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Wiodącym tematem bieżącego wydania 
jest hasło „Homo viator”. Tłumacząc to okre-
ślenie możemy powiedzieć, że jest to człowiek 
w drodze, pielgrzym. „Zamyślenia” i rozmowa 
z ks. Proboszczem - Jubilatem jest długa i 
wielowątkowa. W dużej części pokazuje to, co 
składa się na trud kapłańskiego posługiwania. 
Rozmowa jest wielowymiarowa, składa się na 
nią: wątek rodzinny, seminaryjny, pierwsze 
doświadczenia duszpasterskie, ale też 40 
lat praktyki duszpasterskiej. Czy coś może 
jeszcze zaskoczyć tak doświadczonego 
duszpasterza? Jakie są jego aktualne troski 
i radości? To wszystko składa się na sporą 
objętość rozmowy, ale warto ją przeczytać. 
Wszak kapłan to człowiek w drodze.

Są zaproszenia do różnych celebracji, 
poczynając od tradycyjnych: uroczystości Cia-
ła i Krwi Pańskiej zwanej popularnie Bożym 
Ciałem z procesją ulicami naszych osiedli i 
oktawą, nabożeństw czerwcowych w kościele 
i przy krzyżu misyjnym; Odpustu w kaplicy pw. 
św. Brata Alberta Chmielowskiego w Hospi-
cjum Domu Sue Ryder i wielu innych.

Niniejsze wydanie ma numer „200”. Trud 
przygotowania takiej liczby wydań to wiele go-
dzin pracy redaktorów, duszpasterzy i świec-
kich, obejmujący zapisywanie, fotografowanie 
i relacjonowanie wydarzeń parafialnych, 
rozmów z ciekawymi ludźmi, podejmowania 
różnych tematów, kontaktów z Czytelnikami i 
wiele innych. Zapyta ktoś, jak w dobie mediów 
elektronicznych redagować i o czym pisać, 
aby słowo pisane było dla nich konkurencją? 
Widać, że redaktorom „Na Oścież” - póki co 
- udaje się być konkurencyjnym pismem na 
rynku mediów.

Osobiście podziwiam wszystkich współ-
tworzących to pismo parafialne i życzę, aby 
nie ustawali w drodze, ciesząc PT Czytelni-
ków nowymi wydaniami. 

A czy następne wydanie będzie - jak 
zwykle - za miesiąc?   Fred

 Można nie czytać  ...

str. 1 - witraż z wizerunkiem bł. Matki Teresy z Kalkuty - patronki 
„Wiatraka”, znajdujący się w powstającej kaplicy w Domu Jubile-
uszowym, fot. Mieczysław Pawłowski

w numerze m.in.:
Otwarte serce              (s. 9)
XXV lat DA „Martyria”                (s. 11) 

w następnych numerach:
Krzyże płaskorzeźby, 

Proboszczowskie zamyślenia

Święcenia kapłańskie księży diakonów 
i synów naszej parafii: księży Adama Roż-
niakowskiego i Dawida Wejnerowskiego, 
czterdziesta rocznica święceń proboszcza 
naszej parafii, kierują dziś wzrok ku tematyce 
powołań. Zwykle, gdy mówimy o powołaniu, 
mamy na myśli szczególne predyspozycje 
do wykonywania jakiegoś zawodu. Mówimy 
o kimś, że jest „z powołania” nauczycielem, 
lekarzem. Co to oznacza? Że ktoś jest „uro-
dzonym”, „prawdziwym” chirurgiem, mate-
matyczką albo przedsiębiorcą. Człowiek taki 
nie tylko wzorowo wykonuje swój zawód, ale 
wkłada w swoją pracę samego siebie. Taka 
osoba imponuje wszystkim nie tylko wiedzą, 
umiejętnościami, ale także jakimś szczegól-
nym darem. Tak jak odróżniamy w mgnieniu 
oka artystę od wyrobnika, tak też odróżniamy 
tego, kto ma powołanie do danego zawodu, 
od osoby, która wykonuje swój zawód bez 
entuzjazmu i charyzmy. Można nazwać to 
polotem, żyłką, charyzmatem, darem albo 
zwyczajnie - powołaniem. 

W dziedzinie religijnej mówimy o powo-
łaniu do kapłaństwa, życia zakonnego, o 
powołaniu misyjnym. To również oznacza, 
że mamy do czynienia z kimś szczególnym; 
z kimś, kto odpowiedział całym sobą na we-
zwanie Boże do nadprzyrodzonych zadań. 
Ludzie często mówią o swoim proboszczu 
lub wikariuszu „to prawdziwy ksiądz”, „to 
ksiądz z powołania”. Albo też: „ten człowiek 
nie powinien być księdzem”, „on się nie na-
daje, by być duchownym”. Chociaż nieraz 
trudno byłoby im uzasadnić swe sądy i podać 
kryteria oceny, to jednak wewnętrznie czują, 
że spotykają kogoś wspaniałe realizującego 
swe powołanie albo nie (ks. Zbigniew So-
bolewski).

Uważne przyglądanie się własnemu po-
wołaniu jest szczególnie ważne i potrzebne 
w naszych czasach, zdominowanych często 
codzienną troską o utrzymanie rodziny oraz 
coraz szybszym tempem życia. Pogłębiona 
refleksja nad własną tajemnicą potrzebna jest 
także dlatego, że dominująca obecnie kultura 
masowa staje się coraz bardziej kulturą ni-
ską, a przez to kulturą antychrześcijańską i 
antypowołaniową. Jest to kultura, która utrud-
nia nam odkrywanie i radosne realizowanie 
zarówno podstawowego powołania, jakim 
jest powszechne powołanie do świętości, jak 
również powołania specyficznego, czyli po-
wołania do stawania się człowiekiem świętym 
w małżeństwie i rodzinie, w kapłaństwie czy 
w życiu konsekrowanym, a czasem w życiu 
samotnym, ale zawsze nakierowanym na mi-
łość bliźniego. Niska kultura utrudnia formo-
wanie bogatego człowieczeństwa i stanowi 

szczególne zagrożenie dla dzieci i młodzieży. 
W obecnym kontekście społecznym coraz 
trudniejszym zadaniem staje się wypływanie 
na duchową głębię więzi i wartości. W konse-
kwencji coraz więcej dorastających dziewcząt 
i chłopców czuje się ludźmi bez powołania. 
W tej sytuacji ich aspiracje są redukowane 
do wygodnego „urządzenia się” w życiu i szu-
kania chwilowej przyjemności, która nikomu 
przecież nie wystarczy do szczęścia.

Młodzi ludzie boją się nie tylko podjęcia 
decyzji o wstąpieniu do seminarium duchow-
nego czy do nowicjatu. Boją się także decyzji 
o zawarciu związku małżeńskiego i starają 
się przekładać ostateczne decyzje życiowe 
„na później”. 

 Przewodnikami powołaniowymi powinni 
być nie tylko rodzice i nie tylko kapłani czy 
osoby zakonne, ale także wszyscy inni do-
rośli zaangażowani w parafiach, w grupach 
formacyjnych, w środowisku szkolnym oraz 
pracujący w środkach społecznego przeka-
zu. Towarzyszenie w odkrywaniu i realizacji 
powołania, to osobiste spotkanie twarzą w 
twarz dorosłego i dojrzałego chrześcijanina 
z dzieckiem czy z nastolatkiem. Głównym ce-
lem tego spotkania jest pomaganie młodym 
ludziom, by dorastali do bogatego człowie-
czeństwa w Chrystusie, i aby postępowali w 
sposób godny dziecka Bożego. 

Benedykt XVI napisał na jedną z niedziel 
powołaniowych takie słowa: „aby promować 
powołania, potrzebne jest duszpasterstwo 
uważne na tajemnicę Kościoła jako wspól-
noty, gdyż kto żyje we wspólnocie kościelnej, 
która jest harmonijna, współodpowiedzialna 
i zaangażowana, ten z pewnością łatwiej 
nauczy się słyszeć głos powołania. Troska o 
powołania wymaga zawsze stałego wycho-
wania ku słuchaniu głosu Boga, jak to czynił 
Heli, który pomagał młodemu Samuelowi 
zrozumieć to, czego oczekiwał od niego Bóg 
i ochoczo to wypełniać (por. 1 Sam 3, 9). 
Uważne i wierne wsłuchanie się jest możli-
we jedynie w klimacie osobistej wspólnoty z 
Bogiem. A to realizuje się głównie poprzez 
modlitwę. W centrum każdej wspólnoty 
chrześcijańskiej znajduje się Eucharystia, 
źródło i szczyt życia Kościoła. Każdy, kto 
decyduje się służyć Ewangelii - jeśli tylko żyje 
Eucharystią - wzrasta w miłości do Boga i do 
bliźniego, przyczyniając się w konsekwencji 
do budowania Kościoła jako wspólnoty”. 

Zatem wspierajmy naszymi modlitwami 
tę wspaniałą intencję Kościoła – intencję 
powołań – która każdego roku w pierwszych 
dniach czerwca przypomina nam o sobie. 

ks. proboszcz Jan

pOwOŁanIe

ad multOs annOs
Dostojnemu Jubilatowi,  

ks. proboszczowi  
JanOwI andrzeJczakOwI,  
z okazji jubileuszu 40 lat kapłaństwa, 

składamy najlepsze życzenia.
Niech patronka naszej Parafii Królo-

wa Męczenników  
wspomaga Jego działanie  

na wszystkich drogach  
kapłańskiego posługiwania

redakcja
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Życie chrześcijanina upływa pod znakiem 
uczestnictwa w sakramentach. najpierw 
u początków życia chrześcijańskiego 
podczas ceremonii śpiewamy taką 
pieśń: „com przyrzekł Bogu przy chrzcie 
raz dotrzymać pragnę szczerze…”

Bardzo szczerze i bardzo odpowiedzialnie, 
bo przyszedłem na świat w Kłodzku 
na Dolnym Śląsku 25 maja 1948 roku 
i tam zostałem ochrzczony, w pięknym 
kościele u ojców jezuitów - parafii pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 
I tam zaczęły się moje spotkania z Panem 
Bogiem. Pierwsza Komunia Święta była 
już w Gnieźnie, w Katedrze Prymasowskiej 
i pierwsza spowiedź święta. Pierwszym 
moim spowiednikiem był wielkiej zacności 
ks. kanonik Wojciech Dzierzkowski, który 
był także moim opiekunem duchowym w 
czasach liceum. I Komunia św. była 18 
maja 1956 roku. Miałem wtedy osiem lat 
a rok później było bierzmowanie, które 
przyjąłem w Gnieźnie w kościele św. 
Jerzego. Bierzmował mnie śp. biskup 
Lucjan Bernacki.
czy to nie za wcześnie?
Takie były wtedy tradycje, że w czwartej 
klasie - rok po pierwszej Komunii św. - 
przyjmowało się sakrament dojrzałości 
chrześcijańskiej. 

to wtedy młody chrześcijanin miał 
już dobre rozpoznanie - świadomość 
grzechu i był osobą „do tańca i do 
różańca”?
Taka była wtedy praktyka duszpasterska, 
że sakrament dojrzałości chrześcijańskiej 
im wcześniej przyjęty, tym więcej da mocy 
Bożej do późniejszego dawania świadectwa 
a czasy były trudne, gomułkowskie, 
komunistyczne, gdzie to świadectwo wiary 
było bardzo potrzebne. 

