
Na Oścież
Miesięcznik Sanktuarium i Parafii  

Matki Boskiej Królowej Męczenników

Nr 12 (176)     Bydgoszcz-Fordon  grudzień 2009  Rok XVII ISSN 1505-7151



Skończył się rok liiturgiczny 2008/2009  
i ks. Proboszcz, w syntetycznej formie, przed-
stawia obok jego przebieg w naszej parafii.

Rozmowa miesiąca toczy się z ks. Miro-
sławem Pstrągowskim. Myślę, że kto chce 
wiedzieć, jak trudno być dziś księdzem musi 
ją koniecznie przeczytać.

Są inne teksty, z których polecałbym 
jeszcze ten, który przedstawia „Plan odwie-
dzin duszpasterskich” - dorocznej kolędy w 
naszej parafii. Myślę, że jest to dobra okazja 
do parafialnego rachunku sumienia i to „po 
obu stronach ołtarza”. Jaki będzie bilans 
owego „rachunku” okaże się na zakończenie 
odwiedzin. 

Niebawem Boże Narodzenie i Nowy Rok 
2010. Jak powiada Karl Heinz Köhler „Kiedy 
miniony rok był udany - to cieszmy się. Jak 
był słaby - to wszystko wiadomo”.

Fred

Można nie czytać  ...

Str. 1 okładki - Scena z Żywego Żłóbka 
2008/9, fot. Wiesław Kajdasz

w numerze m.in.:
Wigilia ...     (s. 10)
Dziecię Jezus istnieje  (s. 11)
Ks. Melchisedec odpowiada  (s. 16)
Plan kolędy   (s. 19)
w następnych numerach:
Święci bydgoscy
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Proboszczowskie zamyslenia
Jest za co dziękować
I tak oto kończy się Rok Pański 2009. Dla 
chrześcijanina nie ma lat lepszych i gorszych. 
Wszystko, cokolwiek się dzieje jest łaską. 
Wszystko jest pod kontrolą i wszystko jest 
od Niego. Wystarczy w naszym Sanktuarium 
spojrzeć na kalendarz wydarzeń minionego 
roku, by uświadomić sobie, że jest za co Panu 
Bogu dziękować. Oto przykłady:
29.11.2008 - Parafia i Sanktuarium (usta-
nowione w XXV rocznicę powstania parafii 
7. października 2008) rozpoczęły nowy rok 
liturgiczny 2008/2009 pod hasłem „Otoczmy 
troską życie”.
24.12.2008 odprawiono Msze św. - „Pasterki” 
- z udziałem Żywego Żłóbka.
1.01.2009 koncert Chóru „Fordonia” po-
święcony pamięci ks. prałata Zygmunta 
Trybowskiego.
29.02.2009 powstała nowa parafialna 
wspólnota „Odnowa w Duchu Świętym”.  
Liderem świeckim została Krystyna Gryska, 
a opiekunem duchowym ks. Janusz Tom-
czak.
29.03.2009 nabożeństwo Drogi Krzyżowej na 
Kalwarii Bydgoskiej odprawiły Rodziny Radia 
Maryja z Bydgoszczy.
5.04.2009 odbyło się IX Misterium Męki Pań-
skiej pod hasłem „Dlaczego Mnie prześladu-
jesz” - nawiązujące do Roku św. Pawła.
28.04.2009 ustawiony został nowy parafialny 
krzyż misyjny.

29.04.2009 parafialny ołtarz ozdobiono 
płaskorzeźbami w kształcie krzyży greckich, 
umieszczonych na marmurowej płycie, 
przedstawiających Ewangelistów i scenę z 
„Drogi do Emaus”.
30.04.2009 sakrę biskupią z rąk Sekretarza 
Stanu Stolicy Apostolskiej ks. kardynała 
Tarcisio Bertone przyjął, w naszej parafialnej 
świątyni, ks. prałat Jan Romeo Pawłowski. 
Współkonsekratorami byli: Nuncjusz Apo-
stolski ks abp Alfio Rapisarda, oraz nasz 
Ordynariusz ks. bp Jan Tyrawa. Ks. abp Jan 
Pawłowski został mianowany przez Ojca 
Świętego Benedykta XVI Nuncjuszem Apo-
stolskim w Kongo i Gabonie. To największe 
w dziejach parafii wydarzenie transmitowała 
TVP3 i retransmitowała na cały świat TV 
Trwam.
13.05.2009 ks. abp Jan Romeo Pawłowski 
poprowadził Nabożeństwo Fatimskie i po-
święcił nowy krzyż misyjny.
16.05.2009 ks bp Jan Tyrawa udzielił grupie 
parafian Sakramentu Bierzmowania.
24.05.2009 (zawsze IV niedziela maja) - to 
dzień I Komunii Świętej. Zebrane przy grobie 
ks. Zygmunta Trybowskiego dzieci pobłogo-
sławił ks. abp Jan Romeo Pawłowski.
2.06.2009 powstała kolejna świecka wspól-
nota - Ruch na Rzecz Godności Osób 
Niepełnosprawnych „Wyzwanie”, którego 
świeckim liderem została Halina Jankowska, 
a opiekunem duchowym został ks. Wojciech 
Retman.
11.06.2009 ulicami parafii przeszła tra-
dycyjna, kilkutysięczna Procesja Bożego 
Ciała, w której uczestniczył ks. abp Jan  
Romeo Pawłowski.
11.07.2009 przywieziono do parafii 28 
płaskorzeźb - w formie krzyży greckich - 
przedstawiających miejsca martyrologii byd-
goszczan i Polaków. Krzyże te zamontowano 
później na XII stacji Golgoty zwanej „Drogą 
do Nieba”.
27.07.2009 wyruszyła na Jasną Górę para-
fialna Grupa „Promienista”.
14.08.2009 na XII stacji Bydgoskiej Golgoty 
zamontowany został 12 metrowy krzyż z 
trzymetrową figurą Jezusa Zwycięskiego, 
oraz krzyże – płaskorzeźby przedstawiające 
miejsca martyrologii ludności polskiej. Na 
szczycie budowli umieszczono orły.
28.08.2009 w otoczeniu XII stacji Golgoty 
włączono oświetlenie.
11.09.2009 zamontowano na kamiennym 
obelisku obok XII stacji Golgoty pamiątkową 
tablicę informacyjną.
14.09.2009 odbyły się wojewódzkie uroczy-
stości 70 rocznicy wybuchu II wojny świato-
wej. Koncelebrowanej Mszy św. przewodni-
czył ks. bp Jan Tyrawa, a po Mszy została 
poświęcona XII stacja Kalwarii Bydgoskiej. 
Autorem Kalwarii Bydgoskiej jest artysta 
plastyk dr Jacek Kucaba z Tarnowa. Był to 
pierwszy odpust w Sanktuarium Kalwarii 

Bydgoskiej, który odtąd będzie obchodzony 
zawsze w 15. września we wspomnienie 
NMP Bolesnej.
4.10.2009 zainaugurowano na Mszy św. o 
13.00 coroczne (zawsze w niedzielę przed 
odpustem parafialnym) Msze św. dla Jubi-
latów Małżeńskich obchodzących: 5, 10, 
15 i następne co 5 lat rocznice zawarcia 
małżeństwa.
7.10.2009 uroczystościom odpustowym 
przewodniczył ks. prałat Grzegorz Nowak 
- wykładowca filologii klasycznej z UMK w 
Poznaniu i proboszcz parafii farnej w Nakle. 
W dniu odpustu otwarta została w kościele 
parafialnym wystawa „Okupacja niemiecka 
na Pomorzu i Kujawach w latach 1939-
1945” przygotowana przez Delegaturę IPN 
w Bydgoszczy.
8.10.2009 rozpoczęło się kilkutygodniowe 
seminarium Odnowy w Duchu Świętym, które 
prowadził koordynator diecezjalny ruchu ks. 
Janusz Tomczak.
18.10.2009 obchodziliśmy Niedzielę Hospi-
cyjną, a Słowo Boże głosił ks. prałat Janusz 
Mnichowski. * Wieczorem ks. bp Jan Tyrawa 
przewodniczył ogólnobydgoskiej inauguracji 
roku akademickiego 2009/2010.
25.10.2009 na zakończenie Tygodnia Mi-
syjnego gościł w Sanktuarium i głosił Słowo 
Boże misjonarz z Zambii ks. Wojciech Ko-
złowski - salezjanin.
1.11.2009 modliliśmy się za zmarłych w 
Dolinie Śmierci. Modlitwy przygotowało DA 
„Martyria”.
6.11.2009 obok XII stacji Bydgoskiej Golgo-
ty stanęły dwa krzyże greckie zwieńczone 
orłami.
8.11.2009 odprawiono na Kalwarii Bydgoskiej 
XXVII Ogólnobydgoską Drogę Krzyżową, któ-
rą prowadziło Duszpasterstwo Akademickie 
„FaraDA”. 
21.11.2009 odbył się kolejny Koncert Cecy-
liański, w którym wzięło udział ponad 100 
chórzystów i muzyków.
22.11.2009 Uroczystością Chrystusa Króla 
Wszechświata zakończyliśmy Rok Liturgicz-
ny, by wejść w nowy pod hasłem „Bądźmy 
świadkami Miłości”. 
Za zgodą Autora zacytowałem fragmenty spi-
su wydarzeń, którego pełna wersja dostępna 
jest Kalendarzu Parafialnym na rok 2010.
parafianom, miłośnikom sanktuarium 
królowej męczenników, Gościom, 
redakcji „na oścież” za wspaniałe 
zaangażowanie dla ewangelizacji w 
naszej sanktuaryjnej wspólnocie z 
serca dziękuję, wypraszając błogo-
sławieństwa Bożego dzieciątka, któ-
re niechaj nam wszystkim przynosi 
pokój serca i spełnienie najpiękniej-
szych marzeń w 2010 roku.

ks. proboszcz Jan



w parafii św. Łukasza ewangelisty 
patronalne święto przypada 18 
października. kiedy odbywają się 
uroczystości odpustowe?
Odpust zawsze odbywa się osiemnastego 
października, bez względu na dzień 
tygodnia. Są parafie (np. wiejskie), które 
czasem przekładają celebrację odpustu 
na niedzielę. U nas, wszyscy którzy 
zamierzają przyjść, znajdą czas także  
w dzień powszedni.
w parafii, która liczy siedemnaście lat, 
posługują dwaj kapłani - proboszcz 
oraz jeden wikariusz. działa w niej 
dwadzieścia jeden grup parafialnych. ilu 
parafian należy do wspólnoty?
Około cztery tysiące. Gdy parafia 
powstawała, było ich około ośmiuset. Gdy 
w 2002 roku rozpocząłem pracę jako 
proboszcz, udało mi się „pozyskać” około 
tysiąc wiernych z sąsiednich wspólnot - św. 
Mikołaja oraz św. Jana Apostoła 
i Ewangelisty.
zmianie uległy granice parafii?
Tak, nastąpiła zmiana granic, podyktowana 
doświadczeniem duszpasterskim. Kiedy 
posługiwałem przez sześć lat w parafii św. 
Jana Apostoła i Ewangelisty, chodząc po 
kolędzie, słyszałem często od parafian, 
że uczęszczają na Msze święte do św. 
Łukasza Ewangelisty. Kiedy w maju 2003 
roku ks. arcybiskup Henryk Muszyński 
przyjechał zobaczyć postępujące w parafii 
prace budowlane, objeżdżając teren 
zauważył, że właśnie ze wspomnianych 
powyżej względów należy dokonać 
reorganizacji granic. Tym sposobem część 
naszych obecnych parafian przeszła z 
parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty, a 
część ze św. Mikołaja.
czy dziś liczba parafian jest stała, czy 
też ulega zmianie?
Parafia nadal się rozwija, bo powstają 
nowe domy. Nie tak dawno, bo trzeciego 
grudnia, miało miejsce oddanie nowych 
budynków będących w administracji ADM. 
Jest to sto dwadzieścia dziewięć lokali 
mieszkalnych. Na parterze każdego z 
budynków znajdują się mieszkania dla osób 
niepełnosprawnych. Mamy już cztery domy 
ADM-owskie, teraz przybyły trzy kolejne.
można spodziewać się jakiś ‘trudnych’ 
parafian?
Myślę, że w tak dużym skupisku ludzi 
zawsze jest inna atmosfera, niż np. 
w domkach prywatnych, w których 
mieszkańcy znają się od wielu lat. Poza 
tym w nowych blokach panuje większa 
anonimowość, choćby ze względu na fakt, 
że ich mieszkańcy przybywają z różnych 
stron miasta i przywykli do odmiennych 

standardów życiowych. W parafii mamy 
więcej domów wielorodzinnych niż  
jednorodzinnych, w większości stoją one 
przy ulicy Bora-Komorowskiego. Budowane 
są nowe - przy ul. Brzegowej, ale będzie ich 
zaledwie dwadzieścia, może trzydzieści.
ilu parafian chodzi do kościoła? 
W ubiegłych latach było ich około tysiąca 
dwustu rocznie. W 2009 r., 11 października, 
było tysiąc osób. Generalnie jest to około 
trzydzieści procent całości, podobne 
jak pokazują statystyki w całej Polsce. 
Wiadomo, że naszym kraju są rejony 
bardziej religijne, np. południowa część 
Polski jest bardziej religijna niż centralna 
czy północna. 
statystyki przekazują jeszcze inne 
obserwacje.

Nasz naród jest narodem ochrzczonym w 
prawie 95%. W praktyce wygląda to niestety 
inaczej. Pracując w duszpasterstwie 
spotykam się z ludźmi, którzy nie żyją 
wiarą a często przychodzą do księdza i 
mówią: - Proszę księdza, my chcemy to i to 
załatwić... Traktują nas jak urzędników.  
Jak zatem wygląda budowanie 
wspólnoty parafialnej?
Zapewne inne jest „budowanie” parafii, 
która istnieje już parę lat, inne tej, która 
dopiero powstała. Trzeba bowiem 
pamiętać, że oprócz wspólnoty duchowej 
należy budować wspólnotę materialną, 
a to nie jest łatwe. Staram się czynić 
jedno i drugie, m. in. poprzez grupy, 
które powstały, ale także poprzez inne 
inicjatywy, jak chociażby dostarczanie do 
parafian listów z życzeniami na święta 
Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy. 
Kiedy podjąłem tu obowiązki proboszcza, 

parafia obchodziła dziesiątą rocznicę 
istnienia. Gdy nastał czas odpustu, 
poprosiłem na celebrację księdza infułata 
Stanisława Grunta, który był inicjatorem 
powstania wszystkich fordońskich wspólnot 
parafialnych. Właśnie dzięki niemu we 
Fordonie zrealizowany został pomysł 
wezwań parafii którym patronują czterej 
ewangeliści. To chyba jedyne miejsce na 
świecie, gdzie w tak bliskim sąsiedztwie 
funkcjonują parafie z takimi patronami. 
Taką wspólnotę ewangelistów powinniśmy 
tu, na Fordonie, budować my - księża, 
ale również i wierni, nie zapominając 
oczywiście o matce wszystkich fordońskich 
wspólnot, tj. o parafii św. Mikołaja oraz 
o parafii, której patronuje Matka Boża 
Królowa Męczenników.    
wyjątkiem jest nasza parafia pod 
wezwaniem matki Boskiej królowej 
męczenników. 
Tak. Jest tu Dolina Śmierci, w której leżą 
męczennicy z czasów II wojny światowej. 
Matka Boża - Królowa Męczenników 
jest ich patronką. Często wspominam 
charyzmatycznego kapłana, którym był 
pierwszy proboszcz, ksiądz prałat Zygmunt 
Trybowski. Modlę się za Niego w każdą 
niedzielę, wspominając zmarłych. Jako 
dziekan obejmował wszystkie parafie 
fordońskie i był bardzo zaangażowany w 
ich sprawy. Cieszył się, że powstają nowe 
wspólnoty. Pomagał modlitwą, życzliwym 
słowem, a nawet materialnie. Jeszcze przed 
śmiercią, dla naszej wspólnoty parafialnej - 
św. Łukasza Ewangelisty - przekazał cztery 
tysiące złotych na tabernakulum. Kiedy 
ukończymy budowę kościoła i zakupimy 
tabernakulum, zaznaczymy, że ufundował 
je ks. prałat Zygmunt Trybowski.
skoro już wspominamy księdza 
zygmunta, chciałem zapytać, jakie 
związki łączą księdza z naszą parafią?
Księdza prałata Zygmunta Trybowskiego 
poznałem dwadzieścia sześć lat temu 
- dokładnie 14 października, kiedy to w 
parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników 
był pierwszy ślub. Okazało się, że tego 
ślubu On osobiście nie błogosławił, choć 
asystował, będąc obecnym jako proboszcz. 
Pierwszych w parafii małżonków 
pobłogosławił wtedy ks. Jan Graczyk, 
obecnie ks. kanonik i proboszcz parafii 
św. Antoniego w Bydgoszczy. Od tego 
momentu znałem ks. prałata Zygmunta. 
Byłem też w Waszej parafii na chrzcinach 
mojej siostrzenicy, a pracowałem wtedy w 
Gnieźnie przy odbudowie katedry - przez 
cztery lata. W Gnieźnie był kiedyś zjazd 
kapłanów diecezji chełmińskiej, wtedy 
miałem przyjemność ugościć ks. Prałata 

