14)
Ks. Melchisedec odpowiada   (s. 19)
w następnych numerach:
specjalne wydanie „na Oścież” o konsekracji 
ks. Jana pawłowskiego

2 5/2009

nadzwyczaJne wydarzenie
Święcenia biskupie ks. prałata Jana pawłOwskieGO

Wielka - uroczystość - tak śmiało można 
nazwać wydarzenie, które miało miejsce 
w naszej wspólnocie 30. kwietnia br. Tego 
dnia, podczas uroczystej Mszy św.  udzie-
lono święceń biskupich księdzu Prałatowi 
Janowi Romeo Pawłowskiemu, synowi, jak 
sam Nominat to określił - tej ziemi, bowiem 
jako młody ksiądz był wikariuszem w byd-
goskiej farze i sekretarzem ks. bpa Jana 
Nowaka.

Ktoś może powiedzieć, że przecież 
święcenia biskupie to nic nadzwyczajne-
go, bowiem odbywają się w Kościele od 
czasu do czasu. Wszystko to prawda, ale 
te święcenia dla nas, to wydarzenie szcze-
gólne. Miały miejsce tu, w naszej świątyni, 
w tak młodym sanktuarium. Warto dodać, 
że konsekratorem głównym był Sekretarz 
Stanu Jego Świątobliwości Benedykta 
XVI, Jego Eminencja ks. kardynał Tarcisio 
Bertone. Przybył do nas jako wysłannik 
z Watykanu piastujący tak wysoki urząd i 
można powiedzieć, że to „druga osoba po 
Ojcu Świętym”. Współkonsekratorami byli: 
Nuncjusz Apostolski ks. abp Alfio Rapisar-
da, oraz Ordynariusz Bydgoski ks. bp Jan 
Tyrawa.

Już od godziny 16.00 kościół zaczął 
zapełniać się zaproszonymi gośćmi, za-
równo duchownymi, jak i świeckimi. Od 
17.15 młodzież z CKK „Wiatrak” rozpoczęła 
wprowadzenie modlitewne do uroczystości. 
Świątynię prawie w całości wypełnili goście, 

a dla parafian nie zostało zbyt wiele miej-
sca. Jednak każda ich ilość mogła oglądać 
uroczystość na telebimie zainstalowanym 
na frontonie kościoła. Wielu jednak zdecy-
dowało się pozostać w domach przeżywa-
jąc duchowo uroczystość dzięki transmisji 
telewizyjnej TVP 3 i retransmisji TV Trwam. 
O 18.30 orszak celebransów zmierzał w 
kierunku głównego wejścia do świątyni. 
Przed kościołem nastąpiło powitanie gościa 
z honorami głowy państwa. Orkiestra woj-
skowa odegrała hymny Watykanu i Polski, 
a władze wojewódzkie, miejskie i samorzą-
dowe powitały księdza Kardynała. 

Rozpoczęła się niezwykła, bo prowa-
dzona w trzech językach, Msza św. z cere-
moniałem święceń, w czasie której Słowo 
Boże wygłosił ks. kardynał Tarcisio Bertone, 
a które było tłumaczone na język polski. Na 
koniec ks. bp Nominat podziękował wszyst-
kim za wszystko prosząc o modlitwę w Jego 
intencji i udzielił wszystkim biskupiego bło-
gosławieństwa. 

Myślę, że o tej prośbie nie zapomnimy. 
Jak już wiadomo - nowo mianowany Biskup 
obejmie funkcję Nuncjusza Apostolskiego 
w Kongo i Gabonie, na kontynencie afry-
kańskim.

Księdzu Arcybiskupowi w nowej pracy 
kapłańskiej życzymy Szczęść Boże i poleca-
my opiece naszej patronki mówiąc „Regina 
Martyrum ora pro nobis”.

kfad

Proboszczowskie zamyslenia

Otoczmy troską życie
- duchowe

Wielką pomocą na drodze rozwoju czło-
wieczeństwa w nas jest wiara, prowadząca 
do źródeł pomocy Bożej, czyli łaski. Warto 
to sobie uświadomić, aby mądrze i pokornie 
korzystać z darów Bożych. Są liczniejsze niż 
wiemy, niż sobie zdajemy sprawę.  

Czym jest życie Boże w nas? Jest 
obecnością Boga, obecnością misteryjną, 
tajemniczą, ale rzeczywistą, do której mamy 
dostęp przez wiarę i łaskę. 

Życie Boże w przypadku każdego chrze-
ścijanina rozwija się na tyle, na ile umiera 
swemu myśleniu i swoim pragnieniom, aby 
żyć nauką i przykładem Chrystusa.   

Rozwój życia duchowego jest piękną, 
fascynującą przygodą naszego losu. Warun-
kiem jest współpraca Boga i człowieka. Ze 
strony Bożej otrzymaliśmy Ducha Świętego, 
zaś nasza współpraca polegać powinna na 
pokornym wysiłku poznawania Wielkiej Ta-
jemnicy. A więc wpatrywanie się w Jezusa, 

pokorna, stała modlitwa, czytanie – kontem-
placja Słowa Bożego i naśladowanie Tego, 
który „dla nas stał się ubogi, aby nas swoim 
ubóstwem ubogacić” (por. 2 Kor 8, 9).

Jest wiele dróg do pogłębienia życia 
duchowego w sobie.   Tym życiem po prostu 
trzeba żyć, pasjonować się, rozwijać.  

W naszym Sanktuarium okazji do 
duchowego wzrostu nigdy nie brakowało 
i nie brakuje. Wyjątkowych Darów Bożej 
dobroci doświadczyliśmy w ostatnim czasie 
podczas konsekracji biskupiej Nuncjusza 
Jego Świątobliwości ks. Arcybiskupa Jana 
Pawłowskiego.

Niech miesiąc naszego maryjnego roz-
modlenia rozwija nasze życie duchowe. W 
pogłębianiu wiary i duchowości leży przy-
szłość Kościoła.  Widział dobrze te sprawy 
Jan Paweł II, który w Encyklice o Eucharystii 
przedstawił swoje oczekiwania: „Wszyscy 
uczestniczący w Eucharystii powinni podjąć 
zadanie przemiany życia, aby w pełnym sen-
sie stało się ono całe eucharystyczne”.

ks. proboszcz Jan



Rozmowa miesiąca

pOselskie zainteresOwanie
z posłem Tomaszem Latosem – rozmawia Mieczysław Pawłowski
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Mieczysław Pawłowski: Wielki to za-
szczyt, że możemy w parafii, w redakcji 
pisma parafialnego gościć posła na Sejm 
RP. Często można Pana zobaczyć podczas 
celebracji w naszym kościele. Skąd bierze 
się takie zainteresowanie naszą parafią?
Tomasz Latos: Zainteresowanie to jest bar-
dzo naturalne, dlatego, że przez kilkanaście 
lat byłem jej parafianinem. Pamiętam cza-
sy, gdy funkcjonowała jeszcze kaplica, w 
kościele nie było ławek i wszystko było w 
takiej prowizorce. Pamiętam też śp. ks. pra-
łata Zygmunta Trybowskiego - człowieka 
o wielkim sercu, osobę wyjątkową, oddaną 
mieszkańcom parafii. Myślę, że pseudonim 
„Bozinka”, który miał, nie było przypadko-
we, bo to był niezwykle Boży człowiek.
Nie mieszka Pan w parafii, a zaintereso-
wanie trwa.
Zainteresowanie trwa, bo sentyment po-
został, a dodatkowo tak się składa, że ko-
lejni proboszczowie są mi znani, miedzy 
innymi obecny ks. prałat Jan Andrzejczak. 
Miałem tę radość bycia jego ministrantem 
w bydgoskiej farze i stąd ten kontakt, który 
utrzymał się do dziś. Dodatkowym impul-
sem jest kwestia tego, co się dzieje wokół 
parafii, czyli moich kontaktów z księdzem 
Buchholzem i z „Wiatrakiem”. Starałem 
się pomóc „Wiatrakowi”. Gdy zostałem już 
posłem, w ministerstwie przekonywałem do 
tego, że jest to taka instytucja, która robi tak 
fantastyczne rzeczy, że nie można jej nie 
pomóc, i rzeczywiście taka pomoc w klu-
czowym momencie ze strony ministerstwa 
przyszła.
W ostatnim czasie był Pan na święceniach 
biskupich księdza prałata Jana Romeo 
Pawłowskiego, a dziś arcybiskupa i nun-
cjusza apostolskiego w Kongo i Gabonie. 
Jak Pan przeżył tą uroczystość?
To było dla mnie niezwykle silne i ogrom-
nie wzruszające przeżycie, chociażby wtedy, 
gdy ksiądz Arcybiskup dziękował za dar po-
wołania, to i Jemu i nam – obecnym - chyba 
prawie wszystkim obecnym w kościele, łzy 
stawały w oczach. Była to uroczystość nie-
zwykle podniosła, w tak wielkiej koncele-
brze i to już robiło ogromne wrażenie. Sło-
wa ks. Arcybiskupa – świadectwo ogromnej 
wiary i wielkiego zaufania do Boga - robiły 
wrażenie. Czuło się, że on wie i wszyscy 
obecni to odczuwaliśmy, jakie wielkie ma 
zaufanie do Pana Boga i jak wielką odpo-
wiedzialnością został przez Kościół nazna-
czony do posługi w Afryce. Jest to rzeczy-
wiście coś niezwykłego.
Czy znał Pan wcześniej ks. Jana Pawłow-
skiego - dziś Arcybiskupa?
Pamiętam księdza Arcybiskupa jeszcze z 

bydgoskiej fary. Byłem wówczas na stu-
diach w Poznaniu. Gdy w pierwszych latach 
studiów częściej przyjeżdżałem do Byd-
goszczy, to czasami służyłem mu do mszy, 
kiedy jako wikariusz pracował w farze.

Widujemy również Pana na uroczysto-
ściach poświęceń kolejnych Stacji Gol-
goty XX wieku. Brakowało Panu w Byd-
goszczy takiego miejsca pamięci i modli-
twy?
Tak, i to zdecydowanie, dlatego, że to jest 
miejsce dla Bydgoszczan szczególne. A tak 
się zwykle składa, że wszystkie delegacje i 
goście, którzy przyjeżdżają do Bydgoszczy, 
składają kwiaty na Starym Rynku, zapomi-
nając jak gdyby, o tej martyrologii w Dolinie 
Śmierci, która tutaj miała miejsce. Owszem, 
to miejsce jest nieco „na uboczu”, ale jednak 
największa tragedia Bydgoszczan odbyła się 
w tym miejscu, stąd mam świadomość waż-
ności tego miejsca. Z drugiej strony Polska 
miała wyjątkowo dramatyczne dzieje w XX 
wieku i jest to niezwykle dobry pomysł, 
niezwykle dobre przedsięwzięcie - budowa 
Kalwarii Bydgoskiej Golgoty XX wieku. 
A nazwa Kalwarii nie jest za długa?
Nazwa jest szczególna. To jest takie dziwne 
i ciekawe zestawienie, bo z jednej strony to 
jest miejsce tak tragiczne, a z drugiej stro-
ny niezwykle ciekawe i urokliwe w sensie 
takim przyrodniczym, i ten dysonans powo-
duje szczególne przeżycia, że w tak pięk-
nym miejscu mogło dochodzić do tak dra-
matycznych, tak strasznych wydarzeń, wy-
darzeń, o których ciągle się za mało mówi. 
Poprzez uroczystości w Dolinie Śmierci, 
poprzez budowę Kalwarii oddaje się hołd 
nie tylko tym wszystkim ofiarom, tragicz-
nych wydarzeń XX wieku, ale też pozwala 

się utrzymać i zatrzymać pamięć, prawdzi-
wą pamięć, o tym co się wówczas działo. 
Patrząc na Kalwarię Bydgoską - Golgotę 
XX Wieku i Dolinę Śmierci, przyszło mi 
na myśl takie porównanie z Krakowem. 
W pewnym momencie hitlerowcy zebrali 
wszystkich profesorów w auli Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego i wywieźli w nieznane. 
Wiadomo, co się z nimi stało. Podobnie 
siedziba Pułku na Gdańskiej była rów-
nież takim miejscem, do którego trafiali 
bydgoszczanie i następnie wywożeni byli  
do „Doliny Śmierci”.
Porównanie jest bardzo trafne. Gdy gościł 
w Bydgoszczy premier Jarosław Kaczyń-
ski, to przywiozłem Go tutaj. Był w Dolinie 
Śmierci, w kościele i w „Wiatraku”. Mówił, 
że był w Bydgoszczy wielokrotnie i nigdy 
tutaj jeszcze nie stał – na tym miejscu.
Trwają prace przy Stacji XII, która na-
zwana jest „Drogą do nieba”. Czy będzie 
Pan w dniu zakończenia budowy, który 
planuje się na dzień 14 września?
Obowiązkowo będę. Poczytuję sobie z 
ogromny zaszczyt, że zostałem włączony 
do Komitetu  Budowy. Miałem też zaszczyt 
i honor występować z takim zaproszeniem 
do pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego o 
objecie patronatu i osobisty udział w tych 
obchodach. Kilka dni temu rozmawiałem na 
ten temat w kancelarii Prezydenta, dlatego 
że obecność głowy państwa nie tylko pod-
niosłaby rangę tego wydarzenia, ale też po-
zwoliłaby na przekazywanie prawdy o tym, 
co się tutaj wydarzyło. 
Planowana data ukończenia Kalwarii jest 
dosyć sprzyjająca, bo piętnastego wrze-
śnia jest „Podwyższenie Krzyża Święte-
go” – uroczystość kościelna, i w tym dniu 
planowany jest u nas – w Sanktuarium 
- odpust kalwaryjski. W wigilię tego od-
pustu Kalwaria byłaby gotowa.
Wspaniale byłoby. Prawda?
Kalwaria Bydgoska - Golgota staje się 
faktem. Jak Pan myśli, co dalej będzie się 
działo na Kalwarii?
Z jednej strony mamy Golgotę u wrót Sank-
tuarium Królowej Męczenników, nawiązu-
jącego do przesłania Kalwarii - Golgoty, 
ale też mamy coś współczesnego dla dzi-
siejszych pokoleń - miejsce pamięci. Mamy 
też Dom Jubileuszowy. Mam wrażenie, że 
ta dynamiczność zarówno parafian, jak i 
księży, którzy szczęśliwie działają tutaj  
w parafii, powoduje to, że o tej Golgocie bę-
dzie się cały czas pamiętało. Czyli, że tutaj 
będzie się odbywała nie tylko Droga Krzy-
żowa organizowana przez różne wspólnot.
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Ale też będą i inne wydarzenia czy cele-
bracje. W tym roku było już IX Miste-
rium Męki Pańskiej w Dolinie Śmierci.  
Z moich obserwacji wynika, że to głów-
nie młodzi ludzie, dzięki młodzieńczemu 
dynamizmowi, bardziej niż dorośli, an-
gażują się w to działanie. Czy Pan, spo-
glądając z ławy poselskiej, jest w stanie 
to potwierdzić, lub zanegować ten entu-
zjazm młodych?
Myślę, że młode osoby były zawsze bardzo 
przedsiębiorcze i tylko należy dać im moż-
liwość do działania. Nasze – dzisiaj to już 
starsze pokolenie - było mniej wierzące w 
siebie. W tej chwili młodzież mniej przej-
muje się i uważa, że wszystko jest możli-
we, i że wszystko jest do zrobienia. To jest 
cecha młodości, którą jeśli się dobrze wy-
korzysta może służyć pozytywnym przed-
sięwzięciom. W tym sensie to potwierdzam. 
Natomiast jest też w tym wszystkim jedna 
ważna rzecz – sprawa patriotyzmu. Żeby 
docierać do młodych ludzi z tym przekazem 
patriotyzmu, który w moim przekonaniu 
ściśle wiąże się z wiarą i katolicyzmem,  
trzeba takiego bezpośredniego zaangażowa-
nia dorosłych i wzmocnienia tego działania 
uczuciami.
A może potrzebne byłoby „terminowa-
nie” u mistrza?
Tak. I tym mistrzem może być kapłan, na-
uczyciel historii, rodzice czy dziadkowie. 
Dzisiaj dostęp do prawdy historycznej jest 
dużo prostszy i łatwiejszy. Za czasów naszej 
młodości o pewnych rzeczach nie można 
było mówić, albo mówiło się przy zamknię-
tych drzwiach i oknach. Dla młodych wie-
dza o Katyniu, czy o innych tragicznych wy-
darzeniach jest czymś oczywistym – mogą o 
tym swobodnie przeczytać w książkach.
Powstaje na terenie parafii Dom Jubi-
leuszowy, jaki to jest według Pana po-
mysł? 
No, to jest pomysł niezwykły. Po to war-
to było zostać posłem, żeby pomóc w tym 
przedsięwzięciu. To nie tylko chodzi o to, 
ze Fordon jest pustynią kulturalną, ale tutaj 
chodzi o pewne przesłanie, które ten dom ze 
sobą niesie, wychowanie w najlepszym tego 
słowa znaczeniu nowych pokoleń Polaków 
w duchu Jana Pawła II. Czyli jest to kwestia 
i wykształcenia, i wiary, i pewnego kształ-
towania osobowości, współpracy, przed-
siębiorczości. Będąc posłem udało się dwa 
razy pomóc w zdobyciu pieniędzy z mini-
sterstwa, jeden raz milion złotych, drugi raz 
półtora miliona złotych, w takim momencie 
kluczowym, kiedy mury już były, ale jeszcze 
nie było instalacji, nie ruszyły te rzeczy, któ-
re są niewidoczne, ale są kosztowne. Cieszę 
się i myślę, że to jest jakiś znak Boży nad 
tym przedsięwzięciem, że zawsze jest jakaś 
sztafeta osób, które wspierają, jak to nie są 
radni, to są przedsiębiorcy, a jak nie przed-

Czy poseł powinien być bardziej poli-
tykiem czy fachowcem? Czy też jedno  
i drugie?
Powinien być jednym i drugim, ale powiem 
jeszcze jedną rzecz, która tam będzie szcze-
gólnie ważna, a i tutaj też jest ważna. Powi-
nien to być ktoś, kto będzie reprezentował, 
ja tak uważam, pewne przywiązanie do war-
tości patriotycznych, do wartości chrześci-
jańskich. Europa bez chrześcijaństwa nie 
byłaby Europą. Europa, po podcięciu tych 
korzeni chrześcijańskich, nie miałaby tego 
dorobku, który osiągnęła. Uważam, że nale-
ży być tolerancyjnym wobec innych, ale to 
nie powinno być tak, że mniejszości zaczy-
nają narzucać swoją wolę większości i pra-
wo mniejszości jest prawem ważniejszym 
niż prawo większości.
Pójdzie Pan na wybory?
Pójdę na wybory, bo uważam, że obywa-
telskim obowiązkiem jest pójście na wy-
bory. Kiedyś nas do wyborów zmuszano. 
Paradoksalnie, dawniej oznaką patriotyzmu 
było nie iść, a teraz jest odwrotnie. Dziś do-
wodem patriotyzmu jest pójść zagłosować, 
zwłaszcza, że mój krzyżyk, moje zakreśle-
nie ma duże znaczenie.
Czy kandydat musi znać języki obce?
Powinien znać, mimo, że w Parlamencie 
Europejskim pomagają tłumacze. 
Czy warto tworzyć pisma parafialne?
Myślę, że jak najbardziej tak. Jest to forma 
kontaktu parafii z wiernymi. Każda forma 
kontaktu i przekazywanie pewnej myśli, 
również tego rodzaju forma jest formą bez-
cenną.
Można by zaryzykować stwierdzenie, że 
kto lepiej napisze o tym co się dzieje w 
parafii, jak nie człowiek stąd?
Właśnie tak. 
Serdecznie dziękuję za rozmowę i poświę-
cony czas.
I ja dziękuję.