Obecnie jest propozycja, żeby 
bierzmowanie młodzieży szkoły 
gimnazjalnej przenieść jeszcze dalej, na 
szkołę średnią.
W życiu polskiego Kościoła, pojawiają 
się coraz to nowe pomysły apostolskiego 
oddziaływania. Wtedy myślano, że ta 
dojrzałość chrześcijańska jest potrzebna 
na czas wczesnej młodości. Później się 
okazało, że młody człowiek, dziecko, 
dojrzewa i nie ma takiej świadomości czym 
jest sakrament bierzmowania. Dlatego 
potrzebny jest odpowiedni czas, aby ten 
sakrament przyjąć. I postanowiono, że 
będzie udzielany na zakończenie szkoły 
gimnazjalnej. W tej chwili są takie głosy, 
by sakrament bierzmowania przełożyć na 
jeszcze późniejszy czas. Miałoby to być 
około osiemnastego roku życia, takie jakby 

wprowadzenie w dorosłość. Nie słyszałem, 
żeby Konferencja Episkopatu zajęła jakieś 
stanowisko wobec tych propozycji. 
zostańmy chwilę przy tym, czego 
doświadczył młody Jan andrzejczak.
Całe moje życie duchowe i religijne 
dokonywało się w cieniu bazyliki 
prymasowskiej w Gnieźnie, w cieniu Góry 
Lecha, gdzie byłem przyjęty do I Komunii 
św., gdzie byłem ministrantem, lektorem, 
przez jakiś czas – organistą i gdzie zostałem 
przyjęty do Prymasowskiego Seminarium 
Duchownego.

I nadszedł czas wyboru życiowej drogi.
Był rok 1966, rok tysiąclecia Chrztu 
Polski, rok w którym zdawałem maturę. 
Po zdaniu matury w Liceum im. Bolesława 
Chrobrego w Gnieźnie, skierowałem swoje 
kroki do Prymasowskiego Seminarium 
Duchownego w Gnieźnie. Przyjmował 
mnie do seminarium dziś Prymas Polski 
- Senior, kardynał Józef Glemp. Wrócił 
akurat po studiach w Rzymie i pełnił w 
tym czasie funkcję prefekta Seminarium 
Prymasowskiego. Rektor uczelni ks. 
kanonik Kazimierz Więckowski akceptował 
to przyjęcie. Natomiast podanie z prośbą 
o przyjęcie do seminarium, pisałem do 
ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
późniejszego Prymasa Tysiąclecia. Te 
sześć lat studiów bardzo szybko minęły i 
nigdy nie zapomnę z Nim rozmowy przed 
otrzymaniem święceń. Każdy kandydat 
do święceń odbywa tzw. skrutinium – 
rozmowę z biskupem diecezji. Miałem 
więc zaszczyt odbyć ją u wielkiego ojca 
Kościoła Polskiego, Prymasa Tysiąclecia. 

Rozmawiał jak dobry ojciec, patrząc prosto 
w oczy i ciesząc się, że może poznać 
nowych kandydatów na kapłanów. Okazało 
się wtedy, że w bezpośrednim i osobistym 
kontakcie był człowiekiem ciepłym, 
serdecznym, ojcowskim, szlachetnym i 
dobrym. Trudno było znaleźć właściwe 
określenie. Jego wielkość polegała na 
tym, że kiedy trzeba było, potrafił zająć 
stanowisko jasne i jednoznacznie Boże.

Jak wspomina ksiądz 10 czerwca 1972 
roku?
W dniu 10 czerwca 1972 roku o 10.00 
przypadał termin święceń kapłańskich. 
Odbyły się one w bazylice prymasowskiej 
w Gnieźnie. Szafarzem święceń był ks. 
kardynał Stefan Wyszyński – Prymas 
Polski. W tej pięknej uroczystości brała 
udział grupa dziewiętnastu kolegów 
kursowych. W tym czasie rektorem 
seminarium był ks. biskup Jan Wiktor 
Nowak, prefektem seminarium ks. kanonik 
Marian Wróblewicz a ojcem duchownym 
ks. prałat Janusz Mnichowski. Ksiądz 
Janusz jest dziś emerytowanym ojcem 
duchownym seminarium bydgoskiego. 
Dzień później były prymicje i pierwsza Msza 
święta w życiu kapłana o 13.00 w Bazylice 
Prymasowskiej pw. Wniebowzięcia NMP w 
Gnieźnie. 
to był księdza kościół parafialny?
Tak. Mieszkałem w odległości około 200 
metrów - w cieniu bazyliki w Gnieźnie. 
Przy sprawowaniu pierwszej Eucharystii 
asystowali ówczesny proboszcz katedry 
ksiądz infułat Henryk Raiter, wieloletni 
proboszcz bazyliki prymasowskiej w 
Gnieźnie, członek prymasowskiej kapituły, 
wielka i charyzmatyczna postać, a także 
ks. Wojciech Dzierzkowski kanonik kapituły 
św. Jerzego w Gnieźnie, który wygłosił 
słowo Boże. Na uroczystości obecni 
byli też bracia ze strony śp. mojej Matki, 
trzej bracia kapłani – Józef, Henryk i Jan 
Domżalscy oraz zaproszeni zaprzyjaźnieni 
kapłani. Mszę świętą sprawowałem przy 
wypełnionej parafianami katedrze.

rzadko się zdarza, żeby prezbiter 
zaczynał swoją posługę od katedry. 
w czasie święceń ks. biskup konsekrator 
wypowiada do kandydata na prezbitera 
również takie słowa: „wierz w to, co 
będziesz czytał, nauczaj tego, w co 
wierzysz i wypełniaj to, czego będziesz 
nauczał.” udało się?

Udaje się od czterdziestu lat. Różne były 
koleje mojego kapłańskiego losu, ale nigdy 
nie było tak, żebym to przyrzeczenie, które 
wtedy wypowiadałem wobec biskupa i 
wobec Kościoła zbagatelizował, czy się 

Rozmowa miesiąca

40 lat mInęŁO ...
- z jubilatem ks. proboszczem Janem Andrzejczakiem – rozmawia Mieczysław Pawłowski
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jemu sprzeniewierzył. 
nie było u księdza żadnych wątpliwości, 
pokus?
W życiu kapłana, tak jak i każdego 
człowieka są chwile wielkiego dynamizmu 
duchowego, ale są też takie chwile, w 
których człowiek doświadcza wewnętrznej 
duchowej słabości. Doświadcza czasami 
oziębienia więzi duchowej z Bogiem, 
ale w moim przypadku nigdy nie było 
to tak, aby moje postępowanie było 
zdradą, czy sprzeniewierzeniem się łasce 
powołania. Wzloty i upadki ducha w życiu 
kapłana związane są z przeżyciami, 
które człowiekowi towarzyszą. Czasami 
obowiązki są większe, czasami zdrowie nie 
dopisuje i te wszystkie wahania wywołują 
stan wewnętrznego zaniepokojenia.

Jeszcze, podczas święceń wypowiadane 
są i takie słowa - „Ślubuję memu 
Ordynariuszowi cześć i posłuszeństwo”. 
Jak czasami oceniają prezbiterzy są one 
jedne z trudniejszych do wypełnienia.

Z tym, jako kapłan, nigdy nie miałem 
kłopotu. Zawsze w duchu głębokiej wiary 
i zaufania towarzyszyła mi świadomość, że 
biskup jest następcą Apostołów, a Kościół 
Chrystusowy jest silny w jedności. Ci 
biskupi, których miałem za przełożonych 
i którzy prowadzili mnie w Chrystusowym 
Kościele byli i są wybitnymi ludźmi 
Kościoła. Wymienię choćby Stefana 
kardynała Wyszyńskiego - Prymasa 
Polski, księdza arcybiskupa Henryka 
Muszyńskiego, śp. księdza biskupa Jana 
Wiktora Nowaka, księdza kardynała Józef 
Glempa i obecnego ks. biskupa Jana 
Tyrawę. To są niezwykłe osoby, które z 
obowiązków, jakie Pan Bóg na nie złożył, 
wywiązywały się i wywiązują na poziomie 
najwyższych ocen. Dlatego też nie miałem 
kłopotów, żeby zrozumieć decyzje i racje 
przełożonych, żeby zrozumieć ich filozofię 
życia, myślenia, posługiwania Kościołowi. 
Wspomnę jeszcze, że w moim życiu 
kapłańskim dokonał się jeszcze jeden cud. 
Ten cud dokonał się na oczach całego 
świata, a było to dnia 16 października 
1978 roku i wybór na stolicę Piotrową Jana 
Pawła II.
Jak dziś wspomina ksiądz ten 
moment?
Byłem wtedy wikariuszem w Nakle nad 
Notecią w kościele św. Wawrzyńca. W czasie 
nabożeństwa różańcowego chowając do 
tabernakulum Pana Jezusa, zauważyłem 
ks. Proboszcza, który wymachując rękoma, 
mówił: „Wojtyła Papieżem!” Myślałem, że 
żartuje, ale to nie był żart, to była święta 
prawda. I nie ulega wątpliwości, że ten fakt 
wyboru na stolicę Piotrową Karola Wojtyły 
wszystkim kapłanom, którzy wówczas w 
Polsce pracowali, a mnie w szczególny 
sposób dodał takiego animuszu, skrzydeł i 
takiej mocy, że rzutowało to na późniejsze 
nasze życie kapłańskie i posłuszeństwo 
przełożonym. Później, ta moc jeszcze 

krzepła, bo pielgrzymowaliśmy do Rzymu 
i towarzyszyliśmy Ojcu Świętemu we 
wszystkich Jego poczynaniach, działaniach 
i pielgrzymkach. Jego praca wzbudzała 
niekłamany podziw przez wszystkie 
dwadzieścia siedem lat pontyfikatu, ale 
i dziś pozostaje wielkim znakiem miłości 
Bożej wobec nas – Polaków i kapłanów. 
korzysta ksiądz dziś z tej mocy, z tych 
owoców pontyfikatu Jana pawła II?
Jeszcze bardziej to czuję, szczególnie, 
gdy czytam świadectwo kapłana i papieża 
Jana Pawła II zawarte w książce „Dar 
i tajemnica”. Kiedy czytam te słowa 
opisujące jego lata dzieciństwa, wzrastania, 
młodości - to mówię sobie - jakże podobnie 
kształtuje się powołanie w życiu wielkich 
ludzi Kościoła i także tych zwykłych 
kapłanów. Ich szczegółowe życiorysy są 
zupełnie różne, ale w jakiś sposób Duch 
Boży, Boża tajemnica Chrystusowej Miłości 
nas wszystkich jednakowo dotyka. Nie 
potrafimy tego ubrać w słowa, nie potrafimy 
tego zrozumieć, nie potrafimy tego do 
końca wyjaśnić, ale to jest w nas i działa. 