Rozmowa miesiąca

trudno nieraz Być księdzem …
z ks. Mirosławem Pstrągowskim - proboszczem parafii św. Łukasza na Fordonie w Bydgoszczy rozmawia Mieczysław Pawłowski
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i w taki to sposób bliżej się poznaliśmy. 
Następnym razem odwiedziłem Go, gdy 
przybyłem do Fordonu; został moim 
przełożonym jako dziekan. 
Jakie są stałe lub nowe zwyczaje 
parafialne, bo jest już ksiądz 
proboszczem siedem lat i zdążył pewnie 
je poznać lub wprowadzić?
Zwyczaje parafialne... Jestem w parafii 
trzecim proboszczem. Przede mną byli ks. 
Janusz Sawicki, który tworzył tę parafię 
przez osiem lat, przygotowywał projekt, 
następnie po otrzymaniu dekretu przeszedł 
do Łochowa i tam do dziś duszpasterzuje. 
Po nim, przez dwa lata, był ksiądz Wiesław 
Pałuczak, który rozpoczął w 2000 roku 
budowę kościoła. Trzeba powiedzieć, że 
skupił się głównie na dziele budowy. Jakichś 
szczególnych zwyczajów nie zastałem. 
Chciałbym, żeby budowa kościoła nie 
przesłoniła tego, co jest najważniejsze w 
życiu kapłana - a mianowicie tym czymś 
jest duszpasterstwo...
pytałem o zwyczaje w parafii, bo 
przeczytałem o nich w waszym 
kalendarzu parafialnym na rok 2010.
Jest takich zwyczajów kilka. Wspomnę, 
że każdego drugiego dnia miesiąca,  
o 20.30, modlimy się o rychłą beatyfikację 
Sług Bożych papieża Jana Pawła II i ks. 
Prymasa Tysiąclecia. Modlitwa trwa około 
czterdziestu minut. Jest wystawienie 
Najświętszego Sakramentu, związane z tym, 
że Jan Paweł II zmarł w roku Eucharystii. 
Mamy też krótkie rozważanie z życia Jana 
Pawła II. W bieżącym roku poznajemy 
dodatkowo życie św. Jana Vianney’a. Jest 
dziesiątka różańca, litania do św. Jana i 
modlitwa o rychłą beatyfikację Sług Bożych 
Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia Stefana 
kardynała Wyszyńskiego. Modlitwę kończy 
Apel Jasnogórski oraz błogosławieństwo 
Najświętszym Sakramentem. Na sam 
koniec zawsze śpiewamy „Barkę”. 
a inne zwyczaje?
Od roku 2008 rozpoczęliśmy cykl 
dziewięciu lat, przygotowań naszej 
wspólnoty do dwudziestopięciolecia 
parafii, które będziemy obchodzili za osiem 
lat. Każdy osiemnasty dzień miesiąca jest 
dniem nowennowym. W dwutysięcznym 
siedemnastym  roku planuje się nawiedzenie 
kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej i 
także w tym duchu przygotowujemy się, 
każdego osiemnastego dnia miesiąca. 
Jest to nasza tradycja modlitewnego 
zawierzenia parafii Panu Bogu przez ręce 
Matki Najświętszej Królowej naszego 
narodu. Moim pragnieniem jest, żeby w 
uroczystość jubileuszu gościć obraz Matki 
Bożej Jasnogórskiej. Marzę, by był godnie 
przyjęty w murach nowego kościoła, który 
będzie już (mam taką nadzieję) wykończony 
- poświęcony i konsekrowany. 
Jest to możliwe?
Nie wiem czy to się uda... to moje marzenie. 
Przy pomocy Boskiej i ludzkiej wszystko 

może się udać! Zobaczymy.  
w parafii działa sporo grup i wspólnot. 
idą święta Bożego narodzenia. macie 
tradycje łamania się opłatkiem?
Po raz pierwszy, w bieżącym roku - 2009, też 
osiemnastego stycznia, mieliśmy opłatek 
parafialny - dla wszystkich. Zwyczaj był już 
wcześniej, ale dotąd  śpiewaliśmy jedynie 
kolędy. Chcemy akcentować osiemnasty 
dzień miesiąca nie tylko modlitwą, ale także 
poprzez inne spotkania.  W przyszłym roku, 
osiemnastego marca - w Wielkim Poście - 
zamierzamy pójść Drogą Krzyżową ulicami 
naszego osiedla. Natomiast osiemnastego 
kwietnia po raz drugi będziemy mieć 
niedzielę powołaniową. Trwa Rok 
Kapłański, więc pragniemy, żeby właśnie 
osiemnastego kwietnia była modlitwa o 
powołania.
macie poświęcenie opłatków w czwartą 
niedzielę adwentu.
Ten zwyczaj trwa od 3 lat. Na Fordonie 
panowała tradycja, że księża wysyłali do 
domów przedstawicieli parafii z opłatkami. 
W większości parafii tego sposobu 

zaniechano, a my go podtrzymujemy. 
Dlaczego? Jak już wspomniałem 
wcześniej, około trzydzieści procent 
mieszkańców chodzi do kościoła. Część 
osób wcale nie przychodzi, a część - być 
może - odwiedza inne wspólnoty. Opłatek, 
jako symbol miłości, powinien wyjść z 
serca parafii, a więc z kościoła, do którego 
należymy. Jest to dar przekazywany 
przez proboszcza i księży pracujących w 
parafii. U nas do opłatka dołączony jest 
również list od księdza proboszcza, list 
podsumowujący cały rok. W tym roku ów 
list opowiada o radościach i o smutkach. 
Są życzenia na Boże Narodzenie oraz 
plan wizyt duszpasterskich. Planujemy 
wszystko z dużym wyprzedzeniem, by 
każdy parafianin mógł się zapoznać z 
terminarzem kolędy. Ma też możliwość, o 
czym jest w liście napisane, że jeżeli mu nie 

odpowiada termin wizyty duszpasterskiej, 
może się zgłosić na inny, dogodny dla 
siebie dzień i wtedy go odwiedzimy. Aby 
podkreślić fakt, że opłatek pochodzi z 
serca wspólnoty Kościoła, powstał pomysł, 
żeby ci, którzy otrzymali opłatki w darze od 
parafii - przynieśli je w czwartą niedzielę 
Adwentu, aby je poświęcić bezpośrednio 
przed uroczystością Bożego Narodzenia. 
a czy uda się podzielić opłatkiem nie 
wyprzedzając biegu adwentu?
Tak jak to jest w niektórych parafiach, 
że już na początku Adwentu wspólnoty 
dzielą się opłatkami i śpiewają kolędy. 
Powiem, że „dzięki temu” zatraca się duch 
adwentowego oczekiwania. Byłbym za tym, 
żeby to zmienić i by łamanie się opłatkiem 
następowało po świętach. Wiem, że jest 
trudno, bo trwa kolęda - ale spróbować 
warto. Na przykład w mojej rodzinnej 
parafii, w trzecią lub czwartą niedzielę 
Adwentu ksiądz proboszcz zaprasza na 
Mszę świętą wszystkie wspólnoty, a później 
idzie z nimi do większej sali i jest dzielenie 
się opłatkiem ze wszystkimi.
podoba mi się taki pomysł, bo jestem 
podobnego zdania na ten temat. Jeszcze 
jest jeden znak - symbol, niedaleko 
na terenie parafii - figura matki Bożej 
Fatimskiej na takim wysokim cokole.
Ta figura nie stoi na terenie naszej parafii, 
a na terenie parafii Św. Jana Apostoła i 
Ewangelisty. Dzięki temu, że graniczymy, 
żeby nie mnożyć celebracji, żeby u nas 
wieczorem był apel i nabożeństwo majowe, 
przyłączamy się i uczestniczymy wspólnie 
w modlitwie. Mamy na terenie parafii 
figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Wprowadziłem zwyczaj, że w czerwcu (bo 
to  miesiąc Najświętszego Serca Pana 
Jezusa), w każdy piątek o 19.30 jest 
śpiewana litania do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Przychodzi około dwudziestu 
osób.
zapytam o uroczystości „w murach”, 
np. ślub.
Jak już powiedziałem, osiemnasty 
dzień każdego miesiąca jest dniem 
nowennowym. Po raz pierwszy mieliśmy 
historyczną Mszę świętą „w murach”, a 
było to na zakończenie oktawy Bożego 
Ciała. Akurat wypadło 18 czerwca i to nie 
był mój wymysł. Jedna z osób z parafii 
powiedziała, że można by zrobić procesję 
do czterech ołtarzy i Mszę świętą odprawić 
w murach kościoła. Tak zrobiliśmy. Gdy 
chodzi o śluby, to powiem, że są parafianie 
którzy „uciekają” z zaślubinami. Jest 
skromna kaplica, niektórych drażni, że 
są takie skromne warunki. Ale powiem 
coś budującego - w tym roku mieliśmy 
już siedemnaście ślubów i wiele osób 
jest zadowolonych, że jest właśnie takie 
skromne miejsce, przystrojone i bardzo 
ładnie wygląda. Jedna z par, która miała 
zaślubiny piętnastego sierpnia to osoby 
bardzo aktywne w naszej wspólnocie, ale 
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chciały „uciec” do swojej dawnej parafii - do 
kościoła św. Jana Apostoła i Ewangelisty. 
Kiedy byli na Mszy świętej osiemnastego 
czerwca, powiedziałem im tak: „Przyjdźcie 
do mnie w następną sobotę, po uroczystości 
w murach kościoła, bo proboszcz musi 
wam dać zgodę na ślub poza parafią”. 
Podsunąłem im myśl, że ślub może odbyć 
się w murach budującego się kościoła. 
Przyszli do mnie, tak jak się umówiliśmy, 
zapytałem jaką podjęli decyzję. Ku memu 
zaskoczeniu - stwierdzili, że chcą wziąć 
ślub tutaj. Byłem gotów podpisać zgodę 
na ślub w parafii św. Jana Apostoła i 
Ewangelisty. Tymczasem oni potwierdzili, 
że ślub ma być tu - na miejscu. Msza św. 
była w kaplicy, po niej nastąpiło procesyjne 
przejście do budującego się kościoła i 
tam odbyła się ceremonia zaślubin. To 
był pierwszy ślub w murach budującego 
się kościoła - 15 sierpnia, w święto Matki 
Bożej.
mówił ksiądz na kazaniu, że przyjechał 
do nas na żebry. w dzisiejszych 
czytaniach mszalnych była mowa o 
„głosie wołającego na pustyni”. czy to 
nie jest trochę taki glos „wołającego na 
pustyni”?
Jest to głos wołającego na pustyni, bo w 
dzisiejszych czasach trudno budować 
kościół. Ja wołam we własnej wspólnocie 
parafialnej o pomoc modlitewną, 
fizyczną oraz materialną. Od początku, 
gdy rozpocząłem posługę proboszcza 
i budowniczego wszystko odnotowuję. 
Oczywiście wymiaru modlitwy nie jestem 
w stanie odnotować, ale w każdy wtorek 
jest wystawiony Najświętszy Sakrament i 
różaniec w intencji budowy kościoła oraz 
tych, którzy swoją modlitwą, pracą i ofiarą 
wspierają budowę. Podczas tej modlitwy 
pamiętamy o wspólnocie, którą nawiedzimy, 
czy odwiedziliśmy w poprzednie niedziele, 
dziękując przed Panem Bogiem za ten dar 
serca. 
a wymiar fizyczny pomocy?
Jeżeli chodzi o wymiar fizyczny, to jesteśmy 
w stanie uchwycić tego rodzaju aktywność 
i odnotowujemy ile osób przychodzi, 
ile godzin pracują czy też składają dar 
materialny. Dary materialne przekazywane 
są w kopertach bądź wpłacane na konto. 
To również jest dokładnie odnotowywane 
w kartotece parafialnej, żeby potem 
podziękować odpowiednim osobom w 
czasie wizyty kolędowej. Czy ksiądz 
wikariusz, czy ja, gdy idziemy na kolędę - 
dziękujemy ludziom za dary, które złożyli na 
budowę kościoła i informujemy zazwyczaj 
jaka to suma. Nie chodzi o to, że ten dał 
tysiąc, a ten sto dwadzieścia złotych, ale 
żeby wszyscy włączali się do wspólnoty 
parafialnej. Tak sobie myślę, że prawie 
wszyscy mieszkańcy parafii mówią: „Ja 
jestem z parafii św. Łukasza Ewangelisty 
i my budujemy kościół”. Trzeba jednak 
postawić pytanie jak budujemy? Czy 

angażujemy się czynem, czy tylko słowem? 
Ofiara w zwykłą niedzielę wynosi około 
tysiąca dwustu złotych. Gdy przychodzi 
składka budowlana (w drugą niedzielę 
miesiąca) - są dwa tysiące złotych. Różnica 
między jedną a drugą składką nie jest więc 
duża. Dlatego mój głos to głos wołającego 
na pustyni...
wołający na pustyni zna kondycję 
ofiarodawców?
W kaplicy na Mszach św. obecnych jest 
około trzydzieści procent mieszkańców. 
Mamy dwa tysiące mieszkań - nie rodzin, 
bo są i osoby samotne. Wiadomo, jest to 
parafia biedna w tym znaczeniu, że nie 
wszyscy mogą pomóc. Odejmuję więc 
około pięćset mieszkań, co daje jakieś 
tysiąc pięćset, a pomaga od pięciuset 
do sześciuset rodzin. Rocznie jest to 
około sześćdziesiąt, siedemdziesiąt czy 
osiemdziesiąt tysięcy złotych. Dlatego 
wyjeżdżamy na tzw. żebry i dziękujemy 
za to, co dostaniemy od tych, których 
spotkamy. Dobrze, że jeden, drugi, trzeci, 
czwarty proboszcz mnie przyjmie z roku na 
rok i mogę zbierać ofiary na budowę. 
Gdy ktoś nie ma pieniędzy - to ma czas i 
może pomóc. prawda?

Jeżeli chodzi o pracę fizyczną, to na te 
cztery tysiące osób nie ma chętnych  
nawet do zrobienia najprostszych 
rzeczy. Teraz w domu parafialnym są do 
wykonania proste prace przy instalacjach 
elektrycznych, a my musimy prosić obcych 
elektryków, którzy przychodzą i zakładają 
lampy i za to musimy płacić, a mogliby 
to wykonać elektrycy, którzy zapewne 
są w parafii. Jak powiedziałem dziś na 
kazaniu - siedemdziesiąt procent mojego 
kapłańskiego czasu - szczególnie przez 
te ostatnie dwa, trzy lata - to jest to czas 
przeznaczony na prace budowlane. Boleję 
nad takim podziałem obowiązków.
nie nadszedł taki czas, żeby to 
zmienić? 
Ale w jaki sposób? Wciąż szukam 
rozwiązań, rozmawiając z różnymi osobami 
na spotkaniach w grupach.  
Budujecie kościół i dom parafialny. 
myślę, że dom parafialny będzie oddany 
szybciej do użytku. Jakie będą jego 
podstawowe funkcje?
Dom parafialny będzie z pewnością 
ukończony wcześniej, żeby można było 
kontynuować prace budowlane przy 
kościele. Kaplica, która stoi, i w której 
znajduje się zaplecze duszpasterskie: 
salka, biuro, łazienka, mieszkanie ks. 
proboszcza, muszą być zburzone. Te 
zabudowania znajdują się niecałe pięć 
metrów od wejścia do kościoła, więc nikt 
nie da nam pozwolenia na kontynuowanie 
prac przy budowie świątyni.
wchodzicie więc w kolizję?
Wchodzimy w kolizję, zatem budynek 
musi zostać rozebrany, żeby można było 
prowadzić dalsze prace. Dom parafialny 
powinniśmy ukończyć wcześniej także 
z tego względu, że ksiądz wikariusz 
zamieszkuje poza terenem parafii. Jest to 
bardzo uciążliwe.
Jakie jest zaawansowanie prac i komu 
będzie ten dom służył?
Dom parafialny jest ukończony w około 
70% . Są w nim dwie duże sale na parterze i 
piętrze, są zaplecza kuchenne i sanitariaty. 
Ma to służyć przede wszystkim grupom, 
które istnieją w parafii. Nie ma na naszym 
osiedlu żadnego domu kultury, brakuje 
miejsca, gdzie można zrobić spotkanie. 
Jest zatem jak najbardziej uzasadnione, 
żeby ten dom jak najszybciej zaczął 
funkcjonować. Można by go wypożyczać 
na inne cele, nie tylko duszpasterskie, 
np. na spotkania z Radą Osiedla, czy z 
przedstawicielami władz miasta, które raz 
na jakiś czas przyjeżdżają na nasz teren, 
żeby rozmawiać z mieszkańcami.
powstaje kościół. czy będzie też tzw. 
kaplica dzienna?
W planach jest kaplica dnia powszedniego 
- jest już w stanie surowym, przykryta 
dachem. Na części kościoła zasadniczego 
są ściany nawy głównej. W tym roku prace 
były prowadzone na chórze, bo trzeba 

ks. mirosŁaw  
pstrąGowski 

(o sobie)
Jestem dzieckiem maja, wszystkie 
ważne wydarzenia mojego życia 
wiążą się z tym miesiącem  (choć 
miały miejsce w różnych parafiach): 
urodziny - 9.05.1960, chrzest - 21.05 
(św. Antoniego), I komunia - 10.05 
(Miłosierdzie Boże), bierzmowanie - 
12.05 (św. Piotra i Pawła), święcenia 
- 30.05 (Katedra Gniezno), prymicje 
31.05 (Chrystusa Króla Bydgoszcz). 
szkoły:  Podstawowa nr 60 w  
Bydgoszczy, Technikum Przemysłu 
Drzewnego w Bydgoszczy, 
Prymasowskie Wyższe Seminarium w 
Gnieźnie. parafie - Katedra, Bł. Michał 
Kozal - Gniezno, MB Nieustającej 
Pomocy, MB Fatimskiej - Bydgoszcz, 
Św. Andrzeja Boboli - Szubin, św. Jana 
Ap. i Ew. - Bydgoszcz, św. Łukasza 
Ewangelisty - Bydgoszcz.
zainteresowania - historia, poznawanie 
różnych religii i miejsc. Zgłębianie 
wiedzy biblijnej Stary Testament, 
poprzez pielgrzymowanie do Ziemi 
Świętej. 
odpoczynek - podróże, pielgrzymki, 
lektura ciekawych książek, samotne 
wieczory, kiedy jest czas dla siebie, 
czas na modlitwę i przemyślenie wielu 
spraw. 
marzenie - być dobrym, świętym 
księdzem i nie zmagać się z budową 
kościoła.
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było, ze względów technologii budowy, 
zrobić platformę chóru. Stawiamy ściany 
na chórze, żeby spiąć całą budowlę. 
Kaplicę dnia powszedniego pragnę nazwać 
Kaplicą Maryjną. Taka jest moja myśl, żeby 
w głównym ołtarzu znalazł się wizerunek 
Matki Bożej Jasnogórskiej a pięć witraży 
w oknach przedstawiało postaci Matki 
Najświętszej, np. Gietrzwałdu, Fatimskiej, 
Lourdes, Pięknej Miłości, Szkaplerznej. 
Wystrój kościoła ma nawiązywać do 
naszego patrona, Św. Łukasza Ewangelisty, 
do jego przesłania, do Miłosierdzia. 
w kazaniu powiedział ksiądz, że adwent 
to nasze życie, nasza śmierć i nasze 
zmartwychwstanie. skąd taki pomysł?
Po kolei. Większość ludzi kojarzy Adwent 
tylko z przygotowaniem do świąt Bożego 
Narodzenia. W drugiej części Adwentu 
wchodzimy w przygotowanie do świąt, a 

najpierw w liturgii Kościoła czytania mówią 
nam o powtórnym przyjściu Pana Jezusa na 
końcu czasów. Dlatego mówię, że Adwent to 
nasze życie. Cały ludzki czas - od poczęcia 
do śmierci - to czas takiego adwentowego 
oczekiwania, a Kościół - poprzez Adwent 
liturgiczny przypomina nam tylko, że mamy 
być zawsze gotowi -  nie tylko na święta, 
ale zawsze! Dlatego mówię, że Adwent 
to nasze życie i Adwent to nasza śmierć, 
bo gdy umrzemy - to też oczekujemy - 
czekamy na zmartwychwstanie.
w kazaniu, wspominając naszego 
proboszcza - ks. zygmunta zacytował  
ksiądz jego często powtarzane słowa 
piosenki: „nie umiem dziękować ci, 
panie [...]”. zapytam - za co ksiądz 
mirosław nie umie dziękować?
Za co nie umiem dziękować? No, może 
bywa niejednokrotnie tak, że brak z 
mojej strony słowa „dziękuję” i dlatego 
zacytowałem ks. Prałata. Gdy bywałem w 
waszej parafii na różnych uroczystościach, 
to często słyszałem z Jego ust te słowa. Ja 
nie dorastam do posługi i świętości tego 

