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W bieżącym wydaniu hasłem przewod-
nim są „Odpusty”, wspomina o nich ks. 
Proboszcz i inni autorzy. Warto je dokładnie 
przeczytać, bowiem nie zawsze zdajemy 
sobie sprawę, jak wiele okazji przepada 
nam, aby sobie lub zmarłym zrobić „prezent” 
odpustu.

Są relacje z wydarzeń parafialnych, 
a szczególnie z odpustu w Sanktuarium, 
poprzedzonym Triduum. Nie sposób nie 
zauważyć, że z chwilą ogłoszenia naszej 
parafii Sanktuarium doszedł nam jeszcze 
jeden odpust, który z roku na rok przybiera 
na znaczeniu w Diecezji Bydgoskiej. Dla 
przykładu, w tym roku zorganizowano pierw-
szy raz Drogę Krzyżową, z udziałem grup, 
wspólnot apostolskich i stowarzyszeń dzia-
łających w Diecezji. Wydrukowano w tym 
celu rozważania, przybyli przedstawiciele 
wspólnot z emblematami, transparentami i 
sztandarami, został wyświetlony krótki film 
wspominający tragiczne chwile związane z 
martyrologią bydgoszczan. 

Każdego dnia Triduum, poprzedzające-
go centralne uroczystości odpustowe, było 
kazanie nawiązujące do tematyki odpustu. 
Warto, a w szczególności polecam to tym, 
którzy nie mieli czasu na uczestnictwo, prze-
czytać obszerne teksty kazań wygłoszonych 
w trakcie trwania dni odpustowych.

Było też wiele innych wydarzeń z udzia-
łem parafian, choćby 26. Światowe Dni 
Młodzieży w Madrycie w Hiszpanii, również 
z udziałem młodych osób z DA „Martyria”. 
Kto przeczyta relację stamtąd, dowie się, 
czy warto było jechać tysiące kilometrów, 
by spotkać się z młodymi z całego świata i 
papieżem Benedyktem XVI.

A co przed nami? Idzie październik i 
tradycyjna modlitwa różańcowa, do której 
zaproszeni są i starsi i młodsi parafianie.

Z pewnością wydarzeniem będzie drugi 
odpust – tym razem parafialny, który przy-
pada zawsze w rocznicę powstania parafii, 
tj. 7. października.

Po rozpoczętym już nowym roku szkol-
nym rozpoczyna się też nowy rok akademic-
ki. I znów studenci pojawią się w progach 
naszej parafii. Powrócą środowe Msze św. 
tzw. „Dwudziestki” i inne stałe zajęcia.

Wszystkim życzę wielu dobrych prze-
żyć.

Fred

Można nie czytać  ...

str. 1 - Fragment bramy do fordońskiej Doliny Śmierci z nowymi 
tablicami, fot. Mieczysław Pawłowski

w numerze m.in.:
Odpusty w Kościele  (s. 8)
Odpust parafialny   (s. 9)
Na Golgocie   (s. 10)
Paryż, Madryt, ...   (s. 13)
w następnych numerach:
Krzyże - płaskorzeźby
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Proboszczowskie zamyslenia

W ostatnią niedzielę usłyszeliśmy w 
ogłoszeniach duszpasterskich taką oto 
informację: 

Przygotowujemy się w naszej parafii 
do odpustu parafialnego, który przypada 
dnia 7 października, we wspomnienie 
Matki Bożej Różańcowej. Zaproszenie do 
przewodniczenia uroczystościom podczas 
Mszy św. odpustowej przyjął ksiądz prałat 
Andrzej Kłosiński, Dziekan II Dekanatu w 
Bydgoszczy. 

Wyjaśnijmy przy okazji, że w naszej 
wspólnocie parafialnej obchodzimy co 
roku dwie uroczystości odpustowe. Jedna, 
związana jest z Sanktuarium Królowej 
Męczenników i Kalwarią Bydgoską. Jest to 
odpust – nowy - sanktuaryjny, o znaczeniu 
diecezjalnym obchodzony każdego roku  
15 września ku czci Matki Bożej Bolesnej. 
Mamy też drugi odpust, tradycyjny - para-
fialny wyznaczony na dzień 7 października 
każdego roku w rocznicę powstania parafii 
(1983).

Odpust parafialny to jedno z najważniej-
szych wydarzeń w parafii w ciągu roku. W 
poszczególnych diecezjach i dekanatach 
istnieją różne dekrety i rozporządzenia 
informujące o dniu organizacji odpustu. 
Decyzja, czy odpust ma być w dzień przy-
padający w liturgii w ciągu tygodnia, czy 
też uroczystość zostanie przeniesiona na 
niedzielę, leży wyłącznie w gestii probosz-
cza. Kto ma przewodniczyć liturgii i wygłosić 
słowo Boże? To także suwerenna decyzja 
gospodarza parafii. 

Krótko mówiąc dzień odpustu parafial-
nego to dzień modlitewnego dziękczynienia 
Bogu za Tytuł Kościoła, Świątyni i Parafii 
- za jej dzień dzisiejszy. Jest to zazwyczaj 
uroczysta Eucharystia połączona z oko-
licznościowym Słowem Bożym, procesją 
Eucharystyczną i nabożeństwami okolicz-
nościowymi według wieloletniej, a czasem 
wielowiekowej praktyki duszpasterskiej 
poszczególnych parafii, czy ośrodków 
duszpasterskich.

Ale odpust to także w naszej religijnej 
postawie wobec Boga 

...darowanie kary doczesnej za grzechy, 
zgładzone już co do winy. Dostępuje go 
chrześcijanin odpowiednio usposobiony i 
pod pewnymi, określonym warunkami, za 
pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz 
owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie 
przydziela zadośćuczynienie ze skarbca 

zasług Chrystusa i świętych” (KPK, kan. 
992; KKK, n. 1471). 

Odpust zupełny jest szczególnym darem 
łaski Bożej, dzięki któremu wierny będący w 
stanie łaski uświęcającej w sakramentalnej 
spowiedzi może uzyskać również darowanie 
kar czyśćcowych. Nie można uzyskać odpu-
stu nie będąc w stanie łaski uświęcającej. 

Kościół przypomina też, że tylko ten jest 
zdolny do uzyskania odpustu, kto został 
ochrzczony, nie jest ekskomunikowany i 
znajduje się w stanie łaski, przynajmniej pod 
koniec wypełniania przepisanych czynności 
(kan. 996 § 1). 

Aby zaś wierny zdolny do uzyskania 
odpustów rzeczywiście je uzyskał powinien 
mieć przynajmniej ogólną intencję zyskania 
odpustu oraz wypełnić w określonym czasie 
i we właściwy sposób nakazane czynności, 
zgodnie z brzmieniem udzielenia (kan. 996 
§ 2). Nadto wierny powinien wzbudzić sobie 
wewnętrzną postawę całkowitego oderwa-
nia od grzechu, również powszedniego (a 
więc także od nałogu). 

Odpust zupełny można zyskać tylko 
jeden raz dziennie, albo dla samego siebie, 
albo dla jednej z dusz cierpiących w czyśćcu 
(zob. kan. 994). Do otrzymania odpustu jed-
nak wymagane jest nadto spełnienie trzech 
następujących, tzw. zwykłych warunków: 

wyznać grzechy, przystępując do • 
sakramentalnej spowiedzi; 
przyjąć sakramentalną Komunię • 
świętą; 
pomodlić się według intencji Ojca • 
świętego.

Ojciec Święty Paweł VI napisał tak: 
(...) Również i dziś Kościół zachęca 

wszystkich swoich synów, ażeby rozważyli 
i zastanowili się, jak wielkie znaczenie ma 
praktyka odpustów dla życia poszczegól-
nych wiernych, a również dla rozwoju całej 
wspólnoty chrześcijańskiej. Praktyka odpu-
stów uczy, jak ściśle łączymy się z sobą w 
Chrystusie i jak wiele może przynieść innym 
nadprzyrodzone życie każdego z nas, aby 
i oni mogli łatwiej i ściślej zjednoczyć się z 
Ojcem. Stąd korzystanie z odpustów sku-
tecznie zachęca do miłości i w specjalny 
sposób jest jej praktyką: jeśli w ten sposób 
udzielamy pomocy braciom odpoczywają-
cym w Chrystusie (...).”

Warto zatem uczestnicząc w duchowym 
skarbcu Kościoła obficie czerpać z darów 
Łaski Bożej jakie daje odpustowa modlitwa 
Kościoła.          ks. proboszcz Jan

ODpust

różaniec trzeba odmawiać dobrze: nie tylko samym ru-
chem warg, ale duszą otwartą na kontemplację najbardziej 
wyrazistych tajemnic z życia Jezusa i maryi.

Jan XXIII, papież
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ODpust w sanktuarium  
kalwarii ByDgOskieJ 

Zwykle w tym miejscu czytelnicy znajdowali 
„Rozmowę miesiąca”. Dziś jest ona trochę 
nietypowa. Jak wiemy, odpust sanktuaryj-
ny (15. września) poprzedzało Triduum 
modlitewne. Przybyło do naszej świątyni 
wielu kapłanów - kaznodziejów. Każdy mówił 
ważne słowa. W „Na Oścież” próbujemy 
wspomnieć ten czas. 
12. września 2011 r. - pierwszy dzień tridu-
um – był okazją do świętowania XV rocznicy 
działalności Stowarzyszenia Wspierania 
Powołań Kapłańskich i Zakonnych przy 
parafii MBKM. Zaproszone były wspólno-
ty z diecezji, przybyło więc nieco gości. 
Odmówiono wspólnie różaniec w intencji 
powołań, spotkano się przy kawie i cieście 
oraz na wspólnej Eucharystii, podczas której 
dziękowano Bogu za XV lat działalności 
Stowarzyszenia. Mszy św. przewodniczył 
ks. kanonik Tadeusz Lesiński, asystent Sto-
warzyszenia Wspierania Powołań Diecezji 
Bydgoskiej. 
Kazanie wygłosił ks. dr Tomasz Kalociński, 
prefekt Wyższego Seminarium Duchownego 
w Bydgoszczy. Podczas mszy św. polecano 
Bogu naszych alumnów w seminariach: 
Adama Drożniakowskiego, Macieja Biegu-
na, w Redemptoris Mater Macieja Brząkałę, 
w Ameryce Dawida Wejnerowskiego, oblata 
Krzysztofa Wrzosa oraz kapłanów, którzy 

pochodzą z naszej parafii i wszystkich, któ-
rym droga jest sprawa powołań zakonnych 
i misyjnych.
13. września 2011 r. - drugi dzień triduum 
– to msza św. z procesją fatimską wokół 
sanktuarium. Mszy św. przewodniczył ks. 
kanonik Maciej Gutmajer, budowniczy i 
proboszcz parafii Opatrzności Bożej.
14. września 2011 r. - w trzeci dzień tridu-
um – odprawiono pierwszą Bydgoską Drogę 
Krzyżowa w Dolinie Śmierci ze szczeglnym 
udziałem organizacji i stowarzyszeń katolic-
kich Diecezji Bydgoskiej. Na dzień ten wy-
dano broszurkę z tekstem Drogi Krzyżowej 
autorstwa Edwarda Małachowskiego. Teksty 
wszystkich stacji ułożono w ten sposób, że 
początek był historycznym odniesieniem 
się do 1939 roku, potem krótka refleksja 
nad tym zdarzeniem i refleksja duchowa, 
modlitwa związana z poszczególnymi 
stacjami Drogi Krzyżowej. Po powrocie do 
kościoła wyświetlony został film autorstwa 
red. Adama Gajewskiego nawiązujący do 
martyrologii bydgoszczan. Ten dzień triduum 
zakończyła Msza św., której przewodniczył 
i kazanie wygłosił ks. Przemysław Książek 
– drugi proboszcz naszej parafii. Kazanie 
przytaczamy wewnątrz wydania.
15. września 2011 r. - to uroczystość Matki 
Bożej Bolesnej i odpust sanktuaryjny. Już 

o 12.00 odprawiona została Msza św. dla 
chorych, a o 18.30 suma odpustowa w. Mszy 
św., króej odpustowej przewodniczył ks. 
prałat Stanisław Kotowski - proboszcz byd-
goskiej parafii katedralnej. Obecny był rów-
nież ks. prałat Józef Kubalewski, proboszcz 
sanktuarium Polskich Braci Męczenników 
w Bydgoszczy oraz kapłani z naszego de-
kanatu. Uroczystą celebrę uświetnił występ 
naszego chóru parafialnego „Fordonia”.
Przede wszystkim pragnę podziękować w 
imieniu wszystkich parafian, którzy w sercu 
podpisują się pod tymi słowami, Księdzu 
Proboszczowi Janowi Andrzejczakowi, 
kustoszowi Sanktuarium Kalwarii Bydgo-
skiej za umożliwienie przeżycia nam kilku-
dniowego czasu przygotowań i odpustu w 
Sanktuarium. Cieszyliśmy się bardzo z tych 
dni, pełnych głębokich przeżyć religijnych. 
Gdy szliśmy do kościoła w dzień odpustu, 
wymienialiśmy się słowami żalu, że już się 
ten piękny czas kończy. Ogromne „Bóg 
zapłać” również Księżom Gościom, którzy 
głosili nam Słowo Boże. 
Takie wydarzenie w dzisiejszym świecie po-
woduje wzmocnienie ducha i czytelniejsza 
staje się nasza droga. 

iJp

Kazanie ks. dra Tomasza Kalocińskiego 
- 12 września - dzień świętowania XV-lecia 
Stowarzyszenia Wspierania Powołań.

Drodzy Bracia w kapłaństwie, Drodzy 
Bracia w powołaniu chrześcijańskim: Bra-
cia i Siostry

Gromadzi nas dzisiaj Matka Boża 
Bolesna, choć dzisiaj (12 września) jest 
wspomnienie liturgiczne imienia Maryi. 

To święto zostało ustanowione na 
pamiątkę wiktorii wiedeńskiej – 1683 rok, 
król Jan Sobieski. Wojska sprzymierzone, 
wśród których największy udział stanowiły 
wojska polskie. Były też wojska austriackie, 
niemieckie i z innych krajów chrześcijań-
skich przeciwko nawale tureckiej. No i wie-
my jak to się skończyło, piękne, wspaniałe 
zwycięstwo, nie tylko chwała polskiego 
oręża, polskiej husarii, ale chwała przede 
wszystkim Boga. Tą chwałę Bogu oddał 
król mówiąc: „Veni, vidi, Deus vicit” – „Przy-

szedłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył”. 
A w tym zwycięstwie wielki udział miała 

Matka Boża. Dlatego dla upamiętnienia 
tego dnia, w którym potęga osmańska (i 
herb półksiężyc) została złamana, pół-
księżyc podeptany. Właśnie na pamiątkę 
wiktorii wiedeńskiej papież ustanowił to 
piękne święto Imienia Maryi. My widzimy 
też w tym obraz niewiasty z Apokalipsy, 
która otoczona koroną z gwiazd dwunastu 
i księżyc pod jej stopami. 

Dzisiaj Matka Boża przez swoje imieni-
ny chce przygotować nas na to, żebyśmy 
wraz z Nią chcieli zrozumieć i przyjąć te 
tajemnice cierpienia, bo Matka Boża jest 
nam Matką i nauczycielką. Nauczycielką 
w tym jak chwalić radośnie Pana Boga. 
Magnificat: Wielbi dusza moja Pana i raduje 
się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. Jest 
też nauczycielką w tym, jak stać pod krzy-
żem, jak przyjmować ostatnią wolę swego 

konającego Syna. „Niewiasto, oto syn 
Twój.” I Jan wziął Maryję do siebie, a Ona 
tym bardziej wzięła umiłowanego ucznia 
do serca. Wraz z nim bierze każdego z 
nas i przytula do Swego serca. Chce nas 
uczyć tej sztuki, która bodaj najtrudniejsza, 
to znaczy, jak trwać przy krzyżu, jak trwać 
pod krzyżem, jak nie przestraszyć się cier-
pienia, ale je dobrze wykorzystać. Jaka jest 
ta lekcja, którą nam daje Maryja? 

Najpierw jest to lekcja zasłuchania 
i posłuszeństwa. Pamiętamy wesele w 
Kanie Galilejskiej i słowa Maryi? „Zróbcie 
wszystko cokolwiek wam Syn powie”. A 
cóż nam mówi dzisiaj Jezus? Jakie słowo 
kieruje do nas? Najpierw słowo apostoła 
narodów - świętego Pawła, który przekonu-
je nas o mocy i wartości modlitwy. Zalecam, 
aby prośby, modlitwy, wspólne błagania, 
dziękczynienia odprawiane były za wszyst-
kich ludzi, za królów, za sprawujących 
władzę, a także w szeregu innych ważnych 

wytrwała, ufna mODlitwa
a cóż nam mówi dzisiaj Jezus? Jakie słowo kieruje do nas? najpierw słowo apostoła narodów - 
świętego pawła, który przekonuje nas o mocy i wartości modlitwy. Zalecam, aby prośby, modlitwy, 
wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi, za królów, za sprawują-
cych władzę, a także w szeregu innych ważnych intencji. chce więc paweł, abyśmy modlili się 
na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu do pana Boga w błaganiach. 
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intencji. Chce więc Paweł, abyśmy modlili 
się na każdym miejscu, podnosząc ręce 
czyste, bez gniewu i sporu do Pana Boga 
w błaganiach. 

Dzisiaj gromadzi nas również dziękczy-
nienie Panu Bogu za powołania kapłańskie 
i zakonne z tej parafii i prośba o kolejne. 
Intencja jest ciągle aktualna, żniwo bowiem 
wielkie, a robotników ciągle mało. Proście 
więc Pana żniwa. 

W waszej parafii Matki Bożej Królowej 
Męczenników od piętnastu lat trwa ta 
systematyczna, zorganizowana modlitwa, 
prośba do Pana żniwa o nowe powoła-
nia – dzieło Stowarzyszenia Wspierania 
Powołań. Jak piękne owoce już wydało, 
to pewnie najlepiej wie sam Pan Bóg. My 
możemy jakoś policzyć księży którzy po-
chodzą z tej parafii, którzy tu posługiwali, 
którzy odeszli do Pana, na czele z księ-
dzem prałatem Zygmuntem z tak pięknym 
owocem kapłaństwa. Moglibyśmy wyliczać 
co po ludzku oczy widzą. Ale pewnie naj-
ważniejsze jest to czego nie widać. Ileż to 
poruszeń łaski, poruszeń serc, ile cierpienia 
ofiarowanego w intencji powołań nowych 
i tych, którzy już idą drogą powołania. Ile 
jakiegoś wewnętrznego zmagania czy być, 
czy trwać w tej wspólnocie, czy może dać 
sobie spokój, bo ja ciągle się angażuję, 
niech też inni może… o tym wszystkim 
Pan Bóg wie. Całe to bogactwo duchowe 
związane z piętnastoma latami działania 
Stowarzyszenia Wspierania Powołań Pan 
Bóg tylko zna. Chociaż pewnie sporo odno-
towano w kronikach i sporo jest w ludzkiej 
pamięci. 