Jeszcze jedna taka przecudowna rzecz, 
a mianowicie przez czterdzieści lat życia 

kapłańskiego człowiek zauważa jak bardzo 
jesteśmy - jako kapłani - potrzebni w 
sytuacjach ludzi - wiernych, które niesie 
ich codzienne życie. Jak często jesteśmy 
wołani do szpitali, do hospicjum, jak często 
jesteśmy wołani do ludzi młodych, którzy 
potrzebują duchowego wsparcia, bo się 
gdzieś zagubili. Jakże często z wielką 
nadzieją ludzie przychodzą do Pana Boga, 
by poprzez posługę kapłanów z Bogiem się 
pojednać.

czy można powiedzieć, że księdza po 
czterdziestu latach kapłaństwa nic już 
nie zaskoczy?
Powiedziałbym, że z wielką pokorą 
rozpoczynam każdy dzień. Sytuacji, które 
mogą przynieść wielkie zaskoczenie jest 
wiele, ale też i doświadczenie kapłańskiego 
życia jest po tylu latach większe. Wiele 
spokoju ducha daje duszpasterzowi 
przeświadczenie, że im bardziej ufa Bogu, 
tym bardziej jest Mu potrzebny.

czterdzieści lat kapłaństwa, to tyle lat, 
ile Izraelici szli do ziemi Obiecanej. czy 
księdzu proboszczowi wydaje się, że do 
tej ziemi Obiecanej już dotarł?
Mnie się wydaje, że całe życie, bez względu 
na liczbę przeżytych lat i dziesięcioleci 
jest taką wielką pielgrzymką do świętej 
Góry Horeb jak mawiali Żydzi w Starym 
Testamencie. Jest pielgrzymką do tego 
portu, którym jest zmartwychwstanie i 
zbawienie każdego z nas. Tyle sił potrzeba, 
ile Pan Bóg daje. Przez te czterdzieści lat 
spotykałem się z najbardziej skrajnymi 
sytuacjami, działaniami i postawami. 
Ludzie „rewelacyjnie” zapowiadający się 
w różnych dziedzinach, odchodzili bardzo 
szybko od swoich ideałów, a ci, o których nie 
mieliśmy za dobrej opinii dożywali wiernie 
sędziwego wieku w swoich powołaniach. 
Dlatego z wielką pokorą patrzyłem na to, co 
się działo, dzieje i co się jeszcze wydarzy.
ksiądz proboszcz miał wiele razy okazję 
by wędrować po ziemi Świętej. czy już 
tych razy wystarczy, by sprawdziło się 
powiedzenie: - „zobaczyć ziemię Świętą 
i umrzeć”?
Istotnie, w Ziemi Świętej byłem kilkanaście 
razy. Każde spotkanie z Ziemią Świętą, to 
odkrywanie jakby na nowo piątej Ewangelii, 
zdarzeń, i tych wszystkich miejsc, które 
znamy z Pisma Świętego. Każde spotkanie 
z Ziemią Świętą, z Ziemią Pana Boga – 
tak Ją nazywam – jest pouczające i jest 
wielkie. Znam księży, którzy mieszkali tam 
przez długi czas i mówili, że to jest wielka 
łaska Boża, i wielkie doświadczenie tej 
Ziemi, po której się stąpa i dotyka miejsc, 
które były bliskie Panu Jezusowi, Matce 
Bożej i Apostołom. I to jest też wielkie 
uzupełnienie tej lektury, którą na co 
dzień stanowią czytania Słowa Bożego i 
szafowanie sakramentami. 

Ziemia Święta jest takim szczególnym 
miejscem, gdzie pielgrzymi z całego świata 
przyjeżdżają na modlitwę, na odkrywanie 

ks. Jan andrzeJczak
Urodził się 25 maja 1948 roku w 

Kłodzku, w Kotlinie Kłodzkiej na Dol-
nym Śląsku. Po kilku latach zamiesz-
kał w pobliżu Bazyliki Prymasowskiej w 
Gnieźnie. Dorastał w parafii katedralnej  
pw. Wniebowzięcia NMP i Sanktuarium 
Świętego Wojciecha w Gnieźnie. 

Po zdaniu matury podjął studia teo-
logiczne w Wyższym Prymasowskim 
Seminarium Duchownym w Gnieźnie. 
Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 
10. czerwca 1972 roku w Gnieźnie z rąk 
Prymasa Tysiąclecia - ks. Stefana kar-
dynała Wyszyńskiego. 

Przed podjęciem obowiązków pro-
boszcza naszej parafii przez ostatnie 
14 lat był proboszczem w parafii św. 
Wawrzyńca w Nakle nad Notecią. Po-
sługiwanie w naszej parafii rozpoczął 25 
czerwca 2004 roku, a na urząd probosz-
cza został uroczyście wprowadzony 
przez wicedziekana Dekanatu V Fordon 
ks. Andrzeja Jasińskiego w niedzielę 27 
czerwca tegoż roku.

Jest prałatem honorowym Jego Świą-
tobliwości, a tytuł ten nadał Mu papież 
Jan Paweł II. Jest także: kanonikiem 
kapituły Św. Jerzego w Gnieźnie, dzie-
kanem Dekanatu V-Bydgoszcz Fordon, 
proboszczem parafii Matki Boskiej Kró-
lowej Męczenników i kustoszem Sank-
tuarium Kalwarii Bydgoskiej Golgoty XX 
Wieku. 

Lubi czynnie wypoczywać podczas 
wędrówek po górach i jeździć na nar-
tach. Imieniny obchodzi 24 czerwca w 
dniu wspomnienia św. Jana Chrzciciela.
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tych Bożych tajemnic, które tam się 
dokonały i dokonują i które pozwalają 
zobaczyć, jak trudno było Panu Jezusowi 
głosić Ewangelię w sytuacji, kiedy część 
Żydów miała silne przekonanie o słuszności 
swoich tez.

zmieńmy temat. Jest takie powiedzenie, 
że ksiądz dziś jest porównywany 
do lekarza pierwszego kontaktu. w 
momencie, kiedy w życiu człowieka 
zaczyna się coś dziać, jest osobą, która 
pomaga w kłopotach, upadkach i kieruje 
go gdzieś dalej – do specjalisty. zgadza 
się to?

I tak i nie. Kapłan kieruje w jedną stronę - 
zawsze ku Panu Bogu i tak być powinno. 
Więc wszystkie myśli i słowa, które mamy 
do zaproponowania drugiemu człowiekowi 
będącemu w potrzebie, to są słowa 

Chrystusa, to są słowa sakramentów 
świętych, to są słowa miłości, przebaczenia, 
słowa Ewangelii. Tym orężem dysponuje 
każdy ksiądz, który chce pomagać swoim 
bliźnim i to jest jego siła. Jesteśmy sługami 
nieużytecznymi, jak czytamy w Piśmie 
Świętym i to wszystko, co dokonuje się 
poprzez nas, nie dokonuje się naszą mocą, 
ale mocą Chrystusa, którego jesteśmy 
znakami, przedstawicielami. Natomiast 
sami od siebie, poza gorliwością niewiele 
dać możemy.
wśród parafian zdarzają się różne 
charaktery. czy udało się księdzu tak 
namacalnie zrealizować to powiedzenie: 
„krzywdy cierpliwie znosić i urazy 
chętnie darować”?
Różne są charaktery i ludzi i kapłanów. 
Każdy ma swój duchowy kompas 
wskazujący kierunek, według którego 
żyje i postępuje. Kapłan codziennie 
przystępując do Mszy świętej rozpoczyna 

ją wraz z wiernymi od aktu skruchy i słów 
„przebacz nam nasze winy”, „Spowiadam 
się Bogu Wszechmogącemu i wam bracia 
i siostry”, że jestem słabym człowiekiem, 
że codziennie potrzebuję nawrócenia. Bez 
tego nawracania wszystko inne działanie 
nie ma sensu, bo każdy człowiek musi 
mieć świadomość własnej słabości i w tym 
kontekście codziennie z pokorą nawracam 
się.

Od 25 czerwca 2004 roku jest ksiądz 
proboszczem naszej parafii. Od tego 
momentu sporo się w parafii zmieniło. 
które wydarzenia były najważniejsze?
Codziennie Panu Bogu dziękuję, że 
mogłem zostać proboszczem parafii, 
gdzie moi znakomici i zacni poprzednicy: 
śp. ks. prałat Zygmunt Trybowski, ks. 
prałat Przemysław Książek byli ludźmi, 
którzy nadzwyczaj gorliwie pracowali 
dla wspólnoty parafialnej, pozostawiając 
tę parafię w bardzo dobrym stanie 
duchowego rozkwitu. Trzeba powiedzieć, 
że przez te kilka lat, kiedy Pan Bóg 
pozwolił mi prowadzić tę wspólnotę, trochę 
z tego zapału Bożego udało się zachować. 
Wspomnę choćby takie największe 
przeżycia, których doświadczaliśmy. To 
były misje miłosierdzia Bożego prowadzone 
przez księdza Zdzisława Pałubickiego – 
jezuitę. Później była budowa (ogromne 
dzieło) Kalwarii Bydgoskiej, gdzie z Bożą 
pomocą, ale też wysiłkiem duchowym, 
organizacyjnym i materialnym wielu ludzi, 
udało się postawić wszystkie stacje drogi 
krzyżowej w Dolinie Śmierci. Na początku 
2004 roku wydawało mi się to absolutnie 
niemożliwe. Udało się też zrealizować 
kilka planów dotyczących duchowego 
rozwoju samej wspólnoty. Parafia została 
podniesienia do godności sanktuarium. 
Jako nieliczni w Polsce byliśmy świadkami 
konsekracji nowego arcybiskupa Jana 
Romeo Pawłowskiego w parafialnym 
kościele. W tym czasie był u nas ksiądz 
kardynał Tarcisio Bertone, druga osoba w 
Kościele Chrystusowym po Ojcu Świętym. 
Cieszymy się też z tego, że nasz kościół do 
rangi sanktuarium podniósł Prymas Polski 
ksiądz Kardynał Józef Glemp, że byli tutaj 
biskupi polscy razem z Przewodniczącym 
Episkopatu ks. arcybiskupem Józefem 
Michalikiem. 