Kapłana, ale będąc tu w tym roku i mówiąc 
o kapłaństwie, cytuję właśnie Jego słowa, 
bo one są bardzo potrzebne. To niezwykle 
ważne, by umieć powiedzieć „dziękuję”. 
Jest ksiądz kapłanem od 1987 roku, 
proboszczem od 2002 roku. dojrzewanie 
do momentu, by zostać proboszczem 
trwało równo piętnaście lat. długo to?
Nie pragnąłem pójść na probostwo. 
Ważne jest jakiego - jako wikariusz - 
ma się proboszcza. Ja przez sześć lat 
pracowałem w parafii Św. Jana Apostoła i 
Ewangelisty, a tam moim proboszczem był 
ks. Przemysław Książek. Pracowało nam 
się bardzo dobrze. Miałem wiele zajęć, ale 
dawał mi wolną rękę, a przez to mogłem 
się wiele nauczyć. Można powiedzieć, że 
sześć lat był moim rektorem, przygotowując 
mnie do funkcji proboszcza. Nie marzyłem 
o tym, przyznam się, że nawet nie chciałem 

przenieść się do Św. Łukasza Ewangelisty. 
dlaczego?
Nie chciałem tego, ponieważ staż piętnastu 
lat kapłaństwa dla księdza, który ma iść 
na budowę jest za długi. Na budowę 
powinien iść ksiądz młody, mniej więcej 
czterdziestolatek, który miałby dziewięć, 
dziesięć lat kapłaństwa. Patrzę na mojego 
proboszcza z parafii, z której się wywodzę 
- miał za sobą dziewięć lat kapłaństwa, 
gdy przyszło mu budować kościół pod 
wezwaniem Chrystusa Króla na Błoniu. 
Łatwiej mu było pewne rzeczy zrobić. Dziś 
panują inne warunki do budowy kościoła niż 
kiedyś. Patrząc na wspólnotę Matki Bożej 
Królowej Męczenników - widzę, że nie tylko 
kościół jest większy, dom parafialny jest 
większy, ale parafian też było więcej i były 
inne czasy, ludzie się bardziej angażowali.
chciałem zapytać o tę jeszcze nie 
wspomnianą dziś sferę działalności 
księdza - mianowicie o podróże. czy 
wyjeżdżając czuje się ksiądz bardziej 
turystą, czy pielgrzymem?
Staram się do każdej rzeczy przygotować. 

Gdy organizuję wyjazdy, to nie jadę jako 
turysta, jadę jako pielgrzym. To wcale 
nie jest nudne, jak niektórym może się 
zdawać, np. w Ziemi Świętej byłem już 
dziesięciokrotnie i za każdym razem 
przeżywałem tę pielgrzymkę zupełnie 
inaczej. 
a dlaczego tyle razy?
Jadę po to, żeby ludzie, którzy jadą 
pierwszy i może ostatni raz w życiu byli z 
tej pielgrzymki zadowoleni. Do każdego 
wyjazdu starannie się przygotowuję, a 
to kosztuje bardzo dużo czasu, bo wiele 
rzeczy robię sam. Kiedy wyjeżdżam poza 
parafię, muszę zaplanować wiele rzeczy 
„do przodu”, bo parafia musi funkcjonować, 
a i tak - gdy wrócę, niektóre rzeczy muszę 
nadrabiać. Wyjeżdżając, wyłączam się z 
tego, co zwykle robię na miejscu a jadąc - 
niejako odpoczywam. Nieraz jest to spory 
trud, jak na przykład wyjazd z dziećmi. 
Bywam niekiedy opiekunem czterdziestu 
pięciu osób - jeśli są to dzieci - tym bardziej 
muszę być odpowiedzialnym, a wypoczynek 
w takim gronie to nie lada sztuka. Ale - gdy 
jadę, jestem oddany tylko i wyłącznie tej 
jednej sprawie, dlatego można powiedzieć, 
że wypoczywam psychicznie.
wyobraźmy sobie taki obraz. Jest dom 
parafialny. w tym domu weselą się 
świeżo po ślubie nowożeńcy. odbywa 
się wesele. ksiądz w tym wszystkim 
uczestniczy, bo to są jego ludzie, jego 
parafianie. w momencie kiedy kończy 
się uroczystość weselna młodzi 
wyjeżdżają, wyjeżdżają goście, ksiądz 
wraca na plebanię i jest sam. 
Powiem, że się cieszę, kiedy jestem sam. 
W ciągu dnia mam mnóstwo różnych 
zajęć. Dopiero wieczorem, kiedy już jest po 
wszystkim, biuro parafialne jest zamknięte, 
wtedy nadchodzi czas na modlitwę 
brewiarzową, mam możliwość, by przeczytać 
jeden czy drugi artykuł w gazecie, wziąć 
jakąś książkę lub przygotować kolejne 
sprawy duszpasterskie, a to wymaga 
przecież ciszy, samotności i skupienia...
... błogosławiony czas spokoju?
Błogosławiony czas spokoju.
kiedy zmarł ksiądz zygmunt, Jego 
współbracia znaleźli bruliony z 
zapisanymi intencjami mszy świętych, 
które jako kapłan odprawiał, precyzyjnie 
zapisanych co do czasu, miejsca i 
intencji - ponad siedemnaście tysięcy. 
ksiądz też zapisuje?
Nie zapisuję tych intencji... Przez te zapisane 
intencje księdza prałata Zygmunta widać 
świętość kapłana. Zapisuję wiele innych 
spraw, związanych z budową kościoła.
Jest rok kapłański. czy są jakieś miary 
posługi kapłańskiej?
W moim życiu kapłańskim pobłogosławiłem 
wiele par małżeńskich. Wszystkie  są razem 
do dziś. W jednej rodzinie błogosławiłem 
już siedem małżeństw i  jestem szczęśliwy, 
że mamy ze sobą kontakt. Dziś rodzina, 
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od redakcji: 
Rozmawiano 6 grudnia 2009 r. w domu 
parafialnym u Królowej Męczenników w 
Bydgoszczy.  Ks. Mirosław przekazał PT 
Czytelnikom następujące słowa: 

Z podziękowaniem za otwarte serce, 
życzliwość, uśmiech  
w budowie kościoła  
i domu parafialnego  

dla parafii św. Łukasza Ewangelisty. 
Niech Boża Dziecina błogosławi  

całej Waszej wspólnocie.
ks. Mirosław Pstrągowski

6.12.2009 r.

jedna, druga, trzecia… trwają... 
wspomnę kilka nazwisk księży: 
kotowski, stajkowski, zabiszak, 
Bukowski, wencel. tworzyliście wspól-
notę na studiach seminaryjnych. Jaka 
to była grupa?
To był rok bardzo zżyty. Święconych było 
nas dwudziestu czterech. Cieszę się, że 
ten nasz rocznik jest taki wyjątkowy - ci 
wszyscy kapłani trwają na „posterunkach” 
duszpasterskich i wszyscy służą we 
wspólnocie Kościoła. Wspomnę, że 
dwóch z nich Pan Bóg powołał do siebie 
(śp. ks. Mariusza Kwiatkowskiego i śp.  
ks. Zbigniewa Gadeckiego). Pozostali 
trwają w powołaniu, część w archidiecezji 
gnieźnieńskiej, część w diecezji bydgoskiej. 
Utrzymujemy ze sobą kontakt, spotykamy 
się - są to spotkania imieninowe, a raz 
w roku, pod koniec maja, mamy zjazd 
kursowy u jednego z kolegów.
pamięta ksiądz hasło z obrazka 
prymicyjnego?
Moje motto jest takie: „Przez Chrystusa, z 
Chrystusem i w Chrystusie”. Właśnie przez 
Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie 
dziś mogę jeszcze dopowiedzieć - Przez 
Matkę Najświętszą i Świętego Łukasza 
Ewangelistę - do Pana Boga.
Bóg zapłać za rozmowę.
Dziękuję bardzo!

Adwent jest czasem, w którym chrześci-
janie powinni obudzić w swym sercu na-
dzieję, że z Bożą pomocą mogą odmienić 
świat.
Benedykt XVI

„Oto Pan Bóg przyjdzie, z rzeszą świę-
tych k’nam przybędzie...” śpiewamy w 
czasie mszy roratnich w Adwencie, któ-
ry jest czasem oczekiwania na przyjście 
Pana.

Na jakie przyjście Pana czekamy? 
Przecież imię Boga brzmi „Który jest, Któ-
ry był i Który przychodzi” (Ap 1,8). Imię 
Boże „Który jest” oznacza Bożą obec-
ność. Takie imię Bóg objawił również Moj-
żeszowi: „JESTEM, KTÓRY JESTEM” 
(Wj 3,14). Bóg jest obecny bardziej niż 
my, jest prawdziwy, JEST! Bóg jest Alfą i 
Omegą (Ap 1,8) praprzyczyną wszystkie-
go i celem ostatecznym.

Gdy wymawiam imię Boże: JESTEM, to 
przypominają mi się czasy szkolne, kiedy 
nauczyciel sprawdzał obecność uczniów 
przed lekcjami. Moje wykrzyknięte:  
JESTEM oznaczało jednocześnie udział 
w lekcji. Gdy wymawiam to imię Boże:  
JESTEM, jednocześnie wchodzę w kon-
takt z Bogiem i to tak bliski, że potwierdza 
moją obecność w Jego własnym Imieniu, 
w Nim JESTEM, w Nim odnajduję swe ży-
cie. 

Nasz dialog z Bogiem rozpoczyna sam 
Bóg, gdy na początku publicznej działal-
ności Chrystusa nam Go przedstawia: 
„Ten jest mój Syn umiłowany, w którym 
mam upodobanie”(Mt 3,17).  Okazuje nam 
przez to wielki szacunek i bliskość.

Zastanawiam się, czy ja kiedykolwiek 
przedstawiłam Bogu z taką miłością i sza-
cunkiem któreś z moich dzieci? 

Podczas chrztu świętego wypowiada-
my imię swego dziecka i kapłan włącza 
je w rodzinę Bożą - to jest przedstawienie 
Bogu naszych dzieci, ale jest to również 
obrzęd. 

Więc teraz pozwól Panie, że i ja Tobie 
przedstawię moje dzieci, każde z imienia i 
każde osobno: To jest moje dziecko umiło-
wane, w którym mam upodobanie.

Zdanie to podkreśla moją godność i 
godność mojego dziecka, pokazuje dobro 
w moim sercu i dobro w dziecku oraz to, 
że je dostrzegam. To jest relacja miłości. 

Bóg, słuchając, że dobrze mówię o swoim 
dziecku, nie powie mi, że się pysznię. 

Kiedyś, podczas rekolekcji w naszym 
kościele, ks. Antoni Dunajski powiedział: 
„Gdy człowiek idzie drugiemu na rękę, to 
mu ją przydepnie”. Każdy wyraz miłości 
ludzkiej opatrzony jest błędem, wadą, nie 
jest doskonały.

Jezus szedł przez ziemię służąc, 
uzdrawiając, a w końcu oddając za nas 
swe życie. Gdy wstępował do nieba po 
zmartwychwstaniu, powiedział: „A oto Ja 
jestem z wami przez wszystkie dni, aż do 
skończenia świata”.(Mk 28,20)

I jest z nami: w głębi naszych serc, w 
Słowie Pisma Świętego, w sakramentach: 
chrztu świętego - gdy włącza nas do swo-
jej rodziny, w sakramencie pokuty i pojed-
nania - gdy odpuszcza nam grzechy, w 
Eucharystii - gdy dokonuje ofiary pojedna-
nia nas z Ojcem, w Komunii świętej - gdy 
daje nam swoje Ciało na pokarm, aby nas 
wzmocnić. Jezus jest również w drugim 
człowieku, gdy nam pomaga, lub gdy jest 
sponiewierany, bezbronny i potrzebuje 
naszej pomocy.

Dlaczego więc śpiewamy: Przyjdź Pa-
nie Jezu? Na co czekamy? 

Czekamy na przyjście Pana, który po-
może nam rozwiązać trudne sytuacje, 
nawróci lub uzdrowi kogoś bliskiego, po-
może nie ranić ludzi, którzy tak szybko się 
obrażają. A człowiek w gniewie może ze-
rwać lawinę niszczącą ludzkie istnienia. 

Negocjujmy więc z Bogiem jak Moj-
żesz, gdy wstawiał się do Boga za ludem, 
który właśnie zaczął czcić złotego cielca. 
Negocjujmy jak Abraham, gdy wstawia 
się za mieszkańcami Sodomy i Gomo-
ry. Bóg wchodzi w dialog z człowiekiem, 
chce jego działania. Papież Benedykt XVI 
powiedział, że Adwent jest czasem, w 
którym chrześcijanie powinni obudzić w 
swym sercu nadzieję, że z Bożą pomocą 
mogą odmienić świat.

Czekajmy więc i przywołujmy Pana, bo 
ma moc odmienić nasze życie.

Tymczasem nadchodzą święta Bożego 
Narodzenia, mówiące nam o nowonaro-
dzonym Dziecku, oczekującym naszej mi-
łości. I MIŁOŚĆ PRZYCHODZI.

ira

który Jest i przychodzi 
myśli na krawędzi czasu

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był  
i Który przychodzi, Wszechmogący (Ap 1,8)

czekamy na przyjście pana, który pomoże nam rozwiązać trudne sytuacje, 
nawróci lub uzdrowi kogoś bliskiego, pomoże nie ranić ludzi, którzy tak 
szybko się obrażają. a człowiek w gniewie może zerwać lawinę niszczącą 
ludzkie istnienia.



8 12/2009 Na Oścież

naród w ciemnościach ... 
refleksja o Bożym Narodzeniu

Naród w ciemnościach ujrzał Światłość 
- tak opisowo można powiedzieć o tym, 
co wydarzyło się ponad 2000 lat w Betle-
jem. To był fakt historyczny, który umiej-
scowiony precyzyjnie przez św. Łukasza 
Ewangelistę stał się początkiem Zbawie-
nia ludzkości. 

Wiele faktów historycznych zapisano w 
różnych annałach, jednak ten nie był ta-
kim „jednym z wielu”. Jego doniosłości i 
znaczenia nigdy nie będziemy w stanie 
do końca poznać, zrozumieć i ocenić. 

Bóg stał się człowiekiem! Bóg narodził się 
wśród ludzi, otworzył nam drogę do Ojca, 
uczynił nas dziećmi Bożymi. Cokolwiek 
byśmy o tym nie powiedzieli, będzie to za-
wsze za mało, zawsze nieudolne i pewnie 
dalekie od prawdy ujmującej i najgłębszej; 
Prawdy i Miłości Boga do człowieka.

Może lepiej zacząć z drugiej strony, od 
strony człowieka i jego odpowiedzi Bogu 
na tą Miłość. Tylko znów powstanie trud-
ność, bo jak odpowiedzieć na coś, czego 
do końca nie rozumiemy? Kiedy Bóg przy-
chodzi do człowieka, pochyla się nad nim, 
to nam wypada jedynie klęknąć i adoro-
wać Go w betlejemskim Żłobie i tak pozo-

stać, pozostać, pozostać....
To przecież Prawda nieogarniona, a jak-

że często przez nas zapominana. Praw-
da o Bogu Człowieku, Prawda o Bogu, 
który aż tak bardzo ukochał człowieka. 
Czy zdajemy sobie choć trochę sprawę 
z ogromu tej Miłości? Czy przypadkiem 
ogromu tego wydarzenia nie sprowadza-
my jedynie do tradycji łamania opłatkiem, 
pustych utartych życzeń przy wigilijnym 
stole, jedzenia, prezentów i „pobożnego „ 
uczestnictwa w Pasterce. Jakże nam ła-

two sprowadzić największe i najważniej-
sze prawdy i wydarzenia do codzienności. 
Tak trudno nam wyjść poza codzienność, 
poza nasze szare i przyziemne sprawy. A 
przecież Naród kroczący w ciemnościach 
ujrzał światło – tylko że my zamieniliśmy 
to światło na świecidełka.