Nam się czasem wydaje, że się o te 
powołania modlimy, że ofiarowujemy nasze 
trudy, nasze cierpienia, a jakby za mało 
widzimy efektów. Może chcielibyśmy jak w 
sklepie, wykładamy stówę i wynosimy pełne 
siatki. Z modlitwą tak nie jest, nie zawsze 
od razu przynosi wymierny efekt. Dlatego 
Pan Bóg w swoim słowie zapewnia nas, że 
nasze modlitwy nie idą na marne, nawet 
wtedy, kiedy od razu nie widzimy efektu, 
Bóg je słyszy. „Pan Bóg usłyszał glos mego 
błagania” śpiewaliśmy w refrenie psalmu 
responsoryjego. 

A o co mamy prosić Boga? O wiarę, 
tak wielką jak miał setnik wspomniany w 
dzisiejszej Ewangelii. On nie był Żydem, 
lecz najprawdopodobniej Rzymianinem, 
skoro był setnikiem armii rzymskiej. I pew-
nie był tzw. bojącym się Boga, należał do 
tej grupy pogan, którzy uznawali Jedynego 
Boga i starali się żyć godnie. O nim zresztą 
Żydzi dają piękne świadectwo: „Miłuje nasz 
naród i sam zbudował nam synagogę”. 
Rzadko kiedy Żydzi wypowiadali się do-
brze o cudzoziemcach, a tym bardziej o 
okupantach jakimi byli Rzymianie. A ten 
setnik zasłużył sobie na taką pochwałę. 
O ile w oczach ludzi zdobył takie uznanie 
dzięki swojej ofiarności, to jeszcze większe 
uznanie zdobył w oczach Jezusa. Czym? 
Właśnie wiarą. On, który nie przynależał do 

synów Izraela, usłyszał wielką pochwałę: 
„Powiadam wam, takiej wiary nie znalazłem 
nawet w Izraelu”. 

My mamy prosić dla siebie o taką wiarę. 
My, te słowa setnika powtarzamy w każdej 
mszy świętej, zanim nastąpi największa 
tajemnica wiary, zanim przyjmiemy do na-
szych serc Jezusa - cytujemy, powtarzamy, 
słowa setnika: „Panie nie jestem godzien, 
abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko 
słowo, a już… nie mój sługa, ale moja 
dusza będzie uzdrowiona”. I o powołania 
też trzeba prosić z wiarą. Jeśli to będzie 
modlitwa z wiarą, to nie będziemy przejmo-
wać się czy załamywać, jeśli nie widzimy 
natychmiastowych efektów. 

Pod koniec XIX wieku w malutkiej 
włoskiej miejscowości Lu Montferrato, 
koło Turynu, liczącej sobie osiemset osób, 
kilkadziesiąt rodzin, miejscowe kobiety, za 
namową swojego proboszcza, rozpoczęły 
systematyczną modlitwę o powołania. A 
to był czas trudny, kiedy we Włoszech, 
zwłaszcza tam, na północy Włoch, był 

wielki antyklerykalizm, rozprzestrzeniało 
się laickie podejście. Salezjanie, którzy 
właśnie wtedy powstali, nie mogli używać 
oficjalnie terminologii zakonnej. Zamiast 
przełożonego musieli mieć dyrektora, 
zamiast prowincjała inspektora – takie to 
były czasy. 

I właśnie w tym czasie ta mała garst-
ka kobiet z Lu Montferrato rozpoczyna 
modlitwy o powołania, żeby ich dzieci nie 
bały się odpowiadać na głos powołania. 
Co wtorek gromadziły się na modlitwie, 
a w każdą pierwszą niedzielę miesiąca 
ofiarowały Komunię świętą w intencji no-
wych powołań. Modliły się wspólnie bardzo 
krótką, a piękną modlitwą, mówiąc m.in.: 
„Pozwól Panie, aby ktoś z mojej rodziny też 
stał się kapłanem, albo siostrą zakonną”. 
Bardzo ważny element: Pozwól Panie, ja 
tego chcę, ofiaruję, żeby ktoś z mojej ro-
dziny, może z moich dzieci, może z moich 
wnuków też stał się kapłanem, albo siostrą 
zakonną. Wytrwała, ufna modlitwa. 

I wyobraźcie sobie, że z tej maleńkiej 
miejscowości w ciągu stu trzydziestu lat 
wyłoniły się trzysta dwadzieścia trzy powo-
łania kapłańskie i zakonne. Stu pięćdziesię-
ciu dwóch kapłanów i sto siedemdziesiąt 
jeden sióstr zakonnych z siedemdziesięciu 
różnych zgromadzeń. Pan Bóg usłyszał 
głos ich błagania. Może właśnie dlatego, 
że miały odwagę te kobiety, aby modlić się, 
żeby to powołanie dotyczyło też ich synów, 
ich córek, kogoś z ich rodziny. Może wła-
śnie to powinniśmy zmienić, udoskonalić 
w naszych modlitwach o powołania, bo my 
się tak modlimy, niech Pan Bóg powoła, ale 
niekoniecznie od nas. A one się modliły aby 
to było z ich rodzin. Jaką potęgę może mieć 
modlitwa i jaki owoc może przynieść.

Jeszcze jedna rzecz, której, myślę, 
chce nas nauczyć Matka Boża Bolesna, 
mianowicie, odkrycie wartości cierpienia 
ofiarowanego w intencji powołań. Dzisiaj 
uczestniczyliśmy w pogrzebie kapłana księ-
dza Piotra Wegnera, pięćdziesiąt pięć lat 
życia, trzydzieści lat kapłaństwa, od kilku, 
a nawet kilkunastu lat poważnie dotknięty 
cierpieniem, chorobami. Miał ich kilka, a 
każda była wystarczająca, by przyprawić 
człowieka o śmierć. Jakieś dwa lata temu 
powiedział naszemu księdzu rektorowi: „Ja 
moje cierpienie ofiaruję za was, za byd-
goskie seminarium i w intencji powołań”. 
Zrobił to świadomie i do końca konsekwent-
nie ten swój krzyż ofiarował. Wierzymy 
głęboko, że tych jedenastu młodych ludzi, 
którzy zgłosili się w tym roku na pierwszy 
rok do naszego seminarium, to jest owoc 
tego ofiarowania księdza Piotra, a także 
owoc jego modlitwy. Oczywiście nie tylko 
jego, bo są całe rzesze ludzi, którzy się 
modlą. To jest taka perła duchowa, którą 
my możemy ofiarować. Postarajmy się 
dotrzeć z tym przesłaniem zwłaszcza do 
chorych. Nieraz tak bywa, że ludzie starsi, 
chorzy, samotni, mówią: Ja już jestem ni-
komu niepotrzebny, lepiej, żeby mnie Pan 
Bóg zabrał jak najprędzej. Co ja tu jeszcze 
robię? A tymczasem ci cierpiący mają tak 
wiele do zaofiarowania. Oni mogą oddać 
to cierpienie w duchowej ofierze, złożyć na 
ołtarzu wraz z ofiarą Jezusa Chrystusa, a 
owoce tego będą piękne. 

Pozwólcie zakończyć słowami mo-
dlitwy, piosenki, która towarzyszyła mi w 
moich latach młodzieńczych - do Matki 
Bożej Bolesnej, do której przychodzimy, 
aby się od Niej uczyć. 

Smutna Matko, Matko Boża Bolesna, 
Ty sercem zbolałym kochająca wszyst-
kich, dopomóż tym, którym sił już brak, by 
nieść zmagania dnia. I pociesz ich i dodaj 
sił i ukaż cierpienia sens. Dopomóż nam 
ukochać krzyż wśród zwykłych szarych 
dni, Matko Boża Bolesna, Matko Pięknej 
Miłości, Matko Boża Królowo Męczenni-
ków, Patronko sanktuarium dopomóż nam 
ukochać krzyż wśród zwykłych szarych 
dni. Amen
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Kazanie Ks. kanonika Macieja Gut-
majera – 13 września - Dzień Fatimski 
(fragmenty)

Matka Boża Fatimska, Matka Boża z 
Lourdes, z La Salete, z Guadalupe, wszę-
dzie Ta sama, bo z testamentu krzyża 
stała się Matką wszystkich dzieci Bożych. 
Pan Bóg poprzez Matkę Bożą kieruje swe 
orędzie szczególnie do dzieci, bo jeśli nie 
staniemy się jak dzieci, nie wejdziemy 
do królestwa niebieskiego. Bóg objawia 
swoją potęgę poprzez maluczkich, nawet 
sam przychodzi jako Dziecię. Bóg nie chce 
zguby świata, (a świat naprawdę idzie do 
zguby) lecz chce jego zbawienia. Maryja 
wzywa ludzkość, by nie obrażano Boga. 

Objawienie w Fatimie to był czas wojen, 
fałszywych poglądów i ideologii, kpin z 
Boga i wiary. Trzeba ratować świat przed 
takimi wydarzeniami. Bóg to czyni i swoją 
wolę częstokroć wyraża przez Matkę Naj-
świętszą – przypomina swoją obecność, 
gotowość przebaczenia człowiekowi. 

Maryja przynosi lekarstwo na te rany 
ludzkiej egzystencji – tym lekarstwem 
jest nawrócenie i modlitwa – szczególnie 
różańcowa, bo w niej zawiera się całe 
misterium zbawienia. To jest modlitwa 
medytacji wielkich dzieł Boga, a nie bez-
dusznej recytacji. 

Lekarstwo na zbawienie świata – to 
nawrócenie osobiste i modlitwa różańcowa. 
Maryja przekazuje też tajemnice – bardzo 
dziwne. Najbardziej fascynująca była 
ta trzecia tajemnica, przez dziesiątki lat 
ukryta. Dopiero w dwutysięcznym roku Jan 
Paweł II zechciał ją ujawnić, że ta tajemnica 
wiąże się z jego cudownym ocaleniem, po 

tym nieudanym zamachu z 13 maja – dnia 
przedziwnego, dnia objawień w Fatimie. I 
wiele razy podkreślał, że to Ona uratowała 
mu życie.

Jaki jest mandat Maryi do takiego 
działania, do takiego wołania do nawró-
cenia? Pierwsze wołanie do nawrócenia 
daje Jezus Chrystus. Ale Maryja ma misję, 
Ona jest tą Niewiastą, która nosi w swym 
łonie Boga. Maryja występuje w walce z 
tym smokiem ognistym, który ma symbole 

władzy, którą nosili królowie – rogi, diademy 
na głowach. Ona porodzi mężczyznę, który 
będzie panował, będzie pasł wszystkie 
narody rózgą żelazną, a więc w karności 

i posłuszeństwie prawu, zasadom Bożego 
prawa. To jest Ta Niewiasta, która rodzi 
Syna, o którym powiedziano, że nastanie 
po Jego przyjściu zbawienie, potęga i 
królowanie Boga naszego i władza Jego 
Pomazańca, którym jest Syn Tej Niewiasty. 
I to jest właśnie mandat do występowania 
w imieniu Boga, występowania w imieniu 
Syna. 

Ale walka trwa. Ta niewiasta, to jest 
Kościół, to jest ta dziewica Kościół, która 
ma urodzić Chrystusa, pomazańca Boże-
go. I rodzi nieustannie przez ponad dwa 
tysiące lat. My jesteśmy wydani na walkę, 
na walkę z tym smokiem, dopóki nie nastąpi 
królowanie tego Pomazańca. 

On się wiele razy kojarzył z czerwonym 
smokiem komunizmu, który świat zalewał, 
bo rzeczywiście był to demoniczny wymysł 
ludzi, a może nie ludzi, a samego demona. 
Co robić, kiedy jesteśmy skazani na tę 
walkę z nim, bo on ciągle się sroży? Mamy 
uciekać się pod płaszcz Owej Niewiasty 
obleczonej w słońce. Ona może nas osło-
nić przed atakami nieprzyjaciela. Dlatego, 
kiedy się czujemy w tym świecie osaczeni 
prześladowaniem tego co Boże, tym ata-
kiem na Syna Bożego, na Kościół, widzimy 
te kpiny, te drwiny z tego wszystkiego, to 
czujemy, że świat chyli się ku zagładzie, bo 
grzech woła o pomstę do nieba. I mamy na-
dzieję, że Bóg powstrzyma swoją pomstę, 
kiedy my będziemy się uciekać pod płaszcz 
Tej Niewiasty. Ci, którzy patrzyli na Jezusa, 
wielbili jego Matkę. A Jezus powiedział, że 
błogosławieni są wszyscy, którzy słuchają 
słowa Bożego i zachowują je. Maryja też 
nie mówi od siebie tylko zachęca: słuchaj-
cie co mój Syn powie i to róbcie.

słuchaJcie ... i tO róBcie
lekarstwo na zbawienie świata – to nawrócenie osobiste i modlitwa różańcowa. maryja przekazuje 
też tajemnice – bardzo dziwne. najbardziej fascynująca była ta trzecia tajemnica, przez dziesiątki 
lat ukryta. Dopiero w dwutysięcznym roku Jan paweł ii zechciał ją ujawnić, że ta tajemnica wiąże 
się z jego cudownym ocaleniem, po tym nieudanym zamachu z 13 maja 1981 roku – dnia prze-
dziwnego, dnia objawień w fatimie. i wiele razy podkreślał, że to Ona uratowała mu życie.
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krZyż Znakiem
krzyż jest znakiem miłości w życiu każdego chrześcijanina. i to życie chrześcijanina jest tym 
znakiem napiętnowane od chwili chrztu świętego. to właśnie jest zobowiązanie, które może nie 
my wybraliśmy, ale z woli Bożej zostało nam dane w darze, że jesteśmy związani z krzyżem. 

Kazanie ks. Przemysława Książka  - 14 
września - święto Podwyższenia Krzyża 
Świętego 

Czym jest krzyż? Patrzymy na krzyż i wi-
dzimy Jezusa przybitego do krzyża. Jednak, 
mimo wszystko jest to dla nas znak męki i 
śmierci Zbawiciela. I tak rzeczywiście jest, a 
przecież Jezus Chrystus umierał na krzyżu 
nie po to, aby na nim pozostać, nie dla samej 
śmierci. Po co? Jezus Chrystus wybrał krzyż 
po to, aby człowiekowi wyznać miłość. 

Krzyż jest przede wszystkim znakiem 
miłości Boga do człowieka, że Bóg kiedyś 

człowiekowi wyznał miłość. Może dlatego 
mamy problem z zapamiętaniem tego wy-
znania, że dzisiaj tak często miłością nazywa 
się to, co z miłością nie ma nic wspólnego, a 
przynajmniej niewiele. W naszym powszech-
nym rozumieniu symbolem miłości jest raczej 
serce, jest to jakoś bardziej ujmujące. Ale 
serce oznacza miłość w wymiarze ludzkim, 
ważnym, ale tylko w tym. 

Krzyż jest znakiem miłości o wiele więk-
szej, prawdziwej, totalnej, dotyczącej nie 
tylko życia, ale i wieczności. Jest to dlatego 
ważne, bo nawet wtedy, kiedy stajemy przy 

grobie, na którym według starej polskiejtra-
dycji stoi krzyż, to raczej myślimy właśnie o 
śmierci, a powinniśmy myśleć, jeżeli nie o 
miłości, to o tej miłości wyznanej, tej miłości 
prawdziwej, która jest silniejsza niż śmierć. 
Wiara, nadzieja przeminą, ale miłość nie 
przeminie. I to tylko taka miłość, której 
świadectwo złożył Jezus Chrystus. Złożył 
to świadectwo po to, aby człowiek w swoim 
niesieniu krzyża, nieraz bardzo trudnym, 
bolesnym, chciałoby się powiedzieć, roz-
paczliwym, nie zwątpił w miłość. 

To tylko chyba ludzie starzy potrafią do 
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Kazanie ks. prałata Stanisława Kotow-
skiego – 15 września - uroczystość odpu-
stowa

Na wzgórzu Golgoty, obok krzyża 
Jezusowego stanęła Maryja. Staje też 
obok krzyża naszego, ilekroć z ręki 
Bożej Opatrzności przychodzi nam ten 
krzyż dźwigać. Matka Boża, Królowa 
Męczenników, Matka Boża Katyńska, 
Matka Boża z bunkra głodowego św. 
Maksymiliana Kolbe, Ta, która towarzyszyła 
stu ośmiu męczennikom z ostatniej wojny, 
których błogosławiony Jan Paweł II wyniósł 
do chwały ołtarzy. 

Maryja – Matka polskiego narodu, Matka 
nasza, Królowa tej Golgoty XX Wieku, 
tej Bydgoskiej Kalwarii. Usłyszane przed 
chwilą słowa: „Niewiasto, oto syn Twój” - 
odczytaliśmy przed wiekami jako mówiące 
o nas, o oddaniu przez Jezusa w ręce 

Maryi naszych dziejów i przychodzących 
po nas pokoleń pod macierzyńską opiekę 
najlepszej z matek. 

Gdy szwedzki potop zalewał polską 
ziemię, w tej dramatycznej sytuacji król Jan 
Kazimierz w 1656 roku w katedrze lwowskiej 
złożył śluby. Zagrożony szwedzkim 
potopem obrał Maryję za Królową Polski i 
jej obronie oddał cały naród. Było to swoiste 
wypełnienie tego testamentu Jezusowego 
spod krzyża. I od tej godziny uczeń wziął Ją 
do siebie. To była właśnie owa godzina, gdy 
Maryja została zaproszona do polskiego 
domu, do nas, do domu każdego z nas 
żyjącego w kraju nad Wisłą. Dziś czcimy 
Ją jako Tę spod krzyża – Bolesną. Maryja 
słowa Jezusowego testamentu spod 
krzyża wzięła do serca i wciąż je realizuje: 
Niewiasto, oto syn Twój, oto Twój naród, oto 
Twoje dzieci. 