siębiorcy, to udało się zdobyć te pieniądze 
z ministerstwa. Teraz Urząd Marszałkowski 
się włącza. To wszystko pokazuje, że Pan 
Bóg jest z tą ideą i dlatego się udaje.
Poświęćmy chwilę podstawowemu dziś 
Pańskiemu zajęciu, czyli posłowaniu. 
Proszę wybaczyć, muszę uczynić taką 
refleksję. Medialny obraz Sejmu nie na-
straja optymistycznie. W publikatorach 
obserwujemy swary, komisje śledcze, 
niedomówienia itd. Czy media poszukują 
tylko sejmowych wydarzeń negatywnych, 
a nie pokazują tej pracy Sejmu na co 
dzień, organicznej, wytrwałej, mozolnej, 
zmieniającej rzeczywistość, żeby Pola-
kom żyło się lepiej?
Zdecydowanie jest tak jak Pan mówi. Ja 
myślę, że to są dwie niezależne sprawy. Po 
pierwsze w Sejmie posłowie są reprezentan-
tami społeczności, czyli w podobnych pro-
porcjach jak gdzie indziej. Są więc pracowi-
ci i leniwi, mądrzy i głupi, próżni i skromni. 
Ten zestaw osób odzwierciedla to, co mamy 
w swoim miejscu pracy, jak i w innych róż-
nych środowiskach, i w polskim społeczeń-
stwie. Obraz, który pokazują media jest ob-
razem w krzywym zwierciadle, bo dla me-
diów atrakcyjne jest to, co jest sensacyjne, 
a najczęściej sensacyjne i atrakcyjne jest to, 
co jest negatywne. 
Myślę, że sprawie mediów można by po-
święcić kolejną rozmowę. Chciałem Pana 
zapytać, z czym kojarzy się Panu numer 
203?
To numer mojej legitymacji poselskiej.
Właśnie. Jak wygląda zwykły dzień po-
sła? 
Rano sprawdzam jakie mam posiedzenia 
komisji. Czasami jest kilka zebrań, a czasa-
mi ich w ogóle nie ma. Oprócz tego spraw-
dzam jakie tematy są omawiane na sali ob-
rad. Mam na swoim koncie sporo wystąpień 
sejmowych, powyżej stu trzydziestu i je-
stem na pewno w czołówce posłów, którzy 
zabierają głos w debatach.
Zostanie posłem wiąże się z pewnymi 
marzeniami. Które z marzeń okazało się 
trudnym do realizacji?
Muszę powiedzieć, że najważniejsze rzeczy 
udało się zrobić. To jest wsparcie finansowe 
dla „Wiatraka” - chciałem pomóc - udało 
się. Są i inne załatwione sprawy – na przy-
kład finansowanie rozbudowy Szpitala Uni-
wersyteckiego w Bydgoszczy.
Siódmego czerwca 2009 roku odbędą się 
wybory do Parlamentu Europejskiego. 
Jakie cechy – Pańskim zdaniem - powi-
nien mieć dobry kandydat do parlamentu 
w Brukseli?
Dobry kandydat powinien mieć doświadcze-
nia samorządowe i parlamentarne. Powinna 
to być osoba, która w swojej wcześniejszej 
działalności odznaczała się pracowitością i 
skutecznością.

Od redakcji: 
Rozmowę posłem na Sejm RP Tomaszem 
Latosem przeprowadzono dnia 14 marca 
2009 roku. 
P a n  P o s e ł  p r z e k a z a ł  P a r a f i a n o m  
i Czytelnikom następujące słowa: 

Z najlepszymi życzeniami dla czytelni-
ków „Na Oścież”, wielu łask Bożych  
i samych pogodnych dni

Tomasz Latos 
poseł na Sejm RP

[cd ze str. 4]
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Czas refleksji
- po IX Misterium Męki Pańskiej w Dolinie Śmierci

Jeszcze niedawno przeżywaliśmy cier-
pienia Pana Jezusa - Jego ból  ciała i duszy, 
drogę krzyżową, śmierć, ale to się skoń-
czyło, bo On już zmartwychwstał i zasiadł 
po prawicy Boga Ojca. Jakie to szczęście 
i ulga, gdy doświadczamy tego, że nawet i 
w naszym życiu, zawsze po smutku i utra-
pieniu nastaje spokój, wyciszenie i radość. 
Upływający czas, to najlepszy lekarz. Goją 
się nasze rany i zapominamy szybko o tym, 
co niedawno wywoływało w nas niechęć 
do życia. Wszystko przemija, goi się i życie 
toczy się dalej.

Czy tak samo dzieje się w sercu Jezu-
sa? Czy po strasznej Jego męce zagościła 
wreszcie w Nim radość i szczęście? 

Tak bał się po ludzku cierpienia, które 
Go czekało z rąk oprawców. Całą noc modlił 
się i prosił Ojca: „Ojcze mój, jeśli to możliwe, 
niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie 
jak Ja chcę, ale jak Ty”. Ale Bóg zażądał 
ofiary swego Syna za nas i dla naszego zba-
wienia. I stało się, Jezus skonał. Po takim 
cierpieniu i ofierze, jaką złożył ze swojego 
życia powinien być teraz szczęśliwy, widząc 
naszą wdzięczność, naszą miłość do Niego 
za tak wiele, za takie dla nas poświęcenie. 
Za to, że otworzył nam drogę do nieba, 
powinniśmy wynagradzać Mu, adorować 
Go i sprawiać jedynie radość żyjąc po 
chrześcijańsku w zgodności z dziesięcioma 
przykazaniami. Jednak tak się nie dzieje – 
ludzie zapominają o Bogu, nie chcą o Nim 
słyszeć. Żyją według swoich reguł i to tak, 
jakby po śmierci już nic nie było. Jakby nie 
było życia wiecznego – tego prawdziwego 
życia. Po co więc w niedzielę chodzić do 
kościoła, kiedy można pospać do południa. 
Po co tracić czas na pacierze, a czy nie le-
piej spędzić go w towarzystwie, przy piwie? 
Głupi ten, kto pracuje uczciwie – przecież 
niczego się nie dorobi tylko „garbu”. Czy nie 
prościej szybko się wzbogacić oszukując? 
A być wiernym żonie? To nie możliwe, nie 
modne i nudne.

O! Ile cierni z naszych grzechów przy-
gotowaliśmy do uplecenia nowej korony dla 
Pana. A ile naszych grubych gwoździ leży 
i czeka, aby je na nowo wbić w poranione 
ręce i nogi Zbawiciela. Ale dlaczego to 
wszystko się wciąż powtarza? Dlaczego 
Jego rany nie mogą się zagoić? Bo my, lu-
dzie niestety, jesteśmy tacy sami, jak wtedy 
dwa tysiące lat temu.

W niedzielę przed Świętami Wielka-
nocnymi, tradycyjnie w Dolinie Śmierci 
przygotowano Misterium o Męce Pańskiej. 
Przyszło wiele ludzi, z całymi rodzinami. 

Przybyli również i z innych parafii, bo wieść 
o pięknie i potrzebie tej inscenizacji rozniosła 
się po całej naszej Diecezji. Utkwiły mi w 
pamięci wprowadzające słowa ks. Krzysz-
tofa Buchholza, kiedy powiedział, żeby teraz 
zapomnieć o codziennych sprawach i tro-
skach, żeby pozostawić je tam – poza Doliną 
Śmierci, całkowicie natomiast włączyć się w 
przeżywanie tego, co będzie się działo. 

Uległam magii tych słów i dane mi było 
przenieść się do tamtych, zamierzchłych 
czasów. Kroczyłam obok Jezusa, gdy prze-
chadzając się nauczał uczniów. Siedziałam 
za stołem w Wieczerniku i wpatrywałam 
się jak zauroczona w chleb w Jego rękach 
wzniesiony wysoko ku niebu, który później 
został połamany i rozdany Apostołom, w 
podniesiony wysoko złoty kielich z winem, 
podawany kolejno wszystkim uczniom. Sta-
łam również blisko Niego, gdy padł na kola-
na i modlił się do Boga Ojca o wytrwanie, o 
siłę, o pokonanie strachu przed cierpieniem 
i śmiercią. Poczułam w swym sercu, jak 
bardzo się rozczarował swoimi ukochanymi 
uczniami, na których liczył, że będą przy Nim 
w tych strasznych godzinach oczekiwania 
na mękę, że będą Go wspierać, pocieszać. 
Ale oni posnęli – tak zwyczajnie po ludzku 
zmęczeni. Lecz wtedy, gdy ludzie zawiedli, 
Bóg nie opuścił swego Syna, lecz posłał 
Mu Anioła Pocieszyciela. Tak jest właśnie 
i dzisiaj w naszym codziennym życiu. Gdy 
w swoim utrapieniu nie możemy liczyć na 
żadną pomoc ludzką,  to błagamy Boga o ra-

tunek i pomoc w wielorakich nieszczęściach. 
Nie odwraca się On wówczas od nas, tylko 
w swoim niepojętym Miłosierdziu cierpliwie 
wysłuchuje i podaje nam swą pomocną dłoń. 
Przecież  sam to nam powiedział: „Proście, 
a będzie wam dane; szukajcie, a znajdzie-
cie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. 
Każdy bowiem kto prosi, otrzymuje; kto 
szuka, znajduje, a kołaczącemu zostanie 
otworzone” (Łk 11, 9 - 10). 

No i nadeszła ta straszna chwila, kiedy 
ciszę Ogrójca przeniknął zgiełk i hałas 
zbliżającej się straży na czele z Judaszem 
zdrajcą. Pojmano Jezusa, zerwano z Niego 
szaty, popychano i znieważano. Rozpoczęło 
się biczowanie i nagle zobaczyłam rany 
i krew na plecach Pana. W sercu moim i 
gardle poczułam zaciskającą się „żelazną 
obręcz”. Wszystko pokryła mgła. Ale nie, to 
nie mgła, bo przecież słońce świeciło - to 
tylko gorzkie łzy, które płynęły i płynęły po 
twarzy, kapiąc po brodzie. I tak już było do 
końca.

Potem  droga na Golgotę, gdzie na 
wzgórzu, w oddali stały trzy krzyże. Byłam 
tam bardzo blisko i uparcie, bez zmrużenia 
oka wpatrywałam się w przybite do drzewa 
i zwisające ciało Pana. Konał jak zwykły 
zbrodniarz, w towarzystwie łotrów – On Syn 
Boga, który tu na ziemi czynił samo dobro, 
którego oblegały rzesze słuchających – tak 
jak teraz, w Dolinie Śmierci. Jak bardzo 
rozumiałam, co czuła Matka Boża, gdy 
przybijali Jezusa tak nieludzko skatowanego 
do twardego drzewa. Jej jedynego, uko-
chanego Syna. Tak bardzo chciałam, żeby 
szybko zdjęto Go z krzyża, żeby zdążyć 
Go uratować przed śmiercią, żeby to mnie, 
zamiast Niego tam przybito. I znowu łzy i 
dławienie gardła.

Misterium skończyło się radośnie, bo 
Zmartwychwstaniem Pana. Ale przecież 
wiemy, że w rzeczywistości to nie koniec. 
Dla Boga nie kończy się to radośnie, bo cią-
gle trwa Jego walka o nasze dusze, o nasze 
zbawienie, o nasze wieczne szczęście. A 
my, jakbyśmy nic nie rozumieli, szykujemy 
dla Niego w zamian, za tę Jego Miłość 
ciernie i gwoździe w postaci naszych ciągle 
powtarzających się grzechów. Ale jest coś, 
co może w nas pokonać zło - to modlitwa 
do Boga, aby mogła dokonywać się w nas 
przemiana z grzeszników w ludzi świętych, 
którzy kochają tak, jak kocha Chrystus. 
Jeżeli wpatrując się w Boga i tak jak On 
zaczniemy się wytrwale modlić, wtedy Chry-
stus będzie mógł nas przemieniać, uczynić 
uczestnikami „swej boskiej natury”, będzie 
prowadzić nas do pełni szczęścia w niebie. 
Codzienna modlitwa jest więc konieczna 
dla naszego zbawienia, abyśmy mogli 
dojrzewać do miłości i stawać się ludźmi 
naprawdę szczęśliwymi i aby Jezus – Syn 
Boga był nareszcie uszczęśliwiony naszą 
ziemską świętością.

krystyna bylińska
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kościół, który pokazuje dobrą 
nowinę powinien dowartościo-
wać każdy rodzaj komunikacji

Giuseppe Costa
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Rozmowa miesiąca

TRZy GłOSy O MISTERIUM
z twórcami Misterium Męki Pańskiej w Dolinie Śmierci - Piotrem Kubisiem, Anną Kowal i Sebastianem Kapelińskim  

– rozmawiają Anka, Mieczysław Pawłowski i Joanna Bielawska

KOORDyNATOR
z Piotrem Kubisiem - koordynatorem Miste-
rium Męki Pańskiej rozmawia Anka 

Anka: Skąd wziął się pomysł na organi-
zacje Misterium?
Piotr Kubiś: Śmiech (przyp. red.) Nie 
rozmawiasz z tym człowiekiem co trzeba. 
Pomysł zrodził się najpierw w głowach pa-
nów ze Straży Marszałkowskiej, a później 
do pomocy doszedł głos Tomka Schmita, 
pracownika „Wiatraka”, kiedy działał też 
do DA „Martyria”. Tak więc oni, ale każ-
dy z osobna, pojechali na Misterium Męki 
Pańskiej, które co roku odbywa się w Górce 
Klasztornej. Kiedy je zobaczyli, postawili 
sobie, żeby podobne wystawić u nas. Po-
trzebę takiego przedstawienia argumento-
wali tym, że mamy do tego odpowiednie 
miejsce, warunki naturalne, a poza tym 
jest to miejsce pamięci narodowej - Doli-
na Śmierci. Z początku pomysł nie został 
przychylnie przyjęty, ale dzięki ich uporo-
wi zorganizowano pierwsze. A potem były 
następne ...
Jakimi argumentami kierowali się prze-
ciwnicy Misterium Męki Pańskiej?
Głównie chodziło o to, że w Wielkim Poście 
było zawsze wiele rzeczy, które pochłania-
ją dużo energii, a organizacja Misterium to 
dodatkowy duży nakład pracy i czasu. Były 
też kwestie finansowe. Jednak po wielu roz-
mowach podjęto ryzyko i udało się.
Jakie argumenty przeważyły ostatecznie 
o organizacji Misterium?
Głównym celem było pokazanie męki 
Chrystusa, drogi krzyżowej i jego śmierci. 
Poprzez Misterium Męki Pańskiej pokazu-
jemy ogrom miłości Boga do człowieka. In-
nym argumentem było kultywowanie trady-
cji polskiej. Misteria należą do najstarszych 
przedstawień pasyjnych, które utrwaliły się 
w kulturze polskiej. Organizacja Misterium 
jest troską o miejsce pamięci narodowej - 
Dolinę Śmierci. W czasie II wojny świato-
wej zginęło tutaj ponad tysiąc osób.
Jak widziałeś je na początku, a jak dziś?
Podsumowanie pierwszego Misterium nie 
było imponujące - około 300 ludzi i kilku-
dziesięciu aktorów, jedna scena, pręgierz i 
krzyże na „Golgocie”. W organizacji Mi-
sterium Męki Pańskiej uczestniczyłem od 
samego początku. W pierwszym nie zaan-
gażowałem się aktywnie, ale kiedy zoba-
czyłem je - w moim sercu coś się poruszyło, 
coś co powiedziało, że mam się w nie zaan-
gażować. Odtąd pragnąłem, aby było pięk-

ne i jak najmocniej przemawiało do ludzi. 
Nie było więc ważne, jaką rolę pełniłem na 
Misterium, tylko to, że pomagało zrozu-
mieć ludziom istotę męki Chrystusa. I co 
ważne - od początku było widać zaangażo-
wanie ludzi i to, że potrafią się zjednoczyć, 
aby zrobić coś wielkiego na chwałę Bożą. 
Dziś mamy już praktycznie 3 - 4 sceny, 
dekoracje, stroje i elementy, które poma-
gają nam ubogacić je efektami świetlnymi 
i nagłośnieniem, Najważniejsze jest to, że 
w dzieło stworzenia Misterium włącza się 
coraz więcej ludzi.

Czy z perspektywy czasu uważasz, że Mi-
sterium Męki Pańskiej to dobry pomysł?
Tak, bo Misterium pokazuje nie tylko histo-
rię Chrystusa i jego życia, a także prawdę o 
człowieku. Co roku pokazujemy tę historię 
z innej strony.
Według Ciebie lepiej spełniasz się w roli 
aktora czy może koordynatora?
Można powiedzieć, że w moim przypadku 
była to ewolucja. Najpierw byłem widzem, 
później aktorem, a na końcu koordynato-
rem. Do każdego etapu w pewien sposób 
się dojrzewa. Poza tym w każdej z wymie-
nionych ról inaczej patrzy się na Miste-
rium. Aktorstwo to przyjemność, swoboda, 
robienie czegoś z innymi ludźmi w miłej, 
koleżeńskiej atmosferze, zabawie, ale też 
trudzie. Bycie koordynatorem, to bardzo 
odpowiedzialna funkcja, która przyprawia 
wiele trosk i stresów. Misterium trzeba 
planować dużo wcześniej, co również jest 
absorbującym zajęciem. Przygotowania 
rozpoczynają się nawet pół roku wcześniej. 
Trzeba napisać harmonogram, pomyśleć 