a inne wydarzenia?
W naszym kościele prowadzą co roku 
rekolekcje wielkopostne duszpasterze, 
którzy są wybitnymi ludźmi, znanymi 
w Polsce, a nawet poza jej granicami. 
Ten duchowy rozwój Kościoła lokalnego 
postępuje i jest to naszą wielką radością. 
Oczywiście, w ciągu tych lat powstała 
także nowa parafia pod wezwaniem Jana 
Pawła II papieża, zaś dziś jesteśmy w 
przededniu powołania do życia jeszcze 
jednej nowej parafii - na osiedlu Eskulapa. 
Powoli przygotowujemy teren, by ludzie, 
którzy tam mieszkają, i zamieszkają, mieli 
swój ośrodek duszpasterski. Mamy też 

inne osiągnięcia, które są naszą chlubą. 
Działa z młodzieńczym zapałem „Wiatrak” 
– Centrum Kultury Katolickiej, w Niedzielę 
Palmową odprawiają się Misteria Męki 
Pańskiej. Są też niezwykłe dekoracje 
na Boże Narodzenie i Wielkanoc. To 
wszystko wewnętrznie bogaci i uświęca 
nas wszystkich.
Jest cotygodniowa adoracja 
najświętszego sakramentu.
Tak. Tych znaków duchowego rozwoju 
jest dużo więcej. Mamy liczne wspólnoty 
działające w parafii. Tej duchowej 
aktywności jest wiele. Jest piękna tradycja 
odprawiania dróg krzyżowych w Dolinie 
Śmierci - dziś na Kalwarii Bydgoskiej. 
Nabożeństwa te odprawiane są przez 
różne grupy apostolskie w Wielkim Poście 
dla całej Bydgoszczy. Piętnastego września 
jest nowy odpust sanktuaryjny poprzedzony 
Triduum. Zaczyna się trzynastego września 
nabożeństwem Fatimskim, czternastego 
przypada święto Podwyższenia Krzyża 
Świętego, a piętnastego Matki Boskiej 
Bolesnej. Nadzwyczajny harmonogram 
tych uroczystości, w których uczestniczymy, 
ich treści i wartości duchowe podkreślają 
znaczenie dla Bydgoszczy, już nie kościoła 
Matki Boskiej Królowej Męczenników, 
ale Sanktuarium Kalwarii Bydgoskiej. W 
Sanktuaryjnej nazwie naszego kościoła 
jest już informacja, że pragniemy objąć 
swoją troską nie tylko lokalną społeczność 
parafialną, ale całe miasto i diecezję. 

Jest to szczególne miejsce.
Tak, miejsce szczególnie naznaczone 
przez Pana Boga, przez historię i przede 
wszystkim przez charyzmat tych ludzi, 
którzy tu mieszkają. Bez tych ludzi niewiele 
by można zdziałać. 

to grupa spraw pozytywnych. co dziś 
stanowi szczególną troskę, kłopot 
księdza proboszcza?
Olbrzymim kłopotem i trudnością jest 
zmniejszająca się liczba kapłanów. Liczba 
kapłanów zmniejszyła się, a potrzeby są 
coraz większe. Jest to wielki problem, jak 
działać w tej zmniejszonej grupie, żeby 
podołać tym wszystkim obowiązkom, które 
wtedy, 5 - 6 lat temu wykonywało więcej 
księży.

tak patrząc z boku można zauważyć, 
że gdyby nie nadzwyczajni szafarze 
komunii św. to msza święta trwałaby 
znacznie dłużej?
Mamy świadomość, że ta zmniejszona 
liczba kapłanów, którzy tu pracują, staje 
przed coraz większymi potrzebami. A jest to 
oprócz codziennej posługi duszpasterstwo 
akademickie, duszpasterstwo w Centrum 
Onkologii i w hospicjum. 

Stoją przed nami też nowe wyzwania. Są 
nimi takie choćby zadania, jak tynkowanie i 
wystrój wnętrza kościoła. Mamy już pewne 
projekty, ale są to trudne zadania, bo mamy 
świadomość, że gdy te prace wykonamy to 
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ich efekt pozostanie na długie lata. Zatem 
trzeba je wykonać metodą „raz, ale bardzo 
dobrze”. Trzeba zatroszczyć się, by było to 
wykonanie jak najlepsze.
Jest ksiądz tu proboszczem już prawie 
8 lat. czy parafianie mówią - „nasz 
proboszcz”?
Nie wiem czy parafianie mówią „nasz 
proboszcz”? Wiem, że swojego proboszcza 
już rozpoznają. Wiele razy miałem okazję 
zobaczyć i doświadczyć spotkań poza 
parafią, gdzie poprzez drobne gesty: 
uśmiech, ukłon, kilka słów, spotkane 
osoby pokazywały to, że jesteśmy z 
jednej wspólnoty parafialnej. Dziś jest mi 
łatwiej poruszać się w parafii, ponieważ 
znam osoby, które są bardziej związane 
z kościołem. Gdy w niedzielę mówię: 
„Pan z wami”, widzę kto jest na swoim 
miejscu a kogo brakuje, zwłaszcza na 
niedzielnej sumie, którą zawsze staram się 
odprawiać.

mówił ksiądz proboszcz o braku 
kapłanów, bo kiedyś było więcej. są 
następcy?
U nas jest nie najgorzej, ponieważ aktualnie 
mamy sześciu kleryków w różnych 
seminariach i na różnych etapach studiów. 
Ks. diakon Adam Rożniakowski ma za 
tydzień otrzymać święcenia kapłańskie. 
Znakiem dobrej pracy duszpasterskiej jest 
wychowywanie następców i jest to znak, że 
klerycy i kandydaci do kapłaństwa widzą 
w swoim środowisku przykład kapłanów 
radośnie wypełniających obowiązek służby 
Chrystusowi. Gdyby tego nie widzieli w 
swoich domach i w swoich parafiach, gdyby 
tak nie było, to trzy razy zastanowiliby się 
przed podjęciem decyzji, czy iść za głosem 
powołania do takiej służby. Chodzi o to, 
że Duch Boży, który jest w środowisku 
duchownych, kapłanów, duch ofiary, duch 
miłości, duch szacunku do Pana Boga, 
bliźnich, udziela się młodym i to jest 
największa wartość. Jest to też wartość 
jaką młodzi wynoszą ze swoich domów, 
rodziny i parafii. Najważniejszy jest dom 
rodzinny, który jest pierwszym seminarium, 
jakkolwiek by na niego nie patrzeć. To z 
domu rodzinnego wywodzą się ministranci, 
lektorzy, a dopiero później kształtują ich 
inne środowiska.
po roku 1989 zaszły w polsce radykalne 
zmiany społeczne, które wciąż generują 
nowe problemy. Gdy dwadzieścia, czy 
trzydzieści lat temu ktoś chodził do 
kościoła, to było to dla niego oczywiste, 
że tak trzeba. nie stawiał sobie w tej 
materii zbyt wielu pytań, bo tak było 
od lat. dziś już tak nie jest i częściej 
pojawiają się na przykład pytania 
„dlaczego” i „czy muszę chodzić do 
kościoła”. Jakie są obserwacje księdza 
proboszcza?
Bardzo wiele dziedzin życia ulega szybkim 
zmianom. Są problemy natury bytowej, 
ludzie wyjeżdżają za pracą poza granice 

ojczyzny, przez co rodziny stają się 
rozproszone, niepełne. A to staje się dla 
nich zagrożeniem. Dzietność rodzin też 
się zmniejsza. Następuje cywilizacyjne 
przyspieszenie, „cyfryzacja” życia i 
podporządkowanie go różnym wymogom 
tych zmian. Przedłuża się długość życia, 
która nakazuje dłużej pracować. Z tymi 
wszystkimi problemami spotyka się Kościół 
– jako wspólnota - na co dzień, ponieważ 
jest blisko ludzi. Problemy codzienne 
małżeństw, rodzin, dzieci, młodzieży, 
studentów, dorosłych są także problemami 
Kościoła, bo Kościół jest po to, by tym 
ludziom służyć i pomagać, by tych ludzi 
wewnętrznie wzmocnić, aby podołali swoim 
obowiązkom.

„cyfryzacja” to też świat wirtualny, 
konkurencyjny do świata realnego, 
którego może być jedynie namiastką, 
bo „de facto” to go nie ma.

Tak. Jest to wielkie zagrożenie, ale i 
szansa docierania do serc młodych ludzi 
w rozmaity sposób, współczesny, poprzez 
internet i portale społecznościowe. Nikt 
i nic jednak nie zastąpi osobistych relacji 
z Panem Bogiem, szczególnie tych 
sakramentalnych, które od wieków są 
uświęcone i dobrze sprawdzają się w życiu 
wierzących i praktykujących ludzi.
w związku z tą nową jakością życia, 
z tym światem cyfrowym można np. 
spotkać wiele zaskakujących miejsc. 
Jest w Internecie strona „www. grzechy.
com”. w podtytule tej strony jest napis 
– sugestia „twój przegląd techniczny 
duszy”. mając doświadczenie 
duszpasterza, jak często ksiądz 
proboszcz zalecałby taki „przegląd”?
Abstrahując od tych nowoczesnych nowinek 
technologicznych, mamy w Kościele piękną 
tradycję, która nazywa się „pierwsze 

piątki miesiąca”. I jest to raz na miesiąc 
takie spojrzenie w „lustro”, we wnętrze 
własnego serca, własnej duszy, właśnie 
z okazji spowiedzi świętej w pierwszy 
piątek miesiąca. Szczególny impuls pojawił 
się w XVII wieku, to jest od momentu 
objawienia się Pana Jezusa świętej 
Małgorzacie Marii Alacoque. I ta praktyka 
spotkań z Chrystusem przebaczającym 
w sakramencie pokuty trwa do dziś. 
Obejmuje nie tylko dzieci przystępujące do 
I Komunii Św., młodzież przygotowującą 
się do sakramentu bierzmowania, ale też 
wielu dorosłych korzysta z tej praktyki 
dla właściwego i harmonijnego rozwoju 
duchowego. 

poruszmy jeszcze inny temat. najbliższe 
wydanie miesięcznika parafialnego „na 
Oścież” będzie miało nr 200. ksiądz 
proboszcz też pisze w miesięczniku 
i „zamyślenia…” są od jakiegoś 
czasu obecne w każdym wydaniu. 
czy to pismo pomaga w jakiś sposób 
księdzu proboszczowi w jego pracy 
i obowiązkach? a jeżeli tak, to w jaki 
sposób?
Najpierw składam gratulacje dla zacnej 
Redakcji za jej hart ducha i wytrwałość. 
Powiem, że byłem zachwycony, przychodząc 
do parafii osiem lat temu, że takie pismo 
tu się ukazuje. Będąc proboszczem w 
Nakle nad Notecią założyłem miesięcznik 
pod nazwą „Laurentus” i on ukazuje 
się do dziś. Nie wyobrażam sobie 
funkcjonowania wspólnoty parafialnej 
bez dobrze redagowanego pisma 
parafialnego. Zajmuje się ono rzetelnym 
informowaniem parafian o bieżących 
sprawach dotyczących życia wspólnoty 
parafialnej a także jest jakimś obrazem 
duchowych potrzeb. Jest też zwierciadłem 
pokazującym co dobrego, ale i co złego 
dzieje się we wspólnocie parafialnej. Jest 
świadectwem kondycji duchowej parafian, 
którą redaktorzy - kapłani i wierni świeccy 
- pokazują społeczności lokalnej - pisząc o 
tym co się dzieje, jak i dlaczego się dzieje, 
co jest radością, co jest smutkiem, jakie są 
osiągnięcia, jakie są kłopoty. 