Przypominam sobie z mojego dzie-
ciństwa rodzinne święta w domu. Mama 
krzątająca się przy kuchni, tata czyniący 
ostatnie porządki w obejściu. Wszystko 
bez nerwów, bez pośpiechu. Odświęt-
nie wysprzątane wcześniej mieszkanie, 
ubrana choinka, ciepły, dobrze nagrzany 
piec kaflowy, przy którym w wolnych chwi-

lach siadała babcia, wreszcie ta pierwsza 
gwiazdka której zawsze wypatrywałem. 
Wtedy odświętnie ubrani braliśmy opła-
tek, modlitwa, tata przyklękał kolejno 
przed babcią, mamą i nami, później to 
samo czyniła mama i my, pocałunek w 
rękę i wzajemne przeprosimy, życzenia i 
łamanie się Bożym Chlebem. Wieczerza, 
kolędy, drobne prezenty i czas oczekiwa-
nia na Pasterkę spędzony na rozmowach 
i śpiewie. Później święta, kiedy obowiąz-
kowo szliśmy wszyscy do kościoła. Święta 
te, to ogromna ilość wolnego czasu. Nie 
było wtedy telewizora, radio też nie było 
włączane, bo to święte dni. W drugie świę-
to często odwiedziny gości, które również 
przebiegały w spokoju.

Wielu z nas pamięta święta sprzed 
30, 40, może 50 lat. Na pewno uboższe, 
skromniejsze, a jednak pełne uroku i nie-
powtarzalnej atmosfery świętowania. A 
dzisiaj? Czy my jeszcze w XXI wieku po-
trafimy tak świętować? Czy mamy na to 
czas? Może poprzez możliwości, jakie się 
przed nami otwarły – łatwiejsza komunika-
cja, wczasy czy ferie zimowe, wyjazdy na 
narty, spowodowało, że nie mamy czasu 
na świętowanie, a często i na Mszę św. 
Być może w święta jest u nas za dużo 
wizyt, na których omawiamy nasze intere-
sy na przyszły rok, zbyt wiele pośpiechu, 
ucieczki od rodziny, szukania tak modnego 
„aktywnego wypoczynku” na siłę, ucieczki 
od Boga i Prawdy, która jest przecież cen-
tralnym punktem tych świąt.

Spróbujmy w te dni wyjść z naszej co-
dzienności, z szarych codziennych spraw 
i interesów. Poświętujmy jak należy. Przy-
pomnijmy sobie, dlaczego są te święta. 
Niech radość ubogich pasterzy w Betle-
jem będzie i naszym udziałem. Bóg na-
rodził się wśród ludzi, cieszmy się tym, 
że do nas przyszedł, że stał się jednym z 
nas. Niech to będzie centralnym punktem 
naszego świętowania. Umiejmy to zacho-
wać w naszych sercach, jak Maryja, która 
rozważała to i strzegła w Swoim sercu.

Takich spokojnych i radosnych, chrze-
ścijańskich i prawdziwie religijnych świąt 
życzmy sobie nawzajem!
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Lednicka Ambasada
duszpasterstwo akademickie dominikanów 

ul. Kościuszki 99, 61-716 POZNAŃ 
tel. (61) 850 47 18; fax (61) 850 47 58

Bieżące informacji o Lednicy  
i związane z Lednicą na stronie: 
www.lednica2000.pl

BądŹmy świadkami miŁości
Już za kilka dni Boże Narodzenie. Obchodzić je będziemy w roku, które-

go hasłem są słowa św. Pawła: „Bądźmy świadkami Miłości”. 
Niech to hasło towarzyszy nam w naszych małżeństwach, rodzinach, w 

środowiskach pracy, nauki i wypoczynku. 
Życzymy Wam Drodzy Czytelnicy, Parafianie i Sympatycy, byście dzię-

ki świętowaniu Bożego Narodzenia jeszcze bardziej pokochali Jezusa i 
wszystkich ludzi. Niech Boże Dziecię - Tajemnica umacnia Waszą wiarę, 
nadzieję i miłość oraz błogosławi w nadchodzącym 2010 roku.

redakcja „na oścież”
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nowa Forma modlitwy
W naszej parafii pojawiła się nowa for-

ma modlitwy – koło biblijne. Zaproszeni są 
wszyscy, którzy chcą bliżej poznać Pismo 
Święte, a przy okazji modlić się oraz po-
wierzać Bogu codzienne, ale też trudne 
sprawy naszego życia. Jest to wspaniały 
sposób rozmowy z Bogiem. 

Pierwsze spotkanie odbyło się w święto 
Chrystusa Króla dnia 22 listopada br. Fre-
kwencja dopisała; pojawiło się ok. 40 osób 
z naszej parafii oraz z zaprzyjaźnionego 
Torunia. Byli to ludzie młodzi: studenci, kil-
ka osób z liceum i gimnazjum. 

Spotkanie rozpoczęło się wspólną 
modlitwą psalmami oraz fragmentami z 
Pisma Św., które odnosiły się do główne-
go tematu, jakim był Król. Zgromadzeniu 
przewodniczył ks. Ryszard. Następnie 
miała miejsce katecheza i krótkie wprowa-
dzenie do samodzielnej pracy z Biblią Je-
rozolimską. Biblia ta „tłumaczona od dzie-
siątków lat na różne języki świata, spełnia 
bardzo ważną rolę w przekazie słowa 
objawionego dzięki wprowadzeniom, ko-
mentarzom i odnośnikom zamieszczonym 
na marginesach umożliwiającym pogłę-
bienie znajomości czytanych tekstów oraz 

nawiązuje do bogactwa całego przekazu 
Pisma Świętego”. 

Podstawą jest Biblia Tysiąclecia. Każdy 
samodzielnie rozważał niedzielną ewan-
gelię Jana 18,33 – 37 wraz z przypisami. 
Myślę, że nie było takich osób, które liczy-
ły na wykłady teologiczne, bo nie na tym 
polega celebracja Słowa Bożego, ale na 
szczerej rozmowie sam na sam z Jezu-
sem Chrystusem, naszym Panem. Każdy 
mógł usiąść przy swojej ławce z Pismem 
Św., kartką i długopisem, by zapisać swo-
je myśli na papierze, bo myśli są ulotne, 
a kartka wieczna i w razie potrzeby (np. 
w czasie zwątpienia) można do niej zaj-
rzeć. Spotkanie zakończyło się adoracją 
Najświętszego Sakramentu w kaplicy oraz 
poczęstunkiem w auli domu katechetycz-
nego.

Wszyscy zainteresowani taką modlitwą, 
wszyscy szukający swojego powołania, 
zaproszeni są na kolejne spotkania, które 
odbywać się będą raz w miesiącu. Kolej-
ne odbędą się 20.12.2009 i 7.02.2010r.o 
15.00 w auli domu katechetycznego.

milena s.

adwentowa  
misja 

dla aFryki

Podczas tegorocznego Adwentu pro-
szono parafian - od najmłodszych do 
najstarszych - o włączenie się w akcję 
„POMOC MISJOM ŚWIĘTYM - ADWENT 
- OTWIERAMY SERCA DLA AFRYKI”. 

Była to nasza odpowiedź na szczegól-
na prośbę, którą skierował do nas ks. abp 
Jan Romeo Pawłowski (Nuncjusz Apostol-
ski w Gabonie i Kongo Brazzaville):

- Bardzo proszę każdego z Was o to, 
by pamiętał w modlitwie różańcowej i 
osobistej o dziele misyjnego głoszenia 
Ewangelii. Niech Wasz wkład modlitewny 
do duchowego skarbca Kościoła doda sił 
i odwagi wszystkim misjonarzom. Proszę 
też o pomoc ekonomiczną, albowiem tu-
taj, na miejscu, z bliska widzę jak mocno 
ta pomoc jest konieczna i jak dobrze wy-
korzystywana. Każda złotówka się liczy 
albowiem małymi gestami można dokonać 
wielkich dzieł miłości. Chciałbym także za-
proponować Wam formy pomocy bardzo 
konkretnej: Pomoc w zakupie wózków in-
walidzkich. 

Ten wózek można jeszcze zobaczyć na 
plakacie zapraszającym do adwentowej 
misji otwierania serc dla potrzebujących 
w Afryce. Do specjalnej skarbonki można 
jeszcze wrzucić każdy grosz, złotówkę, 
które pomogą w zamówieniu specjalnego 
wózka inwalidzkiego produkowanego na 
miejscu, w Afryce. To jest piękna propo-
zycja duchowego przygotowanie naszych 
serc na dobre przeżycie Świąt Bożego 
Narodzenia! Tym, którzy już się włączyli - 
Bóg Zapłać!
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I my idźmy do Betlejem! Idźmy 
z kolędą, jako polskim wyznaniem 
wiary. Idźmy z hołdem Narodu i 
Państwa. Idźmy po skupienie twór-
cze, po radość pełnego życia, po 
moc do spełnienia polskich prze-
znaczeń. I nie odejdźmy od żłób-
ka, aż zrozumiemy, że tajemnica 
szczęścia, pokoju i wielkości zło-
żona jest w Bogu i w naszej dobrej 
woli.

(...) Idźcie więc, Polsko mocar-
na, w swoją przyszłość, biorąc 
natchnienie nie z prawa ni z lewa; 
lecz z góry, z intuicji swych prze-
znaczeń, z bogactwa swego geniu-
szu. Nie naśladuj obcych, modnych 
wzorów. Rządź się własną zdolno-
ścią kierowniczą, obiektywnie, bez 
goryczy. Buduj się ze swoistym, 
wnikliwym talentem konstrukcyj-
nym, aby ustroje twoje nie popadły, 
jak u innych, w doktrynerską skraj-
ność, lecz zapewniły ci ład i potęgę 
przez to, że obywatele, przykuci do 
Państwa więzią chętnego i karne-
go współdziałania, współzawodni-
czyć będą ze .sobą szlachetnością 

i wielkością swej patriotycznej służ-
by. 

W rodzinie narodów bądź wspól-
nikiem pożądanym i niezastąpio-
nym partnerem. Tobą niech się 
szczycą synowie, którzy poza 
granicami Państwa przedstawiają 
polskie imię i żyją dumą polską. 
Idź w nowe czasy ze swym starym 
Bogiem, z Jego prawdą i prawem. 
Tym Bogiem zaznacz swą kartę 
konstytucyjną. Jego prawo bierz na 
uwagę przy pisaniu swych ustaw. 
On ci będzie duszą, światłem, ra-
mieniem. 

Polacy! Imieniem wielkiej, wspól-
nej, polskiej macierzy, imieniem 
polskiego Narodu i Państwa, imie-
niem jego dzisiejszych szlachet-
nych zmagań i przyszłych wielkich 
dziejów, klękamy wszyscy, w kraju 
i za granicą, przed Bożą Dzieciną 
z polską kolędą hołdu na ustach, z 
błaganiem o łaski i błogosławień-
stwo na długie, długie wieki!

kard. August Hlond, 
Prymas Polski 

(z przemówienia wigilijnego 1934 r.)

idŹmy do BetleJem
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Ile to już razy w naszym życiu był 
miesiąc grudzień, a w nim Święta Bożego 
Narodzenia. Wydaje się, że przeżywamy je 
wciąż tak samo, jednak coś je różni od tych z 
przeszłości, które pozostały tylko w naszych 
wspomnieniach. Często bywało tak, że w 
samą Wigilię wszystko za oknem pokrył 
biały, śnieżny puch, co jeszcze dodatkowo 
podkreślało doniosłość tej chwili. 

W dużym pokoju, na honorowym miej-
scu stała okazała choinka, na górze której 
ozdobny czubek ledwo mieszcząc się 
dotykał sufitu. Drzewko to całe było ob-
wieszone kolorowymi bombkami, długimi 
cukierkami w złotych papierkach, małymi 
prawdziwymi jabłuszkami kołyszącymi się 
na nitkach. Dzieci pozawieszały zrobione 
w szkole na „pracach ręcznych” ozdoby z 
kolorowych, papierowych kartek, a na ko-
niec przy pomocy dorosłych otuliły drzewko 
długim, kolorowym łańcuchem, który zrobiły 
ze żmudnie sklejanych barwnych pasków. 
Blasku choince nadawał spływający od 
czubka „włos anielski” błyszczący w świetle 
zapalonych na gałązkach świeczek. 

Na środku pokoju stał duży, okrągły 
stół nakryty białym obrusem, na którym 
poustawiane były piękne, świąteczne za-
stawy, przy których równo „jak w wojsku” 
leżały błyszczące, specjalnie na tę okazję 
wypolerowane sztućce. Między tymi pięk-
nymi naczyniami i dwunastoma tradycyj-
nymi potrawami na centralnym miejscu na 
ozdobnym talerzyku leżał przyniesiony z 
kościoła opłatek. Opłatek ten, to symbol 
nowo narodzonego Dzieciątka Jezus, które 
od ponad 2 tysięcy lat pod postacią chleba 
wciąż do nas przychodzi, obdarzając nas 
miłością i wlewając w serca pokój i zgodę. 
W tym momencie gasły wszelkie waśnie i 
spory, a wszystkich łączyła serdeczność i 
śpiew starych kolęd.

Jak wielka jest moc tego święta może 
świadczyć fakt, który zdarzył się w jedną 
z Nocy Wigilijnych w czasie II wojny świa-
towej. W przeciwległych okopach, leżeli 
zmarznięci żołnierze – niemieccy i polscy. Ze 
względu na tą Wigilijną Noc, wprowadzono 
zawieszenie broni i chwilowo zaprzestano 
wzajemnego ostrzeliwania się. Jaka ulga 
i radość zapanowała w okopach. Chociaż 
przez krótki czas nikt nie miał zginąć od 
zbłąkanej kuli, było można spokojnie pomy-
śleć o ukochanej żonie, dzieciach. I nagle z 
wrogich okopów dało się słyszeć donośny 
śpiew niemieckiej kolędy „Heilige Nacht ...”. 
Polscy żołnierze zdziwili się jak to możliwe, 
żeby ci przepełnieni nienawiścią żołnierze, 
jeszcze niedawno gotowi zabijać, mogli 
śpiewać tak rzewną i piękną pieśń. I jak na 
odzew, również z polskich okopów, mocą 
wszystkich gardeł, rozległa się polska kolę-
da. Śpiewano tak na przemian przez dłuższy 
czas, aż w końcu, początkowo ostrożnie, za-
częto opuszczać swoje okopy przemykając 

chyłkiem w ciemnościach nocy. Tam, na tym 
polu jeszcze mokrym od krwi, zakrólował 
pokój, a walczące ze sobą wojska połą-
czył braterski uścisk. Zapanowała radość, 
częstowanie się wódką i konserwami oraz 
wspólny śpiew kolęd. Ten cud miłości, który 
przyniosło na ziemię Dzieciątko, trwał całą 
Wigilijną Noc, aż do świtu.

Zastanówmy się chwilę, jak w obecnych 
czasach wyglądają święta. Na pewno „nie 
odkryję Ameryki”, bo wszyscy to wiemy. 
Współczesne święta zostały zdominowane 
przez komercjalizm i marketing. Ganiamy 
po marketach wywożąc pełne kosze towa-
ru, na co często trzeba było pobrać kredyt 
spłacany później przez wiele miesięcy. Ule-
gając nachalnym reklamom kupujemy coś, 
co później w domu okazuje się zbyteczne i 
żałujemy wydanych pieniędzy. W domu trwa 
totalny chaos: generalne sprzątanie całego 
mieszkania, gotowanie, pakowanie prezen-
tów, nerwowa atmosfera. A kiedy nastanie 
ten święty wieczór zasiadamy wreszcie do 

stołu, lecz niestety zmęczeni i znużeni. 
Na stole w większości gotowe, kupione 

potrawy, no bo przecież nie ma czasu żeby 
samemu wszystko przygotować. Nie unosi 
się w mieszkaniu jak dawniej zapach świeżo 
upieczonego makowca, bo niestety nie ma 
na to czasu, a z resztą jest tyle renomo-
wanych zakładów cukierniczych. A czy we 
wszystkich naszych domach śpiewa się 
kolędy? Włącza się odtwarzacz z nagranymi 
pieśniami, często przerobionymi i zniekształ-
conymi przez nowoczesne wykonanie mod-
nych piosenkarzy i problem z głowy. Zresztą 
w telewizji lecą fajne programy. Z prezentami 
też bywa różnie. Z każdym rokiem kupuje-
my coraz to droższe prezenty, jednak nie 
zawsze wywołują one oczekiwaną radość. 
Nasze dzieci w zasadzie mają wszystko i 
trudno znaleźć taki prezent, żeby wywołał 
szczere zadowolenie. A wymagania ich 
ciągle rosną. 

Rozmyślając nad tym obrazem przypo-
minają mi się czasy, kiedy byłam dzieckiem. 
Bawiłam się wówczas lalkami ze szmatek, 
ubierając je w kawałki uciętej koronki ze sta-
rej halki mamy. Łóżeczkiem było pudełko po 
papierosach „Wawele”. Do zabawy wykorzy-
stywało się różne nieprzydatne już rzeczy, 
jak szpulki po niciach, jednak rekompensatą 

wiGilia niBy taka sama, ale....
wspomnienia ludzi, zwyczaJów i oBrazów

tego niedostatku była niesamowita fantazja 
podsuwająca przedziwne pomysły zabawy, 
które z szarej rzeczywistości przenosiły 
dziecko do krainy czarów. W moim domu 
nie było pieniędzy na prawdziwe zabawki 
i ja to już jako dziecko rozumiałam. Marzy-
łam jednak, żeby dostać na gwiazdkę lalkę 
z prawdziwymi włosami i z zamykającymi 
się oczyma. 

No i jeszcze jedno wspomnienie. W 
ten jeden wieczór przed domem słyszałam 
upragniony dzwonek, którym mógł potrzą-
sać tylko gwiazdor. Byłam najszczęśliwszą 
dziewczynką na świecie, bo naprawdę 
dostałam taką lalkę. Jak ja ją kochałam. Ale 
minęło parę dni i moja mama postanowiła, 
że dla tej mojej lalki babcia uszyje piękną, 
balową sukienkę - i tak się stało. Faktycznie 
- była piękna, ale cóż z tego, kiedy mama 
wówczas postanowiła, że w takiej strojnej 
sukni będzie siedziała jako ozdoba na środ-
ku łóżka zasłanego atłasową kapą. A ja i tak 
bawiłam się nią po kryjomu, ale tylko wtedy, 
gdy mama wychodziła z domu.