A czy my zabraliśmy Maryję do naszego 
domu, aby wraz z Nią do naszego polskiego 
domu wszedł także Jezus? Polsko, oto 
Twoja Matka. Oto Matka przez swoich 
odrzucona, oto Matka pod której obronę 
możemy się uciekać. Moja Matka. 

Scena pod krzyżem, kiedy Jezus 
umierał i powierzał nas Swej Matce kieruje 
nas na właściwe rozumienie królowania 
Maryi. To Jezus ujrzał pierwszy Matkę 
i stojącego obok Niej ucznia. Była to 
chwila dramatyczna, w której beznadzieja 
mieszała się z rozpaczą. Jak oboje musieli 
cierpieć, widząc ukrzyżowanego Jezusa. I 
jeszcze ta bezradność, bo nie można Mu 
pomóc. W głowie plączą się myśli z Jego 
nauk, zapowiadał przecież bliskie nadejście 
królestwa. A tu taka klęska, wszystko 
skończyło się okrutnie – na krzyżu. A 
tymczasem Jezus, który – wydawało się, 

końca zrozumieć. Młody człowiek jest trochę 
roztrzepany przez różne wydarzenia, okazje, 
możliwości różnego rodzaju wyborów, a czło-
wiek starszy patrzy na życie z troszkę innej 
perspektywy, troszkę spokojniej. I jakby lepiej 
rozumie, jak niewiele jest mu potrzebne do 
szczęścia, jak naprawdę człowiekowi jest 
niewiele potrzebne, żeby się Bogu podo-
bać, jak niewiele jest potrzebne, żeby Bogu 
odpowiedzieć miłością na Jego miłość, na 
Jego wyznanie. 

Jak tu Bogu odpowiedzieć na Jego wy-
znanie, które jest o wiele głębsze niż polskie: 
„Kocham Cię”? Wspomniałem o ludziach sta-
rych dlatego, że Pismo Święte o nich jakoś 
dziwnie wspomina częściej niż o młodych. 
Jedne z najpiękniejszych wierszy Pisma 
Świętego dotyczą wychwalania starości. 
Jest tam także wiele o tym, jak to ludziom 
starym należy się szacunek, i o tym, żeby 
ludzie starzy pamiętali, że ich starszy wiek 
jest wyrazem Bożego błogosławieństwa, a 
więc i miłości, chociaż miłości często nace-
chowanej tak wielkim doświadczeniem. 

Krzyż jest przede wszystkim znakiem 
miłości w życiu każdego chrześcijanina. I 
to życie chrześcijanina jest tym znakiem 
napiętnowane od chwili chrztu świętego. 
To właśnie jest zobowiązanie, które może 
nie my wybraliśmy, ale z woli Bożej zostało 
nam dane w darze, że jesteśmy związani z 
krzyżem. 

Kiedy patrzymy na krzyż powinna nam 
się kojarzyć przede wszystkim miłość. W 
dodatku to wyznanie miłości Chrystusa nie 
jest tylko wyznaniem jednorazowym. Jako 
fakt historyczny miało miejsce na Golgocie, 
ale jako fakt eschatologiczny ma ciągle 
miejsce na ołtarzu w czasie Mszy świętej. 
To też jest wyznanie Chrystusa, który nigdy 
nie traci nadziei, który pokłada tę nadzieję 
w człowieku, który nigdy go nie opuszcza 
i pragnie żeby człowiek nigdy w Niego nie 

zwątpił. Wyznanie Chrystusowej miłości. 
Jakże niedorzeczne wydają się pytania 

jakie może niejeden z nas sobie stawia, czy 
warto iść dzisiaj na mszę świętą, skoro nie 
ma obowiązku, czy warto iść na mszę świętą 
w ogóle, bo już jestem zmęczony? Czy może 
jeszcze jeden dzień bez mszy świętej? Tak 
jak byśmy chcieli, żeby nasze dzieci, czy 
wnuki, pamiętały o nas, czy o obowiązkach, 
w sposób spontaniczny i z własnej woli, 
żeby po prostu jakoś swoim życiem, nie 

tyle słowami, powiedziały: „Kocham Cię, 
zależy mi na Tobie”, żeby nie musiały tymi 
słowami przekonywać, ale przez sam fakt 
pamięci, wizyty, poświęconego czasu o tym 
przekonywały. Człowiek zaś najpełniej to 

wyznaje kiedy patrzy na krzyż i uczestniczy 
we mszy świętej. I tutaj może jeszcze bardzo 
współczesne pytanie: 

Dlaczego w dzisiejszych czasach tak 
bardzo walczy się z krzyżem? Z tym co reli-
gijne? Dlaczego się go wyśmiewa w Polsce, 
chociaż ostatnio jakby bardziej w Polsce? 
Dlaczego jest atakowany symbol miłości, 
poświęcenia, ofiary i nadziei? Czy człowiek 
nie odwrócił się zupełnie w inną stronę, jakie-
goś pragmatyzmu, utylitaryzmu, wszystkiego 
co jest odległe od miłości prawdziwej? Bo 
ta prawdziwa miłość, to jest ta na zawsze. 
Prawdziwa miłość to jest ta bezinteresowna, 
ta którą nazywamy miłosierdziem. 

A dzisiaj nawet z tak świętej rzeczy jaką 
jest małżeństwo robi się instytucję, instytu-
cję wzajemnych usług. I gdy którakolwiek z 
tych stron się z tych usług nie wywiązuje w 
taki czy inny sposób, to szuka się innego 
rozwiązania i jest to rozwiązanie zawsze 
gorsze. W interesownych czasach wydaje 
się, że musi dochodzić do takiej właśnie 
nienawiści w stosunku do tego co święte, co 
religijne, co Boże, co ma wpisane w siebie 
znak krzyża. 

Pamiętajmy, że tak naprawdę znak krzy-
ża jest tym, co symbolizuje w człowieku to, co 
najszlachetniejsze, najlepsze, co nie pozwa-
la, żeby człowiek zwątpił nie tylko w Boga, 
ale i w siebie. To właśnie krzyż przypomina 
nam o naszej godności, krzyż przypomina 
nam, że ten świat nie musi się zawalić, że 
świat ma sens i w tym świecie nadchodzi 
odrodzenie. I to nie dlatego, że człowiek jest 
taki przemyślny, bo wprost przeciwnie, jest 
bardzo głupi. 

Krzyż przypomina nam o mocy Bożej. 
Chrystus na krzyżu zbawił świat nie po to, 
żeby go zatracić, ale po to, aby go zbawić. 
Moc Chrystusa zbawi świat, a my będziemy 
też zbawieni tylko przez wierność krzyżowi. 
Amen
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że potrzebował pomocy, sam dostrzegł, że 
pomóc trzeba im – Maryi i umiłowanemu 
uczniowi, a w nim nam wszystkim, i to w 
każdym czasie i w każdej epoce. Jezus 
znał swoją Matkę i doskonale znał swego 
umiłowanego ucznia, wiedział jaki potencjał 
miłości zgromadzony jest w ich sercach. 
Dlatego powiedział, bądź Matką Moich 
uczniów, tych wszystkich, którzy pójdą 
Moimi śladami. Bądź z nimi zawsze, a 
zwłaszcza w godzinach próby. Tak jakby 
chciał powiedzieć, bądź im Matką zawsze, a 
szczególnie Matką Bolesną. Przed wiekami 
Jezus spojrzał na nasz naród, który chciał 
być wierny Jemu, naród, który zakochał się 
w Chrystusie. I niejednokrotnie ten naród 
musiał stanąć pod krzyżem, by przejść czas 
trudny. Dlatego też wśród tylu sanktuariów 
i ta Golgota. 

Ta szczególna komunia nas z Maryją 
dojrzewała przez wieki. Jej świadectwem 
jest choćby „Bogurodzica” śpiewana pod 
Grunwaldem przez polskich rycerzy, czy 
też niezliczone pomniki literatury i sztuki 
Jej poświęcone. Związanie codzienności, 
rytmu życia wyznaczonego przez pory roku 
ze świętami Maryjnymi; Matki Bożej Zielnej, 
Siewnej Gromnicznej, Jasnogórskiej, 
Bolesnej, Zwycięskiej, Różańcowej, aż 
wreszcie Wniebowziętej.

Maryja prawdziwie przez wieki stała się 
naszą Matką. Odkrywaliśmy prawdziwość 
słów Chrystusa: „Oto Matka twoja” w 
rozlicznych pielgrzymkach, sanktuariach, 
nabożeństwach. To przecież Ona była nam 
oparciem w różnych momentach dziejów, 
oparciem w czasach rozbiorów, ucieczką 
w latach wojny i Jutrzenką wolności w 
czasach komunizmu. 

Oto Matka twoja. Najlepszą lekcją 
rozumienia tych słów stało się dla nas 
życie dwóch wielkich Polaków, najpierw 
wielkiego Prymasa Tysiąclecia, sługi 
Bożego kardynała Wyszyńskiego, którego 
rok obchodzimy, który wszystko postawił na 
Maryję i w swoim biskupim haśle głosił „Soli 
Deo per Mariam” – Jedynemu Bogu przez 
Maryję. I oczywiście błogosławiony Jan 
Paweł II – Totus Tuus Maryjo – cały Twój 
Maryjo jestem. Może chcieli nam pokazać, 
że kto zaprasza Jezusa i Jego Matkę do 
siebie, do życia osobistego, rodzinnego, 
społecznego, narodowego, nie traci na tym 
i nie jest zacofany, gdy postępuje zgodnie z 
Bożym słowem i Bożym prawem, ale umie 
budować swoją teraźniejszość na trwałym 
fundamencie, w oparciu o prawdziwe 
wartości, a nie pseudo wartości. 

Nikt nie traci na obecności Maryi w swoim 
życiu. Nie ma się więc czego bać. Dlaczego 
dzisiaj jest taki strach przed Jezusem i Jego 
Matką? Dlaczego Maryja staje się obiektem 
drwin, karykatur, czy niecnych, obelżywych 
bezmyślnych żartów? Dlaczego Ta Matka 
Bolesna staje się Matką odrzuconą? 
Dlaczego? Najświętsza Maryja Panna 
pokazuje nam, że możliwa i nieszkodliwa 
jest obecność Boga w życiu publicznym, 
w życiu narodu. Pomimo dobrego w tym 
względzie doświadczenia, w Polsce zaczęło 

się dziać coś dziwnego. Zaczęto wmawiać 
Polakom, że religia stoi na przeszkodzie 
nowoczesnemu życiu, że wiara i oparcie 
się na chrześcijańskich wartościach w 
życiu narodu sprzeciwiają się obrazowi 
europejskiego państwa. Zaczęto głosić, że 
katolicy powinni czuć się winni, że wierzą. 
A skoro już muszą wierzyć, to niech swojej 
wiary nie manifestują, niech z nią pozostaną 
w kościelnej kruchcie, a już nie daj Boże, 
niech nie obnoszą się z nią w życiu 
publicznym. To widać dzisiaj często Bracia 
i Siostry, i na pewno tego doświadczacie w 
postawie niektórych ludzi. 

Dlaczego przestępstwem jest 
oblanie farbą pomnika, a zniszczenie 
publiczne Biblii i lżenie Kościołowi, jak 
i wyznawcom Chrystusa nazywa się w 
polskim prawodawstwie swoistą formą 
sztuki? Doszliśmy już do takich absurdów. 
Takie zachowanie nie jest problemem 
światopoglądu lecz kultury, osobistej 
kultury, a raczej jej osobistego braku. 
Coraz częściej ośmiesza się wiarę, Kościół, 
podważa nauczanie Kościoła, Papieża w 
dziedzinie moralności, a chwali się tych, 
którzy pasują do przyjętego założenia, że 
najważniejsza jest wolność, że nie liczy się 
prawda, a najlepiej to „róbta co chceta”. 

Żyjemy poddani dyktaturze relatywizmu, 
która nie uznaje niczego za pewnik, a 
jedynym miernikiem ustanawia własne 
„ja” i jego zachcianki. Badania pokazały, 
że dla wielu Polaków nie jest problemem 
czy istnieje Bóg, czy Go nie ma. Niech 
tam sobie będzie, byle nie ograniczał 
życia według własnych zachcianek. Życie 
bez zobowiązań, najlepiej na próbę, bez 
żadnych przyrzeczeń, żeby można było się 
w każdej chwili wycofać. 

Wierna testamentowi spod krzyża Maryja 
niesie Chrystusa, ale często nie znajduje 
miejsca we współczesnych miastach i 
centrach. Nie ma miejsca ani dla Niej, 
ani dla Jej Syna, jak niegdyś w Betlejem. 
Wyrzuceni poza miasto, bo i tym razem 
świat Ich nie potrzebuje. Puka do drzwi serc, 
domów, urzędów i prosi o dom dla siebie i 
Syna Bożego. Tu nie ma dla Ciebie miejsca 

Maryjo, oni Cię nie chcą. Przyjmą Cię za 
to ludzie wiary, ci, którzy miłują Twojego 
Syna. To oni zrealizują powołanie, jakim 
obdarzył nas Boży Syn – oto Matka twoja. 
Wszyscy mamy to powołanie, by zabierając 
do siebie Maryję, z Nią wiernie trwać przy 
Chrystusie. 

Bóg nie zagraża demokracji, Bóg nie 
jest wrogiem państwa. Walka z Kościołem 
i religią jest niekorzystna dla kraju, bo 
człowiek, który wierzy jest człowiekiem 
nadziei. A w interesie Polski jest, by ludzi 
nadziei nie stracić, szczególnie teraz. 

Państwo może być świeckie, ale nie 
może być neutralne etycznie, bo opiera się 
na zasadach sprawiedliwości, solidarności i 
miłości, a więc na wartościach moralnych. 
Jeśli te wartości się podważa i kwestionuje, 
albo lekceważy, to na próżno człowiek 
może się krzątać i zabiegać. To wszystko 
jest nic nie warte. 

Państwo tworzy prawa, ale by one 
funkcjonowały, potrzeba przekonać 
człowieka, że to jest dla niego dobre, 
wartościowe, a na tym polu może pomóc 
właśnie religia. Wiara pozwala człowiekowi 
odpowiedzieć na pytanie co powinien robić, 
jak powinien się zachować, a czego robić 
mu nie wolno. Dobra władza nie uważa 
religii za niebezpieczeństwo, lecz za atut, 
bo przecież wiara pomaga wychowywać 
ludzi odpowiedzialnych, wartościowych, nie 
takich, których zadowoli kolejny supermarket 
w mieście, ale którzy będą mieli ambicję 
poszukiwania dobra – prawdziwego dobra. 

Matka. Moja Matka. To, co tak trudne w 
wymiarze społecznym, zupełnie naturalne 
jest w doświadczeniu osobistym. Jesteśmy 
dziećmi Maryi. Ilu z nas tu obecnych 
tak właśnie się czuje. Czy ktoś wątpi w 
moc Jej wstawiennictwa? Od wieków 
się do Niej uciekamy. Od wieków u Niej 
szukano ratunku i pomocy. Obrazuje to 
piękna modlitwa św. Bernarda: „Pomnij o 
Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie 
słyszano, żebyś opuściła tego, kto się do 
Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, 
Ciebie o przyczynę prosi”. Taka modlitwa 
nie może zostać bez odpowiedzi. 

Drodzy Bracia i Siostry – Oto Matka 
Twoja, weź Ją do siebie, do swojego serca, 
do swojego umysłu, do swojego domu, do 
zakładu pracy, wszędzie tam, gdzie jesteś. 

Maryjo, nasza Matko, stoimy pod 
krzyżem Jezusa, dlatego chcemy odtąd 
zabrać Cię do siebie, podziwiamy Twoją 
wiarę, zwłaszcza tam, pod krzyżem, Twoją 
wierność Chrystusowi, Twoją pokorę i 
uniżenie. Twoja pokora urzekła Boga tak, 
iż powierzył On Twojej opiece nasze losy. 
Pomóż nam byśmy żyli miłością i wiernością 
Chrystusowi jak Ty, aby w spotkaniu z 
człowiekiem nie wychodził z nas gniew, 
nienawiść czy przekleństwo, ale niech w 
nas zamieszka sam Jezus, błogosławiony 
owoc Twojego żywota. Amen.
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Wiele razy słyszymy w ogłoszeniach, 
że w określonym dniu, w jakieś święto, 
lub podczas innego nabożeństwa możemy 
otrzymać odpust. Czy wiemy o czym mówi 
taki komunikat?

Nauka Kościoła o odpustach łączy się 
ściśle z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. W 
sakramencie pojednania grzesznik otrzy-
muje przebaczenie wyznanych grzechów, 
za które szczerze żałuje. Dzięki temu może 
on osiągnąć wieczne zbawienie. Uzyskane 
przebaczenie nie uwalnia nas jednak od 
kar doczesnych (czasowych), które spoty-
kają nas w życia, lub po śmierci w czyśćcu. 
Uwolnieniu od tych kar służy obfity skarbiec 
odpustów Kościoła.

Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 
1471) mówi: Nauka o odpustach i jej prak-
tyczne zastosowanie w Kościele ściśle łączą 
się ze skutkami sakramentu pokuty. Zatem 
co to jest odpust? 

 Odpust jest to darowanie przed Bogiem 
kary doczesnej za grzechy, zgładzone już 
co do winy. Dostępuje go chrześcijanin 
odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, 
określonymi warunkami, za pośrednictwem 
Kościoła, który jako szafarz owoców odku-
pienia rozdaje i prawomocnie przydziela 
zadośćuczynienie ze skarbca Chrystusa i 
świętych.

Rozróżnia się odpusty zupełne i cząstko-
we. Zależne to jest od tego, w jakim stopniu 
uwalniają one nas od kary doczesnej. Odpust 
jednak możemy uzyskać pod pewnymi wa-
runkami. Musimy zatem znać te warunki.

Warunkami uzyskania odpustu zupełne-
go są: brak jakiegokolwiek przywiązania do 
grzechu, nawet powszedniego, czyli stan 
łaski uświęcającej, a gdy brak, to spowiedź 
sakramentalna; przyjęcie Komunii świętej; 
odmówienie modlitwy w intencjach Ojca 
Świętego (np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Ma-
ryjo”) (nie chodzi tu o modlitwę w intencji 
samego papieża, choć i ta modlitwa jest bar-
dzo cenna. Modlitwa związana z odpustem 
ma być skierowana w intencji tych spraw, 
za które modli się każdego dnia papież. 
Intencje te są często ogłaszane, podawane 
w prasie katolickiej, czy na stronach inter-
netowych z kalendarzem na dany miesiąc. 
Nie wymienienie tej intencji z nazwy też nie 
jest przeszkodą, bo przecież Pan Bóg na 
pewno będzie wiedział gdzie naszą modlitwę 
„zakwalifikować”).

Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele 
odpustów zupełnych, natomiast po jednej Ko-
munii świętej i jednej modlitwie w intencjach 
papieża - tylko jeden odpust. Należy również 
wiedzieć, że odpust możemy ofiarować za 
siebie samych, lub za zmarłych. Odpustów 
(zarówno cząstkowych, jak i zupełnych) 
nie można ofiarowywać za innych żywych. 
Odpust zawsze możemy ofiarować tylko za 
jedną osobę.

Kościół zachęca nas do ofiarowania od-
pustów za zmarłych. Niekoniecznie muszą 

być to osoby nam znane, nie musimy też 
wymieniać konkretnego imienia - wystarczy 
ofiarować odpust w intencji osoby zmarłej, 
która tego odpustu bardzo potrzebuje. Przez 
taki dar sam ofiarodawca zyskuje dla siebie 
odpust zupełny w godzinie swojej śmierci.

Najważniejsze praktyki uzyskania odpu-
stu zupełnego:

Adoracja Najświętszego Sakramentu • 
przez co najmniej pół godziny.
Przyjęcie błogosławieństwa udzielane-• 
go przez Papieża Urbi et Orbi (Miastu 
i Światu) - choćby tylko przez radio lub 
telewizję. Ważne, byśmy ten gest przyjęli 
z wiarą i w skupieniu 
Adoracja i ucałowanie Krzyża w trakcie • 
liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek; 
Odmówienie modlitwy po Komunii świę-• 
tej przed obrazem Jezusa Chrystusa w 
każdy piątek Wielkiego Postu oraz w 
Wielki Piątek. 
Uczestnictwo w rekolekcjach trwających • 
przynajmniej trzy dni
Publiczne odmówienie aktu wynagro-• 
dzenia Sercu Jezusowemu „O Jezu Naj-
słodszy...” w uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa.
Publiczne odmówienie aktu poświęcenia • 
rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi 
w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata.
Przyjęcie Pierwszej Komunii świętej lub • 
pobożne uczestnictwo w tej uroczysto-
ści; 
Uczestnictwo we Mszy świętej prymi-• 
cyjnej; 
 Uczestnictwo we Mszy świętej z okazji • 
25-, 50- i 60-lecia kapłaństwa; 
Odmówienie w całości (i bez przerwy) • 
przynajmniej jednej części różańca 
(pięciu dziesiątek) w kościele, kaplicy 
publicznej, w rodzinie, czy pobożnym 
stowarzyszeniu katolickim, połączone z 
rozmyślaniem nad rozważanymi tajem-
nicami.
Pobożny śpiew „ Przed tak wielkim Sa-• 
kramentem” podczas liturgii Wieczerzy 
Pańskiej (w Wielki Czwartek) oraz w 
uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa (Boże Ciało). 
Publiczny śpiew hymnu” Ciebie Boga • 
wysławiamy” jako podziękowanie za 
otrzymane łaski w ostatnim dniu roku. 
Publiczny śpiew, lub odmówienie hymnu • 
„Przyjdź Duchu Święty” w Nowy Rok i w 
uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
Odprawienie Drogi Krzyżowej w ko-• 
ściele, na placu przykościelnym i tam 
gdzie jest 14 stacji z rozważaniem Męki 
i śmierci Chrystusa. Przy publicznym 
odprawianiu wystarczy, aby prowadzący 
przechodził od stacji do stacji, a wszyscy 
wierni odwracają się z miejsc. Jeśli ktoś 
z powodu słusznej przyczyny (choroby, 
podróży, zamknięcia kościoła itp.) nie 
może odprawić Drogi Krzyżowej wg po-
danych tutaj warunków, zyskuje odpust 
zupełny po przynajmniej półgodzinnym 

pobożnym czytaniu lub rozważaniu Męki 
Chrystusa .
Nawiedzenie kościoła parafialnego w • 
święta patrona lub w dniu 2 sierpnia, 
kiedy to przypada odpust „Porcjunkuli” po 
odmówieniu Ojcze nasz i Wierzę; 
Nawiedzenie kościoła lub kaplicy we • 
wspomnienie Wszystkich Wiernych 
Zmarłych (2 listopada) i odmówienie tam 
Ojcze nasz i Wierzę; 
W dniach od 1 do 8 listopada za każde • 
nawiedzenie cmentarza z równocze-
sną modlitwą za zmarłych - codziennie 
odpust zupełny, który można ofiarować 
wyłącznie za zmarłych (u nas również 
Doliny Śmierci) 
Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych • 
podczas liturgii Wigilii Paschalnej.

Ponadto dla Polski zostały zatwierdzone 
także dwa dodatkowe odpusty zupełne:

Uczestnictwo w nabożeństwie Gorzkich • 
Żalów jeden raz w Wielkim Poście w 
jakimkolwiek kościele. 
Nawiedzenie dowolnej bazyliki mniej-• 
szej w uroczystość świętych Apostołów 
Piotra i Pawła, w dniu 2 sierpnia (odpust 
„Porcjunkuli”) i w święto tytularne (odpust 
parafialny), oraz jeden raz w ciągu roku w 
dniu określonym według uznania. U nas 
najbliższym takim miejscem jest bazylika 
św. Wincentego a Paulo na Bielawkach.
Wymienione tu odpusty zupełne nie są 

wszak wszystkie. Jest ich znacznie więcej, 
ale te są najważniejsze, z którymi się spo-
tykamy. Oprócz nich są, jak wspomniano, 
odpusty cząstkowe. 

Wierny może je uzyskać na takich sa-
mych zasadach jak odpust zupełny, gdy w 
większości wymienionych wyżej punktów 
będzie spełniał te warunki w niepełnym wy-
miarze, lub w innych dniach roku niż potrzeba 
do odpustu zupełnego. Innym warunkiem jest 
również posługiwanie się w modlitwie dewo-
cjonaliami (krucyfiks, szkaplerz, różaniec, 
medalik itp.) poświęconymi przez kapłana. 

Wierny dostępuje też odpustu cząst-
kowego, jeśli w czasie spełniania swoich 
obowiązków i w trudach życia wznosi myśli 
do Boga z pokorą i ufnością, dodając w myśli 
jakiś akt strzelisty, np. „Jezu Chryste, zmiłuj 
się nad nami”. 

Jak widać skarbiec odpustowy Kościoła 
jest bardzo obfity, dlatego też korzystajmy 
z tych łask, które Bóg nam daje w swoim 
Miłosierdziu. Nawet dla przeciętnego chrze-
ścijanina nie są to rzeczy niemożliwe do 
spełnienia, choć czasem trudne do pojęcia. 

Na zakończenie ciekawostka: pierwszego 
w dziejach odpustu udzielił sam Chrystus na 
krzyżu. Doznał go „Nawrócony”, czy też jak 
się mówi „Dobry Łotr”, kiedy po prośbie do Je-
zusa „Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz 
do Królestwa Swego” Jezus odpowiedział 
mu: „Zaprawdę, powiadam ci, dziś ze Mną 
będziesz w raju”.

Obserwator

ODpusty w kOŚciele  
- o darze miłosierdzia
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ODpust parafialny
Odpust parafialny - w kościele katolic-

kim to uroczystość patrona danego ko-
ścioła. Zatem należy wiedzieć jak doszło 
do tego, że każdy kościół, kaplica, czy to 
publiczna, czy też szpitalna, więzienna i 
inna ma swego patrona.

W pierwszych wiekach ze względu na brak 
wolności religijnej chrześcijanie nie budowali 
specjalnych świątyń.  Na „Łamaniu chleba” 
(dziś Eucharystii),  spotykali się w różnych 
miejscach ukrytych, bądź prywatnych do-
mach. Od IV w. zaczęły pojawiać się osob-
ne budynki kultu, czyli kościoły. Pierwsze z 
nich budowano  w miejscach męczeńskiej 
śmierci chrześcijan lub nad ich grobami, a 
więc gdzie już istniał kult świętych. Jednak w 
miarę rozwoju chrześcijaństwa  nie zawsze  
było to możliwe. Wtedy troszczono się, by w 
nowym kościele znajdowały się przynajmniej 
relikwie patrona.  W ten to sposób kościoły 
zyskiwały swoich patronów. W późniejszych 
wiekach kościoły często oddawano w opiekę 
Bogu, lub Matce Najświętszej. Wtedy świę-
tem patronalnym ogłaszano odpowiednie 
święta Pańskie, lub Maryjne. 

Dzień, w którym w kalendarzu liturgicznym 
wspominano owego patrona, lub dane świę-
to, stawał się świętem kościoła i parafii z nim 
związanej. Wraz z rozwojem nauki o odpu-
stach dołączono możliwość ich zyskiwania w 

dzień święta patronalnego danego kościoła, 
a sama uroczystość zyskała miano odpustu 
parafialnego.

Tak również było w przypadku naszej pa-
rafii. Ks. bp Marian Przykucki jako Ordyna-
riusz Diecezji nadał parafii tytuł Matki Boskiej 
Królowej Męczenników. Jednak w liturgii nie 
ma takiego święta, toteż dniem patronalnym, 
a co za tym idzie i odpustem ustalono dzień 
poświęcenia terenu – 7 października – wspo-
mnienie Matki Boskiej Różańcowej. Przez 
wiele lat był to nasz jedyny dzień odpustu. 

Od 2009 roku mamy drugi w roku dzień 
odpustu. Jest to odpust Sanktuarium Byd-
goskiej Golgoty XX Wieku w parafii MBKM.  
Podczas erygowania Sanktuarium ks. bp 
Jan Tyrawa oddał go w opiekę Królowej 
Męczenników i jako dzień patronalny ogło-
sił wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, czyli 
15 września. W jednym, jak i w drugim dniu 
odpustowym możemy zyskać te same łaski 
odpustowe.

Jak widać, na dniu odpustowym 15 wrze-
śnia możemy zyskać podwójnie.  Przed od-
pustem będzie tak zwane Triduum Przygo-
towawcze, czyli swego rodzaju trzydniowe 
rekolekcje. Dają one również możliwość 
uzyskania odpustu. Do tego uczestnictwo 
w liturgii w sam dzień odpustu daje też taką 
szansę. Skorzystajmy z tej łaski Bożego Mi-

łosierdzia, zarówno w pobożnym udziale w 
rekolekcjach, jak i w dniu odpustu, a właści-
wie w dniach odpustu. Pamiętajmy też, że 
w dniu odpustu jako chrześcijanie i miejsco-
wi parafianie powinniśmy uczestniczyć we 
Mszy św.

Na koniec warto może jeszcze dodać 
coś o czasach współczesnych świętowania 
odpustu. Dla wielu z nas zapewne odpusty 
parafialne, zwłaszcza wiejskie,  kojarzą się 
z zewnętrzną otoczką, na którą składają 
się wydarzenia religijne (suma odpustowa, 
dekoracje kościelne, błogosławieństwo od-
pustowe,  procesja), ale także cała otoczka 
w postaci festynu, kramów z zabawkami 
i słodyczami itp. To właśnie stąd wziął się 
potoczny zwrot  „kupić coś na odpuście”, a  
„towar odpustowy” w znaczeniu „tandetny, 
o małej wartości”. Jest to w pewnym sensie 
nawiązanie do pochodzenia owego święta, 
tym niemniej często zatraca ono charakter 
duchowy.  Warto o tym pamiętać, aby naj-
pierw skorzystać z tego co jest dla ducha, 
a nie zapędzić się tylko w atrakcje dla ciała. 
Zapominając o wymiarze liturgicznym mo-
żemy, jak kiedyś wyraził się jezuita ks. Zdzi-
sław Pałubicki, „zamiast uzyskania Bożego 
odpustu nabawić się szatańskiego rozpustu” 
. Oby nas to nigdy nie spotkało.

Oserwator

nOwy prOBOsZcZ parafii
31 grudnia 2002 roku, ks. abp Henryk 

Muszyński spotkał się na plebanii z Radą 
Duszpastersko-Ekonomiczną i przedstawi-
cielami Sejmiku Parafialnego. W czasie roz-
mowy ks. Arcybiskup zapewnił, że w bardzo 
krótkim czasie skieruje do parafii nowego 
pasterza, choć nie powiedział wprost kogo 
ma na myśli. 

4 stycznia 2003 roku podpisał dekret 
mianujący nowym proboszczem dotychcza-
sowego proboszcza parafii św. Jana Apostoła 
i Ewangelisty z Fordonu, ks. Przemysława 
Książka. Uroczystego wprowadzenia na 
urząd dokonał w niedzielę, 12 stycznia ks. 
bp Bogdan Wojtuś z Gniezna. 

Nowy Pasterz został dziekanem dekanatu 
Bydgoszcz V Fordon, oraz z urzędu przewod-
niczącym Komitetu Budowy Golgoty. Już w 
dniu 26 stycznia ks. Przemysław zwrócił się 
do parafian z propozycją składania projektów 
pomnika nagrobnego ks. Zygmunta.

Po przeprowadzce i zagospodarowaniu 
się już w dniu 18 lutego doszło też do spo-
tkania z Radą Duszpastersko-Ekonomiczną, 
oraz Sejmikiem Parafialnym. Omawiano po-
trzeby i aktualne możliwości parafii. Przewod-
niczący Sejmiku przedstawił nowemu Księdzu 
Proboszczowi listę tradycji parafialnych, 
oraz rolę jaką dotychczas spełniały w parafii. 

Wspólnie nakreślono dalszy plan pracy dusz-
pasterskiej w parafii, który niewiele odbiegał 
od dotychczas realizowanego. Zapoznano się 
też z projektami pomnika nagrobnego, których 
zgłoszono niewiele. 

Nowy Proboszcz musiał zabrać się naj-
pierw za sprawy wcześniej rozpoczęte. Już 
w marcu prezydent miasta Konstanty Do-
mbrowicz przysłał, skierowane do Komitetu 
Budowy Golgoty pismo, że Miasto Bydgoszcz 
przeznaczyło w użyczenie teren Doliny 
Śmierci pod budowę pomnika przestrzennego 
„Kalwaria Bydgoska – Golgota XX Wieku” 
według projektu artysty plastyka dra Jacka 
Kucaby z Tarnowa.

W maju 2003 roku rozpoczęto prace przy 
pomniku nagrobnym ks. Zygmunta Trybow-
skiego. Wybrano jeden z projektów i zlecono 
wykonanie go w Zakładzie Kamieniarskim Ja-
nusza Siwaka w Osielsku. Pomnik nagrobny 
stanął na mogile zmarłego Proboszcza w dniu 
12 lipca dokładnie o godzinie 14.15.

Zwrócono się też z propozycją, by 
skierować do Urzędu Miejskiego wniosek o 
nadanie jednej z ulic Fordonu nazwy „Ks. 
Prałata Zygmunta Trybowskiego”.  Wskaza-
no miejsce na osiedlu Eskulapa, w pobliżu 
zakupionej pod budowę przyszłego kościoła 
działki budowlanej. 

Kolejnym wydarzeniem był wyjazd w 
czerwcu delegacji parafian wraz z Probosz-
czem do Częstochowy. Na Jasnej Górze 
oddano Pani i Królowej naszą wspólnotę i 
odebrano, zamówiony wcześniej, obraz Matki 
Boskiej Częstochowskiej.  Uroczystego po-
święcenia obrazu dokonał podczas swej Mszy 
św. sekundycyjnej w dniu 15 czerwca o 13.00 
ks. neoprezbiter Wojciech Retman. (cdn)

kfaD

O mojej parafii (77) niedoceniane
Z dzieciństwa pamiętam, że bardzo uro-

czyście był obchodzony odpust w mojej 
miejscowości, choć wówczas nie przywiązy-
wałam do tego wagi. Po latach najbardziej 
przemówiły do mnie słowa Pana Jezusa z 
„Dzienniczka Siostry Faustyny Kowalskiej”: 
„Pragnę udzielić odpustu zupełnego duszom, 
które przystąpią do spowiedzi i Komunii św. 
w święto miłosierdzia Mojego” (str. 383 Kra-
ków 1983 r.). Całkowicie ufam tym słowom 
i od wielu już lat korzystam z tego skarbca 
zasług Chrystusa.

Wierzę również, że można uzyskać odpust 
podczas takich nabożeństw jak: rekolekcje, 
Droga Krzyżowa, adoracja Najświętszego 
Sakramentu, różaniec oraz w czasie odpu-
stów parafialnych. Dużą wagę przywiązuję 
także do odpustów, które można uzyskać dla 
zmarłych w listopadzie. Od 1 do 8 listopada 
staram się codziennie iść na cmentarz, aby 
się pomodlić i ufam, że Bóg w swoim miło-
sierdziu uwalnia dusze z czyścca. Potwier-
dzają to również słowa św. Faustyny, która 
pisze w swoim „Dzienniczku” (str. 281 Kra-
ków, 1983r.): 

2 listopad [1936]. Wieczorem po nieszpo-
rach poszłam na cmentarz, modliłam się 
chwilę, wtem ujrzałam jedną z naszych Sióstr, 
która mi rzekła: w kaplicy jesteśmy. Rozumia-
łam, że mam iść do kaplicy i tam się modlić 
przez zyskiwanie odpustów. Na drugi dzień 
w czasie Mszy św. widziałam, jak trzy białe 
gołąbki uniosły się z ołtarza do nieba; miałam 
zrozumienie, że nie tylko te trzy duszyczki, 
które widziałam, przeszły do nieba, ale wiele 
innych, które pomarły nie w obrębie naszego 
zakładu. O, jak dobry i miłosierny jest Pan”. 

parafianka
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centrum OnkOlOgii 
im. prof. Franciszka Łukaszczyka 

w  Bydgoszczy, ul. Romanowskiej 2
Kaplica szpitalna 

pw. św. Michała Archanioła 
(otwarta od 7.00 do 21.00)

msZe Św.: 11.00 (w soboty, niedziele); 
15.00 (od wtorku do piątku) * wiZyta na 
oddziałach od wtorku do niedzieli zgodnie 
z harmonogramem * spOwieDź na od-
działach (na każde życzenie) i od 14.30 
do 15.00 w kaplicy. * sakrament chO-
rych na każde życzenie oraz w każdą śro-
dę podczas mszy św.. * naBOżeństwa:  
litania do św. michała archanioła w każ-
dy wtorek o 14.50; nabożeństwo do mB 
nieustającej pomocy - w każdą środę 
o 14.50; litania chorych i modlitwa za 
służbę zdrowia w każdy czwartek o 14.50; 
nabożeństwo do św. Ojca pio w każdy 
czwartek po mszy św.;  koronka do miło-
sierdzia Bożego w każdy piątek o 14.50; 
wystawienie i adoracja najświętszego 
sakramentu od wtorku do niedzieli pół go-
dziny przed mszą św. 
ks. Szymon Gołota (kapelan),  
tel. 52 374-33-08  (w Centrum 9.30-14.30)

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

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 każdy wtorek o 12.00 i w każdą 
niedzielę o 14.15. 
ks. Wojciech Retman  (kapelan), tel. 52 
329 00 95 (DSR), 323-48-46  (w parafii).