Nie chciałbym przesadzić, ale powiem 
odpowiedzialnie, że miesięcznik „Na 
Oścież” jest bezcennym znakiem tego 
życia wiary, które tu się w parafii toczy, które 
tu się na co dzień dzieje. Ze względu na 
wyjątkową skrupulatność i perfekcjonizm 
redaktorów miesięcznika, „Na Oścież” jest 
doskonałym kronikarskim zapisem działań, 
jakie się w parafii dokonują. Dlatego 
„chapeau bas” (franc. kapelusz z głowy, 
wyrazy szacunku, przyp. red.) dla redaktora 
naczelnego, wszystkich jego pomocników, 
którzy poświęcają swoje serce i swój wolny 
czas na dokumentowanie życia wiary 
naszego pokolenia. Każdy kto czyta „Na 
Oścież” ma świadomość, że są to przelane 
na papier odczucia wiary, serca, emocje 
dotyczące naszego życia religijnego a 
to jest bezcenny skarb dla przyszłych 
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pokoleń, które dokumentować będą nasz 
wkład w życie Kościoła Chrystusowego na 
przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia. 

to wszystko, o czym ksiądz proboszcz 
mówi, chyba nawiązuje do treści 
ostatniego wydania „na Oścież”. 
Jeden z tekstów opisywał zmagania 
się autorów i odbiorców obrazów 
stanowiących dekoracje na triduum i 
wielkanoc. zapisany był głos kaznodziei, 
pomysłodawcy tych dekoracji, głos 
wykonawcy - artysty i jeszcze był głos 
parafianki, która nie potrafiła sobie 
do końca poradzić z przesłaniem tych 

obrazów. tak?
Tak. I to jest właśnie ta wartość, wysiłek osób 
tworzących to pismo, że potrafią wychwycić 
te niuanse, że potrafią przedstawić 
zdanie artysty, duszpasterza i zwykłego 
parafianina, który jest odbiorcą tej Sztuki 
- przez duże „S”, odbiorcą duchowych 
emocji i wrażeń dzięki uczestnictwu w 
sakramentach i Tajemnicy Paschalnej. 
Na tym polega wielkość i wartość tych 
duchowych zdarzeń, które w naszym 
sanktuarium mają miejsce, iż są nie tylko 
inspirowane przez kompetentnych ludzi, ale 
także całość tych działań jest opisywana na 
łamach „Na Oścież”. I powiem nieskromnie, 
że spotkałem wiele głosów, które mówią, że 
ten miesięcznik jest prowadzony na bardzo 

wysokim poziomie, czego dowodem jest 
to, że na przykład Biblioteka Jagiellońska 
domagała się od nas uzupełnienia 
egzemplarzy, które są ważnym znakiem 
tego wszystkiego co się dzieje tu, w naszym 
sanktuarium. Powiem też, że pismo „Na 
Oścież” z pisma parafialnego stało się 
pismem sanktuaryjnym. Różnica jest nie 
tylko w samej nazwie, ale także w formie 
graficznej i edytorskiej, gdzie z czarno-
białego miesięcznika, w ostatnim czasie 
stało się pismem kolorowym, wydawanym 
z wielką starannością i troską o jakość 
koloru. Zachwyca mnie zawsze pierwsza 
strona fotografiami, które obrazują czas 
obecny i które są piękne pod względem 
artystycznym.

myślę, że trzeba dziękować wszystkim, i 
współtworzącym jak i sponsorom.
Dziękuję Panu Bogu, że w ogóle są tacy 
ludzie, bo mogłoby ich po prostu nie być, 
gdyby Duch Boży nie wiał tu z taką mocą.
czy strona internetowa parafii, dzięki 
której jest bezpośrednia transmisja 
nabożeństw, nie jest jakąś konkurencją 
dla tego medium?
Myślę, że konkurencją nie jest, bo 
inne jest zadanie miesięcznika - słowa 
pisanego, a inne są zadania związane z 
przekazywaniem nabożeństw i celebracji, 
które są transmitowane z naszego kościoła 
on-line. Strona internetowa przekazuje 
bieżące ogłoszenia i informacje. Miesięcznik 
jest ułożeniem myśli, pewną refleksją, 
rekapitulacją zdarzeń i świadectwem 
„konsumpcji” dóbr duchowych, których 
jesteśmy świadkami w naszej wspólnocie.
zmartwił mnie ksiądz proboszcz, bo 
opinie i słowa niosące pozytywne treści 
są też zobowiązaniem.
Tak. To jest zobowiązanie, które jest też 
wielkim darem Bożym. Wiemy, ile osób 
czyta miesięcznik. Gdy nowe wydanie 
opóźnia się o tydzień, czy dwa, z różnych 
powodów, to proboszcz ma e-mailowe 
zapytania i telefony, dlaczego jeszcze nie 
wyszedł kolejny numer. Osoby czytające to 
pismo wiedzą, że znajdą w każdym nowym 
wydaniu opisy zdarzeń, i tego wszystkiego, 
co działo się w parafii. Są też przekonane, że 
na pewno będą tam ciekawe teksty i zdania 
redaktorów na interesujące ich tematy, 
np.: Nocy Paschalnej, stałego dyżuru 

spowiedniczego, nocy konfesjonałów i tych, 
w których sami uczestniczyli. Wiele osób 
jest zainteresowanych tym, co, gdzie, kiedy 
i dlaczego dzieje się w parafii i miesięcznik 
„Na Oścież” potrafi dać odpowiedź na tak 
postawione pytania.
czy, można powiedzieć że jest pismem 
opiniotwórczym?
Bez wątpienia takim jest.
dziękuję za rozmowę i poświęcony czas 
z okazji zbliżającego się jubileuszu 
40-lecia święceń kapłańskich oraz za 
miłe słowa o piśmie „na Oścież”, a z 
okazji zbliżającego się kapłańskiego 
jubileuszu „ad multos annos”.

I ja dziękuję za rozmowę. 
Od redakcji: Rozmowę z ks. Janem 
Andrzejczakiem przeprowadzono na 
plebanii dnia 17 maja 2012 roku. Ksiądz Jan 
skierował do PT Czytelników następujące 
słowa:

wszystkim osobom, które przez wiele lat 
są wiernymi czytelnikami „na Oścież”,  
z okazji wydania nr „200” składam 
podziękowanie za przychylność, żywy 
kontakt z parafią, korespondencję i 
zainteresowanie duchem apostolstwa 
w tutejszym sanktuarium. niech matka 
Boża, nasza patronka, wyprasza moc 
Bożych darów i błogosławieństw. 

ks. proboszcz Jan

Bóg trzymał mnie przed sobą jak lampkę maleńką
I osłaniał od wiatru, i twarz swą oświecał
Bladłem - On znowu ogienek rozniecał

Jakby się bał co będzie, gdy sadzą zadymię
Zapełgam i sczernieję, gasząc jego imię.

Ernest Bryll,  Bóg trzymał mnie przed sobą ..., 

nie wiem czy parafianie mówią 
„nasz proboszcz”? wiem, 
że swojego proboszcza już 
rozpoznają. wiele razy miałem 
okazję zobaczyć i doświadczyć 
spotkań poza parafią, gdzie 
poprzez drobne gesty: uśmiech, 
ukłon, kilka słów, spotkane osoby 
pokazywały to, że jesteśmy z 
jednej wspólnoty parafialnej. 
dziś jest mi łatwiej poruszać się 
w parafii, ponieważ znam osoby, 
które są bardziej związane z 
kościołem. Gdy w niedzielę 
mówię: „pan z wami”, widzę kto 
jest na swoim miejscu a kogo 
brakuje, zwłaszcza na niedzielnej 
sumie, którą zawsze staram się 
odprawiać.
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Pozwólcie dzieciom przychodzić 
do mnie, nie przeszkadzajcie im;  
do takich bowiem należy królestwo 
Boże.

Jezus Chrystus
Przed pierwszą komunią, każdy jest 

przejęty: rodzice organizacją uroczystości,  
a dzieci przeżywaniem pierwszej spowiedzi, 
przymierzaniem strojów oraz rozmyślaniem  
o prezentach. Komunia to bardzo ważny dzień. 
Jednak w dzisiejszym zmaterializowanym 
świecie łatwo zatracić granicę między 
duchowym przeżywaniem tego sakramentu,  
a poświęceniem zbyt dużej uwagi całej 
otoczce związanej z organizacją „imprezy”. 

Pierwsza komunia dziecka to wydarzenie 
szczególne, sakrament o głębokim 
duchowym wymiarze. Oczywiście to istotne, 
aby organizacja została przemyślana 
co do miejsca, w którym się odbędzie, 
menu, czy zakupionych prezentów. 
Jednak najważniejszym darem dla dziecka 
powinno być spotkanie z Chrystusem. 
Zorganizowanie komunii ma być uroczyste, 
ale nie powinno zamieniać się w „komunijne 
wesele”. Limuzyna, kilka kreacji sukienek 
zmienianych w trakcie „imprezy”, prezenty 
których pozazdrości każdy z klasy - czy to 

ma stanowić o prawdziwym sensie, który 
zapamięta dziecko z pierwszej Komunii? Nowa 
komórka, aparat cyfrowy, laptop, ipod itp.- 
takie prezenty są dziś powszechnie wręczane  
i nikogo już pewnie nie dziwią. Ale dochodzi 
też do tego, że rodzice prezentują dzieciom 
np. korektę uszu, aby nie wystawały 
dziewczynkom spod wianka, a chłopcy 
wyglądali idealnie. Tylko pytanie, jakie 
wówczas wspomnienia po latach będzie 
miało dziecko, z tego dnia: pamiętam, 
to był ten dzień, w którym stałem się inną 
osobą, bo rodzice sfinansowali mi operację 
uszu? A może bardziej na miejscu, byłoby 
zachowanie w pamięci faktu, że to był ten 
dzień, w którym dziecko stało się bogatsze 
duchowo, bo Jezus zamieszkał w jego 
sercu. 