Takie były wówczas czasy; szare, skrom-
ne … ale w pewien sposób radosne. Uczyły 
wszystkich - od dziecka do dorosłego - jak 
umieć cieszyć się z najmniejszej rzeczy i jak 
tą najmniejszą rzeczą podzielić się z innymi, 
którzy nawet takich drobiazgów nie mieli.

Czasy się zmieniły i dzięki Bogu, że nie 
ma biedy, że nasze dzieci mają to, czego za-
pragną, że żyjemy w wolnym kraju. Jest tylko 
jedno zagrożenie, mianowicie, że wolność 
i dobrobyt spowodują uśpienie czujności 
ludzi na wszelkie zło napływające z innych 
kultur. Wielu już uważa, że wszystko obce 
jest lepsze niż nasze. 

Tak więc ludzie w ferworze zakupów 
zapominają o istocie świąt, że dla zgroma-
dzonej rodziny przy stole nie powinno być 
najważniejsze obfite jedzenie i rozrywka – to 
rzecz wtórna. Święta to czas przede wszyst-
kim na uświadomienie sobie, że narodził się 
Zbawiciel i leży tam w stajence, w zimnie, 
samotny. Oczekuje, abyśmy godnie Go 
przywitali przede wszystkim poprzez wza-
jemną miłość i wybaczenie krzywd, poprzez 
radosny śpiew kolęd na chwałę tego zdarze-
nia. Może i w ten Wigilijny wieczór spadnie 
puszysty śnieg, tak jak dawniej to bywało. 
Ubierzmy się ciepło i razem z rodziną od-
wiedźmy nowonarodzone Dzieciątko Jezus, 
aby Mu się pokłonić i oddać cześć. 

To wielka tajemnica tej świętej nocy, 
która wypełnia każde ludzkie serce. Od 
nas tylko zależy, czy zechcemy otworzyć 
drzwi naszego serca, aby światłość Jezusa 
rozpromieniła nasze wnętrze. Nie sposób 
wyobrazić sobie, jak wiele stracił tamtego 
wieczoru ów - biblijny właściciel gospody 
- kiedy zamknął progi domu dla przypadko-
wego Wędrowca - dla Boga.

krystyna Bylińska
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dziecię Jezus istnieJe 
opowiadanie prawdziwe

Rzecz, o której chcę napisać działa się 
naprawdę w początkach naszego wieku i 
miała miejsce w małej węgierskiej miejsco-
wości liczącej około 1500 mieszkańców. 

W tamtejszym Liceum nauczycielką hi-
storii była pani Gertruda, kobieta wychowa-
na w duchu ateistycznym. Wytyczyła sobie 
bardzo prosty program nauczania. Chciała 
za wszelką cenę wydrzeć z serc uczniów 
wiarę chrześcijańską, by przygotować ich 
do „nowoczesnego” świata. 

Młodzież umacniana od dziecka zasa-
dami wpajanymi w ich dusze przez religij-
nych rodziców  i księdza katechetę, miej-
scowego proboszcza, oraz uczęszczaniem 
do Sakramentów św. nie poddawała się 
tak łatwo, jak wytyczyła sobie historyczka. 
Jednak nie ośmielała się jawnie przeciw-
stawiać, bo przecież czekała ich matura.

Jedną z uczennic tej klasy była Aniela, 
inteligentna, miła dziewczyna. Pewnego 
razu przyszła do ks. proboszcza z prośbą, 
by pozwolił jej codziennie przystępować 
do Komunii święte nawet poza Mszą, bo 
nie może codziennie w niej uczestniczyć. 
Ks. proboszcz zapytał „Dlaczego tak chce 
postąpić?” Wtedy odpowiedziała, że chce 
walczyć o Prawdę Bożą i opowiedziała 
mu o wszystkim. „Czy zdajesz sobie spra-
wę na co się narażasz?” - zapytał ksiądz. 
„Ależ tak, proszę mi tylko nie odmawiać! W 
dniu kiedy przystępuję do Komunii czuję 
się duchowo silniejsza. A przecież ksiądz 
proboszcz na katechezie mówił nieraz, że 
powinniśmy dawać odważne świadectwo 
wiary. Abym to mogła czynić, potrzeba mi 
wiele mocy”.

Ksiądz proboszcz zgodził się, ale z pew-
nym niepokojem. Od tego czasu w klasie 
do której chodziła Aniela jakoby rozgorzało 
piekło. Nauczycielka wzięła sobie na cel 
oczywiście Anielę. Pomimo że dziewczyna 
była zawsze doskonale przygotowana, to 
pani Gertruda obniżała jej stopnie i bezli-
tośnie szykanowała. Aniela znosiła to z za-
dziwiającym męstwem.

„Anielu, czy to nie ponad twoje siły” - za-
pytał kiedyś ksiądz. „Ależ nie, księże pro-
boszczu. Pan Jezus więcej cierpiał. Nawet 
pluli na Niego. Mnie to jeszcze nie spotka-
ło”. Kapłan był zdumiony takim męstwem 
dziewczyny. Ona nigdy się nie uskarżała, 
chociaż koleżanki i koledzy przychodzili 
i często prawie z płaczem opowiadali, co 
tam się dzieje. 

W ostatnim tygodniu Adwentu, a więc 
kilka dni przed Bożym Narodzeniem  pani 

Gertruda rozpoczęła w klasie okrutną grę. 
Postanowiła zadać ostateczny cios daw-
nym „przesądom”, jak nazywała wiarę i 
religię. Wycelowała oczywiście najpierw w 
Anielę.

Zapytała ją: „Anielo, gdy jesteś w innym 
pokoju i rodzice cię zawołają, to co zro-
bisz?”. „Przychodzę do nich” - odpowiedzia-

ła. „A gdyby wołali twoją Babcię?” . „Ona 
nie przyjdzie, bo już nie żyje”. A gdyby wo-
łali Czerwonego Kapturka, Babę Jagę, czy 
Batmana? - Nie przyjdą, bo to są postaci z 
bajek, lub ludzkich wymysłów”. - Wspania-
le, zaraz zrobimy próbę. Anielu, wyjdź na 
chwilę z klasy. Dziewczyna wyszła.

A teraz – powiedziała nauczycielka – 
krzyczcie głośno: „Przyjdź czarnoksiężni-
ku!”. Po kilku okrzykach nikt się nie poja-
wił.- „Dobrze, to zawołajcie teraz Anielę”. 
Wszyscy razem krzyknęli: „Aniela, Aniela” 
- i dziewczyna weszła do klasy.

„Widzicie teraz, jeśli ktoś jest i istnieje, 
to przychodzi, gdy się go woła, a jeżeli NIE 
ISTNIEJE, TO NIE PRZYJDZIE. Czy jesz-
cze wierzycie w waszego „wyimaginowa-
nego” Jezusa?Cisza, po chwili kilka głosów 
nieśmiało powiedziało „tak”. - „A ty Anielu 
wierzysz jeszcze, że Jezus przychodzi”

„Oczywiście! On przychodzi zawsze! On 
za kilka dni przyjdzie do nas wszystkich 
jako Dzieciątko Jezus w czasie Bożego 
Narodzenia”.

Po chwili drwiąco odezwała się pani 
Gertruda. „No to spróbujcie, krzyczcie 
wszyscy razem „Przyjdź Dzieciątko Jezus. 

No, spróbujcie!”
Chwila ciszy, nagle cicho otworzyły się 

drzwi i ukazało się światło. Rosło, prze-
kształciło się w ognistą kulę, która roz-
chyliła się i ukazało się w niej Dzieciątko 
tak śliczne, jak na obrazkach bożonaro-
dzeniowych. Dziecię uśmiechnęło się do 
młodzieży nic nie mówiąc, tylko pomachało 
rączką. Po chwili zniknęło w ognistej kuli, 
która zwolna roztapiała się. Drzwi cicho się 
zamknęły i nastała cisza.   Nikt nie mógł 
wypowiedzieć słowa.

Nagle nauczycielka z dzikim wyrazem 
oczu zaczęła walić pięściami w tablicę. 
Krzyknęła „On przyszedł! - i wybiegła z 
klasy trzaskając drzwiami. Po chwili Aniela 
wstała mówiąc:  „Widzicie, ON ISTNIEJE!. 
Wszyscy razem odmówili „Ojcze nasz” i 
„Chwała Ojcu”.

Wydarzenie nabrało rozgłosu. Rodzi-
ce kontaktowali się z proboszczem, który 
powiedział jednoznacznie: Przepytałem 
wszystkich. W ich opowiadaniu nie mogłem 
pochwycić najmniejszej niezgodności. To 
była prawda.

Pani Gertruda dostała obłędu i została 
umieszczona w zakładzie. Z nikim nie roz-
mawiała, można powiedzieć nie używała 
głosu. Po roku poprosiła do siebie kapłana. 
Dziś jest zdrowa, przystępuje często do 
Komunii i stała się gorliwą chrześcijanką. 
Niestety, nie pamięta szczegółów z tego 
zajścia, choć wie, że coś się w niej zmie-
niło.

Zdarzenie jest dowodem, co znaczy po-
tęga modlitwy wypływającej z wiary, bo jak 
wiadomo WIARA GÓRY PRZENOSI!.

Za kilka dni przebędzie DZIECIĘ JE-
ZUS do każdego z nas. Jak je przyjmiemy 
do swych mieszkań, do swych serc? Czy 
uwierzymy, czy też będziemy obojętni, bo 
to tylko kolejne świąteczne dni?  Bo ON 
PRZYJDZIE, ON ISTNIEJE!. 

Tego rzeczywistego, głęboko przeżyte-
go przyjścia Dzieciątka Jezus życzę każde-
mu z nas.

kfad

od autora: 
Artykuł pochodzi z książeczki dla 
dzieci „Nabożeństwo z dziećmi przy 
Żłóbku”, „Apostolicum”, Ząbki 2006,  
opracowany przez dr Wandę Wyznańską  
na podstawie: „Współczesne dowody na 
istnienie Jezusa” KUL Lublin 2004.

codziennie za pośrednictwem gazet, telewizji, radia opowiada się o złu, powtarza je, nagłaśnia, 
przyzwyczajając nas do rzeczy najobrzydliwszych, do tego stopnia, że niemal uodparnia to  
i zobojętnia sumienia, stajemy się nieczuli i w jakimś sensie zatruci, ponieważ to, co ujemne, nie 
zostaje całkowicie strawione i gromadzi się dzień po dniu.

Benedykt XVi, 
W Rzymie, 8.12.2009 r. - w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP na Placu Hiszpańskim

fo
t. 

W
ie

sł
aw

 K
aj

da
sz



12 12/2009 Na Oścież

paczki W niedzielę, 13 grudnia, w 
parafii przeprowadzono kolejną już akcję 
„Kilogram dla potrzebujących”. Widać było 
znany już nam obrazek, jak wielu wiernych 
szło na Mszę św. z reklamówkami, niosąc 
artykuły żywnościowe. Z tych artykułów 
zrobiliśmy paczki dla osób potrzebujących 
naszej pomocy, byśmy możliwie wszyscy 
mogli zasiąść do Wieczerzy Wigilijnej god-
nie przygotowanej. Asortyment naszych 
darów złożonych do koszy w zasadzie nie 
odbiegał od ubiegłorocznego, choć był nieco 
bogatszy. Przyniesiono nieco więcej pod-
stawowych artykułów oraz słodyczy, toteż 
mogliśmy obdarować nieco więcej rodzin. 
Przygotowano z naszych darów ponad 160 
paczek, czyli około 20 więcej. 

Czy to wystarczy? Na pewno nie, bo 
potrzeby wśród nas są ogromne, jednak 
nasze możliwości też są ograniczone. Z 
perspektywy czasu widać, że zmieniają się 
nasze przyzwyczajenia w składaniu darów. 
Od pewnego czasu obserwujemy zmniej-
szające się ilości kawy na rzecz herbaty, 
oraz coraz mniej artykułów bardzo drobnych 
(cukier waniliowy, proszek do pieczenia czy 
zupy w proszku) na rzecz innych (galaretki, 
budynie itp.) 

Niestety, w dalszym ciągu nie mogliśmy 
wszystkich obdarować olejem, o który tak 
pytają potrzebujący. Paczki zostały wydane, 
a wszystkim którzy przynieśli dary w imie-
niu obdarowanych należą się serdeczne 
podziękowania.

W tym miejscu trzeba również podzięko-
wać wszystkim bezimiennym osobom, które 
pomagały po Mszach św. dostarczyć dary 
do zakrystii, a było ich sporo.  Gorące słowa 
podziękowania należą się też młodzieży, jak 

i dyrekcji Zespołu Szkół nr 5. Młodzi ludzie 
z tej placówki bardzo aktywnie pracowali, 
niektórzy przez całe przedpołudnie, zarówno 
przy transporcie, jak i przy segregacji darów 
w zakrystii. Praca przebiegała szybko i na 
bieżąco, toteż już w poniedziałek, 14 grud-

nia można było przygotować paczki. Tą 
pracę wykonywał ofiarnie również zgrany 
zespół pod kierunkiem P. Urszuli, i osób 
mających już wprawę w tej pracy. To dzięki 
tym wszystkim osobom potrzebujący już 
otrzymali dary.

oBora, szopa W tym roku 
już od 7 grudnia grupa parafian przygo-
towywała oborę dla zwierząt, które będą 
uczestniczyły w naszym Żywym Żłóbku. 
Oborę trzeba było wykonać od nowa, bo 
znajduje się w zupełnie innym miejscu. W 
związku z prowadzonymi pracami budow-
lanymi Domu Jubileuszowego miejsce do-
tychczasowej obory zmieniło swe oblicze 
i trzeba była ją przenieść. Prace zostały 
wykonane. 

Od 15 grudnia br. rozpoczęły się przy-
gotowania montażu szopki w kościele. Przez 
kolejne dni należy zmontować szopkę i za-
grodę dla zwierząt, oraz oprawić, ustawić i 
oświetlić choinki, oraz ustawić i udekorować 
małą szopkę w kaplicy. Pracowało przy tych 
pracach od 5 do 8 osób. W chwili gdy piszę 
te słowa prace trwają. Pracują panowie z 
różnych wspólnot, jak i inni parafianie, pod 
kierunkiem konstruktora naszej szopki. We 
wtorek, 15 grudnia młodzi ludzie z Grupy 
Pielgrzymkowej „Promienistej” przygotowali 
figury do wystawienia w szopce. Wszyst-
kim udzielającym pomocy serdeczne Bóg 
zapłać!

wasz oBserwator 

na święta  
BoŻeGo narodzenia
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Wspólnota Absolwentów „Martyria” 5 
grudnia przeżywała swój adwentowy dzień 
skupienia w klasztorze sióstr ze Zgromadze-
nia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej 

w Żołędowie. Przebiegał on pod hasłem 
ogłoszonego w pierwszą niedzielę Adwentu 
tematu nowego roku liturgicznego - „Bądźmy 
świadkami miłości”. Absolwenci rozważali 
różne drogi do świętości, a pomocą do sta-
wania się w świecie świadkami miłości były 
osoby, które swoim życiem dawali i dają na-
dal świadectwo na różnych płaszczyznach 
swojego życia. 

Był to czas zapatrzenia się w świętość 
Jana Pawła II, który całym sobą nawoływał 
do trwania przy Chrystusie i dawał świa-
dectwo wszędzie tam, gdzie był i wobec 
wszystkich, których spotykał na swojej 
drodze życia. 

Kolejną osobą była pani Wanda Pół-
tawska, żyjąca przyjaciółka Jana Pawła II, 
doktor psychiatrii, a przede wszystkim żona 
i matka czterech córek, która jest dla nas 
wzorem bycia świadkiem miłości w rodzinie 
i małżeństwie. 

Św. Josemaria Escrivă de Balaguer, 
założyciel Opus Dei, był człowiekiem, ka-
płanem, który uświęcał się poprzez pracę. 
Powtarzał, że jest ona pierwszym powoła-
niem człowieka, jest Bożym błogosławień-
stwem, a kiedy będziemy czynić wszystko z 

miłości, wówczas nie będzie rzeczy małych, 
a wszystkie będą wielkie. 

Bł. Siostra Maria Karłowska, założy-
cielka Zgromadzenia Sióstr Pasterek, jest 
wzorem w dawaniu siebie drugiemu czło-
wiekowi we wspólnocie. Papież mówił o niej: 
”…ukazała, że największą wartością jest 
miłość, która nigdy nie mówi dosyć i nigdy 
nie zatrzymuje się w drodze.”

Absolwenci zakończyli dzień skupienia 
podjęciem postanowień adwentowych i 
napełnieni mocą Bożą powrócili do swo-
ich codziennych obowiązków rodzinnych  
i zawodowych, z pragnieniem stawania się 
świadkami miłości.

Joanna

BądŹmy świadkami miŁości

Diecezjalny Ośrodek  
Duszpasterstwa Akademickiego 

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

tel./fax. (052)323-48-10, 
http://www.martyria.pl;

Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego 
wspólnota  

aBsolwentów martyrii
ul. Bołtucia 5, 85-791 Bydgoszcz,

tel./fax. 0-52 32-34-810 
http://www.wam.org.pl, wam@wam.nazwa.pl
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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) * wizyta na oddzia-
łach codziennie od 8.30 do 13.00 * spowiedŹ 
na oddziałach (na każde życzenie) i od 13.30 do 
15.00 w kaplicy. * sakrament chorych na 
każde życzenie oraz w I (pierwszą) środę mie-
siąca 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. Zbigniew Zabiszak (kapelan), tel. 052  
374-33-08 (w Centrum Onkologii) (13.30-15.00) 
w parafii 323-48-43 (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 pacjentami i ich 
bliskimi itp.) trwa każdego dnia od 9.00 do 15.00 
(oprócz poniedziałku) i na każde wezwanie. 
msza św. 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 323-48-46 (w parafii).

Salus aegroti suprema 
lex esto!  