jak zorganizować ludzi. Są to bardzo trudne 
rzeczy. Z punktu widzenia koordynatora, 
najbardziej podoba mi się zaangażowanie 
drugiego człowieka. Cieszy mnie, że za-
angażowanych ludzi przybywa. Misterium 
jest zarządzane głównie przez  studentów i 
zaznaczam, że robię to w ramach wolonta-
riatu. Z tej racji wszelkie czynności mogę 
wykonywać dopiero po zakończeniu zajęć 
na uczelni, które często trwają od rana do 
wieczora. To jest właśnie ten największy 
trud, czyli zgranie wszystkich obowiązków 
w czasie. Warto angażować się w każdą z 
ról.
Jakie najtrudniejsze sytuacje pamiętasz 
z pracy nad Misterium?
Początki koordynowania były dla mnie 
bardzo trudne. Nie wiedziałem dokładnie o 
co w tym wszystkim chodzi. Jednak dzię-
ki pomocy dobrych ludzi powoli poznałem 
wszystkie tajniki tej funkcji. Jedną z naj-
trudniejszych prac były dla mnie rozmo-
wy ze sponsorami. Prośby o wsparcie kie-
rowane do dyrektorów, czy kierowników 
firm były dla mnie niezwykle trudne, tym 
bardziej, że dotyczyły wydania funduszy 
na sprawy związane z działalnością religij-
ną. Wielu ludzi jest nieprzychylnych takim 
działaniom. Obecnie dzięki temu, że Miste-
rium Męki Pańskiej nabrało już znaczenia 
regionalnego, o wiele łatwiej jest znaleźć 
sponsorów. Gdy chodzi o trudy związane 
bezpośrednio z Misterium, to na przykład 
dzień przed Misterium zrezygnowała oso-
ba grająca Jezusa, i to był kryzys, bo bez 
Chrystusa nie ma Misterium. Ciężko było 
np. znaleźć namioty na garderobę, bo jakoś 
nikt nie chciał nam wypożyczyć namiotu. 
Były problemy z wyżywieniem, czy coś na-
gle się popsuło. Na szczęście nad  wszyst-
kim czuwa Opatrzność i wszystko się do-
brze kończy.
Co poruszyło cię najbardziej w Miste-
rium?
Najbardziej poruszyło mnie poświęcenie 
ludzi. To nie jest tylko zwykłe przedstawie-
nie, ale męka Chrystusa, który oddał za nas 
swoje życie. Szczególnie poruszyły mnie 
osoby wcielające się w role Jezusa, ponie-
waż każdy, kto chciał Go grać kilka, razy 
starał się to przemyśleć. Jest to dla nich 
ogromne przeżycie duchowe, aby jak naj-
lepiej pokazać przedstawianą postać i na-
wet do takiego stopnia, że gdy aktor - Jezus 
upada na twarz podczas drogi krzyżowej, 
belka uderza go w głowę, leci mu krew z 
nosa mówi „Nic się nie stało, idziemy da-
lej”. To było dla mnie ogromne świadectwo 
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wiary. Poza tym wiele osób bezinteresow-
nie pracuje od rana do wieczora i nic za to 
nie chce. Chcą dać coś od siebie dla drugie-
go człowieka i to jest niesamowite i właśnie 
takim osobom trzeba podziękować.
Mówiłeś o tym, że Misterium przygoto-
wuje się wiele miesięcy wcześniej. Kiedy 
zaczynają się te najważniejsze przygoto-
wywania?
Planować trzeba dużo wcześniej, gdyż to 
jest ogromne wydarzenie. W przygotowa-
niach uczestniczy dziś kilkaset osób. Bio-
rąc pod uwagę doświadczenia z poprzed-
nich lat, trzeba pomyśleć jak z nich skorzy-
stać i wpisać aktualne Misterium. Najlepiej 
gdyby scenariusz był przynajmniej pół roku 
wcześniej. Na tegoroczne Misterium uda-
ło nam się napisać scenariusz już miesiąc 
po zeszłorocznym. Trzeba go było tylko 
dopracować i sprawdzić. Jeżeli chodzi o 
przygotowania organizacyjne to można po-
wiedzieć, że zaczęły się już na przełomie 
października i listopada. Najgorętszy okres 
mieliśmy w styczniu, bo trzeba było zała-
twić pozwolenia na „imprezę masową”, pa-
tronaty honorowe i medialne. W tym czasie 
trzeba również zacząć myśleć nad promo-
cją Misterium, przygotowaniem dekoracji 
i strojów, czy też znajdowaniem aktorów i 
nagrywaniem, ale także o zachowanie za-
sad bezpieczeństwa i logistykę.
Czy były jakieś nieprzyjemne sytuacje 
związane z widzami?
Oczywiście, że były tego typu sytuacje. W 
tym roku na przykład nie spodziewaliśmy 
się, że obok naszych namiotów mogą się 
pojawić inni handlarze, którzy chcieli by 
coś sprzedać. Byli bardzo nieprzyjemnie 
i nie chcieli opuści terenu Misterium. We-
zwaliśmy służby, które ostatecznie pomo-
gły rozwiązać sprawę. Poza tym ludzie nie 
zawsze rozumieją, że nie wolno wchodzić 
na teren gry misterium, gdyż to rozprasza 
aktorów.
Czy wiesz z jakich miast przybyli uczest-
nicy - widzowie?
Wiem, że przyjechały do nas między in-
nymi pielgrzymki z Rzeszowa, Wrocła-
wia, Łodzi, Warszawy, Gdańska, Pelplina. 
Cieszymy się także, że bardzo dużo osób 
przyjeżdża do nas z sąsiedniego miasta 
Torunia. W tym roku przyjechało też wiele 
autokarów z Grudziądza. Poza tym co roku 
obserwujemy, że odwiedza nas coraz wię-
cej osób z różnych miejscowości, a także 
zza granicy 
Ile szacunkowo osób odwiedza corocznie 
Misterium Męki Pańskiej?
Na początku było około 300 osób, a w tym 
roku już około 12 tysięcy ludzi. Co roku 
tych osób przybywa.
Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia 
w realizacji kolejnego Misterium Męki 
Pańskiej.
Ja również dziękuję.

MARIA 
MAGDALENA  
- Anną Kowal - misteryjną Marią Magdaleną 
rozmawia Mieczysław Pawłowski

Mieczysław Pawłowski: Minął rok od 
ósmego Misterium, które odbyło się w 
Dolinie Śmierci. Jak zapamiętałaś ten 
dzień?
Anna Kowal: To był bardzo intensywny 
dzień - finał wcześniejszych przygotowań. 
Misterium było w niedzielę, ale przygoto-
wania bezpośrednie trwały już od soboty, 
więc na pewno gdzieś tam wkradło się zmę-
czenie - to pamiętam, że próby były takie 

dosyć męczące. Ale już samo granie i ten 
czas odreagowywania tej niedzieli był fan-
tastyczny. Nie da się tego opisać.
Czy warto było na ten dzień zostać „jaw-
nogrzesznicą”?
Krótkie epizody cudzołożnic grałam już 
wcześniej. W jednej z Sacronowel też gra-
łam taką postać, która miała być symbolem 
grzechu cudzołóstwa. A czy tutaj było war-
to? Na pewno warto było.
Skoro było warto, to jak wyglądały przy-
gotowania do tej roli?
Wcześniej dostałam scenariusz i spokojnie 
przygotowywałam postać Marii Magdale-
ny. Szybko wyobraziłam sobie jakie ona 
ma mieć cechy, jaka to ma być kobieta, a 
więc: gesty makijaż, strój, choć strój tak 
naprawdę powstał dopiero w nocy z soboty 
na niedzielę.
Na próbie jeszcze nie było oficjalnego 
stroju?
Na próbie była tylko przymiarka. Jako oso-
ba grająca tę postać wiedziałam już, że to 
nie jest ten strój, który chciałabym aby był 
użyty w niedzielę. W rozmowie z księdzem 
to się potwierdziło, bo zaproponowany 

strój z daleka nie odróżniał się od innych 
postaci, zlewał się w całość, a miał on na 
celu zaznaczać tę postać i jej rolę. Wcze-
śniej było nagrywanie głosu, które też było 
przeżyciem, bo musieliśmy nagrać coś co 
już pozostało na finał, mimo, że nie czuli-
śmy do końca atmosfery tworzącej Miste-
rium. Nagrywaliśmy te głosy w pokoju, w 
„Wiatraku” obok biura i trzeba było się od-
powiednio skoncentrować, by oddać cha-
rakter i moc głosu tej postaci.
Zapamiętałem dobrze scenę, podczas 
której następowała Twoja metamorfoza 
i ze współczesnej Ani stawałaś się Marią 
Magdaleną – publicznym grzesznikiem 
do ukamienowania. Nie bałaś się, no 
może samych nie chwil na Misterium, ale 
tego co będzie później, co ludzie powie-
dzą?
Nie zastanawiałam się nad tym za bardzo. 
Bardzo mocno skupiałam się na postaci, 
żeby ją zagrać prawdziwie, żeby ludziom 
zapadła w pamięć i to co ta postać znaczyła 
w historii biblijnej przekazać i opowiedzieć 
ludziom. Później, rzeczywiście byłam za-
skakiwana, gdyż czasem zdarzały się ta-
kie sytuacje, że na przykład w autobusie 
podeszła do mnie pani i powiedziała, że 
bardzo jej się podobała postać, którą zagra-
łam i bardzo jej się to Misterium podobało. 
Wzruszyłam się tą sceną, bo nie oczekiwa-
łam takich bezpośrednich reakcji.
Jak przeżywałaś przejście ze współcze-
sności XXI wieku do czasów i wydarzeń, 
które miały miejsce dwa tysiące lat wcze-
śniejszej?
Magdalena miała tylko dzisiejszą powłokę 
- płaszcz – strój współczesnej dziewczyny, 
ale w środku była postacią sprzed dwóch ty-
sięcy lat, zrzucała tylko coś powierzchow-
nego – zewnętrznego. Myślę, że ona grze-
szyła i była niewiastą cudzołożną i to była 
główna cecha tej Magdaleny sprzed dwóch 
tysięcy lat. Jednak w zagraniu tej postaci 
chodziło o coś głębszego. Postać ta miała 
być przenośnią, to znaczy miała pokazywać 
tak tę osobę, by każdy współczesny czło-
wiek mógł się z nią w jakiś sposób utoż-
samiać. Jesteśmy bowiem ludźmi grzesz-
nymi i nie ma takiego człowieka, który by 
nie zgrzeszył. I ona miała być zewnętrznie 
cudzołożnicą – Marią Magdaleną –  jak też 
miała charakteryzować człowieka grzesz-
nego upadłego, takiego jak każdy z nas. 
Dlatego to „przejście” w czasie oznaczało 
tylko zdjęcie płaszcza i ukazanie sukienki, 
która była pod nim ukryta.
Jeszcze była zamiana butów na sanda-
ły…
Tak, też.
Stanąć publicznie na scenie i powiedzieć 
- jestem jawnogrzesznicą - to trzeba nie 
lada odwagi, mimo, że jest to jedynie za-
granie historycznej postaci. 
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To była w istocie postać. Zawsze trzeba 
mieć to na uwadze, że choć Misterium jest 
specyficznym wystawieniem, to jednak jest 
to forma spektaklu teatralnego i zawiera 
oczywiste dla wszystkich formy umowno-
ści. Dlatego to nie było tak, że teraz ja – 
Ania Kowal – jestem grzeszną osobą – tyl-
ko to była ta postać. 
I nie ma przekształcenia się rzeczywistej 
Ani?
Ten element był, choć już na wstępie swej 
roli „ Maria Magdalena” zaznacza, że ona 
tu przyszła tylko po to, żeby przeprowadzić 
tych wszystkich, którzy byli zgromadzeni 
w Dolinie Śmierci drogą Marii Magdaleny. 
Jest tam wyraźnie powiedziane, że Ania rze-
czywista – dzisiejsza - jest tylko na chwilkę. 
Ona ma za zadanie „wejść” w postać Marii 
Magdaleny i tej współczesnej Ani jest tam 
niewiele. Jest tam tylko płaszcz, który zdej-
muje na początku i ubiera na końcu.
Wielką tajemnicą dla mnie jest opisane 
w Biblii spotkanie Marii Magdaleny z 
Jezusem. Czy miałaś wrażenie podobne 
do tego spotkania, jakie następuje dziś z 
Nim w konfesjonale?
Powiem szczerze, ze było to coś intymne-
go i oczywiście nie o intymność seksualną 
tu chodzi, ale specyficzne spotkanie dwóch 
najważniejszych postaci Misterium. Ko-
bieta, która grzeszy, szukając miłości tej 
prawdziwej, szuka jej tam, gdzie są tylko 
jej namiastki, uczucia, przygodne uniesie-
nia. Kiedy w jej życiu zjawia się Jezus i 
otrzymuje od Niego przebaczenie, pozna-
je Źródło - Miłość, którego tak naprawdę 
całe życie szukała. I moje spotkania grają-
cej Marię Magdalenę, z aktorem grającym 
Jezusa zewnętrznie bardzo podobnym do 
znanych nam obrazów Jezusa - długie wło-
sy i broda, mający coś takiego w oczach, 
takie skupienie miały te momenty urze-
czywistnić. Zdjęcia, które robiono na Mi-
sterium na pewno tę atmosferę oddają. W 
czasie Misterium były trzy spotkania Marii 
Magdaleny z Jezusem: kiedy ratuje ją przed 
ukamienowaniem, na uczcie u Szymona i 
kiedy zmartwychwstaje.
I spotykają się w ogrodzie?
Tak. Jezus siedzi przed grobem, a ona Go w 
pierwszym momencie nie poznaje. Było w 
tym spotkaniu coś intymnego, pełnego sku-
pienia i nic dziejącego się wokół nich ich 
nie rozpraszało. Zapamiętałam taką bardzo 
specyficzną bliskość i przyciąganie Marii 
Magdaleny do Jezusa.
A konfesjonał?
Konfesjonał jest miejscem, gdzie Jezus jest 
uosabiany przez księdza.
Po śmierci Jezusa na Golgocie idziesz do 
grobu i jesteś – z zaskoczenia - świad-
kiem odwalającego się kamienia i blasku 
bijącego z grobu – zmartwychwstania.

Cieszę się, że teraz Misterium kończy się 
tą sceną, bo pierwsze Misteria kończyły się 
śmiercią, a jednak nie można było na niej 
poprzestać.
Czy gdyby jeszcze raz poproszono Cię o 
zagranie podobnej roli, czy zgodziłabyś 
się i jeśli tak, to dlaczego?
Zgodziłabym się dlatego, że miałam dużą 
satysfakcję z zagrania tej roli. Powiem 
może nieskromnie, że czułam od początku 
- jak tylko zaczęły się Misteria, że w któ-
rymś roku będzie tak, że główną postacią 
będzie Maria Magdalena i ktoś pokusi się 
na taki scenariusz, że z jej perspektywy 
zostanie historia Misterium ukazana. Gdy 
organizatorzy zadzwonili do mnie z taką 
propozycją, żebym zagrała Marię Magdale-
nę miałam dylemat, bowiem miałam już za-
planowane na ten czas inne zobowiązanie. 
Udało mi się jednak pozamieniać terminy. 
Po prostu nie mogłam odmówić.
Co myślisz o pomyśle, żeby wystawić tu-
taj na Fordonie w Dolinie Śmierci Miste-
rium Męki Pańskiej?
To miejsce na pewno bardzo sprzyja Mi-
sterium. Jest to miejsce, które samo swoją 
historią wymusza na ludziach obecnych na 
Misteryjnym „przedstawieniu” jakąś po-
wagę i spokój. Jest to miejsce cierpienia i 
męki wielu osób, a jeszcze dodatkowo jest 
to wspaniałe ukształtowanie terenu. Pa-
miętam czasy, gdy powstawały pierwsze 
Misteria, to byliśmy zdumieni, że ten teren 
tak się pięknie wpasowuje w poszczególne 
sceny - Ogrójca, Pałacu Piłata i Golgotę z 
widocznymi w oddali domami. To nie jest 
przypadek, że ktoś wpadł na taki pomysł, i 
że to miejsce tutaj jest.
W zeszłym roku poprzez udział w Miste-
rium miałaś szczególny sposób przygoto-
wania się do zmartwychwstania - Wiel-
kanocy. Jak dziś przygotowujesz się do 
tego dnia?
Wielki Post jest szczególnym czasem. Te-
raz, kiedy już pracuję jest mi ciężej. Trudno 
też sprawić, żeby ten czas był całkiem inny 
niż reszta roku. Aczkolwiek dla mnie już od 
dłuższego czasu taką formą przygotowania, 
takich rekolekcji jest obejrzenie filmu „Pa-
sja” w reżyserii Mela Gibsona. Nie oglą-
dam tego filmu w żaden inny czas, tylko 
staram się, żeby to było blisko Wielkiego 
Tygodnia, najlepiej w Wielki Czwartek lub 
w Wielką Środę.
To film z okrutnymi, realistycznymi sce-
nami, np. biczowaniem?
Jest bardzo okrutny, ale bardzo mocno za-
padają mi w sercu te obrazy i później jakoś 
czuję ich obecność blisko siebie i pozwalają 
mi przeżyć liturgię Triduum Paschalnego. 
Oczywiście spowiedź też jest dla mnie bar-
dzo ważna i na ile mogę, staram się skorzy-
stać z jej dobrodziejstwa gdzieś na począt-
ku Wielkiego Postu i potem przed samymi 
świętami. Jeżeli chodzi o rekolekcje, to w 

tym roku nie byłam na całych rekolekcjach, 
które się odbywały w kościele. Bardzo lubię 
nabożeństwa związane z Wielkim Postem i 
też od jakiegoś czasu jestem rozmiłowana 
w Gorzkich Żalach. 
Czy według Ciebie współczesny człowiek 
czuje czas tajemnic paschalnych?
Chyba jest coraz gorzej z tym. Im bardziej 
jesteśmy absorbowani atmosferą świąt, ale 
nie tą wynikającą z prawdziwego pragnie-
nia przeżycia tych świąt, mam na myśli 
wszelkie markety, supermarkety, zajączki, 
pisanki, wszystkie takie rzeczy świeckie, 
tym bardziej jesteśmy odzierani z tego pra-
gnienia głębokiego przeżycia tych świąt. 
Myślę, że to jest dla nas zadanie, dla osób 
wierzących, katolików, żeby w sobie obro-
nić tę atmosferę przygotowania duchowe-
go, a nie zewnętrznego, i przekazywać da-
lej, następnym pokoleniom.
A czy ludzie dają sobie czas, żeby wejść w 
te tajemnice?
Jeżeli ktoś ma takie pragnienie, to myślę, 
że tak, i znajdzie czas. Sama po sobie wi-
dzę, że jest mi coraz ciężej, i ciężej niż w 
czasach studiów. Ale myślę też, że gdy ktoś 
bardzo chce, to ten czas znajdzie. Szukać 
nie trzeba daleko, dlatego, że kościół jest 
prawie na każdym osiedlu. A jeśli nie jest 
to własny, parafialny, to można udać się do 
takiego, w którym się dużo dzieje i można 
z tego korzystać. Misterium też jest świet-
nym momentem na tydzień przed Wielką 
Nocą, żeby też tę atmosferę przywołać.
Czy są jakieś celebracje wielkopostne w 
naszej parafii, które szczególnie cenisz?
Tak. Są to na pewno Gorzkie Żale. Ja bar-
dzo sobie umiłowałam Gorzkie Żale akade-
mickie, które odprawiane są w kaplicy.
Nie ma kazania …
Nie…, nie o to chodzi czy jest kazanie, czy 
go nie ma. Tam jest przygaszone światło i 
to nastraja. Ten czas jest czasem smutku, a 
ta pełna radość, jasność i światło dopiero 
przyjdą. Są śpiewane z podziałem na gło-
sy i jest próba dialogowania. Można wte-
dy bardziej wsłuchać się w słowa, które są 
śpiewane. 
A inne?
Misterium, to chyba nie muszę komento-
wać.
Nie jest na co dzień spotykane całonocne 
czuwanie od Wielkiego Piątku do Wigilii 
paschalnej.
O takich rzeczach ja nie myślę, bo to jest 
moja parafia i wiem, że takie rzeczy się dzie-
ją. Nie wiem jak to jest w innych parafiach, 
i jak tam jest to praktykowane. Dla mnie 
było i jest naturalne to, że takie czuwanie 
jest. Odkąd się tu sprowadziliśmy, zawsze 
było prowadzone z podziałem na godziny 
czuwania dla poszczególnych wspólnot. 
Dużo podczas czuwania się dzieje, bo każ-
da wspólnota wprowadza jakiś inny charak-
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ter – formę tego czuwania. Wyróżniają się 
czuwania akademickie, kiedyś może czę-
ściej były w formie koncertu, albo koncertu 
połączonego z czytaniem tekstu. Jak ktoś to 
zna, nie trzeba nawet szczególnie polecać, 
bo znajdzie czas i przyjdzie.
Co myślisz o nocnej procesji rezurekcyj-
nej kończącej Wigilię Paschalną, a nie 
porannej?
Nie mam swojego zdania, bo nie znam ran-
nej procesji rezurekcyjnej i pamiętam ją 
tylko jako nocną.
Idzie maj. Na Misterium było spotkanie 
Marii Magdaleny z Maryją. Czy to spo-
tkanie zmieniło Twoje myślenie o Tej Po-
staci, O postaci Maryi?
Tak. Misteryjna Maryja mnie pocieszała. To 
Jej działanie pokazywało, że towarzyszyła 
Jezusowi od dawna – na dobre i na złe, zna-
ła Go i przeżywanie Jego drogi krzyżowej i 
męki nie było takie zewnętrzne jak u Marii 
Magdaleny. Ona bardzo mocno to przeży-
wała gdzieś w sobie. Maria Magdalena nie 
miała jeszcze takiej wewnętrznej zgody na 
śmierć Chrystusa, na to, że Go zabiorą, po-
wieszą na krzyżu i umrze. Myślę, że Matka 
Boża wiedziała i miała taką wewnętrzną 
zgodę na to. Była Osobę spokojnie przeży-
wającą to cierpienie, oczywiście w wielkim 
bólu, bo był to Jej Syn i tym zachowaniem 
mocno kontrastowała z lamentującymi ko-
bietami, do których Chrystus powiedział: 
Nie płaczcie nade Mną, ale nad dziećmi 
swoimi. Płaczki, to była tradycja.
Serdecznie dziękuję za rozmowę i to 
świadectwo.
I ja też dziękuję.