Na szczęście wiele rodzin wciąż 
zachowuje uroczysty charakter komunii,  
a organizacja przebiega z umiarem 
i wyczuciem. Nieco skromniejsze i 
bezalkoholowe przyjęcia komunijne, tylko 
dla najbliższej rodziny i chrzestnych są 
wciąż często praktykowane. Ważne, aby w 
tych dniach poświęcić więcej czasu dziecku, 
nie tylko przed, ale i krótko po Komunii 
świętej. Można np. opowiedzieć, jak my 
przeżywaliśmy ten dzień, jakie emocje nam 
towarzyszyły, albo jak wyobrażaliśmy sobie 
przyjęcie Ciała Chrystusa.

Pamiętam jak ksiądz na religii, tłumaczył 
nam sens Komunii Świętej. Porównał 
serce każdego człowieka do mieszkania. 
Przyjmując Jezusa do swojego serca, 
otwieramy drzwi dla Niego. Mówił, że idąc do 
spowiedzi, to tak jakbyśmy pięknie posprzątali 
pokój i specjalnie przygotowali go na jego 
przybycie. A grzechy to był ten bałagan, do 
którego nie powinniśmy dopuszczać. Ważne 

żebyśmy pamiętali, że Jezus nigdy nie 
opuści naszego pokoju, nawet jak bardzo 
nabałaganimy, nawet jeśli nagrzeszymy 
tak mocno, że wydawać by się nam mogło,  
że to miejsce jest już nie do posprzątania. 
Jezus pozostanie w naszym sercu, pomimo 
nieporządku, ale będzie bardzo smutny, bo 
będzie czuł się jak nieproszony gość, będzie 
blisko drzwi i wyjścia z naszego „serca-
mieszkania.” Jeśli poprawimy się i będziemy 
naprawiać swoje błędy, Jezus będzie znowu 
czuł się w naszym sercu jakby mieszkał w 
nim od zawsze....

I tę historię pamiętam do dziś. 
Przypominam sobie też dyskusję jaka potem 
narodziła się na lekcji. Może nie wszyscy od 
razu zrozumieli cały sens opowieści księdza. 
Dzieci zadawały tylko z pozoru śmieszne i 
proste pytania, na które ksiądz odpowiadał z 
uśmiechem, np. a gdzie wcześniej mieszkał 
Jezus, jeśli przedtem nie było go w moim 
sercu - czy miał gdzie się podziać gdy było np. 
zimno? Albo jak często muszę sprzątać swój 
pokój żeby Jezus zawsze w nim mieszkał? Z 
czasem sens tego, co ksiądz próbował nam 
przekazać, stał się zupełnie jasny.

O tym jak ważna jest komunia, możemy 
przekonać się przyglądając się skupionym 
twarzom dzieci przystępujących pierwszy 
raz do tego sakramentu. Ważne, aby 
dzieci oprócz radości z prezentów, zabaw 
z kuzynostwem i przyjęciem komunijnym, 
zachowały w sercu z tego dnia, to co 
najważniejsze: dar obcowania z Jezusem 
Chrystusem. Nie zatraćmy prawdziwej 
wartości tej uroczystości, nie zmieniajmy 
jej w komercyjną imprezę. Pamiętajmy, że 
najważniejszym gościem w tym dniu jest 
Jezus, a on nie wymaga luksusu, tylko 
otwartych serc.                   a B-O

Otwarte serca

homo viator, czyli o tym, jak człowiek 
wędruje do Boga.

Droga ludzka wije się między ludźmi 
i obfituje w różne relacje. Od maleńkości 
towarzyszy nam matka, ojciec, wzrastamy 
w rodzinie. Rodzinę tworzą ludzie, więc 
nie zawsze jest w niej człowiekowi dobrze. 
Potem krąg ludzi rozszerza się o szkolnych 
kolegów i środowisko pracy. Międzyludzkie 
relacje nie zawsze są łatwe i zrozumiałe. 
Człowiek jednak jest istotą społeczną i do 
szczęścia potrzebuje drugiego człowieka. 
Niestety, każdy z nas jest jednocześnie 
istotą zranioną przez grzech. To zranienie, 
ten grzech, powoduje, że jeden człowiek 
kaleczy i rani drugiego. Oddala się więc 
człowiek od tego, co boli, a jednocześnie 
od drugiego człowieka, który jest powodem 
jego bólu. Jest to pułapka, bo oddalając 
się od drugiego człowieka, człowiek sam 
siebie skazuje na samotność. Lekarstwem 
na tę samotność jest przebaczenie. By móc 
łatwiej przebaczyć, trzeba sobie uświadomić, 
że wszyscy jesteśmy grzesznikami: „jeśli 

mówimy, że nie mamy grzechu, sami 
siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy”  
(1J 1,8). 

Droga przebaczenia jest bolesna, ale jest 
drogą do jedności człowieka z człowiekiem. 
Wymaga ona prawdy w relacjach i nie może 
być oparta na przemocy. Nie zbudujemy 
jej jedynie własnym działaniem. Dlaczego? 
Bo jeszcze jesteśmy grzesznikami i nie 
osiągnęliśmy prawdziwej wolności. „Jeżeli 
prawo Boże odczuwamy jako ciężar, więcej 
– jako zaprzeczenie, a w każdym razie 
ograniczenie swojej wolności, to znaczy, 
że żyjemy według ciała – napisał Jan 
Paweł II w Enc. „Veritatis splendor”. A żyjąc 
według ciała, dążymy do tego, czego chce 
ciało. „Dążność ciała prowadzi do śmierci, 
dążność zaś Ducha – do życia i pokoju: 
ponieważ dążność ciała jest wroga Bogu, 
nie podporządkowuje się bowiem Prawu 
Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna” 
(Rz 8, 5-7). Jeżeli człowiek szuka jedności z 
drugim człowiekiem nie w oparciu o prawdę 
i prawo Boże, wpada w pułapkę pożądań i 
uzależnień własnych i drugiego człowieka. 

Bowiem działanie człowieka zależy od 
tylu uwarunkowań, że nieraz nawet trudno 
to rozpoznać, a tym bardziej nazwać. 
Trzeba sobie to uzależnienie wybaczać, 
a jednocześnie o nim pamiętać, aby nie 
zaciemniało prawdy w relacjach. 

Jest Jeden Człowiek, który jest 
prawdziwie wolny i nie ma w Nim grzechu to 
Jezus – Syn Boga. Powiedział On, że „Każdy, 
kto popełnia grzech, jest niewolnikiem 
grzechu” (J 8, 34), a jednocześnie, że 
On ma moc nas z niego wyzwolić („Jeżeli 
więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie 
rzeczywiście wolni” (J 8, 36). Jezus mówi to 
nam bezpośrednio: „Jeżeli trwacie w nauce 
mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i 
poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 
8, 31-32). Zdarza się człowiekowi popełnić 
zło, ale wie, że Bóg jest miłosierny i czeka 
na jego skruchę. Również relacje z ludźmi, 
którzy idą Bożą drogą, są łatwiejsze, bo 
szybko wyciągają rękę do zgody i umieją 
przeprosić. W takiej wspólnocie wędrówka 
do Boga nie upływa w samotności i jest 
łatwiejsza.             Irena pawłowska
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ŻycIe tO pIelGrzymka
Zapewne każdy z nas wie, co to jest 

pielgrzymka. Wielu z nas doświadczyło 
trudu pielgrzymowania. Całe nasze życie 
jest jedną wielką pielgrzymką do celu. Od 
narodzenia pielgrzymujemy przez życie do 
wieczności. Wędrówki te mogą mieć formę 
dążenia do jakiegoś celu, ucieczki przed 
czymś, pielgrzymki do ważnego miejsca, czy 
być poszukiwaniem pewnych odpowiedzi. 
Może to być również podróż duchowa, tzn. 
gdy postać wędruje w głąb samego siebie. 
Pierwsze wzmianki o motywie pielgrzy-
mowania odnajdujemy już w Biblii. W 
„Księdze Wyjścia” poznajemy historię 
wyzwolenia Narodu Wybranego z Egip-
tu. Po długiej, 30 letniej wyczerpującej 
i pełnej niepokoju wędrówce, Mojżesz 
doprowadza swój lud do Ziemi Obieca-
nej. Dzieje się tak za sprawą Stwórcy.  
Również w „Nowym Testamencie” spoty-
kamy pielgrzyma. Jest nim Jezus Chry-
stus, Człowiek – Syn Boży, który pielgrzy-
muje głosząc Słowo Boże. Od początku 
do końca oddany Woli Bożej i naucza-
niu Prawdy, wskazuje nam drogę życia. 
Człowiek pielgrzymuje pieszo lub jakimś 
środkiem lokomocji. Pielgrzymuje do miejsc 
ważnych w historii zbawienia (Jerozolima, 
Betlejem, Rzym czy inne), do miejsc obja-
wień, czy też takich, w których szczególnie 
doświadcza obecności Boga (Asyż, Lour-
des, Fatima, Santiago de Compostela, Ja-
sna Góra i wiele innych. 

Miejscem naszych narodowych piel-
grzymek jest Królowa Narodu, Czarna 
Madonna na Jasnej Górze. Wielu z nas 
niejednokrotnie tam było. Pielgrzymka to 
wyjście z domu, oderwanie się od codzien-
ności połączone z duchowym wymiarem 
zawartym w pytaniu: jakie jest moje powo-
łanie i jakie miejsce przewidział dla mnie 
Bóg, bo jak twierdzi wielu, pielgrzymka to 
życie chrześcijańskie w pigułce. Wyrusza-
jąc na pielgrzymkę jesteśmy jak Abraham, 
do którego Bóg powiedział: „Wyjdź z twej 
ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kra-
ju, który ci wskażę” (Rdz 12,1). Wychodzi-

my i dowiadujemy się, że takich, do których 
Bóg powiedział te słowa, jest bardzo wielu. 
Spotykamy się z tymi, którzy choć na kil-
ka dni porzucili wygodę, dom, łóżko, ciepłą 
wodę, ulubione napoje i potrawy. Zostawili 
swoich rodziców, znajomych, przyjaciół. Na 
pielgrzymim szlaku nawet kilka kilometrów 
wystarczy, żeby wyzbyć się wygórowanego 
mniemania o sobie. Wystarczy kilka zim-
nych poranków, aby szybko ostygł nasz za-
pał: Panie, oto jestem, poślij mnie (Iz 6,8). 
W spiekocie dnia szybko poznajemy co 
znaczy słowo: Pragnę! Wchodząc na tra-
sie do spotkanej świątyni, gdy zdejmiemy, 
może nawet  niechcąco, sandały, doświad-
czymy osobiście, że... „miejsce, na któ-
rym stoisz jest ziemią świętą”. (Wj 19,28). 
Poczujemy również przyjemny chłód tego 
miejsca.