Salus aegroti suprema 
lex esto!  

„Niechaj zdrowie chorego  
będzie najwyższym prawem”

DOm sue ryDer 
W ByDGOSZCZy 

grupa wsparcia
Zapraszamy na Mszę Świętą i spotka-

nia grupy wsparcia dla osób w żałobie, 
które odbywają się w kaplicy Sanktuarium 
Królowej Męczenników Kalwarii Bydgo-
skiej Golgoty XX wieku w Bydgoszczy  
ul. Bołtucia 5. 

Spotkania prowadzą: ks. kapelan Woj-
ciech Retman, psycholog mgr Karolina Ko-
zber. Liczymy na Twoją obecność. 

Spotkania z Mszą Świętą zawsze  
w pierwszą sobotę miesiąca o 11.00).  
W przypadku pytań lub wątpliwości pro-
simy o kontakt pod nr tel. (52) 329 00 95 
wew. 241. Miejsce spotkań: Sala „Dąb”, 
Domu Parafialnego, przy ul. Gen. Mikołaja 
Bołtucia 5. 85-791 Bydgoszcz

na gOlgOcie
14. września 2011 roku odprawiona zosta-

ła I Bydgoska Droga Krzyżowa na Kalwarii 
Bydgoskiej, którą przygotowały wspólnoty 
i stowarzyszenia Diecezji Bydgoskiej. Pod-
czas tej modlitwy poświęcono nowe tablice 
na bramie przy wejściu do Doliny Śmierci. 
Cztery tablice zawierają ten sam tekst, choć 
napisane zostały w różnych językach. Tekst 
napisano po polsku (poniżej), angielsku, nie-
miecku i rosyjsku.

Poświęcenia dokonał kustosz Sanktu-
arium i proboszcz parafii pw. Matki Bo-
skiej Królowej Męczenników w Bydgoszcz  
ks. prałat Jan Andrzejczak, dziekan Dekana-
tu V Fordon.

Fred

„W ciągu ostatnich dziesięcioleci w tym stuleciu Bydgoszcz została na-
znaczona szczególnym znamieniem prześladowania dla sprawiedliwości. 
Przyszedł czas przypomnienia tych wszystkich ofiar i oddania im czci należ-
nej.” 

Bł. Jan Paweł II Papież,
Bydgoszcz 7. czerwca 1999 roku

sanktuarium matki Bożej królowej męczenników 
kalwarii Bydgoskiej - golgoty XX wieku

Kalwaria Bydgoska - Golgota XX wieku oddaje hołd cierpieniu i męczeństwu lu-
dzi XX wieku, szczególnie ofiarom faszyzmu i komunizmu. Dzieło to chce w spo-
sób szczególny oddać cześć mieszkańcom Bydgoszczy, zamordowanym przez 
niemieckiego okupanta, łącząc ich tragiczną śmierć z drogą krzyżową Jezusa 
Chrystusa. Jest jednocześnie odpowiedzią na apel papieża Jana Pawła II, który 
w czasie wizyty w Bydgoszczy w 1999 roku wezwał do dokumentowania mę-
czeństwa XX stulecia i tym samym utrwalenia dla przyszłych pokoleń pamięci o 
martyrologii. To tutaj Niemcy w październiku i listopadzie 1939 roku zamordowali 
elitę intelektualną przedwojennej Bydgoszczy i okolic - nauczycieli szkół śred-
nich i powszechnych, naukowców, lekarzy prawników, duchownych, dyrektorów 
instytucji publicznych, działaczy społecznych. Był to jeden z pierwszych mordów 
na około 1200 osób ludności cywilnej w czasie II wojny światowej. Z imienia i 
nazwiska poznano 136 ofiar. Częściowa ekshumacja zwłok odbyła się w 1947 
roku, około 900 ofiar spoczywa na tym terenie. Do dziś nie udało się ustalić pełnej 
listy pomordowanych oraz miejsc ich pochówku. Po wojnie przybywają tu ludzie, 
którzy stracili tu swoich bliskich, by oddać hołd ofiarom i za nich się modlić oraz 
odbywają się drogi krzyżowe, w których licznie uczestniczą Bydgoszczanie.

Droga stacji Kalwarii w „Dolinie Śmierci” prowadzi wśród krzyży i drzew do 
głównego monumentu „Golgoty XX wieku” - stacji XII („Śmierć na krzyżu”), któ-
ra jest połączeniem symboli cierpienia i zbawienia. Dwudziestoczterometrową 
ścianę zbudowano z ponad 700 greckich krzyży otaczających ażurową postać 
Zbawiciela. W górnej części krzyże zmieniają się w polskie orły, które unoszą się 
z Chrystusem ku niebu. Każdej stacji Kalwarii towarzyszy refleksja odnosząca się 
do Drogi Krzyżowej Chrystusa i „Golgoty ludzkiej”.

Kamień węgielny Kalwarii Bydgoskiej poświęcił bł. Jan Paweł II w dniu 7 czerw-
ca 1999 roku. Aktu jego wmurowania dokonał ks. kard. Józef Glemp - Prymas 
Polski 7 października 2008 roku. Ustanowienia Sanktuarium oraz poświęcenia 
monumentu stacji XII Kalwarii Bydgoskiej dokonał Biskup Bydgoski Jan Tyrawa w 
obecności przedstawiciela Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, parlamentarzy-
stów, władz państwowych, wojewódzkich i miasta Bydgoszczy oraz duchowień-
stwa i licznie obecnych bydgoszczan w dniu 14 września 2009 roku w łączności z 
obchodami  70. rocznicy wybuchu II wojny światowej i tragicznego „Bydgoskiego 
Września 1939 roku”.

Projekt artysty rzeźbiarza dr Jacka Kucaby zrealizowany został w latach  2004-
2011 w Dolinie Śmierci w Bydgoszczy-Fordonie.

Stowarzyszenie „Społeczny Komitet   Prezydent Bydgoszczy 
Budowy Kalwarii Bydgoskiej  - Golgoty XX Wieku” 

Bydgoszcz 2011 rok
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i ByDgOska DrOga krZyżOwa
14 września 2011 roku w ramach przy-

gotowań do odpustu w naszym Sanktuarium 
odprawiona została I Bydgoska Droga Krzy-
żowa przygotowana przez stowarzyszenia, 
organizacje i grupy apostolskie Diecezji 
Bydgoskiej.

Po powitaniu przez ks. proboszcza 
Jana Andrzejczaka, uczestnicy modlitwy 
wyruszyli z drewnianym krzyżem niesionym 
przez grupę duchownych do I Stacji Kalwarii 
Bydgoskiej. Uczestnicy Drogi Krzyżowej 
zatrzymali się przy bramie wejściowej do 
„Doliny Śmierci”, na której umieszczono 
nowe tablice informacyjne i dokonano ich 
poświęcenia (więcej obok, przyp. red.).

Aby ubogacić uczestnictwo w Drodze 
Krzyżowej przygotowane zostało przez 
Edwarda Małachowskiego specjalne opra-
cowanie zatytułowane „I Bydgoska Droga 
Krzyżowa” wydane przez Diecezjalny In-
stytut Akcji Katolickiej Diecezji Bydgoskiej. 
Refleksję na temat Kalwarii Bydgoskiej 
oraz wstęp do opracowania napisali ks. 
Jan Andrzejczak (Kustosz Sanktuarium i 
Proboszcz parafii Matki Boskiej Królowej 
Męczenników) oraz ks. Krzysztof Panasiuk 
(Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej Die-
cezji Bydgoskiej). 

W tradycyjne wezwania modlitwy Drogi 
Krzyżowej zostały wplecione fragmenty 
Ewangelii, cytaty tekstów historycznych 
nawiązujących do tragicznych wydarzeń z 

czasów II wojny światowej i historii Bydgosz-
czy, krótkie rozważania na temat ich treści 
oraz wezwanie - modlitwę w określonej 
intencji. Liczące 20 stron opracowanie było 
pomocnikiem w modlitwie i pamiątką udziału 
w tych szczególnych chwilach. Z pewnością 
może się też stać przewodnikiem po Kalwarii 
i zachętą do osobistej modlitwy.

Przy kolejnych stacjach rozważania 
czytali przedstawiciele ruchów, stowarzy-
szeń i grup apostolskich, wśród nich m.in.: 

Akcji Katolickiej Diecezji Bydgoskiej wraz z 
przedstawicielami Parafialnych Oddziałów 
Akcji, Archikonfraternii Literackiej Domu w 
Bydgoszczy, Towarzystwa Świętego Woj-
ciecha, Ruchu Szensztackiego, Kościoła 
Domowego, Stowarzyszenia Rodzin Kato-
lickich, Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas 
Christiana”, Stowarzyszenia „KoLiber”, 
Klubu Inteligencji Katolickiej i ZHP (Kręgu 
Seniorek „Wędrowniczki po Zachodzie 
Słońca”).

Po modlitwie, która zakończyła się w 
kościele zaprezentowano film „Historia Pana 
w Kapeluszu” z cyklu „Telewizyjny Album 
Historyczny”, autorstwa Adama Gajewskie-
go, redaktora „Przewodnika Katolickiego 
Diecezji Bydgoskiej”. 

Na zakończenie warto wyjaśnić dlacze-
go nabożeństwo zostało nazwane „I Byd-
goska Droga Krzyżowa”, skoro od tragicz-
nych czasów wydarzeń II wojny światowej 
odprawiono ich wiele? Z pewnością jest to 
„pierwsze” w tej formule, czyli z udziałem 
ruchów i stowarzyszeń, duszpasterstw i grup 
apostolskich Diecezji Bydgoskiej. Jest na-
dzieja, że w następnych latach będzie tych 
grup przybywało. Warto również dodać, że  
w nabożeństwie wzięło udział kilkaset osób, 
a w tej liczbie również członkowie Katolickie-
go Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich.

antoni

BeZpiecZny prZeJaZD (8 - ostatni)

W poprzednich artykułach omówiliśmy 
kategorie przejazdów kolejowo-drogowych 
warunki, jakie muszą spełniać, zapozna-
liśmy się także z przyczynami wypadków 
na przejazdach. Przedstawiliśmy także 
założenia kampanii społecznej prowadzo-
nej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Bezpieczny przejazd - „Zatrzymaj się i żyj!”, 
której celem jest zwiększenie bezpieczeń-
stwa na przejazdach kolejowo-drogowych. 
Bezpieczeństwo na przejazdach na całym 
świecie jest wspólną sprawą wszystkich, 
którzy mogą mieć na nie wpływ: kolei i poli-
cji, administracji i samorządów, zarządców 
dróg, organizacji społecznych oraz wszyst-
kich ludzi dobrej woli.
na kOniec trOchę statystyki 

W sierpniu br. w Polsce odnotowano 15 
wypadków na przejazdach kolejowo-drogo-
wych, gdy w tym samym czasie ubiegłego 
roku było ich dwa razy więcej. W sierpniu 
jedna osoba została ranna, nie było nato-
miast żadnych ofiar (jest to trzeci miesiąc w 
tym roku, w którym nie odnotowano żadnej 
ofiary śmiertelnej). Po ośmiu miesiącach 
bieżącego roku statystyki przedstawiają się 
następująco (w nawiasie dane z 2011 roku 
w porównaniu do 8 pierwszych miesięcy 
2010 roku): 135 wypadków (o 23 mniej), 18 
osób zabitych (o 1 mniej), 24 osoby ranne 
(o 4 więcej). Reasumując kampania speł-
nia założone cele i będzie kontynuowana 
w latach następnych. Kończąc, należy 
stwierdzić, że przyczyną 98% wypadków 
na przejazdach kolejowo-drogowych jest 
nieostrożność kierowców, a skutkiem braku 
ostrożności - tragedia. 

na skrzyżowaniu linii kolejowej  
z drogą, pociąg ma zawsze pierwszeń-
stwo, pierwszeństwo z racji prawa  
i z pozycji siły.

pODZiękOwanie
W imieniu prowadzących społeczną 

kampanię związaną z bezpieczeństwem na 
przejazdach kolejowych chciałbym podzię-
kować księdzu Proboszczowi oraz Redakcji 
miesięcznika „ Na oścież” za otwarcie na 
problematykę społeczną związaną z bez-
pieczeństwem komunikacyjnym. 

Wszystkim czytelnikom dziękuję za 
lekturę artykułów. Mam nadzieję, że otwarte 
mówienie i przybliżanie tematyki związa-
nej z przejazdami kolejowymi wpłynie na 
zwiększenie ostrożności użytkowników dróg 
w tych miejscach, pogłębi świadomość kie-
rowców, a w efekcie pozwoli na uniknięcie 
wielu tragedii. 

Wszystkim Czytelnikom miesięcznika  
w imieniu prowadzących kampanię życzę 
bezpiecznych wyjazdów i powrotów do 
domu, a szczególnie bezpiecznego poko-
nywania przejazdów kolejowych.

włodzimierz kiełczyński
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DO grOBu patrOna
Jak co roku, zgodnie zresztą z zapisem 

a statucie, Bracia z Towarzystwa Świętego 
Wojciecha przybyli w dniu 10 września br. 
do Gniezna, do grobu swego Patrona i 
kolebki chrześcijaństwa polskiego. O godz. 
9.00 zebrało się w auli Seminarium około 
200 Braci z Regionów: Gniezno, Kujawy, 
Pałuki, Krajna i Bydgoszcz. W tym roku 
była to szczególna pielgrzymka, bowiem 
to rok poświęcony pamięci Sługi Bożego 
Prymasa Tysiąclecia, Stefana kardynała 
Wyszyńskiego. Toteż w swych modlitwach 
prosiliśmy naszego Patrona i Męczennika o 
wstawiennictwo u Pana i rychłą beatyfikację 
Sługi Bożego.

Zebranych powitał Krajowy Asystent ks. 
dr Tomasz Głuszak, po czym wysłuchaliśmy 
i obejrzeliśmy piękne przedstawienie słowno 
muzyczne w wykonaniu młodzieży z Zespołu 
Szkół w Gnieźnie, który Prymasa Tysiąclecia 
obrał sobie za Patrona. Kolejne świadectwo o 
Prymasie przedstawiła pracownica Instytutu 
Stefana Wyszyńskiego z Warszawy. To 
osoba, która pierwsze swoje zetknięcie się 
z Prymasem miała jeszcze jako dziecko 
w Szkole Podstawowej, a później poprzez 
studia i pracę w Kancelarii Prymasowskiej 
i Instytucie prawie codziennie miała okazję 
rozmawiać z tym Wielkim Człowiekiem, 
zwanym popularnie Księciem Kościoła. 
Kolejnym etapem było kilkunasto minutowe 
spotkanie z obecnym Prymasem ks. abpem 
Józefem Kowalczykiem, akurat w tym dniu 
mocno zajętym. Ks. Prymas bardzo ciepło 
nas powitał i po chwili rozmowy wyszliśmy 
wszyscy na przerwę, oraz na kawę, herbatę 
i ciastko (drożdżówkę). 

Po chwili relaksu swoje świadectwo o 
spotkaniach z Bohaterem dnia składał 
Jubilat obchodzący swe 50 lecie kapłaństwa 
ks. bp Bogdan Wojtuś. To przecież osoba, 
która pół wieku temu przyjęła z rąk Sługi 
Bożego sakrament kapłaństwa.

W samo południe, czyli o 12.00 w 
Katedrze, u stóp konfesji Świętego 
rozpoczęła się dziękczynna Msza św. której 
przewodniczył Jubilat ks. bp Bogdan wraz 
z proboszczem Katedry i innymi kapłanami. 

Podczas tej Eucharystii dziękowaliśmy Bogu 
za dar kapłaństwa dla Jubilata i prosiliśmy 
św. Wojciecha o wstawiennictwo dla niego, 
by mógł jeszcze długo nam wszystkim 
Pasterzować. .

Po Mszy św. i osobistej chwili modlitw 
przy Grobie udaliśmy się do swych domów. 

Kilku naszych  Braci zanim wyjechaliśmy 
z Gniezna było jeszcze na cmentarzu 
pomodlić się przy grobie rodziców naszego  
ks. Proboszcza Jana.

Umocnieni duchowo i radośni wróciliśmy 
do swych parafii i rodzin, by dale3j 
pracować dla dobra Kościoła i ludzi. Nasi 
Bracia dodatkowo poprzez modlitwę w 
tym miejscu przygotowali się do Odpustu 
w Sanktuarium i do licznego udziału w I 
Bydgoskiej Drodze Krzyżowej w Dolinie 

Śmierci – Sanktuarium Bydgoskiej Golgoty 
XX wieku z dniu święta Podwyższenia 
Krzyża. Warto dodać w tym miejscu, że tym 
nabożeństwem do kalendarza Sanktuarium 
naszego wprowadzono kolejny zwyczaj 
corocznej Drogi Krzyżowej w tym dniu.

aDalBert 

DZień Opiekunki
Było niedzielne, słoneczne przedpołudnie 

4 września 2011 roku. Tego dnia Fundacja 
„Wiatrak” zorganizowała Dzień Matki 
Teresy z Kalkuty - naszej patronki. 
Można było zobaczyć jak wyglądają i 
są prowadzone zajęcia pozalekcyjne w 
Świetlicy Pinokio, Klubiku Przedszkolaka, 
jak są prowadzone Techniki Pamięci, nauka 
pływania, szachy i plastyka. Można było 
skosztować pysznych wypieków z piekarni 
TOSTA i cukierni SOWA. Wolontariusze 
międzynarodowi, którzy przyjechali do nas 
prowadzić EUROPODWÓRKA w Fordonie 
zaprezentowali swoje potrawy z państw 
min. Włoch, Bułgaria, Gruzja, Węgry 
Ukraina. 