NORMALNy 
NASTOLATEK
z Sebastianem Kapelińskim św. Pawłem 
- główną postacią tegorocznego IX Miste-
rium Męki Pańskiej rozmawia Joanna Bie-
lawska

Joanna Bielawska: Tegoroczne Miste-
rium Męki Pańskiej skupiło się wokół 
Świętego Pawła, którego osobę zagrałeś. 
Kim na co dzień jest Sebastian Kapeliń-
ski?
Sebastian Kapeliński: Na co dzień jestem 
uczniem XV Liceum Ogólnokształcącego 
w Bydgoszczy uczę się, zajmuję się różny-
mi zajęciami pozaszkolnymi, gram w piłkę, 
udzielam się jako wolontariusz GPS. Je-
stem normalnym nastolatkiem.
Kiedy zaproponowano Ci zagranie tej 
postaci?
Pamiętam, że to było w ferie zimowe. Pan 
Maciej Różycki, jeden z reżyserów, przy-
szedł do mnie i zapytał, czy nie chciałbym 
kogoś zagrać w Misterium. A ja na to, że 

jak najbardziej. I była do zagrania, jak się 
później dowiedziałem, postać św. Pawła 
- jedna z głównych ról Misterium. Byłem 
mile zaskoczony.
Miałeś już wcześniej do czynienia z grą 
aktorską i z jakiej okazji?
Pierwszy raz miałem do czynienia w wo-
lontariacie. Przedstawialiśmy spektakl pt. 
„Kilka scen o godności człowieka”. Byłem 
wtedy jednym z aniołów, którzy podpowia-
dali ludziom jak mają żyć godnie. Czułem 
się jak drogowskaz. Widząc złe uczynki 
ludzi włączałem się w ich życie, pokazy-
wałem błędy i podpowiadałem jak mają 
postępować.
Na Misterium było trochę inaczej?
W Misterium uczestniczyłem trzy razy. 
Gdy chodzi o rolę aktorską to grałem drugi 
raz. W zeszłym roku grałem postać jednego 
z apostołów. Było to bardzo pozytywne do-
świadczenie dla mnie. Szczególnie pierw-
szego Misterium - gdy zagrałem apostoła 
- nie zapomnę.

Jak było na próbach poprzedzających 
Misterium?
Na próbach było wesoło, ale gdy zbliża-
ła się data premiery – zdarzało się więcej 
nerwów, błędów. Trzeba było się skupić. W 
dniu premiery na początku był stres, a jak 
się wyszło na scenę - poszło gładko.
Czy zdarzyło się, że powiedziałeś w któ-
rymś momencie – „Nie potrafię tego zro-
bić”?
Tak, były takie momenty. Przez więk-
szość gry na Misterium miałem opaskę na 
oczach. Na początku prób „potykałem się” 
o przedmioty, które widziałem, bo wiedzia-
łem gdzie one stoją i sztucznie to wygląda-
ło. Zaproponowano założenie opaski w ten 
sposób, abym nic nie widział. I – pomogło, 
a potknięcia były bardziej realistyczne, po-
nieważ naprawdę potykałem się. Jeszcze 
był inny moment trudny dla mni, aby po-
kazać trudną do wyrażania rzeczywistość  
- modlitwa Pawła z Jezusem. Był taki mo-

ment kiedy św. Paweł doświadcza nawró-
cenia i Jezus mówi mu, aby szedł, nawracał 
ludzi i głosił słowo Boże. Trzeba było kie-
rować wzrok ku niebu i rozmawiać z Bo-
giem, użyć specyficznych gestów. To było 
naprawdę trudne.
Mogłeś zastosować własną interpretację, 
czy te gesty do odegrania były narzuco-
ne?
Tak, mogłem i reżyserzy się zgodzili z za-
proponowaną interpretacją.
Mówi się, że każda rola daje aktorowi 
nowy punkt widzenia danej sytuacji. To-
bie również przytafiło się coś takiego?
Tak. Przez to, że grałem św. Pawła zyska-
łem nowe spojrzenie na zachowania się 
ludzi wobec Boga i nie obwinianie Go o 
wszystko, bo i tak wszystko się stanie tak, 
jaka będzie Jego wola. 
Mówiłeś, że na jednym z Misteriów zaj-
mowałeś się czymś innym niż rolą aktor-
ską. Co to było?
Była to funkcja porządkowego. Pilno-
wałem, aby ludzie nie wchodzili na teren 
przedstawienia, akcji Misterium - taka po-
rządkowa robota.
Były jakieś trudności?
Nie. Ludzie byli kulturalni i tylko podcho-
dzili do barierki i rozumieli, że chodzi o 
bezpieczeństwo.
Główną postacią był Święty Paweł - na 
początku wróg wyznawców Chrystusa, 
a później oddany chrześcijanin. Jak pa-
trzysz na tę przemianę?
To był pobożny Żyd. Wierzył w Boga i prze-
strzegał jego praw. Nie wierzył jednak w 
to, że Jezus jest Bogiem. Nie uznawał Jego 
nauk. A przemiana? Ktoś musi nas natchnąć 
i uświadomić, co w naszym postępowaniu 
jest nie tak. W środowisku Pawła znalazł 
się Annaniasz, który wskazuje mu co jest 
jego błędem i podpowiada zmianę. Propo-
nuje porozmawiać z Bogiem. Kiedy Paweł 
– wtedy jeszcze Szaweł, daje się wreszcie 
przekonać, zaczyna się wszystko zmieniać. 
Św. Paweł zaczyna dostrzegać swoje błę-
dy, i to co robi źle. Wiele godzin spędza 
na modlitwie z Bogiem, i wiele godzin na 
rozmowie z Annaniaszem. To sprawia, że 
oczekiwana przemiana miała miejsce.
Czy masz w swoim życiu taką osobę, któ-
ra mówi Ci, że źle coś robisz, i ile potrze-
bujesz czasu, żeby usłyszeć, co ta osoba 
do Ciebie mówi?
Tak. Jest wiele takich osób - rodzice, ludzie 
w „Wiatraku”, wychowawcy, przyjaciele. 
Czasami trzeba przyjąć krytykę i zobaczyć, 
że nie widzimy swoich błędów. Dlatego 
taki dzisiejszy Ananiasz jest potrzebny każ-
demu człowiekowi.
Zmieńmy troszkę temat. Wiadomo, że 
pierwsze i drugie Misterium było przy 

[dokończenie na str. 12]
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Przeminęło, by trwać. Przeminęło, choć 
ślad wielkich wydarzeń pozostał, znak czasu, 
bo to po raz pierwszy w Sanktuarium Gol-
goty przeżywać nam było dane wydarzenia 
Wielkiego Postu i Triduum Paschalnego. 
Jeżeli powraca się do przeżyć, to te przeży-
cia nabierają, innego, głębszego wymiaru. 

Warto wrócić do tych wspomnień, choć 
te, to czas smutnej, rozważnej zadumy nad 
sobą i nad przerażającą męczarnią śmierci 
krzyżowej Jezusa Chrystusa. Od tego cza-
su, wiekami mierzonego, człowiek popełnił 
bezmiar mordów okrutnych, a przecież ta 
śmierć staje się najtragiczniejsza w dziejach. 
Bóg Człowiek, Syn Boga Żywego został 
splugawiony śmiercią krzyżową. A gdy ból 
potworny kąsał każdą część Jego ciała, 
wyszeptał ,,Ojcze wybacz im, bo nie wiedzą 
co czynią...”, ,,Gorzkie Żale przybywajcie”. 
Napełniła się świątynia nasza pieśnią żarli-
wą i smutną i dźwięki tych pieśni stworzyły 
atmosferę tak naturalną dla Sanktuarium, 
bo była tam zawsze. I teraz, nagle odkryta 
w słowach rozważań Kustosza Sanktu-
arium Proboszcza Parafii, ks. prałata Jana 
Andrzejczaka, oparta na Ewangelii wg św. 
Marka, który opisał to, co oczy jego widzia-
ły, a serce odczuło. Jak wielka jest więź 
parafii Matki Boskiej Królowej Męczenni-
ków z bólem i męką Golgoty. Bezlitośność 
Sanhedrynu, gawiedzi, upajanie się kaźnią 
nad Niewinnym przez rzymskich żołnierzy i 
rozpacz Matki. To wszystko zawarte w tym 
jedynym nabożeństwie ze ,,Snopka Mirry” 
chcieliśmy wyśpiewać, chór ze zgromadzo-
nymi, by wyrazić piękno liturgii łez i płaczu. 

Drogi Krzyżowe, co od ołtarza wiodły na 
szlak Krzyżami znaczony od Stacji do Stacji 
by ciężar krzyża odczuć na swych barkach 
i w swym sumieniu. ,, Któryś za nas cierpiał 
rany...” ,,Poprzez odległą przestrzeń czasu 
idzie ku mnie z Piłatowego dziedzińca spoj-
rzenie Twoje pełne Miłości...” (tekst ks. bp. 
Jana Pietraszka) Gwoździe, co rozdarły ciało, 
tak przybite, by nie odpadło od drewna. Moje 
grzechy. Kute specjalnie dla ukrzyżowania. 
Smutek coraz większy barwą fioletu osłania 
Chrystusa, a może chroni umęczone ciało, by 
jeszcze więcej bólu nie doznało. Działa się 
mądrość słowa, przypomnień, rad, pouczeń 
głoszonych przez księży, wspartych ksiąg 
świętych mądrością, mądrością doświadczeń 
życia i siłą modlitwy z miłości do Boga, do nas, 
do życia, by nas obdarować darem spowiedzi. 
Wielka jest wdzięczność nasza i szacunek za 
ich trud przewodników i za dar ich służby. 

Wielki też obraz żywy IX Misterium. 
Ogromna praca, ogromny wysiłek stworzy-
ły żywe, barwne obrazy symboli i treści, 
co razem złożone niezapomnianą całość 
stworzyły, by podjąć próbę odpowiedzi na 
pytanie ,,Dlaczego mnie prześladujesz?” 
Po tym ogromnym bogactwie znaków czasu 

GwOździe i Świeca paschalna
w rOku kOŚcielnym

tego, nadeszło Triduum Paschalne. Nie ma 
większych wydarzeń, jak te, które w ten 
czas się odbyły, a po raz pierwszy w Sank-
tuarium Golgoty XX w., w murach kościoła 
(i poza nimi) w świątyni pod wezwaniem 
Matki Boskiej Królowej Męczenników, by 
mieć udział w Jej bólu i ulżyć w rozpaczy. 

wielki czwartek 
Od rana Msza św. Poświęcenia Krzyż-
ma, wieczorem Msza Wieczerzy Pań-
skiej. Msza św. symboli, przypomnie-
nia, wiary. Każdy gest, każda czyn-
ność godna celebracji rozpamiętywania  
i zapamiętania. Tyle razy doświadczaliśmy 
tych chwil, tyle razy zostawała w tej liturgii 
cząstka nas samych. Lecz ile by z nas 
zostało, z wielokrotnością otrzymamy. Siła 
świętości. Każdy z nas, uczestnik i świadek 
tego Świętego Misterium Tajemnic Bożych 
pogrąża się w modlitwie i słucha. Milkną 
śpiewy. Słowo treścią świętą przemawia. 
Pochyla się kapłan i obmywa stopy mę-
żów. Upamiętnił się moment ustanowienia 
Najświętszego Sakramentu. Tajemnica 
Przeistoczenia. Najświętszy Sakrament, w 
procesji, wśród kadzielnych dymów przenie-
siono do Kaplicy Adoracji. Ołtarz obnażony.

wielki piątek 
„Ojcze w Twe ręce składam ducha 

mego” - Ps. 31. Cóż pisać i jak by nie-

zręcznym słowem nie naruszyć tego 
co ty lko sercem rozważyć wypada.

„Gorzkie Żale” - wszystkie części. 
śpiewa chór i wierni. Majestat modlitwy i 
modlitwa ciszy. Zmierzch też pogasił świa-
tła w oknach i witrażach, i mrokiem okrył 
smutek. Adoracja Grobu Pańskiego. Noc 
czuwania w ciemności i cichej modlitwie.

wielka sObOta
Od rana, w czas czuwania Chór „Fordo-

nia”, ścierając z powiek resztki snu i zmęcze-
nia, tu gdzie Grób i modlitwa ciszy strwożona, 
zebrał się by w brzasku poranka smutek 
swój wyśpiewać. „Rozmyślajmy dziś” - pieśń 
ze śpiewnika ks. Michała Marcina Miodu-
szewskiego z 1838 roku ze słowami Jakuba 
Wujka w opracowaniu Teofila Klonowskiego 
ośmieliła się Koncert Czuwania rozpocząć. 
Koncert tradycyjny, przygotowany przez na-
szych dyrygentów Mariana Wiśniewskiego i 
Michalinę Spychalską i pod ich pieczą, taki 
jak zawsze, a przecież znów nowy. „Wisi na 
Krzyżu” - w opracowaniu ks. Jana Bednarza 
SDB, ze słowami z XVIII w., „Stała Matka” - 
autora nieznanego, harmonizowana w 1635 
r., „Stabat Mater” - tekst łaciński z XIII w. 
przypisany Innocentemu III z muzyką Zoltana 
Kodaly (1882 – 1967), „Jezus Chrystus, Bóg 
Człowiek” - kancjonał Walentego z Brzozowa 
z 1554 roku, „O Miłosierny Boże” - autora 
Józefa Jojko, „Kto szuka Cię” - Józef Świder, 
„Miserere” - Antonio Lottiego, „Krzyżu Święty” 
- ze śpiewnika M. M.Mioduszewskiego z 1838 
r. w opracowaniu ks. Józefa Surzyńskiego, 
„Tantum Ergo” - słowa św. Tomasz z Akwinu 
z hymnu „Pange lingua gloriosi...”(Sław ję-
zyku tajemnicę) – Antona Brucknera (1824 
-1896), „Mała Litania Wielkopostna” - Maria-
na Wiśniewskiego, „Locus iste” (To miejsce 
zostało stworzone przez Boga) - z muzyką 
Antona Brucknera, „Parce Domine” - z ora-
torium „Znalezienie św. Krzyża” - Feliksa 
Nowowiejskiego, „Czego chcesz od nas 
Panie” - ze słowami Jana Kochanowskiego, 
muzyka Józef Świder. Przesłanie „Zostań 
tu” Jacques’a Berthier’a koncert zakończyło. 
Tak było rano, a gdy noc nastała rozpoczęła 
się Wigilia Paschalna w Wielką Noc. Liturgia 
światła i paschał znaczy początek liturgii. 
Na paschale pojawia się pięć gwoździ, pięć 
gradusów w formie krzyża i padają słowa 
„Przez swoje święte rany jaśniejące chwałą 
niech nas strzeże i zachowuje Chrystus Pan. 
Amen” Kapłan śpiewa Orędzie Wielkanoc-
ne, a potem Liturgia Słowa. Wszystko co 
przewidziano i zapisano w tym spełnianiu 
modlitwy Wielkiej Nocy, dokładnie i starannie 
w pięknej, niezwykłej, celebrze się spełniało 
aż celebrans zaintonował hymn „Chwała 
na wysokości Bogu”. Dzwony rozdzwoniły 
radość „Alleluja”. Nastał czas radości po-
niesionej w Procesji Rezurekcyjnej, hymnu 
„Ciebie, Boga wysławiamy” i „Alleluja” z 
oratorium „Mesjasz” Georga Fryderyka 
Händla. „Wesoły nam dziś dzień nastał”.

marek

kiedy mijają jakieś wydarzenia, widać wyraźny po nich ślad. upływający czas od ich 
zaistnienia prowokuje refleksję, a ta często ukazuje zupełnie inny obraz. bo czy to 
są celebracje i nabożeństwa wielkopostne, czy dni wielkiego tygodnia, ich wspo-
mnienie przynosi zwykle niesamowite odkrycia. warto takiemu czasowi wspomnień 
poświęcić trochę swego życia. a jak to było u nas w parafii - przeczytajmy. 
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Szybko upływa czas i bezlitośnie pory-
wa lata naszego życia. Przesypuje on się 
jak piasek między palcami, pozostawiając 
tylko kurz wspomnień. Zmieniają się pory 
roku, miesiące i tak oto mamy znowu maj 
– najpiękniejszy miesiąc, kiedy to do życia 
budzi się cała przyroda obsypując barwnym 
kwieciem drzewa i łąki. To miesiąc nadziei, 
radości i witalności. Nazywamy ten czas 
także maryjnym, bo i Maryja z Nazaretu 
przyszła na świat czysta, jako kwiat lilii, jako 
najpiękniejsze dzieło Stwórcy, bez grzechu 
pierworodnego. Już wtedy Bóg Ojciec wy-
brał Ją na Matkę swego Syna. Była piękną 
niewiastą, ale jednocześnie cichą, pokorną 
i uczynną. Już tu na ziemi była świętą i 
zasługiwała na niebo, jednak nawet Jej nie 
ominęły krzyże i cierpienia. 

Największy ból, jaki musiała znieść Matka 
Boża, to była śmierć Jej ukochanego Syna 
– Jezusa. Wiemy dobrze, że najbardziej 
krwawi serce każdej matki, kiedy musi po-
chować swoje dziecko. Pozostaje wówczas 
w jej wnętrzu pustka i żałość. Maryja nie ża-
liła się, tylko przyjmowała wszystkie krzyże 
w cichości i pokorze, za co Bóg Ojciec Ją 
później wynagrodził, a po śmierci została 
wniebowzięta i zasiadła u boku swego Syna, 
stając się Królową nieba i ziemi. Tam w 
niebieskim królestwie chóry anielskie oddają 
Jej cześć i chwałę. 

Mimo tego wywyższenia nie zapomniała 
o ludziach żyjących na tym łez padole. Jest 
Matką każdego z nas i wysłuchuje naszych 
próśb bez względu na to, czy jesteśmy wier-
ni Kościołowi, czy pod wpływem słabości 
ulegliśmy podszeptom Szatana i staliśmy się 
„zbłąkanymi owcami”. Często więc musiała 
patrzeć na ludzką grzeszność. Płakała wów-
czas z żalu krwawymi łzami, a Jej cierpienie 
pochodziło od grzesznego, niewdzięcznego 
człowieka.