W pielgrzymce idziemy razem z innymi 
do określonego miejsca, po drodze odkry-
wając prawdę o Bogu, o świecie i o sobie 
samym. Jednak mimo trudów, to wszystko 
przychodzi dość łatwo, gdyż pielgrzymka 
jest tak zorganizowana, że pozwala na 
swoistą celebrację życia. Poranna jutrzen-
ka budzi pielgrzyma, a jej ciepło i światło 
pozwala wychwalać Stwórcę za wszelkie 
Jego dobrodziejstwa. Kto po deszczowej 
nocy zobaczy słońce, od razu uśmiecha 
się do życia. Po umyciu się wodą ze stru-
mienia, widzimy jaśniej i wyraźniej, a gdy 
spakujemy swój bagaż, możemy zawołać 
„Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę 
Świętą...” I chwalimy Ją całymi godzinami 
przez pieśni, różaniec, litanię. Podczas 
pielgrzymki podchodzi do pielgrzyma ów 
„Nieznajomy” obecny w Słowie i w Eucha-
rystii. Przychodzi w osobie kapłana i w dru-
gim pielgrzymie. Krok po kroku zbliżamy 
się do celu pielgrzymki i zbliżamy się do 
Boga. Skoro Jezus sam podchodzi do nas, 
to będąc w drodze z Nim, nie musimy się 
martwić, co będziemy jeść, co będziemy 
pić. Gdziekolwiek się udamy, Jezus przy-
gotuje ci strawę, posługując się ludźmi, dla 
których ty jesteś człowiekiem Bożym. Oni 

czynią to dla ciebie, ale przede wszystkim 
dla Boga.

Idący po raz pierwszy nie mogą się 
nadziwić, skąd w tak trudnych warunkach 
bierze się tyle dobra. Jeżeli odważysz się 
iść samotnie, wówczas możesz podziwiać 
świat, masz wiele czasu na refleksję nad 
własnym życiem. Po dwóch, trzech dniach 
znika zakłopotanie. Potęguje się prze-
świadczenie, że Bóg nie ma względu na 
osoby: słońce świeci jednakowo na każde-
go i deszcz przenika wszystkich tak samo. 
Wszyscy pielgrzymi są sobie równi.

Pielgrzymka od strony widzialnej to „wę-
drowny obóz”, a od niewidzialnej to szereg 
nawróceń, refleksji nad sobą, tysiące spo-
wiedzi i rozmów prostujących zagmatwane 
ludzkie drogi. Pielgrzymka to rekolekcje w 
drodze z wyraźnym celem dojścia, kończą-
ca się radosnym spojrzeniem w zatroskane 
oczy Matki i powierzeniem Jej tego wszyst-
kiego, co się wydarzyło na drodze życia. W 
sferze ducha pielgrzymka powinna trwać 
nadal, a wtedy konieczne jest „przyłożenie 
ucha do tego miejsca”, aby usłyszeć to, 
co Matka chce nam przekazać od Syna: 
usłyszeć, aby już innym wrócić do swojej 
codzienności.

Błogosławiony Jan Paweł II powiedział 
do nas podczas Mszy św. na Jasnej Górze 
w 1979 r.: „Można na różne sposoby pisać 
dzieje Polski, zwłaszcza ostatnich stuleci, 
można je interpretować wedle wielorakiego 
klucza. Jeśli jednakże chcemy się dowie-
dzieć, jak płyną te dzieje w sercach Pola-
ków, trzeba przyjść tutaj. Trzeba przyłożyć 
ucho do tego miejsca. Trzeba usłyszeć 
echo całego życia narodu w Sercu Jego 
Matki i Królowej” . Zachęceni tymi słowami 
często wyruszajmy na pielgrzymie szlaki, 
aby samemu doświadczyć, jakie cuda dzie-
ją się w pielgrzymim sercu. Człowiek jest 
bowiem pielgrzymem, który ma na tej ziemi 
swoje zadanie do spełnienia i wędruje po 
to, by wrócić do domu Ojca. 

kfad 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców 
Fordonu i Bydgoszczy  24 czerwca br. od 
11.00 do 20.00 na interesujący festyn 
hIstOryczny. 

Niewiele osób zdaje sobie sprawę  
z faktu że tzw. popularne górki z krzyżem 
obok Cegielni przy ul. Fordońskiej 420, to 
pozostałości po Grodzie Wyszogród, stoli-
cy Księstwa Wyszogrodzko-Bydgoskiego. 
Wyszogród odgrywał też dużą rolę w histo-
rii drogi misyjnej św. Wojciecha. 

W trakcie festynu zaprezentujemy Bi-
twę z zakonem krzyżackim o Wyszogród 
z roku 1330, która przyczyniła się do jego 
upadku. Na festynie można się spodzie-
wać również wielu innych atrakcji, od po-

kazów historycznego uzbrojenia, poprzez  
możliwość skosztowania smacznego jadła 
i napitków, na grach i zabawach średnio-
wiecznych przygotowanych przez bractwa 
rycerskie oraz zaprzyjaźnionych harcerzy 
kończąc. 

Festyn zakończy się koncertem szan-
towym w wykonaniu jednego z najlepszych 
zespołów szantowych w naszym woje-
wództwie.

W imieniu Stowarzyszenia serdecznie 
zapraszam

robert szatkowski 
Prezes Stowarzyszenia  
Bydgoski Wyszogród

festyn na wyszOGrOdzIe
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relacJa z BudOwy
Zaawansowanie prac na budowie Domu Ju-

bileuszowego jest zróżnicowane. Wykonaliśmy 
przyłącza wodno-kanalizacyjne i deszczowe 
oraz zjazd do garaży. 

Aktualnie jesteśmy na etapie:
wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych • 
na elewacji zachodniej (prace najbardziej 
zaawansowane) oraz ociepleń pozostałych 
ścian zewnętrznych,
prac wykończeniowych elewacji południowej • 
(przy wjeździe do garaży) i elewacji wschod-
niej segmentu „B”; ukończyliśmy układanie 
posadzki w ogrodzie zimowym,
montujemy sufity podwieszane w piwnicach,• 
kończymy prace w kotłowni,• 
na ukończeniu są prace związane z monta-• 
żem instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej 
wewnątrz i na zewnątrz obiektu, oraz instala-
cji elektrycznych i słaboprądowych,
finalizujemy kładzenie tynków wewnętrznych • 

i gładzi szpachlowych na sufitach I i II pię-
tra oraz wylewek samopoziomujących w po-
mieszczeniach, gdzie nawierzchnią użytkową 
będzie wykładzina,

Zaawansowane są prace związane z układa-
niem płytek ceramicznych w pomieszczeniach 
kuchni, łazienek i szatni; dotąd płytki ceramicz-
ne położono w pomieszczeniach na I i II piętrze. 
Pozostało jeszcze w tych pomieszczeniach za-
montować wyposażenie.

W najbliższym czasie do wykonania są: 
dojazdowe drogi i chodniki wokół budynku, • 
montaż sufitów podwieszanych (po wcze-• 
śniejszym ułożeniu instalacji elektrycznej), 
montaż drzwi wewnętrznych i ścianek prze-• 
suwnych, 
ułożenie wykładzin i płytek ceramicznych  • 
w pomieszczeniach technicznych.
Więcej informacji znajduje się na stronie: 
www.wiatrakdom.pl/, opracowanie SF

Dla (nie tylko starszych) dzieci

uzupeŁnIanka 
(OPRAcOWAł KfAD)

1 S e J A
2 B A n y
3 O S k i
4 B i i k
5 p A r A
6 w y e k
7 S y O m
8 p O w A
9 e T O G

10 n i r A
11 O k k A
12 r O i k
13 d r k i
14 p A S y
15 z A T A
16 Ł O O k
17 w e i e
18 S O n A
19 w c A J
20 B i A F
21 S i r A

kochane dzieci!
Niedawno był Dzień Dziecka! To Wasz, 

to nasz dzień! Każdy z nas jest przecież 
dzieckiem Bożym! „Dzieckiem Bożym je-
stem ja, la la la la.” 

Pan Jezus bardzo kocha dzieci. Powie-
dział do apostołów, żeby pozwolili dzieciom 
przychodzić do Niego! Dobrze, żebyśmy 
korzystali z tego zaproszenia i spotykali się 
z Panem Jezusem na Mszy świętej. A czer-
wiec to dobra okazja do uczestniczenia w 
nabożeństwach czerwcowych. 

Pamiętajcie także o porannej i wieczor-
nej modlitwie! Pan Jezus cieszy się, kiedy  
z Nim porozmawiamy.

Serdecznie Was pozdrawiam i życzę 
Wam wszystkiego dobrego zakończenia 
czasu nauki i dobrych ocen. 
PS. Zachęcam do rozwiązania zagadki. Tym ra-
zem wykreślanka. Należy wykreślić następujące 
wyrazy: słońce, czerwiec, dziecko, modlitwa, 
uśmiech. Pozostałe litery utworzą hasło. Wykre-
ślać należy zarówno w pionie, jak i w poziomie.

wasz rumianek

Takie misie

krOpkOGrAm Przed Wami kolejna zabawa z „Kropkogra-
mem”.  Za pomocą zaszyfrowanego alfabetu 
odgadnijcie wyrażenie, które kryje się pod za-
szyfrowanymi literami. 

Termin nadsyłania rozwiązań do 17. czerw-
ca 2012 r. Nadsyłając rozwiązania, podajcie 
swój adres i napiszcie ile macie lat. 

Na autora poprawnych rozwiązań czeka na-
groda - niespodzianka.

Rozwiązania z poprzedniego wydania: na 
rysunku był - dom; hasło kropkogramu to 
„Majówka”.

Wśród autorów prawidłowych rozwiązań z 
poprzedniego wydania szczęście uśmiechnę-
ło się do tymka Balinowskiego, zam. w Byd-
goszczy, przy ul. altanowa. Nagroda czeka  
w zakrystii.

znaczenIe wyrazów 
[1] Olbrzymie drzewo iglaste [2] Region 
w Europie [3] Końcówka karnawału [4] 
Podłużna serweta na ławę [5] Otworzyła 
puszkę z nieszczęściami [6] Odstępstwo 
od ogólnej zasady [7] Zespół objawów 
np. ... ofiary [8] Polepszenie [9] Bada 
kulturę ludów pierwotnych [10] Słynny 
wodospad [11] Rzadki ścieg [12] Wy-
chodzi raz na 4 kwartały [13] Konwulsje 
[14] równiny stepowe w Urugwaju [15] 
Całkowite zniszczenie np. człowieczeń-
stwa [16] Częsta przyczyna łysienia [17] 
Antonim wyjścia [18] Znana uczelnia pa-
ryska [19] Dzień poprzedzający dzisiej-
szy [20] Opisuje czyjeś życie [21] Frank, 
aktor i piosenkarz.