„Niechaj zdrowie chorego  
będzie najwyższym prawem”

hospicJum 
dom sue ryder 

w BydGoszczy 

oddziaŁ poBytu dzienneGo
Sala „Dąb”, Domu Parafialnego, przy ul. 
Bołtucia 5. 85-791 Bydgoszcz, kontakt:  
(tel. 52 323 48 29, kom. 693 630 032)
Działalność terapeutyczną prowadzimy przy 
Parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników. 
Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu (po-
niedziałek, środa, piątek) od 8.15 do 15.00.  
Zapraszamy osoby szczególnie z Fordonu. Ist-
nieje możliwość podjęcia terapii wspólnie z mał-
żonką (małżonkiem), jeśli będzie on posiadał 
orzeczenie o niepełnosprawności.
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Biuro Ruchu mieści się przy biurze parafialnym. 
Czynne w każdą środę 17:30-19:00. (a w każdą 
czwartą środę miesiąca gabinet pedagogiczny 
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: ruchwy-
zwanie@gmail.com Jeśli chcesz okazać swoją 
pomoc 
82 1020 1475 0000 8502 0143 4679
pko Bank polski

ruch na rzecz Godności  
osób niepełnosprawnych  

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

(KRS 0000324174)

semianrium odnowy 
dwuGŁos uczestniczek

ku sercom z ciała
W dniach od 8 października do 10 

grudnia br. odbyło się w naszej parafii Se-
minarium Odnowy życia chrześcijańskie-
go. Po co Seminarium? Seminarium to 
miejsce spotkania mojego Pana. Nie jest 
to miejsce nauki. Spotkanie to miało do-
tknąć mojego serca, przemienić je. „I dam 
wam serce nowe i ducha nowego tchnę 
do waszego wnętrza, zabiorę wam serce 
kamienne, a dam wam serce z ciała.” Ez 
36,26

Seminarium było oparte na odkrywaniu 
Boga Miłości, miłości zatroskanej o mnie, 
miłości nieskończonej, niekochanej, mi-
łości poszukującej, przygarniającej, wy-

magającej, uzdrawiającej, leczącej rany, 
miłości objawiającej się, służącej, obda-
rowującej, wylewającej dary i miłości po-
syłającej.

14.11.br odbyła się w naszym kościele 
modlitwa o uzdrowienie, natomiast 9.12 
br. w Kościele o.o. Jezuitów wraz z grupą 
odbywającą tam Seminarium modliliśmy 
się o wylanie darów Ducha św. na wszyst-
kich uczestników seminarium a także na 
całe miasto Bydgoszcz.

W czasie trwania Seminarium rozwa-
żaliśmy fragmenty Pisma św. Był to czas 
łaski od Pana, czas wzrostu naszej wiary.

krystyna

umacnianie w wierze
Przy parafii Matki Boskiej Królowej 

Męczenników na bydgoskim Fordonie od-
bywały się spotkania Wspólnoty Odnowy 
w Duchu Świętym w ramach seminarium 
Odnowy w Duchu Świętym. Prowadził 
je ks. Janusz Tomczak wraz z zespołem 
ewangelizacyjnym.

 Seminaria odbywały się raz na tydzień 
- w czwartki. Każde z nich rozpoczynała 
Msza Święta o godzinie 18:30. Po niej na-
stępowało głoszenie kerygmatu. 

Kerygmat to pierwsze głoszenie Do-

brej Nowiny, które poprzedza katechezę. 
Rozważania dotyczyły odkrywania miłości 
Boga do człowieka. Na cotygodniowych 
spotkaniach omawiane były przejawy tej 
miłości , m.in.: miłość nieskończona (Boży 
plan wobec mnie), miłość niekochana 
(grzech), miłość przygarniająca (sakra-
ment pokuty i pojednania). Następnie od-
bywały się spotkania w kilkuosobowych 
grupach. Ich członkowie dzielili się swoimi 
świadectwami, umacniali w wierze, wspie-
rali i wspólnie rozważali fragmenty Pisma 
Świętego. Seminaria kończył zawsze Apel 
Jasnogórski.

 Uczestnictwo w Odnowie w Duchu 
Świętym wymagało, oprócz cotygodnio-
wych spotkań, również codziennych roz-
ważań Pisma Świętego; zalecana była 
codzienna medytacja.

 Szczególnym dniem była sobota 14 
listopada. Odbyła się wówczas Euchary-
stia wraz z modlitwami indywidualnymi w 
intencji uzdrowienia każdego z uczestni-
ków Seminarium. Początek miał miejsce o 
godzinie 9:00. 

Dzień rozpoczął się krótką konferencją 
objaśniającą aspekty modlitwy o uzdro-
wienie i modlitwy równoczesnej. Po kwa-
dransie rozpoczęła się Msza Święta. 

Podczas niej wierni oraz „seminarzy-
ści” Odnowy w Duchu Świętym parokrot-
nie przemawiali modlitwą równoczesną. 
Po jej zakończeniu nastąpiły modlitwy 
indywidualne o  uzdrowienie. Każdy zo-
stał „omodlony” przez osoby ze Wspólno-
ty, które wspólnie z nim prosiły o  łaskę 
uzdrowienia. Koniecznym warunkiem był 
choćby rozpoczęty proces przebaczenia, 
czy to Bogu, drugiemu człowiekowi lub so-
bie oraz przeżyta spowiedź generalna. 

Dzień zakończył się modlitwą dzięk-
czynną i agapą-czyli smacznym poczę-
stunkiem przygotowanym dla uczestników 
Seminarium. 

seminarzystka

Ukazał się „Kalendarz parafii i Sank-
tuarium Kalwarii Bydgoskiej Golgoty XX 
Wieku”. Zawiera, oprócz kalendarium, plan 
celebracji uroczystości i świąt w parafii, 
spotkań grup i wspólnot oraz kalendarium 
wydarzeń minionego roku. Kalendarz (wyd. 
VII), opracował zespół kapłanów i świec-
kich. Projekt i wykonanie - zespół miesięcz-
nika parafialnego „Na Oścież”, Zachęcamy 
do lektury.

Redakcja „na oścież”



Dla (nie tylko starszych) dzieci

uzupeŁnianka 
 świąteczna 

(OPRACOWAŁ KFAD)

kropkoGram Oto kolejna zabawa z „Kropkogramem”. Za 
pomocą zaszyforwanego alfabetu odgadnijcie 
wyrażenie, które kryje się pod ukrytymi literami. 
Termin nadsyłania rozwiązań do 17. stycznia 
2010 r. Nadsyłając rozwiązanie, podajcie swój 
adres i koniecznie napiszcie ile macie lat. Na 
autora poprawnego rozwiązania czeka nagroda 
- niespodzianka. 
Poprawne rozwiązanie „KropkoGramu” brzmia-
ło: „lampion”. Nagrodę za „KropkoGram” 
otrzymuje otrzymuje Dorota Kuryło, zam. w Byd-
goszczy przy ul. Berlinga 6. 
Za prawidłowe rozwiązanie rebusu (odp. „Ro-
raty”) nagrodę wylosował dariusz ossowski, 
zam. w Bydgoszczy przy ul. konfederatów 
Barskich 3, a za prawidłowe rozwiązanie wy-
kreślanki (odp. „Adwent”) nagrodę wylosowała 
Joanna ossowska zam. w Bydgoszczy przy 
ul. konfederatów Barskich 3. Gratulujemy. 
Nagrody czekają w zakrystii.

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

znaczenie wyrazów: 
[1] Więcej niż przewiduje norma [2] Re-
ceptura [3] Błona otaczająca kości [4] 
Mniej niż kolega [5] Nie lubi opuszczać 
domu [6] Dzieła uznanych autorów [7] 
Marchew lub seler [8] Okład [9] Strze-
lista wieża meczetu [10] Harcerska na-
groda sprawnościowa [11] Środek do 
prania [12] Żółty stop używany na klamki 
[13] Rodzaj ściegu [14] Nadąsany sa-
molub [15] Łamany podczas Wieczerzy 
Wigilijnej [16] Poprzeczna listwa z tyłu i z 
przodu auta [17] Pani w komisji sędziow-
skiej [18] Baśniowy żeglarz [19] Drzewo 
kojarzące się z maturami [20] Boczne 
skrzydło budynku [21] Miasto nad Bał-
tykiem.
Wpisz brakujące litery do diagramu. Te 
z wyróżnionych pól dadzą rozwiązanie, 
które należy nadsyłać na adres redakcji 
lub włożyć do skrzynki „Poczty parafial-
nej” do 17. stycznia 2010 r. Losujemy 
nagrodę niespodziankę. 
Hasło uzupełnianki brzmiało: „adwent 
czas oczekiwania”. Nagrodę wy-
losował Benedykt szmyt zam. w Byd-
goszczy, przy ul. konfederatów Bar-
skich 4. Nagroda czeka w zakrystii.

Takie misie

14 12/2009 Na Oścież

drzewko
 Okres Świąt Bożego Narodzenia kojarzy 
nam się ze szczególnym wystrojem kościo-
ła. Stoi piękna szopka, w której są figury: 
Matki Bożej, Świętego Józefa, Pana Jezusa 
i pasterzy. Obok stajenki stoją choinki. Czy 
wiecie, że drzewka świąteczne wcale nie 
są polskim pomysłem? Zwyczaj ubierania 
choinki i stawiania jej w domu przywędrował 
do nas z Niemiec, gdzie ubierano drzewka 
już od XVI wieku. Przygotowałem dla Was 
wzór choinki. Przerysujcie ją na papier (aby 
wszyscy mieli takie samo drzewko) i udeko-
rujcie ją jak się Wam tylko podoba i przyślij-
cie Wasze drzewko do Redakcji. Najpiękniej 
udekorowaną choinkę nagrodzimy.

heJ kolęda!
poskładajmy - zaśpiewajmy
Święta Bożego Narodzenia to taki czas, 
kiedy śpiewamy kolędy. W domu przy cho-
ince, w kościele i w wielu różnych innych 

miejscach. Kolęda to pieśń, która opowiada 
o narodzeniu Pana Jezusa. Inne pieśni, któ-
rych słuchamy w czasie Świąt, a nie mówią 
o Bożym Narodzeniu, tylko na przykład o 
zwyczajach świątecznych, czy o zimie, to po 
prostu piosenki świąteczne lub pastorałki.
Często jest tak, że znamy i śpiewamy tylko 
jedną lub dwie zwrotki danej kolędy. Dlatego 
mam dla Was zadanie. Poniżej napisałem 
kilka zwrotek z różnych kolęd. Czy potraficie 
dopasować, z której one są kolędy? 
Aby wziąć udział w losowaniu nagrody nie-
spodzianki wystarczy podać zestaw - tytuł 
kolędy i jej fragment, np. 2a.

tytuŁy 
Anioł pasterzom mówił (1); Bóg się rodzi (2); 
Dzisiaj w Betlejem (3); Gdy się Chrystus ro-
dzi (4); Jezus Malusieńki (5);  Przybieżeli do 
Betlejem pasterze (6); W żłobie leży (7)
teksty
Panienka truchleje, a mówiąc łzy leje: o mój 
synu ! Wola Twoja, nie moja się dzieje. (a) 
My Go także Bogiem, Zbawcą już znamy i z 
całego serca wszyscy kochamy. (b) Potem 
i króle widziani, Cisną się między prostotą, 
Niosąc dary Panu w dani: Mirrę, kadzidło i 
złoto. Bóstwo to razem zmieszało, Z wie-
śniaczymi ofiarami, A Słowo ciałem się stało 
I zamieszkało między nami. (c) Słuchajcież 
Boga Ojca, jako wam Go zaleca: Ten ci jest 
Syn najmilszy, jedyny, w raju wam obiecany, 
Tego wy słuchajcie. (d) Idźcie do Betlejem, 
gdzie Dziecię zrodzone, W pieluszki powite, 
w żłobie położone; Oddajcie mu pokłon Bo-
ski, on osłodzi wasze troski. Gloria, gloria... 
(e) Miłości to Twojej dzieło z miłości po-
czątek wzięło. Byś nas zrównał z Aniołami, 
poniżasz się między nami. (f) Pójdźmy też i 
my, pójdźmy też i my, Przywitać Jezusa, Kró-
la nad królami, Króla nad królami, Uwielbić 
Chrystusa. Chrystus się rodzi ... (g)

rumianek
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ludwik  
Bruchlewicz

Urodził się 11 kwietnia 1882 roku w miejsco-
wości Kokotowo koło Krakowa. Był synem 
miejscowego urzędnika wiejskiego Bolesła-
wa i Rozalii. Szkołę Powszechną ukończył 
w swej rodzinnej miejscowości. Następnie 
rozpoczął naukę w Gimnazjum Cesarskim 
w Krakowie. Od dzieciństwa każdą wolną 
chwilę spędzał w kuźni swego sąsiada w 
Kokotowie. Ten widząc jego zapał i zdol-
ności do kowalstwa znalazł mu miejsce 

nauki zawodu u kowala w Krakowie Jana 
Reberta (nazwisko mogło być nieco inne), 
bo sam nie będąc mistrzem nie mógł za-
trudniać uczniów. Tam każdą wolną chwilę 
terminował jako uczeń kowalski. Ukończył 
naukę w Gimnazjum i zdał maturę w 1899 
roku. Po maturze dalej pracował u kowala. 
Okazało się, że Ludwik był już dobrym fa-
chowcem w zakresie kowalstwa artystycz-
nego, co potwierdziło zdanie w 1915 roku 
egzaminu na czeladnika. U swego kowala 
pracował do odzyskania przez Kraków nie-
podległości. 
W 1916 roku ożenił się z Salomeą Pod-
góreczną, mieszkanką Krakowa i tam za-
mieszkali. Ludwik zamierzał otworzyć swój 
własny zakład, ale jakoś mu to nie wycho-
dziło. 
W roku 1921 dowiedział się, że w Bydgosz-
czy poszukiwane są osoby z maturą i biegłą 
znajomością w mowie i piśmie języka pol-
skiego. Przeniósł się więc z rodziną (żona 
i dwoje dzieci) do Bydgoszczy. Tu skontak-
tował się z Cechem Kowali, gdzie zapropo-
nowano mu obowiązki prowadzenia biura 
Cechu. Po kilkunastu dniach zrezygnował 
jednak z tej pracy tylko dlatego, że w Cechu 
było jeszcze wielu miejscowych Niemców, 
a tych Ludwik, jako jak sam się określał, 
„rdzenny Polak” po prostu nienawidził. 
W Cechu poznał kowala - Polaka - Lucja-
na Ciechanowskiego prowadzącego swój 
zakład przy Zbożowym Rynku. Ten dowie-
dziawszy się o umiejętnościach Ludwika  
w zakresie kowalstwa artystycznego, za-
trudnił go u siebie. Pracując u nowego 
szefa zdobył uprawnienia do podkuwania 
koni. Jednak przez trzy lata wykonywał 
głównie prace artystyczne. W tym zakła-
dzie też zdobył dyplom mistrzowski kowa-
la artystycznego wystawiony przez Cech 
w Bydgoszczy. Jego szef, widząc dobrą 

współpracę Ludwika z młodzieżą w swym 
zakładzie, załatwił mu też pracę instruktora 
nauki zawodu w miejscowej Szkole Prze-
mysłowej. W Szkole Przemysłowej była 
młodzież mieszana, zarówno Polacy, jak  
i Niemcy. 
Ludwik objął funkcję instruktora, ale po 
trzech miesiącach zrezygnował z tego 
samego powodu co z pracy w Cechu. Po 
rezygnacji z pracy w szkole otworzył więc 
swój zakład przy ulicy Żupy. Zakład prowa-
dził do wybuchu II wojny światowej.

W dniu 10 września został zawezwany 
do władz okupacyjnych miasta, gdzie do-
wiedział się iż jego zakład podlega konfi-
skacie na rzecz Niemiec, a on sam to naj-
lepiej byłoby gdyby wyjechał do Galicji, lub 
Generalnej Guberni. Na to jednak nie chciał 
się zgodzić, więc w dniu 14 września został 
w swym domu zatrzymany i doprowadzo-
ny do Gestapo. Do domu już nie wrócił, bo 
Ludwika przetrzymywano pewien czas w 
koszarach 15 PAL - przy ulicy Gdańskiej, a 
14 października 1939 roku rozstrzelano go 
w Dolinie Śmierci (o egzekucji dowiedzie-
liśmy się w 1949 roku od siostry Ludwika 
zamieszkałej w Krakowie, która prawdo-
podobnie otrzymała taką informację od 
rodziny Ciechanowskiego). Żona z dziećmi 
opuściła nasze miasto w dniu 17 września 
udając się do rodzinnego Krakowa i nie 
wiadomo, co się dalej z tą rodziną stało. 

kfad

od autora: 
Ww. notatkę napisano na podstawie relacji kuzynki Lu-
dwika, pani Celiny z Lipna biorącej udział w naszych 
uroczystościach we wrześniu 2009 roku. W Dolinie 
śmierci zginął również rzemieślnik Mateusz Ciecha-
nowski. Nie wiem, czy byłaby to rodzina Lucjana? Gdy-
by ktoś z PT Czytelników miał informacje na ten temat 
proszę o kontakt z Redakcją „Na Oścież” lub na telefon 
52 343 30 72.

Ludzie z pomnika (134)

wielki gość 
Działania duszpasterskie ks. probosz-

cza Zygmunta Trybowskiego i kapłanów w 
roku 1999 miały na celu przygotowanie nas 
duchowo do powitania Ojca Świętego w 
mieście. Oprócz przygotowania duchowego 
wizyta takiego Gościa wymagała ogromu 
przygotowań fizycznych. 

Już w styczniu Sejmik Parafialny zade-
cydował o włączeniu się do pomocy. Z jego 
inicjatywy przeprowadzono w lutym zbiórkę 
ofiar do puszek na koszty przygotowań. Ak-
cje ponowiono jeszcze dwa razy. Zakupiono 
ponad 200 drukowanych flag papieskich, 
z czego większość rozprowadzono wśród 
parafian. Rozpoczęto też szycie innych flag 
w kolorach kościelnych, maryjnych i narodo-
wych, zakupiono dekoracje religijne i portrety 

Jana Pawła II. 
Prócz tego trzeba było wykonać duże flagi 

do zewnętrznej dekoracji świątyni. Od strony 
ulicy Wańkowicza wykonaliśmy ogromny 
trójkątny symbol o długości boku 4 metrów, 
na którym umieszczono pietę z parafialnej 
pieczęci i napisem wezwania naszej parafii. 
To wszystko trzeba było zaprojektować i 
wykonać, a później przygotować do montażu 
na kościele. 