Upraszaniu łask u Jej Syna, za wsta-
wiennictwem naszej Mateńki, służą różne 
modlitwy. Jedną z nich jest ułożona przez 
św. Bernarda z Clairvaux, a która żarliwie i 
z ufnością odmawiana unosi się wysoko ku 
niebu radując serce Matki Boże:

„Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że 
nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto 
się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, 
Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością oży-
wiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i 
Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed 
Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko 
Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale 
usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen”.

Maryja wysłuchuje naszych modlitw, za-
nosi do swego Syna i wstawia się za nami, 

bo jest najukochańszą naszą Orędowniczką 
i Pośredniczką. W odpowiedzi na nie mówi: 
„uczyńcie, co wam mówi Syn ...”.

Aktem wynagrodzenia Matce Bożej za Jej 
miłość i opiekę nad ludźmi stało się także 
odprawianie nabożeństw majowych ku Jej 
czci, których historia sięga XIX wieku. Już w 
tamtych czasach, gdy wieczorem po ciężkiej 
pracy zmęczeni ludzie wracali do domów 
dało się słyszeć wieczorne bicie dzwonów. 
Ludzie gromadnie i z radością podążali ku 
kościołom zapominając o swoim niedawnym 
zmęczeniu. Ołtarze ustrojone były świeżymi 
kwiatami, których wonność unosiła się w 
powietrzu, podkreślając uroczystość tego 
nabożeństwa. A potem, gdy z wszystkich ust 
wyrywała się głośno pieśń „Pod Twoją obro-
nę... O Pani nasza ... Orędowniczko nasza”, 
po plecach przechodził zimny dreszcz, a ze 
wzruszenia  w oczach wiernych pojawiały 
się łzy. Pieśń ta śpiewana z uwielbieniem, 
zdawało się, leciała wysoko ku niebu. 

witaJ maJ - piękny maJ 
Jest jakaś ukryta moc w nabożeństwach 

majowych, bo i dziś jak Polska długa i 
szeroka, każdego wieczoru gromadzą się 
ludzie u Matczynych stóp - w kościołach, 
przy kapliczkach przydrożnych, pięknie 
przystrojonych krzyżach. Śpiewem i we-
zwaniami „Módl się za nami”, oddają cześć 
i chwałę Maryi, wysławiając Jej wielkie cnoty 
i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. Medyta-
cje maryjne, towarzyszące nabożeństwom 
majowym, umacniają naszą wiarę, pogłę-
biają naszą pobożność, rozpalają nasze 
pragnienie, aby wierzyć tak jak wierzyła 
Maryja, i być pobożnymi tak, jak była Ona 
pobożną. 

Minęło już tyle lat od odprawienia pierw-
szego nabożeństwa majowego. W czasie 
tych lat były straszne wojny, zmiany ustrojów 
społecznych i politycznych, rządy totalitarne 
i władze prześladujące ludzi wiary. Wielu wy-
znawców oddawało za wiarę życie. Pomimo 
tych zawirowań nabożeństwa przetrwały do 
dziś. Przetrwały nabożeństwa, umocniła się 
wiara, ostał się Kościół i nic Go nie zniszczy 
i nic nie pokona. 

A dlaczego? Bo podwaliną tych wartości 
jest wyjątkowy, niezniszczalny budulec, 
którego nigdzie nie można kupić, a który 
tkwi jako fundament głęboko w ludzkich 
sercach. Ten budulec to WIARA, NADZIEJA 
i MIŁOŚĆ.

krystyna bylińska

Takimi słowami papież Paweł VI  rozpoczął 
swoją specjalną encyklikę maryjną wydaną 
1 maja 1965 roku mówiącą o szczególnym 
nabożeństwie do Matki Bożej w maju. 

Ojciec Święty nazwał nabożeństwa ma-
jowe cennym zwyczajem wprowadzonym 
przez jego poprzedników, którzy zachęcali 
wiernych do publicznej modlitwy, ile razy 
domagały się tego potrzeby Kościoła, albo 
grożące światu niebezpieczeństwa. 

Pierwsze wzmianki o nabożeństwach 
majowych pochodzą z XVI wieku. W XVII 
wieku była to praktyka powszechnie znana, 
a w  XVIII  odprawiano je we wszystkich 
kościołach. 

W polskiej tradycji korzeni czci Bogaro-
dzicy należy szukać u początków polskiej 
państwowości, kiedy to lud polski budował 
kościoły, katedry, opactwa i klasztory odda-
wane pod opiekę Maryi. Najstarsza świątynia 
polska zbudowana w Gnieźnie za czasów 
Mieszka I, podniesiona później do godno-
ści katedry, otrzymała tytuł Wniebowzięcia 
NMP. 

Warto przytoczyć, co na temat Jej kultu 
pisał święty Maksymilian Maria Kolbe.  Po-
wołując się na Doktorów Kościoła głosił, że 
Maryja to druga Ewa, która naprawiła to, co 
zepsuła pierwsza. Jego zdaniem:  Każda 
modlitwa zanoszona przez pośrednictwo 
Niepokalanej i każdy akt spełnienia Jej woli 
przynosi Bogu chwałę i uwielbia Go najdo-
skonalej, bo stwierdza Jego niezmierzoną 
wszechmoc. Maryja jako stworzenie ludzkie 
bliska jest każdemu człowiekowi, zaś jako 
Matka Boża bliska jest Bogu”. Według niego 
przez oddanie się Maryi nasze czyny i mo-
dlitwy stają się Jej. Warto więc uczestnicząc 
w majowych nabożeństwach oddać Matce 
Bożej całe nasze życie: radości, smutki, 
cierpienia, kłopoty rodzinne i wszystko, co 
nas spotyka w ciągu dnia, aby to wszystko 
było Jej, naszej Matki i Pośredniczki, która 
nas kocha. 

Gdy nasze modlitwy będą zanoszone 
przez Maryję, nabiorą większej mocy, gdyż 
Jezus nie patrzy już na nasze niedoskona-
łości, lecz przyjmuje jako nieskalaną modli-
twę z rąk Maryi. Innym, ważnym aspektem 
uczestnictwa w naszych parafialnych nabo-
żeństwach majowych jest wypełnianie zale-
ceń Soboru Watykańskiego II, oraz papieża 
Jana Pawła II , a także kontynuacja Jego 
dzieła przez Benedykta XVI. 

To my, ludzie świeccy, powołani zo-
staliśmy do Nowej Ewangelizacji. Nasze 
uczestnictwo jest świadectwem tej Ewan-
gelizacji, która angażuje wzroki i myśli, 
dziś przypadkowych świadków celebracji, i 
może sprawi, że obudzi się w nich iskierka 
nadziei, że to Ona, Matka Boga i Matka 
nasza, jest nam koniecznie potrzebna jako 
Wspomożycielka. 

Oby takich świadectw było jak najwięcej, 
a za to co jest serdecznie Jej podziękujmy  
i pozwólmy Jej nami kierować.

kfad

Jest jakaś ukryta moc w nabożeństwach majowych, bo i dziś jak 
polska długa i szeroka, każdego wieczoru gromadzą się ludzie u mat-
czynych stóp - w kościołach, przy kapliczkach przydrożnych, pięknie 
przystrojonych krzyżach.

maJ i niezniszczalny budulec
dwuGłOs O nabOżeństwach maJOwych



5. kwietnia IX Misterium Męki Pańskiej  
o 16.00 i 19.45 w Dolinie Śmierci.
24 do 26 kwietnia pielgrzymka akademicka 
do Częstochowy.
30. kwietnia Czuwanie przed konsekracją
17. maja „Mixer”
6. czerwca XIII Lednica

było  
będzie * ponadto
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JG: Jak doszłaś do takiej mądrości, prze-
cież nie nabywa się jej od razu?

EL: Nie, od razu! Rodzisz się i masz (śmiech). 
Wiem, że bardzo dużo wyniosłam z domu 
rodzinnego, gdzie cały czas mi kładziono do 
głowy to, że ja nie jestem gorsza przez to że 
nie widzę. Ja nigdy się nie czułam gorsza. 
To naprawdę mi pomogło. Z góry wiedząc, 
że tak naprawdę nie różnię się tym że nie 
widzę, tylko jestem bardziej wyjątkowa, po-
mogło mi to przetrwać kryzysy. Bardzo często 
zmieniałam szkołę, bo nauczyciele nie radzili 
sobie z tym, że ja nie widzę. Przestawali 
mówić i obracali się tyłem do tablicy i coś 
tam pisali, zapomnieli, że jest jedna osoba 
niewidząca, bo to tak trudno spamiętać, jak 
jest jedna… No i koniec, nie było kontaktu, 
ja nie wiedziałam co się dzieje, wiele przez 
to traciłam. No i nagle kolejna szkoła, nowi 
ludzie. Wtedy zdałam sobie sprawę z tego, 
że moi rówieśnicy nie uważają mnie na 
kogoś innego od siebie, że problem mają 
osoby dorosłe, które tak właściwie pierwsze 
powinny sobie z tym poradzić, pomyśleć nad 
jakimś rozwiązaniem. Rodzice nauczyli mnie 
walczyć o swoje. To znaczy, jak mi ktoś nie 
czytał to trzy razy popłakałam a czwarty raz 
powiedziałam: halo, dzień dobry, jakby mogła 
pani powiedzieć, co pisze, to super by było. 
No i na szczęście to się udawało. Chociaż 
nauczyciele mnie nie lubili. Lewandowska 
to ta, co najwięcej pyskuje. A jak się dowie-
dzieli, że moja mama przyjdzie do szkoły 
to normalnie jakby się Hitlera spodziewali. 
Pani Lewandowska to się równa rozróba. 
Ludzie chcieli mieć spokój, więc robili to, o 
co ja prosiłam lub moja mama. Ale powiem 
wam, że strasznie trudno jest walczyć o coś, 
co powinno być naturalne i oczywiste. Ja w 
pewnym momencie zdałam sobie sprawę, 
że ja walczę o godne życie w naszym kraju. 
Jestem patriotką i chcę zostać w tym kraju, 
chcę, żeby moje dzieci mówiły po polsku. 
(cdn)              wybrała zr, foto w. kajdasz

użyciu mikrofonów. W następnych zosta-
ły już wykorzystane nagrania. Czy byłeś 
pierwszy raz w takim profesjonalnym 
studiu by nagrywać swój „misteryjny” 
głos – swojej roli?
Pojechaliśmy do Radia Pik i dzięki temu w 
profesjonalnym studiu byłem pierwszy raz. 
Na początku był pełen stres i serce czasami 
mocno biło, a czasami - nie wiadomo dla-
czego – cisza i tylko nasze głosy było sły-
chać. Siedzieliśmy w studiu, ze słuchawka-
mi na uszach. To było wspaniałe doświad-
czenie. Prawie sześć godzin spędziliśmy 
w studiu i non stop nagrywaliśmy słowa, 
różne głosy i odgłosy. Wtedy sobie uświa-
domiłem, na ile różnych sposobów można, 
w ilu różnych tonacjach, z jaką energią i z 
jakimi emocjami można wypowiedzieć jed-
no słowo. W przypadku roli św. Pawła to na 
Misterium do mnie należało ostatnie słowo 
podczas sceny, kiedy św. Paweł pisze list. 
Pisał list i ostatnim słowem było „Amen”. 
A to „Amen” trzeba było wypowiedzieć z 
sercem, pogodą ducha z nadzieją i trudne to 
było dla mnie.
W studiu nikt nie widzi, kiedy mówisz 
swoją kwestię. Czy zdarzały Ci się - mimo 
wszystko gesty- ruch ręką, uderzenie w 
stół, czy inne emocje?
Były. W studiu siedzieliśmy naprzeciw-
ko siebie z Tomkiem, który odgrywał rolę 
Ananiasza i mówiliśmy to do siebie. To nie 
miało być takie czytanie z kartki, tylko mia-

ła to być rozmowa. Z Tomkiem przyjaźnię 
się od wielu lat, więc akurat to nam wycho-
dziło.
Jak wspominasz ten czas nagrania?
Bardzo miło, bo było to pierwszy raz i 
pierwszego razu w Radiu PiK też nie zapo-
mnę.
Od Niedzieli Palmowej przeżywaliśmy 
Wielki Tydzień z jego najważniejszymi 
dniami – dniami Triduum Paschalnego. 
Czy jakoś szczególnie przeżywałeś te 
dni?
Dla wielu uczniów liceów Wielki Czwar-
tek to jest już czas wolny – „O, nie idziemy 
do szkoły”. A to nie jest tak, bo dla mnie 
jest to czas na zastanowienie się. W wielki 
Czwartek to Eucharystia. W Wielki Piątek 
– to ścisły post i trzeba wiedzieć dlaczego 
on jest. Wielka Sobota - to cisza, a na jej 
zakończenie idzie noc – Wigilia Paschalna i 
wtedy już jest radość ze Zmartwychwstania 
Jezusa.
Byłeś w tym roku na celebracjach Wiel-
kiego Tygodnia?
Tak, byłem na wszystkich trzech nabożeń-
stwach w Wielkim Tygodniu.
Jak przeżyłeś samą Wielkanoc?
Bardzo dobrze, w rodzinnym, ciepłym gro-
nie oraz na mokro, w „lany poniedziałek - 
Śmigusa-Dyngusa. W tym czasie w domu 
było bardzo dużo jedzenia, wręcz obfitość.
Dzięki za rozmowę. 
Ja również dziękuję.

73. Akademicka
życie  

Świadectwem
Weekend od 24 do 26 kwietnia br. upłynął 

dla świata akademickiego na Jasnej Górze 
wokół jednego tematu „Życie świadectwem 
wiary”. 

Czas 73. Ogólnopolskiej Pielgrzymki 
Akademickiej pozwolił spojrzeć na życie, na 
każdym jego etapów, jako na niewiarygodny 
cud - znak z niczym nieporównywalnej miłości 
Boga Ojca. 

Specjaliści zaproszeni na spotkanie ze 
studentami i absolwentami mówili o życiu. 
Wśród nich był dr Maciej Barczentewicz, 
który mówił o cudzie, jakim jest poczęcie i 
stworzenie człowieka w zjednoczeniu Boga i 

[dokończenie ze str. 9]

mam talent(4)

Przedstawiamy kolejny odcinek rozmowy  
z panią Ewą Lewandowską.

Małżonków. Zwrócił on uwagę na to wszystko, 
co zagraża naturalnemu i dającemu godność 
istocie ludzkiej poczęciu. Mentalność świata, w 
którym żyjemy moment stworzenia sprowadza 
do powstania kolejnych produktów i zapomina 
o tym, że cały proces dotyczy CZŁOWIEKA - 
dziecka Bożego, stworzonego na Jego obraz. 
To człowiek, a nie Bóg - Stwórca świata, de-
cyduje dziś o tym, kiedy i w jaki sposób i czy 
na  pewno ma pojawić się nowe życie, bo jeśli 
genetycznie naznaczone jest nieuleczalną 
chorobą, to się je eliminuje, bo zdobycze nauki 
na to pozwalają. W intymne spotkanie małżon-
ków wprowadzone zostają zimne instrumenty, 
które odbierają im ich godność tylko dlatego, 
że nikt nie pokazał im drogi cierpliwego i peł-
nego pokoju oczekiwania na zrealizowanie 
się woli Boga, ale „szybki” sposób na otrzy-
manie tego, czego chcą.  Słowa, ale przede 
wszystkim doświadczenia i świadectwo życia 
dr. Macieja Barczentewicza zmuszały do 
przemyśleń, ukazywały prawdę, o której na 
codzień nikt głośno nie będzie mówił.

Wieczorne i nocne wydarzenia tej piel-
grzymki to: mini-musical o maxi-sprawach, 
koncert, film „Popiełuszko” i spotkanie z 
odtwórcą głównej roli ks. Jerzego - Adamem 
Woronowiczem, a szczególnie czuwanie w 
Kaplicy Cudownego Obrazu zmusiły nas do 
zatrzymania się i wprowadziły pytanie o to, czy 
dla nas, żyjących w tym świecie, życie ludzkie 
ma wartość, tę wartość, którą nadał mu sam 
Bóg. Teraz, po powrocie z Jasnej Góry jest 
czas na odpowiedź.           chruchel



centrum OnkOlOGii 
im. prof. Franciszka Łukaszczyka 

w  Bydgoszczy, ul. Romanowskiej 2
Kaplica szpitalna 

pw. Chrystusa Miłosiernego 
(otwarta od 8.00 do 17.00)

msze Św.: 11.00 (w soboty, niedziele, 
święta); 15.00 (od wtorku do piątku) * wi-
zyta na oddziałach codziennie od 8.30 do 
13.00 * spOwiedź na oddziałach (na każ-
de życzenie) i od 13.30 do 15.00 w kaplicy. 
* sakrament chOrych na każde ży-
czenie oraz w I (pierwszą) środę miesiąca 
w kaplicy. * nabOżeństwa: koronka do 
miłosierdzia bożego o 14.50; nowenna 
do mb nieustającej pomocy - w każdą 
środę po Mszy św.; nowenna do św. Ojca 
pio we wtorki po Mszy św. (z ucałowaniem 
relikwii) w kaplicy. 
ks. Janusz Tomczak (kapelan), tel. 052  
374-33-08 (w Centrum Onkologii) (13.30-
15.00) w parafii 052 323-48-41 (po 16.00)

Regionalny Zespół  Opieki Paliatywnej  
dOm sue ryder  
ul. Wilhelma Roentgena 3 

85-796 Bydgoszcz
Kaplica pw. św. Brata  

Alberta Chmielowskiego
pOsłuGa duszpasterska 

(odwiedziny chorych, rozmowy z pacjen-
tami i ich bliskimi itp.) trwa każdego dnia 
od 9.00 do 15.00 (oprócz poniedziałku) i na 
każde wezwanie. msza Św. sprawowana 
jest w kaplicy św. Alberta w każdą środę 
o 11.00 (po niej Nabożeństwo do MB Nie-
ustającej Pomocy) i w każdą niedzielę o 
14.15. 
ks. Wojciech Retman  (kapelan), tel. 052 329 
00 95 (DSR) oraz 052-323-48-46 (w parafii).

Salus aegroti  
suprema lex esto!  

„Niechaj zdrowie chorego  
będzie najwyższym prawem”

Dom  
sue ryder 
w bydGOszczy 

Oddział pobytu dziennego
Swoją działalność terapeutyczną, przy Parafii 
Matki Boskiej Królowej Męczenników, rozpo-
częliśmy z początkiem kwietnia b.r. Zajęcia od-
bywają się trzy razy w tygodniu (poniedziałek, 
środa, piątek) od 8.15 - 15.00 w Sali „Dębu”, na 
parterze Domu Parafialnego, przy ul. Bołtucia 
5. Szczególnie zapraszamy osoby z Fordonu. 
Istnieje możliwość podjęcia terapii wspólnie z 
małżonką (małżonkiem), jeśli będzie on posiadał 
orzeczenie o niepełnosprawności.