Spółdzielnia Socjalna „NASZ DOM” 
– wystawiła swoje stoisko i można było 
samemu wykonać wyroby do dekoracji 
ubioru. Warsztat Terapii Zajęciowej 
„Wiatrak” pokazał jak malować i dekorować 
butelki. Atrakcji było co niemiara, dzieci 
mogły skorzystać z różnych zabaw 
zarówno w rzucaniu „bombami wodnymi” 
lub zabawkami z Klubiku przedszkolaka. 
Zespół „Step By Step” pokazał zajęcia z 

tańca nowoczesnego.

Po raz drugi mogliśmy brać udział w loterii 
fantowej. Każdy los wygrywał. Nagrodą 

główną była drukarka. Kto skorzystał 
z loterii mógł cieszyć się z naprawdę 
ciekawych nagród.        sylwia finc
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paryż, maDryt, ...
29 sierpnia 2011 roku nasza 

trzytygodniowa pielgrzymka Kujawsko-
Pomorskiej Grupy Akademickiej dobiegła 
końca. Przejechaliśmy i przeszliśmy 
mnóstwo kilometrów. 

Wszystko zaczęło się w Paryżu, a skończyło 
w La Salette. Pierwszym miejscem, które 
znalazło się na naszej trasie pielgrzymkowej 
było miasto zakochanych we Francji - 
Paryż, gdzie udało nam się zwiedzić kilka 
zabytków łącznie z Katedrą Notre-Dame i 
Mszą Św. w kaplicy Cudownego Medalika. 
Odwiedziliśmy miasto św. Marcina - Tours, 
potem miło spędziliśmy czas w ogrodach i 
Zamku Dam nad Loarą. 

Napełnieni wrażeniami z pobytu we 
Francji udaliśmy się do Montserrat. Tam 
pokłoniliśmy się Czarnej Madonnie i dalej 
udaliśmy w naszą podróż - do Cambrils, 
uroczego kurortu nad morzem. To były 
niezapomniane dni, a wszystko dzięki 
wspaniałej organizacji naszych przyjaciół 
Hiszpanów, którzy postanowili nas bardzo 
serdecznie ugościć. 

Zorganizowali nam zwiedzanie Cambrils 
z przewodnikiem, gościnę we wszystkich 
kościołach (są aż trzy tej miejscowości), a 
także spotkanie w ratuszu z panią burmistrz 
i reprezentantami Rady Miasta. Tam 
otrzymaliśmy drobne upominki i błękitne 
charakterystyczne torby, które otwierały 
nam niejedne drzwi, np. te prowadzące 
do starej wieży, z której rozpościerały się 
piękne widoki na morze i port. 

Sympatyczną niespodzianką 
przygotowaną przez mieszkańców Cambrils 
była przejażdżka mini kolejką. To w Cambrils 
plażowaliśmy po raz pierwszy podczas tej 
podróży. 

Wrażeń nie brakowało także podczas 
Mszy świętej w Barcelonie. To był przedsmak 
tego, czego później doświadczaliśmy w 
Madrycie. Sagrada Familia robi wrażenie, 
zwłaszcza wewnątrz. Przemierzając ulice 
tej katalońskiej stolicy podziwialiśmy 
dzieła Gaudiego. Nie zapomnieliśmy także 
o „strawie” dla ciała. Niezapomnianym 
miejscem na szlaku tej pielgrzymki 
pozostanie także Tarragona. Starożytne ruiny 
teatru i urok tego miasta będę jeszcze długo 
wspominać. I tak największym przeżyciem 

była wspólna Msza Święta tzw. Eucharystia 
Posłania na arenie walk z bykami (Tarraco 
Arena Placa) poprzedzona Różańcem 
młodych odmówionym w języku łacińskim. 
Atmosfera jedności, poczucia wspólnoty, 
radości i chęci modlitwy trwała do jej 
zakończenia, a po niej został przedstawiony 
występ teatralny opowiadający o korzeniach 
chrześcijańskich Tarragony. 

Punkt kulminacyjny naszej wędrówki 
nadszedł szybko. Madryt został „zalany” 
przez pielgrzymów. Podobno 45 stopni w 
cieniu i ponad milion młodych ludzi. Kto tego 
nie doświadczył na własnej skórze będzie 
miał problem, by sobie to wyobrazić. 

Noclegu w „hotelu wielogwiazdkowym” 
(pod chmurką) wielu z nas nie zapomni - jak 
sądzę - do końca życia. Zimna woda pod 
prysznicami chłodziła nasze gorące ciała. 
Nocne czuwanie na lotnisku to mozaika 
pogodowa - upał w dzień i burza z deszczem 
w nocy.

Warto jednak było tego wszystkiego 
doświadczyć, by zobaczyć i usłyszeć 
Papieża, który schorowany, ale radosny 
postanowił uczynić wszystko, by w tym 
spotkaniu z młodzieżą uczestniczyć, a nawet 
skierować kilka słów w naszym ojczystym 
języku. To, co mówił do młodych jest okazją 
do odrębnej wypowiedzi. Wspaniałym 
przeżyciem była dla mnie Droga Krzyżowa 
wraz z Ojcem Świętym i różnymi grupami z 
Półwyspu Iberyjskiego, które przygotowały 
czternaście stacji hiszpańskiego Wielkiego 
Tygodnia i w przebraniach wyszły na ulice 
miasta. 

Z Madrytu wyruszyliśmy w dalszą podróż 
- śladami świętych, patronów Światowych 
Dni Młodych (ŚDM). Avila, Alba de Tormes, 
Salamanca, Burgos, Lekumberri, Aralar, 
Xavier, Leyre, Foz de Lumbier, Loyola, San 
Sebastian, Lourdes, La Salette. Niektórzy 
z nas będąc w Madrycie zrobili sobie 
wycieczkę do pobliskiego Toledo i miejsca 
urodzin Cervantesa - Alcala de Henares. 

Każde z tych miejsc to odrębna historia. Ja 
najbardziej zapamiętam piękną Salamancę, 
jej uniwersytet, Aralar - niebywałe wzgórze 
św. Michała, katedrę w Burgos i Toledo 
- niebywałe piękno, zamek w Xavier, 
piękne widoki w Foz de Lumbier, gościnę 
w Lekumberri, urocze San Sebastian. 
Niezapomniane pozostaną również 
nieszpory w klasztorze benedyktynów w 
Leyre. 

Niezwykłym miejscem jest Lourdes. 
Nadal żyją we mnie refleksje, które rodzą 
się w takich miejscach jak tamto. Procesja 
światła ..., tłumy ludzi, świadectwa, o których 
słyszeliśmy będąc w muzeum robią wrażenie. 
Później było już tylko La Salette - na stromej 
i wysoko usytuowanej górze, miejsce 
słynące z wielu łask, w którym znajduje się 
Sanktuarium Matki Bożej Płaczącej. Tam 
też odbyła się nasza ostatnia wspólna Msza 
Św. po niej podziękowania, ostatnie zdjęcia 
grupowe i trochę wyczekiwana podróż do 
domu. 

Nawiedzenie tak wielu miejsc świętych 
umożliwiło nam poszerzenie wiedzy na 
temat świętych Kościoła Hiszpańskiego, 
dostarczyło wielu atrakcji, ale przede 
wszystkim zbliżyło do Boga. Ta niesamowita 
atmosfera tych miejsc sprzyja kontemplacji  
a warunki pobytu wystawiły na próbę nas 
samych, oblekły w cierpliwość, pokorę, 
otwartość na bliźniego i jego potrzeby. 
Był to czas wyjątkowy, pełen łask. Życzę 
więc każdemu, aby kiedyś udał się w taką 
życiową podróż, by odkryć siebie samego i 
miłosierdzie Boże mając za przewodników 
świętych Kościoła danych nam od naszego 
Ojca w Niebie.

iwona pozorska

„Czy wszystkie kłopoty, jakie spotykają nas 
w życiu, to kara za nasze grzechy?” 

Zosia

Takie podejście świadczy o negatywnym 
podejściu do spraw życia i wiary. Paradok-
salnie realizacja powołania chrześcijańskie-
go nie polega na tym by nie grzeszyć, ale na 
tym, by coraz pełniej realizować najważniej-
sze przykazanie miłości Boga i bliźniego. 
Czyli różnego rodzaju problemy, trudności, 

cierpienia, przeciwności, kłopoty itp. nie są 
karą za nasze grzechy, ale mogą być konse-
kwencją naszych grzechów lub innych, ale 
też efektem działania sił przyrody, czy też 
złego ducha. 

Dlatego nie należy tłumaczyć sobie, że 
nasze problemy, to efekt naszych grzechów, 
ale w duchu wiary rozważyć, jakie dobro, jaki 
pozytyw możemy wyprowadzić z sytuacji, w 
której się znajdujemy. To oznacza przejście 
od postawy „ofiary” do postawy otwartej i 
twórczej, w której nie koncentrujemy na tym 

co negatywne, ale wykorzystujemy czas, po 
to, by nieustannie odkrywać wolę Boga i re-
alizować ją w swoim życiu. Na pewno jej od-
krywanie będzie wiązało się z odkrywaniem 
swoich słabości, niedoskonałości, kruchości 
(to będzie owe wzięcie swego krzyża), ale 
tym samym pozwalamy działać Panu Bogu 
w naszym życiu, który jako Jedyny jest w 
stanie wyprowadzić z tego zła, które na do-
tyka i którego doświadczamy – czasami bez 
naszej winy – prawdziwe i trwałe dobro.

ksiądz  Melchisedec odpowiada
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Dla (nie tylko starszych) dzieci

uZupełnianka  
wrZeŚniOwa 

(OPRACOWAŁ KFAD)

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

ZnacZenie wyraZów 
[1] Kardynalski kolor [2] Niewielki widoczek 
na papierze lub płótnie [3] Drewniana część 
uprzęży obejmująca szyję konia [4] Buty 
na cienkich wysokich obcasach [5] „Zażar-
ty” biurokrata [6] Cenny metal [7] Podno-
śnik do samochodu [8] Zarezerwowane w 
pociągu [9] Wynagrodzenie za pracę [10] 
Flaga na statku [11] Polowe umocnienie 
obronne [12] Niedobór pieniędzy lub towa-
ru [13] Rzecz budząca grozę [14] Cebulko-
wa roślina o pięknych kwiatach [15] Kraina 
u stóp Tatr [16] Krzesło bez oparcia [17] 
Cecha wskazując na anemię [18] Zupa z 
kaszy [19] Jedzie na końcu peletonu [20] 
Sąsiadka Słowaczki [21] Współuczestnik w 
tańcu [22] Ciasto z makiem.
Wpisz brakujące litery do diagramu. Te z 
wyróżnionych pól dadzą rozwiązanie, które 
należy nadsyłać na adres redakcji lub wło-
żyć do skrzynki „Poczty parafialnej” do 23. 
października 2011 r. Losujemy nagrodę 
niespodziankę. 
Hasło uzupełnianki brzmiało: „BOgu DZię-
ki Za wakacJe”. Nagrodę otrzymuje 
wiesława warżała zam. w Bydgoszczy, 
ul. sucharskiego 4. gratulujemy - nagro-
da czeka w zakrystii.

Takie Misie
kochane Dzieci!
Właśnie rozpoczynamy październik. 

Miesiąc, który w szczególny sposób poświę-
camy Matce Bożej. W kościołach odbywają 
się nabożeństwa różańcowe. W naszej pa-
rafii również. Zachęcam Was bardzo mocno, 
byście brali w nich udział.

Niedawno rozpoczęła się jesień – pora 
roku, w której zbieramy kasztany i żołędzie, 
a lasy są pełne kolorowych liści. To doskona-
ły czas na spacery – szczególnie, gdy świeci 
słońce i nie jest zbyt zimno.

Może warto wybrać się na spacer na 
Dolinę Śmierci i odmówić chociaż jedną 
tajemnicę różańca? Jeśli nigdy nie próbo-
waliście modlić się podczas wędrówki, to 
bardzo Wam to polecam – to będzie taka 
Wasza mała pielgrzymka.

Kto wie, być może spotkacie mnie na 
takim spacerze, bo ja często chodzę do 
Doliny Śmierci się modlić!

wasz rumianek
nowe zadanie

Kiedy przygotowywałem dla Was ten 
tekst, z teczki wysypały się tajemnice Ró-

żańca. Pomóżcie mi je ułożyć w odpowied-
nim porządku. 

A to one: Przemienienie Pańskie na Gó-
rze Tabor, Ofiarowanie Jezusa w świątyni, 
Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej, 
Biczowanie Jezusa, Zwiastowanie Naj-
świętszej Maryi Pannie, Dźwiganie krzyża 
na Kalwarię, Chrzest Jezusa w Jordanie, 
Narodzenie Jezusa, Wniebowstąpienie 
Chrystusa, Odnalezienie Jezusa w świątyni, 
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i 
ziemi, Nawiedzenie świętej Elżbiety, Gło-
szenie królestwa i wzywanie do nawrócenia, 
Zesłanie Ducha Świętego, Ustanowienie 
Eucharystii, Modlitwa Jezusa w Ogrójcu, 
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 
Cierniem ukoronowanie Jezusa, Ukrzyżo-
wanie i śmierć Jezusa, Zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa.
Rozwiązania z poprzedniego wydania: 
ukryty symbol to  krZyż, Kropkogram: 
kanikuła. Nagrodę wylosowała nadzieja 
pawłowska, zam. w kórniku, którą prześle-
my pocztą. Autorka rozwiązań przesłała też 
piękny rysunek - rybę - symbol pierwszych 
chrześcijan. Dziękujemy. 

krOpkOgram
Oto kolejna zabawa z „Kropko-
gramem”. Za pomocą zaszy-
frowanego alfabetu odgadnijcie 
wyrażenie, które kryje się pod 
zaszyfrowanymi literami. Ter-
min nadsyłania rozwiązań do  
23. października 2011 r.  Nadsyła-
jąc rozwiązanie, podajcie swój ad-
res i koniecznie napiszcie ile macie 
lat. 
Na autora poprawnych rozwiązań 
czeka nagroda - niespodzianka.

Od redakcji
Z uwagi na poziom trudności rozwiązań: 
„Kropkogramu” i zagadek „Rumianka” kie-
rowane są one przede wszystkim do malu-
chów i dzieci. 
Dorośli, mają swoją rozrywkę umysłową na 
str. 18 i „uzupełniankę”, więc nie będą brani 
pod uwagę przy losowaniu nagród w tym 
dziale. Od bieżącego wydania za wszystkie 
ww. rozwiązania losować będziemy jedną 
nagrodę.

„Rybka”, rys. Nadzieja Pawłowska, lat 7
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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”; 
Poradnia „Wiatrak”; Klub Integracji 
Społecznej „Wiatrak”; Warsztat Terapii 
Zajęciowej „Wiatrak”; Parafialny Klub 
Sportowy „Wiatrak” (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

Kompendium (63)

pytania i odpowiedzi

Kościół założony przez Chrystusa jest społecznością, królestwem, które w założeniu 
rządzi się innymi zasadami niż państwa. Ani demokracja, ani kapitalizm, ani socjalizm, czy 

Redakcja „Na Oścież” postanowiła przybliżyć Czytelnikowi wszystkie podstawowe praw-
dy wiary zawarte w Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Oto kolejna część 

DZiał Drugi

wyZnanie wiary chrZeŚciJańskieJ (55)
rozdział trzeci

„wierZę w Ducha ŚwiętegO”
 „wierzę w Święty kościół powszechny”

Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski
161. Dlaczego kościół jest jeden?
Kościół jest jeden ze względu na swoje źródło: wzorem jest jedność w Trójcy Osób jednego 
Boga i Syna w Duchu Świętym; jest jeden ze względu na swego Założyciela i Zwierzchnika, 
Jezusa Chrystusa, który przywraca jedność wszystkich ludzi w jednym Ciele; jest jeden ze 
względu na swoją duszę, którym jest Duch Święty, jednoczący wszystkich wiernych w komunii 
z Chrystusem. Kościół wyznaje jedną wiarę, posiada wspólne celebrowanie sakramentów, 
jedną sukcesję apostolską, jedną wspólną nadzieję i ożywia go ta sama miłość.
162. gdzie trwa jedyny kościół chrystusa?
Kościół ten, ustanowiony i zorganizowany w tym świecie jako społeczność, trwa (subsistit 
in) w Kościele katolickim, rządzonym przez następcę Piotra oraz biskupów pozostających z 
nim w komunii. Jedynie za jego pośrednictwem można osiągnąć pełnię zbawczych środków, 
ponieważ Pan powierzył wszystkie dobra Nowego Przymierza Kolegium Apostolskiemu, 
któremu przewodzi Piotr. (cdn.)

 Źródło: „Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego”, Jedność, Kielce 2005

cO OZnacZa Dla mnie  
treść przytoczonych tu punktów kompendium katechizmu  

kościoła katolickiego (kkkk)?

Akademia Twórczego Rozwoju - to pro-
pozycja dla tych, którzy chcą się rozwijać, 
spędzając dobrze czas, wśród radosnych i 
dobrych ludzi, tworząc, planując, zdobywając 
nowe, dotąd nie odkryte umiejętności. 

To oferta zajęć, warsztatów, konwersa-
toriów prowadzonych przez specjalistów 
- nie tylko z Polski, ale też całej Europy, na 
wysokim poziomie, wypracowanym przez 
lata doświadczeń pracy z najmłodszymi, ale 
też z młodzieżą, studentami i osobami doro-
słymi. To miejsce dla tych, którzy poszukują 
nowych rozwiązań i potrafią planować swoją 

komunizm nie są dobrym rozwiązaniem dla 
społeczeństw. Zawsze jest ktoś zaniedbany, 
zepchnięty na margines. 