W pracach przygotowawczych czynnie 
uczestniczyło kilkaset osób. Szyciem zajęły 
się nasze Panie z Grupy „Dąb”, Koła Przy-
jaciół Radia Maryja i Akcji Katolickiej, choć 
nie brakło i innych.

Prócz tych przygotowań wiele pracy 
organizacyjnej mieli panowie ze Straży 
Marszałkowskiej. Grupa z naszej wspólnoty 
i służbami kościelnymi dekanatu Bydgoszcz 
V Fordon, otrzymała za zadanie ochronę 
sektorów zlokalizowanych naprzeciw ołtarza 
przy głównej trasie dojazdowej Papieża. 
Ks. Zygmunt Trybowski koordynował pracę 
porządkowych służb kościelnych z służbami 
mundurowymi (BOR). Wszystko to wymagało 
wielu spotkań, szkoleń kandydatów do tych 
służb, gdzie każdy z nich podlegał weryfikacji 
przed zarejestrowaniem do tej służby.

Pierwsze dni czerwca upłynęły na pra-
cach związanych z montażem dekoracji. 
Warto dodać, że po raz pierwszy w Dolinie 
Śmierci pojawiła się na pomniku ogromna, 
10 metrowa biało czerwona flaga. Nastąpiło 
to za zgodą władz miejskich i ks. Zygmunta, 
a zamontowaniem na takiej wysokości zajęli 
się Koordynator Sejmiku i brygadier Sławo-
mir Krauze z Jednostki Ratunkowo-Gaśni-
czej PSP z Fordonu przy użyciu strażackiego 
kosza ratunkowego. Flaga ta została zdjęta 
we wrześniu. Fakt ten został jednak uwiecz-
niony na zdjęciu lotniczym, które wydawca 
Planu Osiedla Fordon i Informatora, firma 
„Elektro Bud” z ulicy Piwnika Ponurego 1C 
umieściła na okładce tego wydania z wrze-
śnia 1999 roku. 

Do zakresu przygotowań trzeba też dodać 
pracę młodych ludzi z „Wiatraka”, którzy wy-
dobyli z Doliny Śmierci kamień i przygotowali 
go do poświęcenia przez papieża, a który 
dziś wmurowany jest w XII stację Kalwarii 
Bydgoskiej Golgoty XX Wieku.

Zmęczeni tym wszystkim, ale w pełni za-
dowoleni pojechaliśmy 7. czerwca 1999 roku 
na powitanie naszego Wielkiego Rodaka, ale 
o tym już w następnym odcinku. (cdn) 

Kfad 

O mojej parafii (59)
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Dlaczego chrześcijanie prawosławni 
obchodzą Boże Narodzenie w innym termi-
nie, niż katolicy?

 karol
Dla wyjaśnienia tego problemu, trze-

ba się odwołać, choć w krótkim zarysie, 
do przeszłości, a dokładniej do schizmy 
wschodniej. U jej podstaw leżała kon-
cepcja polityczna, która dotyczyła relacji 
władzy świeckiej do władzy duchowej a 
szczególnie papieża i cesarza, którzy mają 
z sobą współpracować dla dobra wszyst-
kich obywateli (pierwszym, który nakreślił 
tę koncepcję był Klemens Aleksandryjski + 
216). Była to koncepcja, która mimo klęsk 
była realizowaną w Kościele wschodnim, 
ale była też zagrożeniem dla jedności Ko-
ścioła, bo wiązało się ono z pomniejsze-
niem roli prymaty biskupa Rzymu, czyli pa-
pieża. Konflikt narastał i do ostatecznego 

zerwania doszło w 1054 r. Coraz bardziej 
ujawniały się różnice na Wschodzie i Za-
chodzie. Utworzyła się inna liturgia Mszy 
świętej. Inaczej są sprawowane sakramen-
ty. Inne przepisy, obowiązki i prawa ducho-
wieństwa. Inny sposób traktowania obra-
zów świętych. W końcu różnice te dotyczą 
kalendarza. Podczas gdy Zachód przyjął 
kalendarz gregoriański zreformowany wła-
śnie przez Papieża Grzegorza VII, według 
którego Boże Narodzenie obchodzimy 25 
grudnia, Kościół Prawosławny pozostał 
przy wcześniej używanym kalendarzu ju-
liańskim, według którego ta uroczystość 
przypada 7 stycznia. 

Mimo tych wielu różnić i trudności cały 
czas obowiązuje nas Chrystusowe wezwa-
nie, by nastała „...jedna owczarnia, jeden 
pasterz” (J 10, 16).

ksiądz  melchisedec odpowiadausŁuGi
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

Czy my mamy świadomość swojej 
grzeszności? Jezus uwalnia nas od grzechu 
w sakramencie pokuty. Czy wierzymy, że 
jesteśmy prawdziwie uwalniani od grzechu 
nad którym nie mamy władzy? 

Wypełnianie Prawa - Żydzi uczyli się 
wersetów Pisma na pamięć, żeby, gdy 
będzie potrzeba przywołać Słowo Boże z 
pamięci jak ze skarbca. Sanhedryn czuł się 
odpowiedzialny za poprawne tłumaczenie 
ludziom Prawa. Jezus w pełni uznawał i 
wypełniał Prawo, ale w pojęciu i tłumaczeniu 
uczonych w Piśmie je łamał. 

Czy my umiemy tak jak Żydzi fragmenty 
Pisma Świętego na pamięć? Czy nosimy w 
sercu słowa Pisma Świętego i stosujemy 
je w życiu?

Uzdrowienia – Jezus podczas spotkania 
z niewidomym pod Jerychem powiedział do 
niego: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Mk 
10,52). I dzisiaj jesteśmy uzdrawiani przez 
Jezusa, czy to widzimy, czy mamy ku temu 
wystarczającą wiarę?

Naród żydowski jak każdy naród miał 
ludzi, którzy szli za Jezusem, a były to tłumy. 
Ale byli również tacy, którzy byli przeciwni 
Jezusowi i czyhali na Jego życie. My to 
dobrze rozumiemy. Dla nas Niemcy przez 
wiele lat oznaczały zaborcę i prześladow-
cę. Byliśmy narodem, który dużo od nich 
wycierpiał (Żydzi jeszcze więcej) i, mimo 
iż urodziłam się po wojnie, na sam dźwięk 
języka niemieckiego cierpła mi skóra. 

Gdy w stanie wojennym przychodziły z 
Niemiec paczki, które rozprowadzane były 
przez Kościół, a w nich jedzenie i rzeczy dla 
dzieci, o które ktoś bardzo dbał podczas ich 
używania, musiałam zmienić moje spojrze-

nie na ten naród. Tam też są dobrzy ludzie, 
z tego narodu wywodzi się Benedykt XVI, 
również wśród Niemców byli tacy, którzy 
nie poddali się hitleryzmowi i ginęli, byli 
więzieni.

Kto więc skazał Jezusa na śmierć? 
Nie można odpowiedzialności za 

śmierć Jezusa przypisywać Żydom, czy ich 
zwierzchnikom, bo uczynili to z nieświado-
mości. Jezus poświadczył to umierając: „Oj-
cze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią.” 
(Łk 23,34). Również św. Piotr powiedział 
do Izraelitów: (Dz 3,17) „Lecz teraz wiem, 
bracia, że działaliście w nieświadomości, tak 
samo jak zwierzchnicy wasi.” 

Kto więc jest odpowiedzialny za śmierć 
Jezusa?

Zło jest banalne, jak mówi nasz ks. 
Biskup. Nieświadomi prawdy, z powodu 
swego zaciemnienia grzechami (tragiczna 
pogarda Sanhedrynu), ludzie skazali Je-
zusa na śmierć. Każdemu z nas może to 
się zdarzyć.

Matka Teresa z Kalkuty mówiła, że 
wszystkie te ciężkie i odrażające posługi 
przy chorych robiła dla Jezusa, dla Jezusa 
umęczonego w tym ludzkim ciele. Czy my 
widzimy Jezusa w każdym napotkanym 
człowieku, czy umiemy Go uszanować i Mu 
służyć? Czy już wystarczająco okiełznali-
śmy naszą popędliwość, aby nie krzywdzić 
innych, bo jeśli nie, to i my przyczyniamy 
się do zabicia Jezusa, do tworzenia świata 
bez Boga, który w ubiegłym stuleciu zebrał 
tak okrutne żniwo, również widoczne w Byd-
goszczy i w pobliskiej Dolinie Śmierci. 

(IJP)

co oznacza dla mnie  
treść przytoczonych tu punktów  

kompendium katechizmu kościoła katolickiego (kkkk)?

na kolędzie 
Mały Jacek pytany jest przez księdza 
podczas kolędy: - Do  kościoła chodzisz?  
- Taaak! Z całą rodziną - z mamą, z tatą? - 
Taaak!  Co niedzielę? - Taaak! A do którego 
kościoła? - Do Tesco!

FundacJa „wiatrak”
ul. Bołtucia 5, 85-791 Bydgoszcz

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

tel. +48 (52) 323-48-10, fax 323-48-11

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



8 listopada 2009
Wiktor Antoni Cichowski  

ur. 25.07.2009
Olaf Pyra  

ur. 15.05.2009
Szymon Trzecieliński  

ur. 23.06.2009
Kazimierz Stempowski  

ur. 24.06.2009
Alicja Borowicz  
ur. 7.07.2009

Karol Wojciech Pawlak  
ur. 19.09.2009

15 listopada 2009
Urszula Elżbieta Różycka  

ur. 28.07.2009
22 listopada 2009

Joanna Maria Wosińska  
ur. 15.08.2009

Filip Madajewski  
ur. 15.08.2009

Patrycja Maria Skonieczna  
ur. 15.09.2009
Wiktor Zieliński  
ur. 12.10.2009

Maja Wasilewska  
ur. 3.07.2009

Wiktor Gwizdała  
ur. 12.09.2009
Wiktoria Szmyt  
ur. 19.02.2009

z kancelarii paraFialneJ

chrzty 
Ja ciebie chrzczę:  
w imię ojca i syna  
i ducha świętego

zmarli 
Błogosławieni, 
którzy umierają  

w panu
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śluby 
ślubuję ci miłość,  

wierność i uczciwość  
małżeńską

14 listopada 2009
Michał Ozga 

Karolina Rejmer
21 listopada 2009

Kamil Mateusz Heerling 
Marta Ładzińska

Kazimierz Bogdański  
ur. 19.04.1930 zm. 4.11.2009

Stanisław Wolsztyński  
ur. 5.04.1930 zm. 10.11.2009

Jan Janny  
ur. 19.06.1955 zm. 14.11.2009

Elżbieta Glazik  
ur. 1.11.1924 zm. 22.11.2009

Łucja Marianna Rębacz  
ur. 2.02.1936 zm. 25.11.2009

Jan Łukowski  
ur. 2.02.1950 zm. 29.11.2009

Zygmunt Piotrowicz  
ur. 3.04.1931 zm. 30.11.2009

Z ksiąg parafialnych  
4 grudnia 2009 spisał Krzysztof D.

Kompendium (45)

Pytania i odpowiedzi

Bóg przedstawił nam Jezusa 
po chrzcie w Jordanie: „Ten jest 
mój Syn umiłowany, w którym 
mam upodobanie”. Zdumiewa 
mnie, że Bóg z takim szacun-
kiem dla człowieka wchodzi z 
nim w dialog – przedstawia nam 
swego Syna. 

Jezus działa więc w imieniu 
Boga i pokazuje nam swoją 
jedność z Ojcem poprzez swe 
czyny. Pragnie, abyśmy uwie-
rzyli w Niego, widząc Jego 
dzieła: odpuszczenie grzechów, 
uzdrawianie chorych, wskrze-
szanie umarłych, wymaga od 
nas nawrócenia, zapomnienia 
o sobie, wzięcia udziału w czy-
nieniu dobra. 

Jezus wypełnia Prawo i peł-
ni wolę Tego, który Go posłał, 
mówi o sobie, że nie przyszedł, 
aby Mu służono, lecz żeby słu-
żyć i dać swoje życie jako okup 
za wielu (Mk 10,45). 

Nasz akt wiary w Jezusa 
wymaga powtórnego narodze-
nia się z ducha, nie ulegania 
swoim zachciankom. Jak dalece 
musimy skorygować swoją po-
stawę, by nie dogadzać sobie, 
nie poszukiwać przyjemności? 

Wypełniając Prawo Boże mamy 
stawać się jedno z innymi i nosić 
z nimi ich życiowe ciężary. 

Za co skazał Jezusa Sanhe-
dryn? Sanhedryn twierdził, że 
Jezus jest bluźniercą, bo:
- Jezus odpuszcza grzechy 

–może to czynić tylko Bóg – 
bluźni!

- Jezus uzdrawia w szabat – nie 
zachowuje szabatu – nie może 
to pochodzić od Boga!

- nazywa siebie Synem Bożym 
– Bóg nie może mieć ludzkiego 
ciała – bluźni! 

Brak uznania przez faryze-
uszy Jezusa za Syna Bożego, 
za Mesjasza, skutkuje skaza-
niem Go na śmierć za bluźnier-
stwa przeciw Bogu.

A my? Czy możemy gorszyć 
się postawą Żydów? 

Odpuszczanie grzechów  
- Żydzi mieli świadomość swojej 
grzeszności wobec Boga. Wie-
rzyli w odpuszczenie grzechów 
przez Boga, bo inaczej odpusz-
czanie grzechów przez Jezusa 
nie byłoby dla nich ani ważne, 
ani bluźnierstwem. 

(dokończenie na str.  16)

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 (37)

rozdział trzeci
„Jezus chrystus umęczon pod ponckim piŁatem, 

ukrzyŻowan, umarŁ i poGrzeBion”
116. czy Jezus sprzeciwiał się wierze izraela w Boga Jedynego 
i zbawiciela?
Jezus nigdy nie kwestionował wiary w jedynego Boga, nawet wte-
dy, gdy dokonywał czynów świadczących, że są dziełem Bożym: 
odpuszczenie grzechów. Domaganie się Jezusa wiary w Niego ze 
względu na dzieła Ojca, jakie wypełniał, i wymaganie nawrócenia 
wobec zdumiewającego wypełnienia się obietnic, pozwalają zro-
zumieć tragiczną pogardę Sanhedrynu, który uznawał, że Jezus 
zasługiwał na śmierć jako bluźnierca.
117. kto jest odpowiedzialny za śmierć Jezusa?
Nie można przypisywać odpowiedzialności za śmierć Jezusa 
wszystkim wówczas żyjącym Żydom w Jerozolimie, a tym bardziej 
rozciągać tę odpowiedzialność na innych Żydów w czasie i prze-
strzeni. Każdy poszczególny grzesznik, to jest każdy człowiek, jest 
w rzeczywistości sprawcą i jakby narzędziem wszystkich mąk, które 
wycierpiał Boski Odkupiciel. W większym jeszcze stopniu winni są 
ci, przede wszystkim chrześcijanie, którzy nadal popadają w grzechy 
i znajdują upodobanie w wadach. (cdn) 
Źródło: „Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego”, Jedność, 
Kielce 2005

co oznacza dla mnie  
treść przytoczonych tu punktów  

kompendium katechizmu  
kościoła katolickiego (kkkk)?

inFormacJe
sakrament  
chrztu św.
sakrament sprawowany jest 
przy udziale wspólnoty pa-
rafialnej w czasie niedzielnej 
mszy św. o 15.00. Dziecko 
zgłaszają rodzice w Biurze Pa-
rafialnym podając kandyda-
tów na chrzestnych, tj. osoby 
ochrzczone, bierzmowane, 
praktykujące, mające ukoń-
czone 16 lat (jeżeli żyją w mał-
żeństwie musi to być związek 
sakramentalny). Zgłaszając 
dziecko do Chrztu św. trzeba 
przedstawić  skrócony odpis 
aktu urodzenia dziecka z USC. 
Katecheza odbywa się zawsze 
przed Chrztem św. w sobotę po 
Mszy św. o 18.30. 

Najbliższe ter-
miny Chrztu św.:  
25 grudnia 2009 
oraz 10 i 24 stycz-
nia 2010 r.

sakrament  
maŁŻeństwa
Osoby pragnące 
zawrzeć związek 
małżeński powinny 
zgłosić się do Biura 
Parafialnego celem 
ustalenia terminu 
ślubu i spisania pro-
tokołu na 3 miesiące 
przed ślubem. 

poGrzeB
Przy zgłoszeniu nale-
ży przedłożyć odpis 
aktu zgonu z USC.