Oddział dzienny czeka …
Parafia Matki Boskiej Królowej Męczenników,  
ul. Bołtucia 5, Fordon-Przylesie,  
tel. (052) 3234829, kom. 606 741 094
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Spotkania Odnowy w Duchu Świętym 

Modlitwa, PraCa ...
W naszej parafii odbywają się kolejne 

spotkania modlitewne wspólnoty „Odnowa 
w Duchu Świętym”. Podczas kolejnego spo-
tkania rozważaliśmy temat „Modlitwa”. Każdy 
z Apostołów wraz z wezwaniem: „Pójdź za 
Mną” (Mt 4,19), został jednocześnie zapro-
szony do szkoły modlitwy prowadzonej przez 
samego Jezusa. Mogli uczyć się modlitwy u 
boku Mistrza, towarzysząc Mu na co dzień i 
będąc świadkami Jego modlitwy. Jednak to 
im nie wystarczało i dlatego prosili Go: „Naucz 
nas modlić się” (Łk 11,1). Otrzymali wówczas 
modlitwę „Ojcze nasz” (Łk 11,2-4), w której 
zawarte jest to, co istotne w chrześcijaństwie 
- zwracać się jak dziecko do Boga Ojca, Abba-
Tatusiu. Święty Paweł mówi: „Nieustannie się 
módlcie!” (2 Tes 5,17). 

Czy jednak współczesny człowiek ma 
czas na nieustanną modlitwę? Na pewno 

Wyjątkowo pracowicie spędzili miesiąc 
kwiecień bracia z Towarzystwa Świętego 
Wojciecha, zarówno z naszej parafii, jak  
i z Regionu Bydgoskiego. Licznie uczestniczy-
li w przygotowaniach i pracach porządkowych 
przed świętami wielkanocnymi, oraz włączyli 
się czynnie w oprawę liturgiczną Triduum 
Paschalnego. Brat Rafał pięknie przygotował i 
prowadził adorację przy Grobie Pańskim.

Po kilku dniach odpoczynku, w dniu 23 
kwietnia, uczestniczyli w uroczystej Mszy 
odpustowej w parafii swego patrona, św. 
Wojciecha w Bydgoszczy. 25 kwietnia wielu 
z nich wzięło udział w uroczystościach odpu-
stowych w Gnieźnie. 

Bracia z naszej parafii i z Bydgoszczy, 
włączyli się w prace porządkowe podczas 

uroczystej Mszy św. konsekracyjnej w dniu 
30 kwietnia. W tym dziele wspomogło ich 
kilku braci ze Wspólnoty Drogi Neokatechu-
menalnej. Była to często praca, gdzie nawet 
nie widziano uroczystości, jak na przykład na 
parkingu. Wykonano je wzorowo.

Jak co roku w dniu 3 maja uczestniczyli we 
Mszy św. na bydgoskim Starym Rynku.

Wielu z braci pracowało przez kilkanaście 
dni pomagając w różnych pracach przygo-
towawczych do uroczystości konsekracji 30 
kwietnia. 

Czynnie włączyli się do tego bracia: 
Adam, Franciszek, Jan, Henryk, Krzysztof, 
Benon, a dzielnie pomogły im osoby z Oazy 
Rodzin i Drogi Neokatechumenalnej.

Bracia z naszej parafii, jak i z miasta 
cieszą się, że mogli uczestniczyć we Mszy 
św. z udziałem ks. Arcybiskupa Nominata w 
dniu 13 maja.

 adalbert

czas braci 
ŚwięteGO wOJciecha

Czekały nas święcenia biskupie. Przygo-
towania do nich rozpoczęliśmy bezpośrednio 
po świętach. Były to prace porządkowe w 
otoczeniu kościoła, domu katechetycznego 
i plebanii, przy których pomagało kilkunastu 
parafian. Po porządkach zabrano się też do 
innych prac, np. naprawy wyłamanych i luź-
nych płytek stopni na schodach do kaplicy, i 
kościoła. Prace zakończono 25 kwietnia. 28 
kwietnia posadzone zostały w gazonach i 
skrzynkach piękne żółte bratki. Uzupełniono 
ziemię i wysadzono 200 sztuk kwiatów. 

Po generalnych porządkach w kościele 
i kaplicy przystąpiono do dekoracji wnętrza. 
Na ołtarzu głównym w kościele zamontowa-
no greckie krzyże, które będą w przyszłości 
stałym elementem wyposażenia zarówno 
ołtarza, jak i nowej ambony. Dekoracje te 
nawiązują do form użytych na Kalwarii w Do-
linie Śmierci. Zamontowano herby, zarówno 
biskupa Nominata jak i głównego konsekrato-
ra kardynała Bertone. Wnętrze świątyni przy-

zmiany  
w OtOczeniu kOŚciOła

ozdobiono wstęgami i kwiatami, a zewnątrz 
zawisły flagi. Wszystko było gotowe już 29 
kwietnia. To wszystko dzieło kilkunastu ludzi 
pod kierunkiem pani Aleksandry Kośmiei i ks. 
Dariusza Sobczaka.

Podczas tegorocznej zimy częściowemu 
zniszczeniu uległy schody wejściowe do ple-
banii. Firma kamieniarska wykonała naprawy 
i prace zakończono także 29 kwietnia. 

28 kwietnia ustawiony został nowy krzyż 
misyjny na miejscu starego krzyża, którego 
dalsze użytkowanie groziło przewróceniem 
podczas większego powiewu wiatru. Nowy 
krzyż wykonany jest z jednego bala drewna 
modrzewiowego, które pochodzi z nadmor-
skich lasów koło Międzyzdrojów. Poświęcenia 
nowego krzyża dokonał Jego Ekscelencja 
ks. abp Jan Pawłowski w dniu 13. maja, co 
uwiecznione zostało odpowiednim napisem 
na tabliczce zamontowanej na krzyżu. Przy 
okazji odnowiono pozostałe tabliczki.

Tak więc dzięki ekipom fachowców i 
pomocy parafian zrobiło się ładnej i bez-
pieczniej.

wasz Obserwator

nieliczni tylko są do tego zdolni. A przecież 
modlitwa może być niezwykle pomocna w 
wielu życiowych sytuacjach, nie tylko tragicz-
nych (śmierć, ciężka choroba, uzależnienia), 
ale i radosnych. Przez modlitwę człowiek 
zbliża się do Stwórcy.

 Na następnym spotkaniu uwielbialiśmy 
Miłosierdzie Boże Koronką do Miłosierdzia 
Bożego oraz fragmentami z Dzienniczka św. 
Siostry Faustyny. Tę koronkę podyktował 
Pan Jezus s. Faustynie jako modlitwę na 
przebłaganie i uśmierzenie gniewu Bożego. 
„przez odmawianie tej koronki – powiedział 
Pan Jezus zbliżasz ludzkość do mnie. Dusze, 
które będą odmawiać tę koronkę, miłosierdzie 
moje ogarnie”.

Tematem ostatniego spotkania była „Pra-
ca”. Należy zadać sobie pytanie o moją pracę 
duchową, czy we mnie jest praca duchowa? 
Co to jest praca duchowa i na czym ona po-
lega? Na czym polega troska o moja pracę 
duchową, troska abym wzrastał w miłości 
czynnej!

krystyna G



kalia 
drzewa, krzewy i rOŚliny 

Kalia, cantedeskia (Zan-
tedeschia Spreng), roślina z 
rodziny obrazowatych. 

Ojczyzną jej jest środkowa 
i południowa część Afryki. 
Zwana  błędnie Kallą, Kalią, 
Kalijką. W swej ojczyźnie Afry-
ce porasta bagna i mokradła, 

które w tropikach wysychają, gdy lato. 
Jest rośliną o szeroko strzałkowatych 

liściach osadzonych na prostych ogonkach. 
Jej kwiatostan charakterystyczny dla obra-
zowatych Araceae, posiada kolbę otoczoną 
białą pochwą. Osiąga 80 cm wysokości. 

Ta która Grób Pański w naszym kościele 
ozdobiła to Zantendeschia aethiopika. Spo-
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fot. Andrzej Rudnicki

czas mediów 
fOrum i kOnferencJa

internet a relacJe
„Internet a relacje międzyludzkie”, pod takim 
hasłem odbyła się 6 maja br. w Operze Nova 
konferencja zorganizowana przez Diecezję 
Bydgoską, Urząd Marszałkowski, Urząd 
Miasta oraz uczelnie wyższe z naszego 
miasta.

Zaproszono wielu specjalistów, na co 
dzień zajmujących się tematem Internetu. 
Szczególnymi gośćmi byli Mons. Giuseppe 
Scotti – Sekretarz Papieskiej Rady ds. Środ-
ków Społecznego Przekazu oraz ks. Prof. 
Giuseppe Costa – Dyrektor Wydawnictwa 
Watykańskiego LEV (patrz foto - kolejno od 
lewej - G. Scotti i G. Costa).

W czasie konferencji bliżej przyglądano 
się problemom: zagrożeń związanych z 

i Forum
25 kwietnia 2009 r. w parafii św. Józefa 

Oblubieńca NMP w Warszawie (na Kołe) 
o 9.30 Mszą św. pod przewodnictwem ks. 
kan. dr Zbigniewa Godlewskiego w asyście 
dwóch księży rozpoczęło się I Forum Prasy 
Parafialnej Archidiecezji Warszawskiej i 
Diecezji Warszawsko-Praskiej, w którejk 
uczestniczyli nasi przedstawiciele. (więcej 
w najbliższym wydaniu)

fundacJa „wiatrak”
ul. bołtucia 5, 85-791 bydgoszcz

sekretariat@wiatrak.org.pl
www.wiatrak.org.pl
www.janpawelii.pl

tel. +48 (52) 32-34-810, fax 32-34-811

W ramach Fundacji „Wiatrak” działają:  
Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak”; Po-
radnia „Wiatrak”; Klub Integracji Społecz-
nej „Wiatrak”; Warsztat Terapii Zajęciowej 
„Wiatrak”; Parafialny Klub Sportowy „Wia-
trak” (kontakt poprzez Fundację)
konto bankowe fundacji „wiatrak” 
49 1320 1117 2045 5859 2000 0003
fundusz budowy  
domu Jubileuszowego 
06 1320 1117 2045 5859 2000 0001

SpoTkAnie LedniCkie Już 6 CzerwCA 2009! 
Rezerwujcie więc czas i energię, organizujcie się w grupy, już teraz 
zacznijcie myśleć o spotkaniu oraz o transporcie. 
Hasłem tegorocznej Lednicy jest wezwanie: „Rozpoznaj czas!” Ra-
zem z nami Chrystusa wybierze cała młoda Europa!

o. Jan Góra

Lednicka Ambasada

duszpasterstwo akademickie dominikanów 
ul. Kościuszki 99, 61-716 POZNAŃ 

tel. (0-61) 850 47 18; fax (0-61) 850 47 58 
www.lednica2000.pl

nieumiejętnym korzystaniem z Internetu, 
językowi, którym posługują się Internauci, 
etyki w sieci oraz temu, co nowego pojawiło 
się w naszym życiu, odkąd pojawiła się ta 
„niezwykła sieć”, jaką jest Internet.

Po wysłuchaniu wystąpień prelegentów 
oraz dyskusji panelowych mogę z całym 
przekonaniem stwierdzić, że Internet to 
ogromne dobro, a nawet, jak ujął to ks. Dr 
Mariusz Kuciński „dar od Boga”.  Ale co 
ważniejsze, aby naprawdę był on dobrem 
należy umieć z niego korzystać, bo jeśli 
korzysta się bezmyślnie to może stać się 
naszym wrogiem.

Internet jest źródłem wiedzy, co nie 
znaczy, że zastępuje książki, jest źródłem 
informacji, co nie znaczy, że zastąpi inne 
media, jest kanałem przez który możemy 
porozumiewać się z innymi ludźmi, co nie 
znaczy, że zastąpi nam kontakt twarzą w 
twarz. Jednym słowem – Internet może nam 
życie usprawnić, ale nie ma spowodować, 
że zaczniemy żyć innym życiem – wirtual-
nym.

zofia rudnicka

ruch na rzecz Godności  
Osób niepełnosprawnych  

„wyzwanie”  
ul. Bołtucia 5, 85-791 Bydgoszcz   

(KRS 0000324174). 
Powołany został do podejmowania działań 
zmierzających do zmiany negatywnych po-
staw, uprzedzeń i stereotypów społecznych 
wobec niepełnosprawności  oraz populary-
zowaniu wzorów godnego życia osób nie-
pełnosprawnych. Biuro Ruchu mieści się 
na parterze  przy biurze parafialnym. Czyn-
ne w każdą środę 17:30-19:00. (a w każdą 
czwartą środę miesiąca gabinet pedago-
giczny MOSSA). Serdecznie Zapraszamy.

Kontakt: 
halina Jankowska (prezes), tel. 052-323-
48-34  * ks. wojciech retman (wicepre-
zes), tel. 052-48-46 (w parafii)
E-mail: ruchwyzwanie@gmail.com

Jeśli chcesz okazać swoją pomoc
82102014750000850201434679
pkO bank pOlski

tyka się odmiany w uprawach doniczkowych 
o barwach kwiatów żółtych, lilioworóżowych, 
fioletowych o nakrapianych liściach. W 
uprawach ogrodniczych bywa rośliną trudną 
i pracochłonną, jest delikatna i podatna na 
choroby. 

Rozmnaża się z kłączy tworzących bul-
wiaste odrosty. Wszystkie części  zantchen-
deschii zawierają trujące alkaloidy. Tropikalna 
piękność bywa często zabójcza. 

W różnych opisach, dotyczących tego 
piękna roślinnego najwięcej jest opisów 
dotyczących samych warunków upraw i wy-
magań rośliny w naszej strefie klimatycznej, 
jak jej samej. 

Podziwiajmy więc kwiat i liście dla ich 
egzotycznej urody, które może dodać tylko 
majestatycznego piękna miejscu w którym 
została wyeksponowana. 

marek



Dla (nie tylko starszych) dzieci

uzupełnianka 
maJOwa 
(OPRACOWAŁ KFAD)

Czeka na Was nagroda niespodzianka. 
Termin nadsyłania rozwiązań do 14. czerw-
ca 2009 r. Nadsyłając rozwiązanie, podajcie 
swój adres i koniecznie napiszcie ile macie 
lat. Na autora poprawnego rozwiązania 
czeka nagroda - niespodzianka. 

Poprawne rozwiązanie „KropkoGramu” 
brzmiało: „lany pOniedziałek”. Nagro-
dy za prawidłowe rozwiązanie  „KropkoGra-
mu” otrzymuje: weronika ceglarska, zam. 
w bydgoszczy przy ul. sobieszewskiej 2. 
Gratulujemy. Nagrodę czeka w zakrystii.

krOpkOGram
Oto kolejna zabawa z „Kropkogramem”. Za 
pomocą zaszyforwanego alfabetu odgad-
nijcie tajemniczy wyraz, który kryje się pod 
ukrytymi literami. Wystarczy porównać jak 
zaszyfrowano litery i podać dwuwyrazowe 
rozwiązanie. 

1 N I W A
2 R A A N
3 G R W O
4 T R A J
5 N O Ł O
6 S A S Y
7 K R A K
8 K A A L
9 Z A E K
10 T A R Z
11 P R A J
12 O T N A
13 R E N T
14 T A A K
15 M A C A
16 G R N A
17 T R O T
18 S P C Z
19 M A I A
20 A L T Y

prawdziwa wiOsna
Nadeszła już bardzo ładna wiosna. Tra-

wa się zazieleniła, mlecze zakwitły i inne 
roślinki też pokazują, że są pięknie. Tylko 
patrzeć, jak zjawi się lato. W przedszkolu 
rozpoczął się na dobre czas beztroskich 
zabaw na świeżym powietrzu. Dzieci z 
wielką radością przywitały wiosnę na placu 
zabaw.

Ostatnio pokazałam im zabawę w 
„klasy”. Na początku dziwnie patrzyły, co 
ta „Johanna” rysuje, a później skacze po 
kratkach. Kiedy objaśniłam im, na czym ta 
zabawa polega, po kolei zaczęły się przyłą-
czać. Jedna z przedszkolanek również wy-
próbowała narysowaną planszę. Dzieciom 
spodobała się gra i gdy już nawet z nimi się 
nie bawiłam, to same sobie skakały. 

Bardzo się ucieszyłam, kiedy zoba-
czyłam, że kolejna nowość została dobrze 
przyjęta. 

znaczenie wyrazów: 
[1] Więcej niż milczek [2] Odpowiednik 
Wielkiego Postu u muzułmanina [3] Miasto 
na trasie Łowicz – Augustów [4] Miejski po-
ciąg [5] Tragi do noszenia niemowlaka [6] 
Angielska rasa kur [7] Jerzy – znany aktor 
i satyryk [8] Ludożerca [9] Urocze miejsce, 
nazwa występuje w pieśni maryjnej [10] 
Mistrz na parkiecie [11] Bieg w terenie [12] 
Sofa [13] Autor „Chłopów [14] Ajer nad 
stawem [15] Forma odlewnicza [16] Kara 
pieniężna [17] Szybkie bezładne gadanie 
[18] Łącznik do akt [19] Sierotka z bajki 
[20] Manele rupiecie.

Wpisz brakujące litery do diagramu. Te z 
wyróżnionych pól dadzą rozwiązanie, które 
należy nadsyłać na adres redakcji listem, 
pocztą elektroniczną lub włożyć do skrzynki 
„Poczty parafialnej” do 14. czerwca 2008 r. 
Losujemy nagrodę niespodziankę. Autorów 
rozwiązań prosimy o podawanie wieku. 

Hasło uzupełnianki z poprzedniego wy-
dania brzmiało: „alleluJa nasz pan  
żyJe”. Nagrodę wylosował benedykt 
szmyt zam. w bydgoszczy przy ul. kon-
federatów barskich 4. Gratulujemy. Na-
grodę można odebrać w zakrystii.

Takie misie
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Oprócz zabawy na dworze dzieci przed-
szkolne malują, rysują, wycinają, kleją w 
swoich salkach. Najstarsze (4-5 lat) uczą 
się również pisać, liczyć. Co jakiś czas 
powtarzają to, czego się nauczyły, np. po-
przez zmienianie daty w kalendarzu, liczenie 
sztućców czy talerzy potrzebnych do obiadu. 
Każdy dzień przynosi coś nowego. 

Sama również się uczę, bo do każdego 
dziecka trzeba podchodzić indywidualnie, 
dostrzegać jego potrzeby, ale też nie robić 
tego automatycznie, by nie zatracić moty-
wacji dziecka do samodzielnego wysiłku np. 
przy ubieraniu.

Podoba mi się praca z dziećmi, gdyż 
dzięki maluchom można po dziecięcemu 
spojrzeć na świat, oderwać się od innych 
spraw, a i one są wdzięczne osobom oka-
zującym im cierpliwość i zrozumienie. 

asia

W imieniu ks. Proboszcza jak i własnym 
serdecznie dziękuję wszystkim członkom 
różnych wspólnot, jak i parafianom, za 
wszelkie prace porządkowo-przygotowaw-
cze związane z świętami Zmartwychwstania 
Pańskiego, oraz za prace przygotowawcze 
i porządkowe związane ze święceniami 
biskupimi ks. prałata Jana Romeo Paw-
łowskiego. 

Dziękuję za oprawę liturgiczną Triduum 
Paschalnego, udział w nabożeństwach, Ad-
oracji Grobu Pańskiego i wszelką pomoc. 

Wyrażam wdzięczność również Bra-
ciom z Towarzystwa Świętego Wojciecha 

pOdziękOwanie seJmikOwe
Regionu Bydgoszcz i członkom naszych 
wspólnot Drogi Neokatechumenalnej  
za pomoc w utrzymaniu ładu i porządku 
podczas uroczystej Mszy konsekracyjnej  
w dniu 30 kwietnia. 

Za wszystko Wszystkim Bóg zapłać!
krzysztof drapiewski

Koordynator Sejmiku Parafialnego

Od redakcji
Serdecznie dziękujemy za nadesłane 

życzenia z okazji Uroczystości Zmartwych-
wstania Pańskiego , listy i inne dowody 
pamięci.