Chrystus założył królestwo – wspólnotę 
Kościoła – na zupełnie innych zasadach. Spi-
sane są one w Ewangelii i stawiają wysokie 
wymagania swoim członkom. Wprawdzie 
i tu istnieje hierarchia, którą tworzą ludzie 
grzeszni i popełniający błędy, jednak tym, 
który prawdziwie prowadzi wspólnotę Ko-
ścioła i czuwa nad jej jednością jest Duch 
Święty. Jeśli ktoś nie wierzy w Boga, jeśli 
nie widzi w człowieku głębi umożliwiającej 
mu kontakt z Bogiem, nie będzie widział tego 
Bożego wymiaru Kościoła, tylko ten wymiar 
ziemski. Ponieważ jednak posiadamy duszę 
nieśmiertelną, w Kościele znajdujemy dary 
potrzebne nam do zbawienia, bo wszyscy 
jesteśmy grzeszni. 

Jezus po to się narodził, aby ludzi rozpro-
szonych przez grzech zgromadzić w jedno. 
Człowiek sam z siebie nie dąży do jedności, 
jest jednak istotą społeczną i pragnie kon-
taktu z drugim człowiekiem. Chrystus we 
własnym ciele uśmiercił nienawiść i obdarzył 
nas pokojem, z którego powstaje miłość 
bliźniego.

irena pawłowska

przyszłość i widzą świat szerzej, mocniej i wy-
raźniej. To wreszcie promocje dostosowane 
do potrzeb każdego. 

W Akademii jest miejsce dla rodzin cie-
szących się wielością pociech, dla mam, które 
potrzebują oddechu i nowych przestrzeni 
do odkrycia, to też miejsce dla tych, którzy 
pragną swój „pierwszy taniec” zatańczyć 
wzorowo i bez potknięć. Każdy znajdzie w 
niej coś dla siebie. 

Jest: Klub Przedszkolaka, Grupa Wo-
lontariatu GPS, Świetlica „Pinokio”, zajęcia 
językowe – język angielski, niemiecki i włoski, 
nauka pływania dla dzieci, zespół tańca nowo-
czesnego – Step By Step KIDS (3-7 lat), Step 
By Step JUNIOR (8-12 lat), Step By Step 2 
(12-15 lat), Step By Step (15-18), piłka nożna, 
szachy, Nordic Walking, plastyka dla dzieci, 
zajęcia dla osób niepełnosprawnych, zespół 
pop-gospelowy Quadrans, zespół wokalny dla 
młodzieży i wiele innych.

Wśród tegorocznych nowości są między 
innymi: warsztaty artystyczne dla dorosłych, 
nauka gry na gitarze akustycznej, basowej, 
elektrycznej i klasycznej, rytmika z elemen-
tami gimnastyki dla dzieci, aerobic dance, 
taniec towarzyski dla dzieci i dla młodzieży, 
specjalnie dla Pań latino solo, a dla małych 
dzieci taniec z elementami baletu, ponadto 
tenis ziemny, fitness oraz nauka pływania 
i doskonalenia tej umiejętności dla osób 
dorosłych. 

Ofer ta  dostępna jes t  na s t ron ie  
www.wiatrak.org.pl.

sylwia finc

akademia twórczego rozwoju
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ks. reginalD  
ignacy strysZyk

Ks. Reginald Stryszyk urodził się 17 
sierpnia 1902 roku w Barłominie k/Wej-
herowa. Był synem Ignacego i Marianny 
z domu Chrzaniec. Szkołę Powszechną 
kończył w Luzinie, a gimnazjum i maturę 
zdawał w Wejherowie. Następnie wstąpił 
do Seminarium Duchownego w Pelplinie. 
Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. 
bpa Stanisława Okoniewskiego w 1929 
roku w Pelplinie. Był wikariuszem w para-
fiach w: Kościerzynie, Grudziądzu, Skar-
szewach, Pelplinie i Starogardzie Gdań-
skim. W 1937 roku został proboszczem w 
parafii Pinczyn. 

Był aktywnym w tworzeniu ruchów kato-
lickich, zwłaszcza stowarzyszeń młodzie-
żowych i w harcerstwie. 

W Starogardzie spotkał się z ks. Antonim 
Henrykiem Szumanem, aktywnym dzieka-
nem i moderatorem diecezjalnym stowa-
rzyszeń młodzieży męskiej i żeńskiej. Gdy 
w obliczu wybuchu wojny ks. bp Stanisław 
Okoniewski wyraził zgodę na opuszczenie 
parafii przez ks. Szumana i jego wyjazd do 
Fordonu, oddał całą posiadaną dokumen-
tację tych ruchów, oraz dokumentację „Ca-
ritas” ks. Stryszykowi. Ten w obawie przed 
ewentualną rewizją dał ją na przechowanie 
członkowi Rady Parafialnej Krzewińskie-
mu, a ten z kolei swemu szwagrowi Pobo-
rzyńskiemu z Kartuz, który nie był Niem-
com znany z żadnej działalności w tym 
zakresie. Po wojnie dokumentacja została 
zwrócona do parafii, a dziś znajduje się w 
archiwum w Pelplinie.

Przed wyjazdem ks. Szuman poprosił ks. 
Stryszyka, by w razie możliwości pomógł w 
posłudze niedzielnej w jego parafii (Pinczyn 
był odległy od Starogardu tylko kilka kilo-
metrów). Ks. Stryszyk był tam kilka razy. W 
nocy z 26 na 27 września został areszto-
wany w swej parafii. Najpierw przeszukano 
plebanię, a nad ranem wywieziono księdza 
do więzienia w Starogardzie. Tam przesłu-
chiwał go więzienny oficer śledczy, przed-
wojenny strażnik kolejowy, Egon Siewert 
zwany „krwawym Egonem”. Wypytywano 
zarówno księdza, jak i gospodynię i para-
fian, gdzie przebywa ks. Szuman. Władze 
nadrzędne SS z Berlina lub z Gdańska, 
wydały zarządzenia dla Gestapo w Sta-
rogardzie, by go aresztować i dostarczyć 
bezwzględnie żywego.

Wkrótce parafianie dowiedzieli się, że 
wczesnym rankiem 3. października 1939 
roku ks. Reginald został wywieziony sa-
mochodem w asyście dwóch esesma-
nów. Podobno jako świadek miał pomóc 
w aresztowaniu ks. Szumana, jednak ten 

już w tym dniu nie żył. Po kilku dniach do-
tarła do parafii informacja, że ks. Stryszyk 
zginął w okolicach Fordonu k/Bydgoszczy 
w wypadku samochodowym. Taką też in-
formację parafianie z Pinczyna otrzymali z 
Archiwum Akt Wojennych z Berlina w 1974 
roku z uwagą „zginął”. 

Gdy więc dowiedziano się o fordońskiej 
egzekucji na Rynku przypuszczano, że w 
niej zginął. 

Jednak na pewno nie zginął pod kościo-
łem, bo tam było wielu świadków. Potwier-
dzają to również słowa śp. Władysława Gu-
towskiego, który mówił, że 3 października 
1939 roku było w Fordonie wielu dygnitarzy 
SS. Nikt nie wiedział po co, a domyślano 
że to w związku z egzekucją. W tych też 
dniach w lesie w pobliżu Jarużyna odkryto 
spalony niemiecki samochód, jednak śladu 
po zwłokach w nim nie było. Czyżby został 
sfingowany wypadek? 

Wydaje się, że ks. Stryszyk był już w tym 
dniu zbytecznym świadkiem, a dostarcze-
nie żywego ks. Szumana nie udało się. W 
tej sytuacji zachodzi podejrzenie, że nie-
wygodnego kapłana nie wożono zbyt dłu-
go, tylko rozstrzelano w pobliskiej Dolinie 
Śmierci. Zastrzegam jednak, że co do miej-
sca śmierci, są to tylko przypuszczenia. 

Nie wiadomo też dlaczego ks. Szuman 
był tak ważną osobą dla SS? Być może 
chodziło o dokumenty, które zabezpieczył, 
o czym świadczą rewizje prowadzone nie 
tylko w plebanii, ale u wszystkich osób 
mających związek z parafią (organista, ko-
ścielni, Rada Duszpasterska).

kfaD
Materiały źródłowe: 
Informacje z Kroniki parafialnej oraz roz-
mowy z parafianami z Pinczyna; informacje 
z Kroniki parafii św. Mateusza w Starogar-
dzie Gd. oraz informacje zawarte w opo-
wiadaniach śp. Władysława Gutowskiego.

Ludzie z pomnika (152)

sprostowanie 
do miesięcznika „Na Oścież” Nr 7/8/193, 
(„Ludzie z pomnika”, <151>, str. 16, przyp. 
red.) dotyczące śp. księdza kanonika Jana 
Konopczyńskiego (1883-1961) mylnie po-
dane przez autora KfAD, że w 1939 roku  
ks. Jan Konopczyński był proboszczem pa-
rafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Bydgoszczy przy Placu Piastowskim.

Już w 1918 roku jego pieczy powierzona 
została opieka duszpasterska nad miesz-
kańcami Szwederowa, ubogiej, podmiej-
skiej dzielnicy o charakterze robotniczym. 
Po przejęciu miasta przez władze polskie 
i ustanowieniu dekretem księdza kardyna-
ła dr Edmunda Dalbora z dniem 1 kwietnia 
1920 roku okręgu duszpasterskiego na 
Szwederowie, ksiądz Jan Konopczyński 
został mianowany jego administratorem. 
Obejmując tę funkcję, zorganizował stałą 
opiekę nad chorymi, ubogimi i dziećmi pa-

rafii, a następnie zaadoptował pomieszcze-
nia dawnej sali tanecznej na tymczasowy 
kościół, którego poświęcenie nastąpiło dnia 
10 października 1920 roku.

Z chwilą objęcia w dniu 1 maja 1924 roku 
w administrację nowo erygowanej parafii 
pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, 
wzmógł starania o budowę nowego kościo-
ła na Szwederowie. Przy wydatnej pomocy 
całej parafii oraz wielu mieszkańców miasta 
i instytucji udało się ks. Janowi Konopczyń-
skiemu wznieść w latach 1926-1928 trzyna-
wowy kościół oraz plebanię.

W uznaniu gorliwej i owocnej pracy dusz-
pasterskiej, a przede wszystkim długolet-
nich, wytężonych starań o budowę kościoła 
parafialnego, kardynał August Hlond, pry-
mas Polski, udzielił księdzu Janowi Konop-
czyńskiemu w 1929 roku instytucji kano-
nicznej na beneficjum parafii Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy. Rok później, dnia 23 

lutego 1930 roku miała miejsce uroczysta 
introdukcja pierwszego proboszcza. Rów-
nież w 1930 roku, ciesząc się ogromnym 
zaufaniem wśród parafian i mieszkańców 
Szwederowa, ksiądz Jan Konopczyński 
wybrany został do Rady Miejskiej w Byd-
goszczy. Do zakresu jego prac w Radzie 
należały m.in. sprawy opieki nad kościołami 
i parafiami, ochronkami i sierocińcami.

Po wybuchu II wojny światowej, w listo-
padzie 1939 roku ksiądz proboszcz Jan Ko-
nopczyński został aresztowany przez Ge-
stapo pod zarzutem rozdawania podczas 
tzw. „bydgoskiej krwawej niedzieli” (Brom-
berger Blutsonntag) broni między polskie 
hordy, jak podała w sprawozdaniu policja 
bezpieczeństwa (Sicherheitspolizei).

W wyniku starań rodziny i znajomych, po 
dokładnym sprawdzeniu faktów i ciężkim 
przesłuchaniu, ks. Jan Konopczyński po-
wrócił do pracy duszpasterskiej na Szwe-

Listy,   Listy   Listy   ...



6 sierpnia 2011 
Fabian Constantin Chira  

ur. 28.12.2010 
7 sierpnia 2011 
Emilia Witomska  

ur. 4.01.2011
13 sierpnia 2011 

Bartosz Stanisław Rymaszewski  
ur. 19.06.2011

14 sierpnia 2011 
Filip Karol Szeloch  

ur. 8.01.2011
Wojciech Czesław Karpiński  

ur. 15.12.2010
Maja Sikora  
ur. 7.04.2011
Maria Sikora  

ur. 11.08.2009
Lena Anna Chojnacka  

ur. 8.01.2011
Tymoteusz Szczepaniak  

ur. 12.06.2011
Alicja Małgorzata Szymkowiak  

ur. 25.06.2011
Mikołaj Nikodem Sobociński  

ur. 10.08.2010
28 sierpnia 2011 

Zuzanna Emilia Krygier  
ur. 29.04.2011

Szymon Gołdyn  
ur. 16.12.2010

Adam Zbikowski  
ur. 3.06.2011

Paulina Natalia Juhnke  
ur. 29.05.2011

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

Filip Piotr Lubiński  
ur. 22.04.2011

Tomasz Józef Skrzypkowski  
ur. 7.07.2011

Tymoteusz Ksawery Witkowski  
ur. 13.05.2011

Vanessa Victoria Górska  
ur. 1.05.2011

5 sierpnia 2011 
Sławomir Włoszczyk 

Justyna Julianna Błaszak
6 sierpnia 2011 

Piotr Eugeniusz Zgórski 
Natalia Barbara Tutlewska

Przemysław Pilarski 
Anna Agnieszka Musiał
Paweł Mariusz Grubba 
Weronika Czyżewska

Łukasz Polus 
Anna Katarzyna Strzałkowska

Tomasz Paweł Brej 
Magdalena Maria Walczak

Nicolae Chira 
Justyna Izabela Rychlicka

12 sierpnia 2011 
Zbigniew Tyma 

Lidia Cecylia Kamińska
13 sierpnia 2011 

Marian Andrzej Lankauf 
Agnieszka Jałowik
Michał Michalski 
Kamila Jarecka

Sławomir Bardadyn 
Kamila Kujawa

20 sierpnia 2011 
Maciej Łukasz Pospiszyl 
Katarzyna Gierszewska

Tomasz Żychowski 
Katarzyna Ziegler

26 sierpnia 2011 
Piotr Wittkowicz 

Paulina Anna Schwarz 

27 sierpnia 2011
Jarosław Paprocki 

Renata Agnieszka Bursa

Michał Wiśniewski 
Katarzyna Maria Filipiak

Maciej Czesław Woźniak 
Karolina Małgorzata Kujawska

Arkadiusz Bogdan Baranowski 
Sylwia Szklarska

Jarosław Grzegorz Stankiewicz 
Beata Maciuszonek

Dawid Michał Jażdżewski 
Maja Beata Markowska

Józefa Nowak  
ur. 15.03.1916 zm. 28.07.2011

Irena Mudziejewska  
ur. 27.02.1946 zm. 28.07.2011

Henryka Umińska  
ur. 21.12.1927 zm. 1.08.2011

Antonina Żurawska  
ur. 1.08.2011 zm. 1.08.2011

Sabina Matula  
ur. 29.08.1950 zm. 8.08.2011

Włodzimierz Obrębski  
ur. 17.08.1946 zm. 9.08.2011

Irena Halczuk  
ur. 20.10.1938 zm. 12.08.2011

Danuta Madajewska  
ur. 4.10.1948 zm. 24.08.2011

Anna Zielińska  
ur. 18.10.1954 zm. 26.08.2011

Dane z ksiąg parafialnych 
aktualne na dzień 1 wrze-
śnia 2011 spisał Krzysztof

Z ksiąg parafialnych  
1. września 2011 r. 
spisał Krzysztof D.

infOrmacJe
sakrament chrZtu Św. 
sprawowany jest przy udziale 
wspólnoty parafialnej w czasie 
niedzielnej Mszy św. o 15.00. 
Dziecko zgłaszają rodzice w 
Biurze Parafialnym podając kan-
dydatów na chrzestnych, tj. oso-
by ochrzczone, bierzmowane, 
praktykujące, mające ukończone 
16 lat (jeżeli żyją w małżeństwie 
musi to być związek sakramen-
talny). Zgłaszając dziecko do 
Chrztu św. trzeba przedstawić  
skrócony odpis aktu urodzenia 
dziecka z USC. Katecheza od-
bywa się zawsze przed Chrztem 
św. w sobotę po Mszy św. o 18.30. 
Najbliższe terminy Chrztu św.:  
9, 25 października oraz 13. listo-
pada 2011 r.
sakrament małżeństwa 
Osoby pragnące zawrzeć związek 
małżeński powinny zgłosić się do 
Biura Parafialnego celem ustale-
nia terminu ślubu i spisania proto-
kołu na 3 miesiące przed ślubem. 
pOgrZeB 
Przy zgłoszeniu należy przedło-
żyć odpis aktu zgonu z USC.

derowie. W niezwykle trudnych warunkach, 
mimo stałego zagrożenia aresztowaniem, 
wbrew zakazowi okupanta, spowiadał w 
języku ojczystym (piszący te słowa też spo-
wiadał się w języku polskim) podtrzymywał 
na duchu ciężko doświadczonych parafian, 
wspierał ich wielokrotnie materialnie.

Po wyzwoleniu miasta spod okupacji nie-
mieckiej, 22 marca 1945 roku, ks. Jan Ko-
nopczyński otrzymał nominację na dziekana 
miasta Bydgoszczy, a 6 kwietnia 1946 roku 
został mianowany kanonikiem honorowym 
Metropolitalnej Kapituły Gnieźnieńskiej. 
Uroczyste wprowadzenie do kościoła Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy na Szwedero-
wie nastąpiło 21 kwietnia 1946 roku w dzień 
Zmartwychwstania Pańskiego.

Z dniem 15 września 1946 roku, po prze-
szło 25-letnim kierowaniu trudną, ale roz-
wijającą się placówką duszpasterską na 
Szwederowie, ks. Kanonik Jan Konopczyń-
ski objął zarząd parafią Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w Bydgoszczy przy Placu 
Piastowskim.

Jako dziekan bydgoski kierował z niej 
życiem religijnym w Bydgoszczy, podej-
mował w uzgodnieniu z władzami admi-
nistracyjnymi decyzje o przejęciu kościo-
łów poniemieckich, które po poświęceniu 
przekazywał wiernym nowoutworzonych 
parafii, reaktywował działalność organizacji 
kościelnych w mieście, a także patronował 
ogólnomiejskim uroczystościom religijnym.

W styczniu 1961 roku ks. Jan Konop-
czyński obchodził złoty jubileusz święceń 
kapłańskich. Jego życie, bogate w dokona-
nia i klęski, radości i smutki, zbliżało się jed-
nak ku końcowi. Po nagłym zawale serca w 
okresie Bożego Narodzenia w 1958 roku, 
tylko dzięki nadzwyczajnej opiece lekarskiej 
kryzys został przełamany, ale do zdrowia w 
pełni już nie powrócił. Siły opuszczały go 
coraz bardziej. Zgon nastąpił w godzinach 
porannych dnia 17 lipca 1961 roku. 