29.11 rozpoczął się Adwent. Ostatnie już Roraty w dni powszednie o 
7.00 i od poniedziałku do piątku dla dzieci o 17.00. * Podczas Mszy św. 
o 11.30 odbyło się uroczyste błogosławieństwo nowych 6 lektorów i 5 
ministrantów. Życzymy wytrwałości i pilności w tej zaszczytnej służbie. 
* Trwała akcja pomocy materialnej z okazji VIII Dnia Modlitw za Kościół 
Katolicki na Wschodzie.
6.12 - przypadało wspomnienie Św. Mikołaja. Gościł w naszej parafii ks. 
Mirosław Pstrągowski - proboszcz parafii pw. Św. Łukasza Ewangelisty, 
głosił kazania i zbierał ofiary na budowę kościoła i domu parafialnego. 
Można było nabyć kalendarz na rok 2010 - „cegiełkę” na budowę. Przed 
Mszą św. o 11.30 (wystąpił akordeonista - ks. Marek Januchowski - na-
wiązując grą do zakończonego telewizyjnego konkursu „Mam talent”, 
a po Mszy św.  była wizyta „św. Mikołaja” i słodka niespodzianka dla 
najmłodszych parafian. 
8.12 - w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
podczas Mszy św. o 17.00 poświęcone zostały medaliki dzieciom z klas 
II, przygotowujących się się do I Komunii św.
13.12 - Odbyła się kolejna akcja przedświąteczna „Kilogram dla potrze-
bujących” (więcej na str. 12). * Od 8.30 do 14.30 odbyła się kolejna oka-
zja do „Honorowego krwiodawstwa”. Akcję wsparło kilkadziesiąt osób. 
23.12 - odbędzie się w naszym Sanktuarium Dzień Spowiedzi Świętej 
Adwentowej. Czas spowiedzi - od 9.00 do 11.00 i 15.30 do 18.30. 
24.12 - Wigilia i Msze św. „Pasterki” o 22.00 i 24.00 z udziałem „Żywego 
Żłóbka”. Spotkania z „Żywym Żłóbkiem” będą jeszcze 26 i 27 grudnia br. 
podczas Mszy św. o 13.00.
25.12 - Boże Narodzenie i VII rocznica śmierci śp. ks. proboszcza prała-
ta Zygmunta Trybowskiego. Modlitwy za Zmarłego podczas każdej Mszy 
św.
26.12 - II dzień Świąt Bożego Narodzenia i niedzielny porządek Mszy 
świętych. o 13.00 Msza św. z udziałem Żywego Żłóbka.
27.12 - w niedzielę o 13.00 Msza św. z udziałem Żywego Żłóbka.  * 
Rozpoczyna się czas odwiedzin duszpasterskich zwanych „kolędą”, któ-
rych plan zamieszczono na str. 19. Początek odwiedzin w dni powsze-
dnie o 16.00, w soboty o 14.00, a w niedziele o 15.00. (Uwaga: W czasie 
kolędy nie ma Mszy św. w niedzielę o 17.00).
1. stycznia 2010 odbędzie się Koncert Noworoczny w wykonaniu para-
fialnego Chóru „Fordonia” w dniu urodzin śp. ks. proboszcza Zygmunta 
Trybowskiego. Początek koncertu o 18.00 w kościele.
6.01 - uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli i jest obowią-
zek uczestniczenia we Mszy św. (mimo dnia powszedniego). Porządek 
Mszy św. jak w niedzielę (z wyłączeniem Mszy św. o 13.00).  Msza św. 
o 18.30 z udziałem Żywego Żłóbka.
10.01 - o 15.00 Msza św. „Chrzcielna” z udzielaniem sakramentu Chrztu 
św. (w wyznaczone niedziele roku o tej samej porze).
Kończy się Adwent i adwentowa akcja „POMOC MISJOM ŚWIĘTYM 
- OTWIERAMY SERCA DLA AFRYKI”. w szczególności pomoc w zaku-
pie wózków inwalidzkich (w kościele stoi specjalna skarbonka i plakat). 
Skorzystajmy z okazji niesienia pomocy.
spotkania opŁatkowe: 3.01 - Żywy Różaniec o 15.00; 6.01 
- Kościół Domowy po Mszy św. o 18.30, 7.01 - Stowarzyszenie 
Wspierania powołań po Mszy św. o 18.30.
Wymienianki roczne, które czytane będą w każdą niedzielę przed Mszą 
św. o 10.00 w połączeniu z modlitwą za tych zmarłych – składać można 
w Biurze Parafialnym.
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 każdy 
piątek 9.00-18.30 w kaplicy. 
Biuro paraFialne czynne (pn-pt) 9.00-10.00 i 16.00-17.00 oraz (od 
9. stycznia 2010 r. także w soboty od 9.00 do 10.00).

inFormuJemy - zawiadamiamy

poziomo: [1a] Składany cylinder [2J] Powiększanie osiedla miesz-
kaniowego [3a] Córka stanu wolnego Jana Kwiata [4J] Wiekowa już 
niewiasta [5a] Zaliczka [5h] Niejedna do gry w talii [5o] Stosowany 
do narkozy [7a] Służba zajmująca się zakwaterowaniem wojska [9a] 
Ciężarówka ze Starachowic [9F] Gatunek antylopy [9m] Wypadek 
drogowy [10a] Zaćma [11J] Ludowa nazwa czarnej porzeczki [12a] 
Kreślenie konturów [13J] Państwo w Ameryce Środkowej.

pionowo: [a1] Odłam wyznaniowy [a9] Cenne znalezisko [B5] Na-
czynie z ciemni [c1] Pocztowe zawiadomienie [c9] Świadectwo jako-
ści wyrobu [d5] Przyroda [e1] Zespół ośmioosobowy [e10] Kąpielisko 
w pobliżu Ustki [F5] Formacja defensywna na boisku [G1] Gorąca 
masa wypływająca z wulkanu [G9] Cerkiewny obraz [h5] Tropikal-
ny, lub umiarkowany [J1] Piękno, wdzięk [J9] Zagajnik [k4] Trucizna 
zmieszana z pokarmem [l1] Końska choroba zwana też włogacizną 
[l10] Koniec, meta [m4] Niewielki rak [n1] Sport na tatami [n9] Praw-
nik w firmie [o4] Wariant, odmiana [p1] Pisemne ponaglenie [p9] 
Oszustwa jak naroża [r4] Narwaniec [s1] Chemik zapisuje go Sm 
[s9] Bylina rodem z Meksyku.

Odgadnij wyrazy i odczytaj hasło wg podanego szyfru. Poszczególne 
wyrazy hasła oddzielone są nawiasami. W rozwiązaniu wystarczy po-
dać samo hasło. Oto szyfr: [(d1, k5, m7, e13, s10, n4, d7, n3, o8, 
m6, G9, e7)  (a9, r5, J2, n12, l4)  (c3)  (n11, d8, J4, l2, c11)  (G12, 
h9)  (l3, d12, c2, h7, a4, p10, h3, r11, a2)  (n1, l12, B1, r8, a1, 
F12)].
Rozwiązania należy nadsyłać na adres redakcji lub wrzucać do skrzyn-
ki „Poczty parafialnej” do 17. stycznia 2010 r. Rozwiązanie krzyżówki 
brzmiało: „chrystus królem panem i wŁadcą naszym na 
wieki”. Nagrodę otrzymuje Bernadeta kruczkowska, zam. w Byd-
goszczy przy ul. sucharskiego 4.  Gratulujemy. Nagroda czeka w 
zakrystii.

znaczenie wyrazów

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

Biuro parafialne (tel. (052) 323-48-34 lub 346-76-25 od poniedziałku do 
piątku od 9.00 do 10.00 i od 16.00 do 17.00, w soboty od 9.00 do 10.00.

Dziękujemy autorom tekstów i Czytelnikom za listy. Skład ukończono 
i oddano do druku 18. grudnia 2009 r. Następne wydanie „Na oścież” 
planowane jest 24. stycznia 2010 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 redakcja nie zwraca. Zastrzega się rów-
nież prawo do zmiany tytułów, skrótów i redakcji materiałów * Wydaw-
ca: 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 się w czerwcu, lipcu  
i sierpniu; (****) - odprawia się w czerwcu, lipcu i sierpniu

krzyŻówka świąteczna 
OPRACOWAŁ RASKE WIDIP
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Transmisja nabożeństw na stronie internetowej www.mbkm.pl;
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27.12.2009 (niedziela) - ul. Pod Skarpą 
– prawa strona; ul. Grussa, Jasieniecka, 
Pod Skarpą – lewa strona - od początku; 
ul. Żemojtela, Grobelskiego, Staszew-
skiego, Chrzanowskiego, Ciszewskiego, 
Czerskiego, Majtkowskiego, Kocerki, 
Kaczmarczyka, Sybiraków, Stamma, 
Jędruszka, Kulmatyckiego

28.12.2009 (poniedziałek) - Bydgoskich 
Olimpijczyków 6b, Bydgoskich Olimpij-
czyków 6d, Bydgoskich Olimpijczyków 6c, 
Sucha - domki; Kaliskiego - domki; Bydgo-
skich Olimpijczyków - domki; Igrzyskowa - 
domki;  Bydgoskich Olimpijczyków 6/1-50  
Bydgoskich Olimpijczyków 6a, al. prof. S. 
Kaliskiego 26-30) 

29.12.2009 (wtorek) - Monte Cassino 
6/1-51, Monte Cassino 6/52-91, Brzóski 
- domki, Monte Cassino 6/92-135, Monte 
Cassino 5/1-40, Monte Cassino 5/41-80, 
Monte Cassino 4/1-20, Monte Cassino 
3/1-19

30.12.2009 (środa) - Monte Cassino 
4/21-60, Monte Cassino 2/1-40, Monte 
Cassino 2/41-78, Monte Cassino 1/1-40, 
Monte Cassino 1/41-90, Monte Cassino 
- domki

2.01.2010 (sobota) - Konfederatów Bar-
skich 3/1-30, Konfederatów Barskich 
3/31-73, Konfederatów Barskich 3/74-
108, Konfederatów Barskich 4/1-20, 
Konfederatów Barskich 7/1-18, Piwnika 
Ponurego 4/1-43

3.01.2010 (niedziela) - Piwnika Ponurego 
4/44-76, Piwnika Ponurego 1c-sklep, Boł-
tucia 4/1-20, Bołtucia 6/1-20

4.01.2010 (poniedziałek) - Bołtucia 10/1-
10, Bołtucia 8/1-20, Bołtucia 10/11-45, 
Bołtucia 10/46-80, Bołtucia 2/1-59, Boł-
tucia 2/60-119

5.01.2010 (wtorek) - Wańkowicza 2/1-45, 
Wańkowicza 2/46-55, Wańkowicza 6/1-
30, Wańkowicza 1/1-38, Albrychta 1/1-3,5 
Albrychta 1/36-51, Wańkowicza 4/1-46

7.01.2010 (czwartek) - Licznerskiego 
4/1-40, Albrychta 2/1-40, Albrychta 2/41-
55, Licznerskiego-domki, Chłodzińskiego 
1/1-44, Chłodzińskiego 3/1-20, Chłodziń-
skiego-domki i przedszkole, Licznerskie-
go 6/1-21

8.01.2010 (I piątek miesiąca) - Licz-
nerskiego 8/1-12, Nowickiego-domki, 
Frydrycha-domki, Licznerskiego 8/1-12, 
Licznerskiego 2/1-50 Nowickiego-domki, 
Frydrycha-domki

9.01.2010 (sobota) - Bartłomieja z Byd-
goszczy 10/1-50, Pawła z Łęczycy Bartło-
mieja z Bydgoszczy 13/1-50, Bartłomieja 

z Bydgoszczy 8/1-50, Bartłomieja z Byd-
goszczy 4/1-60, Bartłomieja z Bydgoszczy 
7/1-42

10.01.2010 (niedziela) - Tychoniewicza 
2/1-24, Twardzickiego domki, Teski 1/1-
45, Tychoniewicza 1/1-40

11.01.2010 (poniedziałek) - Tychonie-
wicza 4/1-40, Tychoniewicza 4/41-80, 
Wiszniewskiego 2/1-18, AKADEMIKI, 
Wiszniewskiego1/1-30, Piechockiego, 
Drygałowej, Szumana, Wielicza

12.01.2010 (wtorek) - Gordona, Brzęcz-
kowskiego, Nieduszyńskiego-domki, 
AKADEMIKI, Nieduszyńskiego 20/1-30, 
Nieduszyńskiego 18/1-16, Kulpińskiego, 
Nieduszyńskiego 11/1 - 36

13.01.2010 (środa) - Nieduszyńskiego 
20/31-40, AKADEMIKI, Łochowskiego 
7/1-37, Łochowskiego 7/38-80, Łochow-
skiego 7/81-115, Łochowskiego 7/116-
162

14.01.2010 (czwartek) - Łochowskiego 
5/1-20, Łochowskiego 3/1-21, Łochow-
skiego 4/1-26, Sosnowskiego 1/1-20, 
Łochowskiego 4/27-61, Łochowskiego 
4/62-104, Łochowskiego 4/105-141, 
Łochowskiego 4a/1-24; Krysiewiczowej-
domki

15.01.2010 (piątek) - Krysiewiczowej 2/1-
40, Łochowskiego 2/1-30, Łochowskiego 
2/31-60, Łochowskiego 2/61-95, Łochow-
skiego 3/1-40, Łochowskiego 3/41-79

16.01.2010 (sobota) - Łochowskiego 
3/80-119, Łochowskiego 3/120-159, Ło-
chowskiego 3/160-189, Berlinga 1/1-39, 
Berlinga 2/1-35 

17.01.2010 - (niedziela) - Berlinga 2/36-
65, Berlinga 2/66-105, Berlinga 2/106-
129

18.01.2010 (poniedziałek) - AKADEMIKI, 
Piórka 1/1-25, Berlinga 7, Piórka 1/26-55, 
Piórka-domki, Berlinga 4/1-42, Berlinga 
4/43-71, Berlinga 9, Berlinga 4/72-103, 
Berlinga 4/104-145

19.01.2010 (wtorek) - AKADEMIKI, So-
snowskiego 5/1-18, Berlinga 4/146-175, 
Kleina 5/1-35, Kleina 3-przedszkole, 
Kleina 5/36-69 Kleina 2/1-38, Kleina 
2/39-78

20.01.2010 (środa) - AKADEMIKI ,So-
snowskiego 4/1-18, Mielczarskiego 1/1-
24, Mielczarskiego 2/1-16, Mielczarskiego 
4/1-30, Kleina 7/1-37, Kleina 7/38-79, 
Kleina 7/80-113

21.01.2010 (czwartek) - Kleina 7/114-139, 
Kleina 11/1-24, Kleina 4/1-46, Kleina 4/47-
81, Kleina 4/82-124, Kleina 4/125-161, 

Berlinga 6/1-40

22.01.2010 (piątek) - Berlinga 6/41-92, 
Berlinga 6/93-143, Berlinga 6/144-189, 
Bielawskiego 1/1-35, Bielawskiego 1/36-
55, Bielawskiego 2/1-20, Bielawskiego 
2/21-53

23.01.2010 (sobota) - Bielawskiego 2/54-
96, Bielawskiego 2/97-111, Berlinga 11/1-
20, Berlinga 11/21-50, Berlinga 15/1-16, 
Fiedlera 1/1-18, Berlinga 15/17-56 

24.01.2010 (niedziela) - Berlinga 15/57-
88, Łabendzińskiego 1/1-36, Łabendziń-
skiego 1/37-48, Łabendzińskiego 2/1-28

25.01.2010 (poniedziałek) - Łabendziń-
skiego 4/1-26, Łabendzińskiego 2/29-40, 
Łabendzińskiego 4/27-72, Łabendziń-
skiego 4/73-102, Lehmanna 2/1-32, Leh-
manna 2/33-56,/ Fiedlera-domki, Berlinga 
17-szkoła

26.01.2010 (wtorek) - Twardzickiego 44 
– NOWY BLOK, Sucharskiego 4/1-43, 
Sucharskiego 4/44-84, Sucharskiego 
4/85-125, Sucharskiego 4/126-172

27.01.2010 (środa) - Sucharskiego 4/173-
200, Sucharskiego 4/201-232, Suchar-
skiego 2/1-45, Sucharskiego 2/46-96, 
Thommee 1/1-40 

28.01.2010 (czwartek) - Thommee 1/41-
75, Thommee-przedszkole, Thommee 
3/1-30, Gierczak 13/1-15, Gierczak 6/1-
18, Gierczak 13/16-50, Gierczak 13/51-
94, Gierczak 13/95-120

29.01.2010 (piątek) - Gierczak 4/1-30, 
Kleeberga 5/1-30, Kleeberga 3/1-18, 
Kleeberga 7/1-20, Witeckiego 3/1-45, Wi-
teckiego 3/46-90, Witeckiego 3/91-131

30.01.2010 (sobota) - Witeckiego 2/1-40, 
Witeckiego 2/41-78, Witeckiego 2/79-122, 
Witeckiego 1/1-39, Witeckiego 1/40-79 

31.01.2010 (niedziela - Witeckiego 1/80-
114, Igrzyskowa 6/1-41, Igrzyskowa 
6/42-91 

1.01.2010 (poniedziałek) - Igrzyskowa 
6/92-145, Igrzyskowa 3/1-44, Igrzyskowa 
3/45-83, Igrzyskowa 1/1-36, Igrzyskowa 
1/37-82, Igrzyskowa 1/83-122

2.02.2010 (wtorek) - Igrzyskowa 1/123 
-153, Igrzyskowa 1/154-192, Igrzyskowa 
1/193-222, Dodatkowa kolęda 

Kapelani wojskowi: ul. Teski 2 i 3

początek odwiedzin:
16.00 - w dni powszednie
14.00 - w soboty
15.00 - w niedziele
(Uwaga: W czasie kolędy nie ma Mszy św.  
w niedzielę o 17.00)

duszpasterskie odwiedziny paraFian  
kolęda – 2009/2010 



13.12.2009 - „wizyta” ambulansu Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa z prośbą o krew

2.12.2009 - Roraty studenckie w parafialnej kaplicy - cotygodniowa studencka Msza św. „Dwudziestka” 
w adwentowej oprawie

22.11.2009 - z okazji wspomnienia św. Cecylii - patronki śpiewaków i muzyków - odbył się w naszej 
parafii tradycyjny Koncert Cecyliański, który zgromadził około 100 wykonawców. 
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5.12.2009 - występ OKO-licznościowy Kabaretu 
OKO w sali Domu Parafialnego
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13.12.2009 - odbyło sie adwentowe spotkanie 
WAM (Wspólnoty Absolwentów Martyrii)

6.12.2009  - wspomnienie św. Mikołaja celebrowane podczas Mszy św dla dzieci poprzedził występ Akordeonisty, na wzór zwycięzcy edycji programu 
telewizyjnego „Mam talent”, a po celebracji „św. Mikołaj” rozdawał licznie zgromadzonym w kościele maluchom słodkie upominki

13.12.2009 - przedświąteczna akcja „Kilogram  
dla potrzebujących” - parafianie nie zawiedli

fo
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6.12.2009 - gościł ks. Mirosław Pstrągowski - 
proboszcz parafii św. Łukasza z Fordonu, głosząc 
kazania i zbierając ofiary na budowę kościoła