Bóg zapłać



Ludzie z pomnika (128)

To postać, o której niewiele wiadomo. 
Nazwisko jego umieszczone jest na tabli-
cach naszego pomnika i zapewne to, co 
mogłem zebrać, dotyczy tej postaci. To za-
pewne jedyny człowiek, który spoczywa w 
Dolinie Śmierci, a nie został tu rozstrzelany.

Był rodowitym bydgoszczaninem. Uro-
dził się w 1904 roku, jednak nie zdołałem 
ustalić dokładnej daty urodzenia i miejsca 
zamieszkania. 

Po Szkole Powszechnej rozpoczął pra-
cę i naukę zawodu odlewnika w Warszta-
tach Kolejowych (dzisiejsza PESA). 

W chwili wybuchu II wojny pracował jako 
odlewnik formierz w fabryce Blumwego przy 
ulicy Nakielskiej.

Zatrzymany został przez Gestapo  
13. października 1939 roku na Starym Ryn-
ku. Po wyjściu z kościoła farnego po polsku 
zaczął dyskusję na temat dopiero co usły-
szanego kazania w kościele. 

marcin 

 michałOwski

Jedna z osób z Bydgoszczy wspominała 
mi kiedyś, że była świadkiem, jak Gestapo 
wyprowadzało laboranta z jego mieszka-
nia. Chodziło zapewne o Sylwestra Dziurlę 
opisanego w odcinku 93 niniejszego cyklu 
(Na O Nr1/2006). Gdy konwojenci z aresz-
towanym wyszli na zewnątrz, to jeden z 
mężczyzn rozmawiał głośno o kazaniu uży-
wając języka polskiego. Konwojenci od razu 
brutalnie go włączyli do już aresztowanego i 
zabrali z sobą. Jak wspomina, wyglądało to 
tak, jakby ów mężczyzna prowokował swój 
los. Wszyscy idący wówczas odstępowali od 
niego, a on głośno wygłaszał swoje racje. 

O tym incydencie wspominała również 
jedna z osób rozmawiając ze mną przy oka-
zji opisu innych wydarzeń.

W książce „Pierwsze miesiące okupa-
cji w Bydgoszczy” BTN 1967, znajduje się 
raport konwoju Gestapo, że zatrzymany zo-
stał  jakiś „Martin Michalowski” pod zarzu-
tem publicznego używania języka polskiego 
i podburzania ludności przeciwko zarządze-
niom niemieckim. Odprowadzony został do 
siedziby Gestapo przy ulicy Chodkiewicza. 
Brak jest jednak w raporcie miejsca zatrzy-
mania.  Istnieje duże prawdopodobieństwo, 
że chodzi o tą samą osobę. 

Z fragmentów innego raportu wynika, 
że ów „Martin Michalowski” zabrany został 
wraz z innym Polakiem z Gestapo w dniu 
17 października razem z 28 innymi osobami 
wiezionymi z obozu dla internowanych z uli-
cy Gdańskiej do Fordonu. 

Istnieje też dziwny dopisek „nie roz-
strzelany – samobójca”. Nie wiadomo, czy 
Michałowski już nie żył w chwili zabrania go 
z obozu, został zabity, czy też popełnił sa-
mobójstwo, lub nie wytrzymał represji i po 
prostu zmarł.  Razem z innymi rozstrzela-
nymi w tym dniu miejscem jego spoczynku 
została jednak Dolina Śmierci.

opracował kfad

od autora: 
Niestety - dziś więcej danych nie mogę podać. I jak 
wspomniałem, na pomniku Doliny Śmierci jest tabli-
ca z napisem „Michałowski Marcin – robotnik”, stąd 
moje przypuszczenie, że chodzi o tę osobę.

Materiały źródłowe: 
„Pierwsze miesiące okupacji niemieckiej w Bydgoszczy. 
BTN 1967; Fragmentaryczne informacje kilku osób o 
zajściu na Starym Rynku w dniu 13 października 1939. 
Osobiste porównanie informacji i opisu aresztowania 
Sylwestra Dziurli.
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aktywnOŚĆ Świecka
Licznym udziałem we Mszy św. o północy 

pożegnaliśmy rok 1997 i rozpoczęliśmy 1998. 
Powitaliśmy rok ważnych rocznic - XV-lecia 
parafii i XX -lecia pontyfikatu Jana Pawła II. 
To również rok wzrostu aktywności wspólnot 
świeckich, które działały w parafii. 

Rok rozpoczęliśmy koncertowo. 1 stycznia 
wysłuchaliśmy koncertu kolęd dedykowa-
nemu ks. Zygmuntowi z okazji urodzin w 
wykonaniu Chóru „Fordonia”. 

W styczniu z koncertem kolęd wystąpił też 
Kwartet Pomorski, który również tego roku, 
w Wielki Czwartek, przedstawił nam dzieło 
Haydna „Ostatnie siedem słów Pana Jezusa 
na Krzyżu”. 

W lutym wysłuchaliśmy koncertu kolęd i 
pastorałek Scholi Dziecięcej „Jagiellonki” pod 
kierunkiem byłego wikariusza ks. Mirosława 
Bużana. Dzieci miały okazję uczestniczyć w 
Jasełkach pokazanych przez nasze Kółko 
Misyjne pod kierunkiem Siostry Ewy Rudzkiej 
(SSpS). Należałoby też wspomnieć sierpnio-

wy występ chóru w Mohylewa z Białorusi.
Swą aktywność rozwijały wspólnoty świec-

kie, a szczególnie: Grupa „Dąb”, Straż Mar-
szałkowska, DA „Martyria” i CKK „Wiatrak”. 
Młodzi parafianie przygotowywali: dekoracje 
w kościele z okazji świąt wielkanocnych, 
urządzili „drzwi otwarte” w CKK i na przemian 
z Grupą „Dąb” rozpoczęli (po raz pierwszy) 
prowadzenie nabożeństw majowych przy 
figurze MB Fatimskiej. W taki sam sposób 
prowadzono nabożeństwa czerwcowe przy 
krzyżu misyjnym, a także włączyli się w or-
ganizację Fordońskiego Festynu Maryjnego, 
a we wrześniu Festynu Szkolnego.

Grupa „Dąb” w dniu Festynu zorganizowała 
przy ognisku spotkanie z misjonarzem z 
Kamerunu ks. Dariuszem Pezdą. 

11 lutego we wspomnienie NMP z Lourdes 
po Mszy św. dla chorych zorganizowano dla 
nich spotkanie z ks. Proboszczem Zygmun-
tem przy ciastku, kawie i herbacie, na które 
przyszło ponad 70 osób. 

W maju członkowie Grupy „Dąb” zakon-
serwowali i odnowili krzyż misyjny. Orga-
nizowano też comiesięczne Dni Fatimskie 
(21 dnia miesiąca z procesją różańcową po 
ulicach naszych osiedli). Z okazji tych dni 
były spotkania ze szczególnymi gośćmi: np. 
z ks. Tomaszem Cylem, salezjaninem ks. 
Ryszardem Falkiewiczem i innymi. 

Za zgodą ks. Proboszcza czynnie włączo-
no się w akcję prowadzoną przez Diecezję 
Częstochowską (za aprobatą Episkopatu 
Polski) pod hasłem „Parafia dla parafii”, której 
celem była pomoc powodzianom z południa 
Polski. Zorganizowaliśmy trzykrotną zbiórkę 
ofiar od parafian dla parafii Grudza (d. wo-
jewództwo jeleniogórskie), dokąd delegacja 
parafian zawiozła pieniądze . Duża ofiarność 
spowodowała, że miejscowy proboszcz ks. 
Zbigniew Domiński odnowił zniszczony przez 
powódź kościółek filialny w Proszowej.

Straż Marszałkowska, za swą działalność, 
została obdarowana przez ks. Zygmunta 
nowymi strojami składając w Wielki Czwartek 
złożyła ślubowanie, a od następnego dnia 
objęła całodobową wartę honorową przy 
Grobie Pańskim. Zwyczaj ten bardzo charak-
terystyczny i piękny przetrwał 6 lat i szkoda, 
że nie istnieje do dziś Był bowiem czymś 
wyjątkowym dla Bydgoszczy, a w Wielką So-
botę wielu mieszkańców miasta przyjeżdżało 
z dziećmi, aby pokazać im wartowników i 
zmiany warty. W parafii odbyło się także II 
Bydgoskie Spotkanie Prasy Parafialnej pod 
patronatem „Na Oścież”, Archidiecezjalne 
Spotkanie Ruchów Młodzieżowych, spotka-
nie dyrektora bydgoskiej „Caritas” z ruchami 
charytatywnymi, a także pracowało Koło 
Synodalne.

Pod koniec 1998 roku mieliśmy 27 różnych 
wspólnot. Wymagało to współpracy między 
grupami, by nie podejmować niezależnie 
podobnych działań. 

Dlatego 18 września, podczas spotkania 
kapłanów, sióstr zakonnych i liderów wspól-
not powołany został Sejmik Parafialny. Jego 
hasłem stały się aktualne do dziś słowa: 
„Wspólnym trudem służymy rodzinie parafial-
nej”. Sejmik istnieje i pracuje do dziś. (cdn).

kfad 

O mojej parafii (53)



28 marca 2009
Nikodem Andrzej Jeziorski  

ur. 27.12.2008
Dawid Dyra  

ur. 2.01.2009
12 kwietnia 2009
Łukasz Łempiński  

ur. 3.01.2009
Maja Majchrzak  
ur. 19.11.2008

Michalina Surmicka  
ur. 16.01.2009

Tomasz Żelazny  
ur. 24.02.2009

Sebastian Idczak  
ur. 12.02.2009

Zuzanna Marianna Domerau  
ur. 22.01.2009

Maja Klarkowska  
ur. 27.12.2008

Szymon Adrian Brakowski  
ur. 9.01.2009

Darian Markowski  
ur. 9.12.2008

Maciej Gutkowski  
ur. 5.03.2009

Alan Piotr Sekita  
ur. 25.08.2008

Aleksander Lulaj  
ur. 3.01.2009
Laura Ortel ur.  

1.03.2009
Kinga Brauer  

ur. 22.02.2009
Weronika Marta Kolasa  

ur. 19.01.2009
Jan Franciszek Wojciechowski  

ur. 13.02.2009
Klara Maria Pliszka  

ur. 22.07.2008
26 kwietnia 2009

Milan Jakub Kuchociński  
ur. 25.10.2008
Victor Górski  

ur. 17.01.2009
Jakub Paweł Guzik 

ur. 23.12.2008
Amelia Anastazja Pawlik  

ur. 16.05.2008
Jakub Dwornik  
ur. 19.12.2008

Martyna Raczyńska  
ur. 28.02.2009

Julia Krzyżanowska  
ur. 20.12.2008
Zuzanna Panfil  
ur. 17.01.2009

sakrament chrztu Św.
Sakrament sprawowany jest przy 
udziale wspólnoty parafialnej  
w czasie niedzielnej Mszy św.  
o 13.00. Dziecko zgłaszają rodzi-
ce w Biurze Parafialnym podając 
kandydatów na chrzestnych, tj. 
osoby ochrzczone, bierzmo-
wane, praktykujące, mające 
ukończone 16 lat (jeżeli żyją w 
małżeństwie musi to być zwią-
zek sakramentalny). Zgłaszając 
dziecko do Chrztu św. trzeba 
przedstawić  skrócony odpis aktu 
urodzenia dziecka z USC. Kate-
cheza odbywa się zawsze przed 
Chrztem św. w sobotę po Mszy 
św. o 18.30. Najbliższe terminy 
Chrztu św.: 24. maja oraz 14 i 28 
czerwca br. roku.

sakrament małżeństwa
Osoby pragnące zawrzeć zwią-
zek małżeński powinny zgłosić 
się do Biura Parafialnego celem 
ustalenia terminu ślubu i spisania 
protokołu na 3 miesiące przed 
ślubem. 

pOGrzeb
Przy zgłoszeniu należy przedło-
żyć odpis aktu zgonu z USC.

infOrmacJe 

Kompendium (39)

Pytania i odpowiedzi
Redakcja „Na oścież” postanowiła przybliżyć Czytelnikowi 

wszystkie podstawowe prawdy wiary zawarte w Kompendium Ka-
techizmu Kościoła Katolickiego. Oto kolejna część 

dział druGi -   
wyznanie wiary chrzeŚciJańskieJ (31)

rozdział drugi
„Jezus chrystus pOczął się z ducha ŚwięteGO, 

narOdził się z maryi panny”
102. Jakie były przygotowania do misteriów Jezusa?
Bóg przygotowywał przyjście Syna Bożego w ciągu wieków. Kościół 
aktualizuje to oczekiwanie celebrując liturgię Adwentu. Oprócz 
mrocznego oczekiwania w sercach pogan, Bóg przygotowywał przyj-
ście swojego Syna przez Stare Przymierze, aż do Jana Chrzciciela, 
ostatniego i największego z proroków.
103. czego naucza ewangelia o misteriach narodzenia i dzie-
cięctwa Jezusa?
Na Boże Narodzenie chwała nieba objawia się w słabości dziecka; 
obrzezanie Jezusa jest znakiem włączenia Go do ludu izraelskiego 
i figurą naszego chrztu; Objawienie (Epifania) jest ukazaniem się 
Jezusa jako Mesjasza Izraela wszystkim narodom; w Ofiarowaniu w 
świątyni wraz z Symeonem i Anną cały oczekujący Izrael wychodzi 
na spotkanie swego Zbawcy; ucieczka do Egiptu i rzeź niewiniątek 
zwiastują, że całe życie Chrystusa będzie naznaczone prześlado-
waniem; Jego powrót z Egiptu przypomina wydarzenia Wyjścia i 
przedstawia Jezusa jako ostatecznego wyzwoliciela.
104. Jaką naukę przekazuje nam ukryte życie Jezusa w naza-
recie?
Podczas życia ukrytego w Nazarecie Jezus dzielił sytuację więk-
szości ludzi. Pozwala ono każdemu człowiekowi jednoczyć się z 
Chrystusem poprzez najbardziej zwyczajne drogi życia, wypełnione 
modlitwą, prostotą, pracą życia rodzinnego. Poddanie się swojej 
Matce, Maryi, i Józefowi, domniemanemu ojcu, jest obrazem Jego 
synowskiego posłuszeństwa Ojcu Niebieskiemu. Maryja i Józef 
przyjmują w wierze tajemnicę Jezusa, nie zawsze ją pojmując.
(cdn) 
Źródło: „Kompendium Kościoła Katolickiego”, Jedność, Kielce 
2005

cO Oznacza dla mnie  
treść przytoczonych tu punktów kompendium  
katechizmu kościoła katolickiego (kkkk)?

Czy ja oczekuję przyjścia 
mojego Zbawcy, czy Go po-
trzebuję? 

Przyglądając się swojemu 
życiu, widzimy że podlegamy 
prawu odwetu, prawu żądzy, 
że czynimy czyny ojców na-
szych. Jeżeli popełniamy jaki-
kolwiek grzech, jesteśmy jego 
niewolnikiem. Wyzwolić z nie-
go nas może tylko Syn Boży. (J 
8,34;36) 

Ale jest pytanie podstawo-
we: czy chcemy wyzwolić się z 
naszych grzechów, czy może 
jednak chcemy w nich trwać? 
Dzisiaj świat mediów i reklam 
podsyca wszelkie żądze w 
człowieku i pokazuje jakoby 
ich spełnianie było szczytem 
marzeń. 

Jeżeli naprawdę chcemy 
wyzwolić się z naszych grze-
chów to potrzebujemy Zbawcy. 

z kancelarii parafialneJ

Czy widzę, że godność 
człowieka, którą proponuje 
i ofiarowuje Bóg jest czymś 
wielkim? Ta godność w życiu 
codziennym czasem wydaje 
się całkowicie nieosiągalna. 
Ale Królestwo Boże buduje się 
osobistym wysiłkiem i „każdy 
gwałtem wdziera się do niego” 
(Łk 16,16). Naprawdę trzeba 
uwierzyć w tą możliwość, żeby 
z wiarą oddać się Jezusowi, 
nawet wbrew swej własnej ma-
łości. „Chrystus jest najwięk-
szym źródłem siły duchowej, 
jaką człowiek kiedykolwiek 
znał.”- pisał Mahatma Gandhi, 
a wspomniał o tym ks. Marek 
Januchowski w kazaniu 3 maja. 
Chrystus jest źródłem siły, trze-
ba się do Niego zwracać, bo 
jeśli w nas Duch nie zwycięży, 
nie zwycięży i dobro.            

 (ijP)

chrzty 
Ja ciebie chrzczę:  
w imię Ojca i syna  
i ducha Świętego

zmarli 
błogosławieni, 
którzy umierają  

w panu
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Benigna Klicikowska  
ur. 20.03.1933 zm. 25.03.2009

Ewa Cecylia Florczak  
ur. 14.12.1959 zm. 25.03.2009

Danuta Helena Bąk  
ur. 27.02.1947 zm. 26.03.2009

Jan Antoni Józef Rogala  
ur. 6.09.1937 zm. 3.04.2009

Irena Rozalia Konieczna  
ur. 2.09.1954 zm. 4.04.2009

Grażyna Aniela Wacholc  
ur. 22.07.1959 zm. 7.04.2009
Mirosława Anna Szczepańska  
ur. 10.03.1957 zm. 8.04.2009

Eugenia Chudzińska  
ur. 10.02.1916 zm. 11.04.2009

Wiktoria Wolna  
ur. 5.10.1925 zm. 26.04.2009

Marian Franciszek Paterek  
ur. 28.01.1926 zm. 30.04 2009

Z ksiąg parafialnych 8 maja 2009  
spisał Krzysztof D. 