Po uroczystościach żałobnych w Byd-
goszczy ciało zasłużonego dla miasta  
i regionu kapłana zostało przewiezione do 
Dalewa, gdzie spoczęło w rodzinnym gro-

bowcu obok zmarłych rodziców.
Benon Brzezicha, 

b. parafianin kościoła pw. Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy przy ul. Ugory, 

(Materiał źródłowy: „Wielbi dusza moja 
Pana”, Reklamex, Bydgoszcz, 1995 r., 
ISBN 83-86731-03-6)

Od autora: Moim zadaniem nie było opisa-
nie, gdzie pracował ks. Jan Konopczyński 
w czasie, gdy był więziony, co uczyniłem 
niejako przy okazji. Mogłem wspomnieć, że 
był proboszczem parafii MBNP w Bydgosz-
czy.  Pisząc jednak te słowa nie miałem też 
zamiaru ujmować jakichkolwiek zasług ks. 
Jana Konopczyńskiego dla parafii i para-
fian MBNP na Ugorach. Dodam, że cieszy 
mnie wnikliwość osób czytających kolejne 
odcinki cyklu „Ludzie z pomnika”. Zaś za 
niedopowiedzenie Pana Benona i innych 
zainteresowanych - przepraszam.

kfaD



13.08 przypadał IV tegoroczny Dzień Fatimski. Po Mszy św. wieczornej 
o18.30 odprawiono nabożeństwo fatimskie z procesją.
15.08 w Uroczystość Wniebowzięcia NMP, zwaną również MB Zielnej 
podczas każdej Mszy św. nastąpiło poświęcenie wianków z ziół i kwiatów, 
Tego dnia przypadało Święto Wojska Polskiego (wspomnienie „Cudu nad 
Wisłą” z 1920 roku).
26.08 w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej Msze św. odprawiano 
według codziennego porządku, odmówiono różaniec w intencji Ojczyzny 
o 8.00 i 18.00, a o 21.00 odbyło się nabożeństwo maryjne przy obrazie 
Pani Częstochowskiej.
1.09 przypadała 72. rocznica wybuchu II wojny światowej. W tym dniu 
modliliśmy się za poległych w kampanii wrześniowej i pomordowanych 
w czasie wojny.
4.09 podczas Mszy św. o 11.30 poświęcono tornistry i przybory szkol-
ne dzieci klas pierwszych. * Przypadał Dzień patronki „Wiatraka” Matki 
Teresy z Kalkuty. 
8.09 odbyły się doroczne uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej 
Piękniej Miłości - Patronki naszej Diecezji, poprzedzone tradycyjnymi 
dniami skupienia.
12.09 rozpoczęło się Triduum przygotowujące do Odpustu w naszym 
Sanktuarium. Mszę św. inaugurującą Triduum sprawował ks. kano-
nik Tadeusz Lesiński (asystent Stowarzyszenia Wspierania Powołań 
Diecezji Bydgoskiej) Msza św. była dziękczynną z okazji XV rocznicy ist-
nienia w parafii wspólnoty Stowarzyszenia Wspierania Powołań Diecezji 
Bydgoskiej (patrz str. 3).
13.09 przypadał II Dzień Triduum, który zakończyło Nabożeństwo 
Fatimskie. Głównym celebransem był ks. kanonik Maciej Gutmajer, bu-
downiczy i proboszcz parafii Opatrzności Bożej (str. 5).
14.09 przypadał III Dzień Triduum. Na bramie wejściowej do Doliny 
umieszczono 4 tablice informujące o Dolinie i Kalwarii Bydgoskiej w 
językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Poświęcenia ta-
blic dokonał ks. proboszcz Jan Andrzejczak. * O 16.30 Odprawiono I 
Bydgoską Drogę Krzyżową w Dolinie Śmierci, którą zakończyła projekcja 
filmu pt. „Historia Pana w Kapeluszu” reż. Adama Gajewskiego z cyklu 
„Telewizyjny Album Historyczny”. Głównym celebransem tego dnia był 
ks. prałat Przemysław Książek. Dzień zakończyła adoracja Krzyża (wię-
cej na str. 5)
15.09 to święto Matki Bożej Bolesnej i dzień odpustu w naszym 
Sanktuarium. Mszę św. koncelebrowaną sprawował ks. prałat Stanisław 
Kotowski, proboszcz parafii katedralnej w Bydgoszczy (str. 6).
18.09 przypadała doroczna Niedziela Środków Społecznego 
Komunikowania się. W naszej parafii mamy okazję czytać tygodnik 
„Przewodnik katolicki” z dodatkiem „Przewodnik Katolicki Diecezji 
Bydgoskiej”, a także miesięcznik parafialny „Na Oścież”.
1.10 rozpoczyna się październik i czas modlitwy różańcowej. Nabożeństwa 
Różańcowe dla dorosłych codziennie o 18.00, a dla dzieci od poniedział-
ku do piątku po Mszy św. o 17.00.
2.10 o 13.00 będzie celebrowana uroczysta Msza św. w intencji mał-
żeństw obchodzących w tym roku 5, 10, 15, 25 i kolejne rocznice za-
warcia związku małżeńskiego. Zapraszamy małżonków naszej parafii i 
modlących się w naszym Sanktuarium do odnowienia swoich ślubów.
7.10 to dzień Wspomnienia Matki Bożej Królowej Różańca Świętego i 
doroczny odpust parafialny (XXVIII Rocznica powstania parafii). Podczas 
Mszy św. o 17.00 nastąpi poświęcenie różańców dzieciom klas drugich. 
Mszy św. odpustowej o 18.30 przewodniczył będzie ks. prałat Andrzej 
Kłosiński.
9.10 przypada XI Dzień papieski pod hasłem „Jan Paweł II człowiek mo-
dlitwy”, czas dziękczynienia z beatyfikację i zbiórka ofiar na cele Fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
13.10 po Mszy św. o 18.30 będzie Nabożeństwo Fatimskie.
16.10 będzie w naszej parafii „Niedziela hospicyjna”.
Od 20 do 21.10 III Diecezjalna Pielgrzymka na Jasną Górę.
23.X rozpoczyna się Tydzień Misyjny
koronka do miłosierdzia Bożego codziennie o 15.00. * nowenna do 
matki Bożej 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. Intencje mszalne przyjmowane są w kancelarii parafialnej w 
godzinach urzędowania. Nie przyjmujemy intencji w zakrystii.

infOrmuJemy - ZawiaDamiamy

ZnacZenie wyraZów 
pOZiOmO: 
[1a] Duszpasterskie odwiedziny rodzin w parafii [2g] Proszek po 
spaleniu czegoś [3a] Szacunek wobec innej osoby [4g] Miano-
wany przez papieża zarządca diecezji [5D] Sycylijski wulkan [6a] 
Kapłan bezpośrednio po święceniach [7F] Miejscowość św. Pawła 
[8a] Choroba oczu [9g] Włoskie miasteczko z domkiem z Nazare-
tu [10a] Rodzaj buta [11g] Nieprzeciętna zazdrość

piOnOwO: 
[a1] Ostry ząb [a8] Roślina kwiatowa z rodziny palm [B5] Pokój 
więzienny [c1] Najkrótszy miesiąc roku [c8] Msza jak wyrażenie 
z matematyki [D5] Gatunek pisarza [e1] Car rosyjski o przydomku 
Samozwaniec [e8] Skaza na lustrze [F5] Sieć denna [g4] Centra-
la, sztab [h1] Azjatycka pustynia [h6] Białe drzewo [J4] Lista, wy-
kaz [k1] 100lat [k8] Gatunek słoików do konfitur [l4] Wyśpiewała 
„Koncert na dwa świerszcze..” [m1] Energetyczny, lub telegraficz-
ny do trzymania przewodów [m8] Krewniak w odwiedzinach.
Odgadnij wyrazy i odczytaj hasło według podanego szyfru. Po-
szczególne wyrazy hasła oddzielone są nawiasami. W rozwiąza-
niu wystarczy podać samo hasło. Oto szyfr: [(J11) (c10, m9, e1, 
g9, k11, c3, k8, h4, B6) (g2, J9,h2, l11,c10, e2) (D6, B10, e5, 
h7, m9, f5, a10, D1) (e10, f1, a6, D8, k6, l4, h11, e8, J6, c9, 
e3) (c6) (k1, e9, a8, l6, e1, f5, g7, a6, D7, a3) (m2, D10, J4, 
k4) (B1, e1, m4, a9, m1, l9, c2)].
Rozwiązania należy nadsyłać na adres redakcji lub wrzucać do 
skrzynki „Poczty parafialnej” do 23 października 2011 r. Rozwią-
zanie krzyżówki brzmiało: krZyż, ryBa, Baranek tO sym-
BOle nasZeJ wiary. Nagrodę otrzymuje łucja spychała, 
zam. w Bydgoszczy, przy ul. łabendzińskiego 4. Gratulujemy. 
Nagroda czeka w zakrystii.

telefOny
52 323-48-33 ks. proboszcz Jan Andrzejczak
52 323-48-45 ks. Krzysztof Buchholz    52 323-48-42 ks. Rafał Muzolf 
52 323-48-46 ks. Wojciech Retman       52 323-48-44 ks. Marek Januchowski

BiurO parafialne  
(tel. 52 323-48-34 lub 52 346-76-25  
od poniedziałku do piątku od 9.00-10.00 i od 16.00-17.00.
Dziękujemy autorom  tekstów i Czytelnikom za listy i rozwiązania. Skład ukończono i oddano do dru-
ku 29. września 2011 r. Następne wydanie „Na Oścież” planowane jest 30 października 2011 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 również prawo do zmiany tytułów, skrótów i redakcji ma-
teriałów * Wydawca: rzymskokatolicka parafia matki Boskiej królowej męczenników  
w Bydgoszczy.

msZe Święte w nasZym kOŚciele:  
w dni powszednie: 7.00 8.30 17.00(*) 18.30 

w niedziele i święta: 
7.00  8.30 10.00 11.30 13.00 17.00(**) 18.30, 20.00(***) 

(*) - odprawia się od poniedziałku do piątku, poza okresem kolędy; (**) - odprawia się 
od września do maja; (***) - odprawia się w czerwcu, lipcu i sierpniu w kościele. 

Transmisja nabożeństw na stronie internetowej www.mbkm.pl;

krZyżówka wrZeŚniOwa 
OPRACOWAŁ RASKE WIDIP

a B c D e F g h J k l m

1

2

3

4

5

6
7
8

9

10

11

18 9/2011 Na Oścież



Na Oścież 9/2011 19

Rozpoczynamy drugą część opisu pła-
skorzeźb umieszczonych na XII stacji Kal-
warii Bydgoskiej. Płaskorzeźby te dotyczą 
martyrologii XX wieku w wymiarze ogólno-
polskim. W wielu przypadkach wiążą się z 
martyrologią Ziemi Bydgoskiej, jak i nasze-
go miasta.

Aktualna płaskorzeźba dotyczy martyro-
logii Warszawy, na której widnieje napis:

ruiny walcZĄceJ
i zDraDzOneJ

warsZawy
1944

Na płaskorzeźbie widzimy ruiny domów, 
a w środku przechylony zniszczony pomnik 
Chrystusa z Krzyżem. Nie ma żadnych lu-
dzi, tylko przez środek wizerunku przebiega 
drut kolczasty – symbol zniewolenia. W ten 
sposób autor zapewne chciał oddać hołd 
zniszczonej stolicy, jak i wszystkim w niej 
poległym. Napis kojarzy się z wybuchem 
Powstania Warszawskiego. Zarówno wal-
czący jak i ludność cywilna została jednak 
w wyniku tego czynu zdradzona. To trzecia 
zdrada ówczesnych „mocarzy” Churchilla 
Roosevelta i Stalina po Poczdamie i Jał-
cie wobec Polski. Dowództwo Armii Krajo-
wej uwierzyło komunikatom moskiewskim 
o pomocy ludności w wyzwoleniu stolicy. 
Rozpoczęło się powstanie, którego ter-
min rozpoczęcia musiał być, co normalne, 
trzymany w tajemnicy. Wojska sowieckie 
wspólnie z I Armią Wojska Polskiego były 
na przedpolach Warszawy. Jednak gdy Sta-
lin dowiedział się, że powstanie rozpoczęła 
Armia Krajowa, nieprzychylna sowieckiemu 
PKWN, zatrzymał dalsze walki tłumacząc 
się osłabieniem wojsk w bitwie pod Okunie-
wem i Wołominem. Odmówił też walczącym 
obiecywanych wcześniej zrzutów amunicji. 
Na prośbę Rządu Polskiego w Anglii już 6 
sierpnia odmówił też możliwości lądowania 
i zaopatrzenia w paliwo dla samolotów an-
gielskich, które miały dokonać pomocnych 
zrzutów. Była to jawna zdrada walczących. 
W takiej sytuacji powstanie nie miało szans 
zwycięstwa, a Sowieci zza Wisły przyglą-
dali się wyniszczaniu. Powstanie po 63 

tragicznych dniach walki upadło. Ofiar było 
wiele. Ta płaskorzeźba dotyczy więc tysię-
cy poległych, oraz wszystkich którzy cier-
pieli. Do dziś dokładna liczba strat wojska 
powstańczego i ludności Warszawy nie jest 
znana. Największe straty poniosła ludność 
cywilna. Już podczas powstania oddziały 
niemieckie planowo mordowały całe dziel-
nice. W ten sposób wymordowano ponad 
65 tys. bezbronnych ludzi (Wola, Ochota, 
Mokotów, Śródmieście, Stare Miasto). 

Przyjmuje się ponadto, że straty pole-
głych w powstaniu, to 150 do 200 tysięcy 
osób, wliczając w to najbardziej warto-
ściową i aktywną młodzież stolicy, która 
stanowiła czoło polskiego ruchu oporu. To 
jednak nie koniec, bo po upadku powstania 
Niemcy wypędzili z domów od 550 do 600 
tysięcy mieszkańców stolicy. Około 90 tys. 
z nich skierowano na roboty przymusowe 
w głąb Rzeszy, 60 tys. zesłano do obozów 
koncentracyjnych, a około 100 tys. umiesz-
czono w obozach przejściowych. Resztę, 
to jest 300– 350 tys. ludzi, rozwieziono po 
całym Generalnym Gubernatorstwie pozo-
stawiając ich bez jakichkolwiek środków do 
życia. Wielu z nich tego nie przeżyło.

Gdy chodzi o straty materialne, to w sa-
mym powstaniu Warszawa została znisz-
czona stosunkowo w niewielkim stopniu, 
około 25% majątku nieruchomego miasta. 
Jednak po upadku, już od 3 października 
1944 roku Heinrich Himmler wprowadził w 
czyn rozkaz Hitlera z 3 sierpnia w którym 
ten nakazywał: 

(…) to miasto ma całkowicie zniknąć 
z powierzchni ziemi i służyć jedynie jako 
punkt przeładunkowy dla transportu Wehr-
machtu. Nie powinien pozostać kamień na 
kamieniu. Wszystkie budynki należy zbu-
rzyć aż do fundamentów. Pozostawić cza-
sowo tylko urządzenia techniczne i budynki 
kolei żelaznej”

Planowych zniszczeń substancji miej-
skiej stolicy dokonywały do 16 stycznia 
1945 specjalne brygady niemieckie: Ver-
nichtungskommando i Verbrenungskom-
mando, które burzyły dom po domu, grabiąc 
wszystko co nadawało się do wywiezienia. 
W tym czasie Niemcy wywieźli z Warszawy 
45 tysięcy wagonów kolejowych oraz kilka 
tysięcy ciężarówek zagrabionego mienia.

Warto nadmienić, że wśród ofiar ludno-
ści cywilnej byli także przedwojenni miesz-
kańcy Bydgoszczy. Również mieszkańcy 
naszego miasta walczyli w powstaniu, z 
czego wielu zginęło. Do dziś, jak mi wia-
domo w Bydgoszczy żyją jeszcze tylko jed-
nostki.

Tym wszystkim oddajemy hołd wspo-
mnianą płaskorzeźbą, jak i modlitwami Dro-
gi Krzyżowej.

kfaD,  fot. Mieczysław Pawłowski

KRzyże - PłASKoRzeźBy  XII Stacji Kalwarii Bydgoskiej (15) 

ruiny warsZawy

usługi
DOraBianie klucZy 

patentowe * podklamkowe * samo-
chodowe * Gerda * przerabianie 

wkładek *  dorabianie kluczy także 
do nowych skrzynek pocztowych

naprawa OBuwia
OstrZenie narZęDZi 
nożyczki  * noże  * sekatory 

sprZeDaż 
zamków * kłódek * akcesoriów  

elektrycznych *  baterii * wymia-
na baterii w zegarkach i inne

ZaprasZamy
od poniedziałku do piątku  

9.00 - 17.00  
Bydgoszcz ul. łochowskiego 4 

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

Lednicka Ambasada
Informacje o Lednicy na stronie: 

www.lednica2000.pl

Diecezjalny Ośrodek  
Duszpasterstwa Akademickiego 

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

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



Opracowanie okładek - Irena i Mieczysław
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15.09.2011 - centralnym uroczystościom odpustowym w Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Męczenników przewodniczył ks. prałat Stanisław Kotowski

12.08.2011 - Kujawsko-Pomorska Grupa Akademicka uczestniczyła w Świato-
wych Dniach Młodych w Hiszpanii. Na zdjęciu spotkanie z władzami Cambrils
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4.09.2011 - Fundacja „Wiatrak” zorganizowała Dzień patronki Matki Teresy  
z Kalkuty. Można było m.in. zobaczyć jak są prowadzone zajęcia w „Wiatraku”

13.09.2011 - wrześniowa Procesja Fatimska w ramach drugiego dnia Triduum 
przygotowującego do odpustu w Sanktuarium MB Królowej Męczenników

12.09.2011 - uroczystości z okazji jubileuszu XV-lecia istnienia i działania para-
fialnej wspólnoty Stowarzyszenia Wspierania Powołań Diecezji Bydgoskiej

14.09.2011 - ks. proboszcz Jan Andrzejczak poświęcił nowe tablice na bramie 
prowadzącej na Kalwarię Bydgoską - Golgotę XX Wieku

14.09.2011 - I Bydgoska Droga Krzyżowa na Kalwarii Bydgoskiej  z udziałem 
stowarzyszeń i organizacji Diecezji Bydgoskiej
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