18 kwietnia 2009
Adam Krzysztof Dembek 

Agnieszka Kempińska
19 kwietnia 2009

Piotr Kieruj 
Aleksandra Arleta Kowalczyk

Śluby 
Ślubuję ci miłość,  

wierność i uczciwość  
małżeńską

24 kwietnia 2009
Łukasz Nałęcz 

Dorota Anna Zawiszewska
Krzysztof Dysarz 

Karolina Jach
25 kwietnia 2009

Kalin Simeonov Kyuchukov 
Karolina Igielska

Krzysztof Andrzej Jaszczyk 
Monika Glama
Kacper Książek 

Elżbieta Wioleta Drzewiecka



5. kwietnia - niedziela palmowa. Odprawiona została uroczysta Msza 
św. o 8.15 poprzedzona procesją z palmami od grobu śp. ks. Zygmunta 
Trybowskiego. * O 16.00 i 19.45 wystawiono IX Misterium Męki Pańskiej 
w Dolinie Śmierci pt. „:Dlaczego mnie prześladujesz?”, z udziałem ok. 
12. tys. osób (więcej patrz na str. od 5 do 9 i 12).
8. kwietnia w wielką Środę przypadał dzień parafialnej Spowiedzi św. 
wielkanocnej z udziałem zaproszonych kapłanów z Dekanatu V.
9 kwietnia w Wielki Czwartek podczas celebracji ks. Proboszcz umył 
nogi 12 mężczyznom na znak Chrystusa Sługi.
10. kwietnia - w wielki piątek - nabożeństwo drogi krzyżowej w 
Dolinie Śmierci na Kalwarii zgromadziło kilkaset osób. Po liturgii rozpo-
częła się całonocna adoracja przy Grobie Pańskim prowadzona przez 
parafialne grupy i wspólnoty.
11. kwietnia - w wielką sobotę - do 22.00 trwała adoracja przy Grobie 
Pańskim i święcenie pokarmów od 8.00 do 19.00. O 22.00 rozpoczę-
ła się uroczysta Liturgia Wigilii Paschalnej zakończona po północy 
Procesją Rezurekcyjną.
12. kwietnia w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego cieszyliśmy 
się zwycięstwem Chrystusa nad śmiercią.
13. kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny 
19. kwietnia przypadała Niedziela Miłosierdzia Bożego. Uroczystą 
Msza św odprawiono o 8.30, która była okazją do ucałowania relikwii 
św. Faustyny. Kilkudziesięciu parafian oddało krew w tzw. „krwiobusie”, 
który był otwarty przy kościele od 8.00 do 14.00.
30. kwietnia odbyły się święcenia biskupie ks. prałata Jana Pawowskiego. 
Głównym konsekratorem był legat papieski ks. kard. Tarcisio Bertone  
z Watykanu, a współkonsekratorami abp Alfio Rapisarda i ks. bp Jan 
Tyrawa z udziałem ks. Prymasa Polski kard. Józefa Glempa i ponad 20 
biskupów, członków Kapituły Bydgoskiej i licznie zgromadzonych kapła-
nów i kleryków. TVP3 prowadziła bezpośrednią transmisję, a TV Trwam 
(retransmisję) uroczystości (więcej na str. 2)
13. maja celebrowano pierwszy tegoroczny Dzień Fatimski z udziałem 
ks. abpa Jana Pawłowskiego, który przewodniczył celebracjom i poświę-
cił nowy parafialny krzyż misyjny.
16. maja ponad stu młodych parafian przyjęło sakrament bierzmowania. 
Uroczystości przewodniczył ks. bp Jan Tyrawa.
17. maja odbył się MIXER, festyn parafialny zorganizowany przez 
Fundację „Wiatrak”
24 maja o 10.00 Msza św i I Komunia św. dzieci.
Od 1 czerwca zmienia się niedzielny porządek Mszy św. i nie będzie 
Mszy św. o 17.00, a będą o 18.30 i 20.00 (w czerwcu lipcu i sierpniu).
6 czerwca spotkanie młodych na Polach Lednickich.
7 czerwca o 10.00 Msza św. dla dzieci klas trzecich szkoły podstawowej 
w pierwszą rocznicę I Komunii św. * Będą zbierane ofiary, przeznaczone 
na finansowanie obiadów dla dzieci i młodzieży naszej parafii.
13. czerwca o 18.30 II Nabożeństwo Fatimskie.
11 czerwca to Uroczystość Bożego Ciała. Po Mszy św. o 8.30 ru-
szy Procesja do 4 ołtarzy (w miejscach jak w ubiegłym roku) ulicami: 
Bołtucia, Fiedlera, Berlinga, Kleina, Albrychta, Wańkowicza. W Boże 
Ciało nie będzie Mszy św. o 10.00 i 13.00. Po procesji odprawiona zo-
stanie Msza św. recytowana. Prosimy o udekorowanie okien i balkonów 
naszych mieszkań symbolami religijnymi (są do nabycia w kiosku para-
fialnym). W Boże Ciało i w Oktawie (od 12 do 18. czerwca) po Mszy o 
18.30, prosimy parafian o nie zastawianie samochodami terenu wokół 
kościoła.
nabOżeństwa czerwcOwe w dni powszednie po Mszy św.  
o 18.30 w kaplicy, a w niedzielę po Sumie o 8.30. Przy krzyżu misyj-
nym o 21.00 , które prowadzić będą grupy świeckich. * wymienianki 
roczne za zmarłych w każdą niedzielę przed Mszą św. o 10.00. * 
kOrOnka dO miłOsierdzia bOżeGO codziennie o 15.00 w kapli-
cy. * nOwenna dO mb nieustaJąceJ pOmOcy w każdą środę po 
Mszach św. o 8.30 i 18.30. * GOdzinki dO miłOsierdzia bOżeGO 
w każdy czwartek o 8.00 adoracja najświętszego sakramentu w każ-
dy piątek od 9.00-18.30 w kaplicy.
biurO parafialne czynne (pn-pt) 9.00-10.00 i 16.00-17.00.

infOrmuJemy - zawiadamiamy

pOziOmO: [1f] Harcerski oddział [2a] Nagonka na zwierzynę [2l] 
Asysta ważnej osobistości  [3f] Potrzebny w Środę Popielcową [4a] 
Egzamin dojrzałości [5f] Wydzielina mszycy [5m] Określona dawka 
żywności [7a] Sprzęt do gry w tenisa [7k] Na przykład lakmusowy 
[9a] Inaczej maneż [9h] Glob ziemski [10m] Drobna miłostka [11G] 
Symbol zakończenia budowy [12a] Miasto nad Jeziorem Genewskim 
[12m] Narożnik budynku [13G] Pośredniczka małżeńska.
piOnOwO: 
[a6] Stolica Unii Europejskiej [b1] Główny posiłek dnia [c6] Miaż-
dżyca [d1] Paliwo do silników okrętowych [e6] Żona Klaudiusza [f1] 
Rezerwa [G5] Potocznie o paleniu fajki, że ktoś sobie [G10] Może być 
solny, lub chlebowy [J1] Kompozycja złożona z trzech elementów [J8] 
Światło osadzone w lichtarzu [l1] Część fraka [l6] Ogrom, natłok cze-
goś [m9] Roślina na łące [n1] Zacisze [O9] Dorosły owad [p1] Zabieg 
pielęgnacji paznokci u rąk [r9] Zimowy opad [s1] Ciemna wędlina.

Odgadnij wyrazy i odczytaj hasło wg podanego szyfru. Poszczególne 
wyrazy hasła oddzielone są nawiasami.  W rozwiązaniu wystarczy podać 
samo hasło. Oto szyfr: [(J4) (O10,G1,C10,G6,R5,A2) (P1,S8,F9,G7,N10) 
(A6,L2,O12,D12) (B3) (R10,C13,,H1,C12,H7) (O5,B7,C4,A8,R5) 
(K7,G3,L6.J13,O12,L9,R5) (L1,M10,B1,,H13,S2,J5,K5)].
Rozwiązania należy nadsyłać na adres pocztowy, poczty elektro-
nicznej  redakcji lub wrzucać do skrzynki „Poczty parafialnej” do  
14. czerwca 2009 roku. Rozwiązanie krzyżówki brzmiało: „zmar-
twychwstanie pana dałO nam życie wieczne, ale trO-
ska O nie należy dO nas”. Nagrodę otrzymuje małgorzata mo-
stek, zam. w bydgoszczy, przy ul. łabendzińskiego 1. Gratulujemy. 
Nagrodę można odebrać w zakrystii.

znaczenie wyrazów

telefOny
323-48-33 ks. proboszcz Jan Andrzejczak
323-48-45 ks. Krzysztof Buchholz; 323-48-42 ks. Ryszard Szymkowiak
323-48-41 ks. Janusz Tomczak;  323-48-46 ks. Wojciech Retman
323-48-43 ks. Dariusz Wesołek;  323-48-44 ks. Marek Januchowski

biuro parafialne (tel. (052) 323-48-35 lub 346-76-25 od poniedziałku do 
piątku od 9.00 do 10.00 i od 16.00 do 17.00.

Dziękujemy autorom tekstów i Czytelnikom za listy. Skład ukończono i od-
dano do druku 22. maja 2009 r. Następne wydanie „Na oścież” planowane 
jest 21. czerwca 2009 r.
Miesięcznik parafialny „Na Oścież” 
Redaguje kolegium, ks. Wojciech Retman (asystent kościelny) * Adres: ul. Bołtucia 5,  85-
796 Bydgoszcz; naosc@mbkm.pl * www.naosciez.pl * Materiałów nie zamówionych re-
dakcja nie zwraca. Zastrzega się również prawo do zmiany tytułów, skrótów i redakcji ma-
teriałów * Wydawca: rzymskokatolicka parafia matki boskiej królowej męczenników 
w bydgoszczy.

msze Święte w naszym kOŚciele:  
w dni powszednie: 7.00 8.30 17.00(*) 18.30 

w niedziele i święta: 
7.00  8.30  10.00  11.30  13.00   

13.30(**) 17.00(***)  18.30, 20.00(****) 
(*) - odprawia się od poniedziałku do piątku, poza okresem kolędy; (**) - odprawia się  

w niedziele w kaplicy parafialnej dla głuchych; (***) - nie odprawia sie w czerwcu, lipcu  
i sierpniu; (****) - odprawia sie w czerwcu, lipcu i sierpniu

krzyżówka maJOwa 
OPRACOWAŁ RASKE WIDIP
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18 5/2009

Transmisja nabożeństw na stronie internetowej www.mbkm.pl;

Od redakcJi: przygotowywane jest specjalne wydanie „na 
Oścież”, z okazji uroczystości święceń biskupich ks. Jana 
pawłowskiego. na prace konkursu fotograficznego [patrz nr 
4(169)/2009] czekamy do dnia 30. czerwca 2009 .br.  
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Śladem listu z poprzedniego wydania 
„na Oścież” redakcja nawiązała kontakt  
z ks. Jarosławem wiśniewskim - misjo-
narzem z uzbekistanu. Jednocześnie 
uznała, że warto przybliżyć Jego sylwet-
kę czytelnikom. w kilku odcinkach ks. 
Jarosław opowie, jak doszedł do dzisiej-
szego momentu życia. 

Choć to było całkiem nie tak, bo nie przy-
znawałem się o tym nikomu, to z daleka 
widzę, że Pan szykował mi drogę. Byłem 
częstym gościem w seminaryjnej bibliotece 
i choć czytałem tam Nietsche’go i innych 
„anarchistów” to jednak ten czas nie był 
zmarnowany.

Tak samo jak nie powiem, by traceniem 
czasu była wizyta w Krakowie i próba 
startowania na Uniwersytet Jagielloński. 
Na arabistykę nie zdałem, a propozycję 
wstąpienia na rosyjski bez egzaminu od-
rzuciłem. Byłem hardy. Po roku jednak 
zmiękłem i zdawałem na ten kierunek w 
Opolu dobrowolnie. Studiowanie to czas 
dojrzewania. Kolejne guzy jakie nabijałem 
sobie w dorosłości miały mi pokazać jakie 
jest to życie w PRL-u, bez retuszu, nie ze 
szklanych ekranów.

Po roku rozterek próbowałem zdać na 
romanistykę w Sosnowcu. Nie byłem prze-
konany do tego co robię. Oblałem po raz 
kolejny. W poszukiwaniu przygód bardziej, 
niż dla zdobycia wiedzy czy zawodu odby-
łem jeden semestr w Szkole Nauczyciel-
skiej w Ostrołęce i w Olecku. Tam powróci-
łem do praktyk religijnych, tzn. przystąpiłem 
do spowiedzi, czego nie czyniłem ponad 3 
lata. W Krakowie, Opolu i Ostrołęce na-
potykałem dziewczęta, z którymi los mógł 
mnie związać na zawsze. 

Byłem jednak zbyt słabą „partią” i za 
mało poważnym człowiekiem, by plany do-

prowadzić do realizacji. Deo Gracias.
Potem była Armia. Po spowiedzi już się 

jej nie bałem. Miałem dziwne przeczucie 
„że sobie poradzę”. W tamtych czasach 
mawiano, że armia straszniejsza niż wię-
zienie, wiec intuicyjnie dążyłem do tego, by 
się tam znaleźć. Intuicja mnie nie zawio-
dła.

Wszystko co się tam stało na „Wybrze-
żu” wspominam jak jakiś sen. Choć były 
to zdarzenia przykre, ale młodość dodaje 
skrzydeł w najbardziej nieoczekiwanych 
chwilach. Mnie się przytrafiło przeżyć naj-
bardziej niezwykle chwile właśnie w wojsku 
w Lęborku (niebieskie berety) i w areszcie 
najpierw w Gdyni, potem w Gdańsku na 
Kurkowej 5. Podobno to najdłuższa ulica w 
mieście, bo można po niej chodzić latami i 
nie zobaczyć końca.

Ja na tej uliczce widywałem w 1985 roku 
Romualda Szeremietiewa i Adama Mich-
nika. Oni byli polityczni, a ja „nie wiadomo 
kto”. Chłopak, który nie chciał strzelać.

Jestem kapłanem białostockim z woli czy 
„ze strachu” ks. prof. Wojciecha Góralskie-
go, który w 1985 roku był rektorem w Płoc-
kim Wyższym Seminarium Duchownym i 
dowiedziawszy się, że „bywałem w aresz-
cie”, za niechęć do „służby wojskowej”, po-
radził mi „pójście do zakonu”. Niestety nie 
posłuchałem jego rady. 

Odwiedziłem Łomżę i rozmowa z prefek-
tem odniosła podobny skutek. 

Gdy potem w Białymstoku opowiadałem 
rektorowi ks. Edwardowi Ozorowskiemu 
z jakim strachem obcowali ze mną jego 
koledzy z sąsiednich diecezji, rubasznie 
śmiał się z tego. Swoiste poczucie humo-
ru to znana cecha, dziś, ks. abpa Edwarda 
Ozorowskiego, który podobnie jak jego po-
przednicy z „diecezji kresowych” jest swe-

Czy Msza św. może nie kończyć się bło-
gosławieństwem? Bywa tak, kiedy po Eu-
charystii jest jeszcze nabożeństwo. I przy 
okazji - jak zachowywać się, gdy kapłan 
błogosławi Najświętszym Sakramentem w 
monstrancji? Myślę, że trzeba się przeże-
gnać?!      Filip 

(imię i nazwisko znane redakcji)

Generalnie obowiązuje zasada, że Msza 
Św. rozpoczyna się znakiem krzyża i koń-
czy się błogosławieństwem i rozesłaniem. 
Bardzo często w naszych kościołach, za-
raz po Mszy Św., są celebrowane różnego 
rodzaju nabożeństwa połączone chociażby 
z wystawieniem Najświętszego Sakramen-
tu i dlatego celebransi pomijają końcowe, 
mszalne błogosławieństwo, które zosta-
je niejako „przesunięte” na zakończenie 
danego nabożeństwa, i takie rozwiązanie 
przewiduje Wprowadzenie do Mszału dla 
Diecezji Polskich. Istnieje tu jednak pewien 
problem, ponieważ nie wszyscy z tych, któ-
rzy są obecni na Mszy Św. zostają jeszcze 

ksiądz  melchisedec odpowiada
na nabożeństwie i te osoby zostają tym sa-
mym pozbawione błogosławieństwa, dla-
tego też często kapłani kończą Msze Św. 
w normalny sposób, (czyli błogosławień-
stwem mszalnym), a później rozpoczynają 
nabożeństwo, które ma swoje własne za-
kończenie (chociażby błogosławieństwem 
Najświętszym Sakramentem). 

Bardzo cenne jest Twoje pytanie o spo-
sób zachowania się podczas błogosławień-
stwa Najświętszym Sakramentem. Warto 
sobie więc uświadomić, że monstrancja 
jest po to, by „pokazywać” Pana Jezusa 
pod postacią chleba (wyraz monstrancja 
pochodzi od łacińskiego słowa monstrare, 
czyli pokazywać, pouczać, wykazywać). 
A wiec mamy się w Chrystusa euchary-
stycznego wpatrywać (a my bardzo często 
spuszczamy głowy) i tym samym adorować 
Go i oddawać Mu cześć. Kiedy następuje 
błogosławieństwo Najświętszym Sakra-
mentem oczywiście należy się przeżegnać 
i jest to zachowanie jak najbardziej zgodne 
z tym, co się dokonuje.

usłuGi
dOrabianie kluczy 

patentowe * podklamkowe * samo-
chodowe * Gerda * przerabianie 

wkładek *  dorabianie kluczy także 
do nowych skrzynek pocztowych

naprawa Obuwia

Ostrzenie narzędzi 
nożyczki  * noże  * sekatory 

sprzedaż 
zamków * kłódek * akcesoriów  

elektrycznych *  baterii * wymiana 
baterii  

w zegarkach i inne
zapraszamy

od poniedziałku do piątku  
9.00 - 17.00; w soboty 9.00 - 13.00,  
bydgoszcz ul. łochowskiego 4 

(klatka druga przy Agencji PKO BP) 
tel. kom. 0 501 404 302

Trubadur bożej Miłości (2)

deO Gracias
go rodzaju ekscentrykiem w Episkopacie. 
Jego pozycja uratowała moje powołanie, a 
może nawet życie. 

Jestem z natury straszny „smutas” i nie 
wiem czym by się sprawa zakończyła, gdy-
by i on nie przyjął mnie do seminarium. W 
każdym bądź razie pragnienie kapłaństwa 
rosło z każdą odmową w sposób propor-
cjonalny. Już sobie nawet w głowie (przy 
pomocy ziomka ze Skrwilna, ks. Stefana 
Cegłowskiego) rysowałem mapę kolejnych 
wizyt, gdyby Białystok odmówił. Na trasie 
miały być najbardziej „kresowe diecezje” 
Drohiczyn i Lubaczów, o których wiedzę 
zaczerpnąłem z rożnych źródeł jeszcze 
w Liceum. Ciekawiły mnie podobnie jak i 
Białystok jako „relikty” kresowe na mapie 
PRL-u. Tak oto w sercu łączyłem pasje do 
historii i swoje powołaniowe losy.

Do Płocka nie mam żalu. Białystok był 
wymarzonym punktem startowym dla mi-
sji na Wschodzie. Owszem ciekawią mnie 
wszelkie wieści „stamtąd”, nawet zwykłe 
plotki, bo wbrew pozorom, choć nie należę 
kanonicznie do płockiej wspólnoty kapłań-
skiej to jednak przez moje dzieciństwo i lata 
kleryckie przewinęło się tak wielu kapłanów 
i kleryków (4 razy chodziłem do Często-
chowy z Płocka właśnie), że „nic nie zdoła 
mnie oddzielić” od płockiego Kościoła. 

Zresztą do dziś w moim dowodzie osobi-
stym widnieje skrwileński adres i mam pra-
wo głosować w powiecie rypińskim. (cdn)

ks.  Jw

Od redkacji: Gdyby ktoś zechciał pomóc 
tamtejszej misji - potrzebne dane zamieszczono 

poniżej. Wpłaty z Polski (w PLN):  
79 1500 1344 1113 4010 0139 0000

Jarosław Wiśniewski, ul. Targowa 10/3
87-510 Skrwilno, pow. Rypin
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30.04.2009 - ks. kardynał Tarcisio Bertone  
i ks. abp Jan Romeo Pawłowski po uroczystej 
konsekracji biskupiej (więcej o tym wydarzeniu 
można będzie przeczytać niebawem w wydaniu 
specjalnym „Na Oścież”)

9.04.2009 - Wielki Czwartek - obrzęd obmycia nóg  
i dekoracja kaplicy przechowania - „Ciemnicy”

5.04.2009 - Bohaterowie IX Misterium Męki Pańskiej w Dolinie Śmierci, które obejrzało około 12 tysięcy osób z różnych stron Polski (i nie tylko)

10.04.2009 - Wielki Piątek - Drogą Krzyżową na Kalwarii szło kilkaset osób, obok Grób Pański

11.04.2009 - Wielka Sobota - finał Liturgii Wigilii Paschalnej przynosi radość Zmartwychwstania

19.04.2009 - dar krwi kilkudziesięciu  
parafian w Niedzielę Miłosierdzia

9.05.2009 - stan prac na budowie XII Stacji  
Kalwarii Bydgoskiej - Golgoty XX Wieku