Wpisz brakujące litery do diagramu. 
Te z wyróżnionych pól dadzą rozwią-
zanie, które należy nadsyłać na adres 
redakcji lub włożyć do skrzynki „Poczty 
parafialnej” do 17 czerwca 2012 r. Lo-
sujemy nagrodę niespodziankę. 

Hasło uzupełnianki brzmiało: „kO-
ŚcIóŁ dOmem BOGa I ludzI”. Na-
grodę otrzymuje ewa matwiej zam.  
w Bydgoszczy, ul. wyzwolenia. Gratu-
lujemy, nagroda czeka w zakrystii.

n A d B O Ż e Ń
S T z w O c m O
d L i T w A u Ś
m i e c h z e r
w c c z e r w i
e c k O w e X X
S Ł O Ń c e X X
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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 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

W dniach od 18 do 20 maja 2012 r. 
Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego 
„Martyria” obchodził 25-lecie swojego ist-
nienia. 

Z tej okazji w piątek 18 maja zorgani-
zowano czuwanie z Janem Pawłem II w 
rocznicę Jego Urodzin, Apel Jasnogórski i 
spotkanie „po latach” w specjalnie udekoro-
wanej sali Duszpasterstwa. W konkursie na 
najdłuższy czas nieobecności w „Martyrii” 
zwyciężył ks. Piotr Kwiatkowski, który przy-
był po 10-ciu latach, drugie miejsce zajęła 
Ania, która obecnie mieszka i pracuje w 
Warszawie, a ostatni raz była w „Martyrii” 
7 lat temu, dalej padały liczy 6 lat, 4 lata, 2 
lata.  Nie ma się więc co dziwić, że wspo-
mnieniom, uściskom, rozmowom nie było 
końca...

Sobotę 19 maja rozpoczęliśmy od mo-
dlitwy południowej Anioł Pański połączonej 
z nabożeństwem majowym. Następnie w 
krótkiej pielgrzymce przeszliśmy pod Dom 
Jubileuszowy, który zwiedzali dorośli. Dzieci 
wzięły udział w rozgrywkach sportowych - 
turnieju na Młodego Martyra. Potem wspól-
ny „martyriowy” obiad i czas na rozmowy, 
wspominki, oglądanie zdjęć.

Najważniejszym punktem obchodów 
była uroczysta Eucharystia, która rozpo-
częła się o godzinie 16-tej w kaplicy. Przy 
ołtarzu stanęli wszyscy duszpasterze 
„Martyrii”: ks. Krzysztof Lewandowski, ks. 
Tomasz Cyl i ks. Krzysztof Buchholz. Wśród 
obecnych kapłanów był też ks. Prałat Jan 
Andrzejczak, a także poprzedni proboszcz 
parafii – ks. Przemysław Książek. Nie za-
brakło kapłanów związanych z „Martyrią”. 

W służbę liturgiczną i zespół zaangażowali 
się zarówno aktualni członkowie duszpa-
sterstwa, jak i ci sprzed lat. Obecni byli 
zaproszeni goście, przedstawiciele władz 
miasta, uczelni, firm.

Homilię wygłosił ks. Antoni Dunajski, 
który wymyślił nazwę „Martyria”. Na zakoń-
czenie nie mogło zabraknąć podziękowań 
oraz życzeń. 

Po Mszy świętej wszyscy zebrani udali 
się do grobu ks. Prałata Zygmunta Trybow-
skiego, by złożyć kwiaty, swoją modlitwę i 
zapalić znicz. Na koniec wykonano wspólne 
zdjęcie, a gości zaproszono na poczęstu-
nek. Były rozmowy, gratulacje i wpisy do 
pamiątkowej księgi.

Wieczorem absolwenci i studenci spo-
tkali się w Zamku Bierzgłowskim na „Balu 
z ikrą”. Oprócz tańców zabawę uświetniły 
wspomnienia „ubrane” w specjalnie przy-
gotowany występ trzech absolwentów oraz 
konkurs na wypisanie imion Martyriowiczów 
po podaniu ksywek. 

 Na zakończenie, 20 maja wieczo-
rem, odbył się koncert zespołu Quadrans, 
a po nim jeszcze jedno spotkanie, rozmowy 
i wspomnienia. 

Obchody Srebrnego Jubileuszu za nami. 
Dziękujemy wszystkim za przygotowanie, 
przeprowadzenie i udział w uroczystościach. 
Przed nami szczególny rok 25-lecia. Wie-
rzymy, że będzie to rok łaski, byśmy coraz 
bardziej stawali się świadkami. (gr. martyr 
– świadek). 

I oczywiście zapraszamy do 25-letniej 
już „Martyrii”!

agnieszka

sreBrne pOŁOwy

Msza św. koncelebrowana z okazji jubileuszu XXV-lecia istnienia i działania DA „Martyria” z udziałem księży 
(od lewej): Tomasza cyla, Tomasza Kalocińskiego, Marka Walkusza, Sylwestra Warzyńskiego, Witolda Dor-
sza, Dariusza Wesołka, Przemysława Książka, Antoniego Dunajskiego, Krzysztofa Lewandowskiego, Jana 
Andrzejczka, Krzysztofa Buchholza oraz niewidocznego ks. Adama Szymańskiego
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Dunajskiego (fot. niżej):

(...) Miałem szczęście być u źródła 
duszpasterstwa akademickiego „Martyria”. 
(...) Studenci w duszpasterstwach są ludźmi 
na poziomie, często uformowani w ruchach, 
poszukujący intelektualnie, umiejący stawiać 
problemy, pytać i szukać ich rozwiązania. (...) 
Duszpasterz ojciec Józef Majkowski mówił, 
że studenci są „biedni”, bo wszyscy im 
„pakują” to, w czym się kto wyspecjalizował. 
Natomiast nie ma tej wiedzy na czym 
powiesić, są świecidełka, a nie ma choinki. 
To już zostało powiedziane przez pewnego 
satyryka z czasów mojej młodości, kiedy 
to jeszcze w radio był „Podwieczorek przy 
mikrofonie”. Tam właśnie Sołtys Kierdziołek 
z chlapkowic (Jerzy Ofierski, przyp. red.) 
powiedział, że żadne studia nie zastąpią 
solidnej szkoły podstawowej. (...)”

redakcja

XXv lat da
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adam szuper
Urodził się 11 listopada 1917 roku w Soli 

w powiecie biłgorajskim. Ojcem jego był 
Jan, a matką Agnieszka z domu Stelmach. 
Rodzice po zakończeniu I wojny przeprowa-
dzili się na tereny dzisiejszego województwa 
kujawsko-pomorskiego. Mieszkali kolejno w 
Barcinie, Wałdowie i Wszedniu w powiecie 
mogileńskim. W Wałdowie Adam ukończył 

Szkołę Powszechną. 
W drugiej połowie lat dwudziestych przy-

był do Bydgoszczy, by tu wyuczyć się zawo-
du cukiernika. Uczył się zawodu w cukierni 
przy ulicy Dworcowej prowadzonej przez 
Polaka. Po zdaniu egzaminu na czeladnika 
pracował tam dalej, a jednocześnie w okre-
sie letnim dorabiał sobie pracując w jedynej 
wtedy cukierni w Solcu Kujawskim. 

Do Bydgoszczy przybył też jego młodszy 
brat Jan (ur. w 1920 r.). Uczył się zawodu 
rzeźniczo-wędliniarskiego u Mariana Pa-
chulskiego przy Zbożowym Rynku. Tu obu 
braci zastała II wojna światowa. 

W dniu 12 lub 14 września 1939 roku bra-
cia umówili się, że razem pojadą rowerami 
do swej matki do Wszednia. Miejscem spo-
tkania miał być Zbożowy Rynek. Brat Jan 
czekał ponad godzinę, ale Adam nie przy-
był. W mieście słychać było strzały, więc ul. 
Kujawską wycofał się na peryferia. Poza 
miastem wsiadł na rower i szczęśliwie dotarł 
do matki, ale sam. O bracie Adamie wszelki 
słuch zaginął. Po wojnie Jan wyprowadził 
się do Katowic, gdzie mieszkała jego star-
sza siostra. Razem próbowali szukać brata, 
ale bez rezultatów. 

W 2004 roku przeprowadził się ponownie 
w rodzinne strony i zamieszkał w Mogilnie. 
Od swej kuzynki otrzymał przypadkowo I 
tom książki „Męczennicy z Doliny Śmierci”  
To zmobilizowało go do skontaktowania się 
ze mną, choć dość długo starał się o adres. 
Niestety, początkowo też niewiele wiedzia-
łem. 

Jednak, gdy w 2010 roku zbierałem dane 
na temat osoby bydgoskiego cukiernika 
Konstantego Szymańskiego natknąłem się 
na informację, że brat Konstantego, Zygfryd, 

też cukiernik, po aresztowaniu Konstante-
go, w jakiś sposób rozmawiał z nim przez 
płot kilka dni przed śmiercią. Ten mówił, że 
razem w obozie jest z kolegą Adamem, cu-
kiernikiem z Dworcowej. Został on przywie-
ziony do obozu przy ul. Gdańskiej z obozu w 
Jachcicach i razem mają ich zabrać. Zatrzy-
mano go gdzieś w rejonie ul. Toruńskiej. 

Jednak z notatek moich niewiele wyni-
kało, toteż ponownie skontaktowałem się z 
rodziną z okolic Tczewa. Konstanty już nie 
żył, ale żyła jego siostrzenica Halina, której 
wówczas nie było w kraju. Po powrocie od-
powiedziała na kilka moich pytań, między 
innymi o nazwisko cukiernika z Dworcowej. 
Nie pamiętała dokładnie relacji wujka, ale 
był to według niej na pewno Adam, ale może 
Czuper, Czupryn, a może Sztuper, czy po-
dobnie brzmiące nazwisko. Jednak miejsce 
pracy w Solcu Kujawskim zgadzało się, a 
także praca w cukierni przy Gdańskiej, jak 
i termin zatrzymania również. Wszystko 
wskazuje na to, że był to właśnie tak długo 
poszukiwany skazaniec Adam. Gdy jej nad-
mieniłem to nazwisko potwierdziła, że być 
może, choć pewności stuprocentowej nie 
miała.

Można przypuszczać, że w ten sposób, 
okrężną drogą, po 73 latach została roz-
wiązana kolejna zagadka człowieka zamę-
czonego przez Gestapo w naszej Dolinie 
Śmierci. Wszystko wskazuje na to, że razem 
z Konstantym Szymańskim został rozstrze-
lany w dniu 14 października 1939 roku.

kfad
Od autora: Informacje o niniejszej osobie 
przekazali Jan Szuper z Mogilna – brat 
Adama, oraz Halina Pruszyk z miejscowo-
ści Lichnowy (powiat tczewski)

Ludzie z pomnika (158)

aktywnOŚĆ  
„wIatraka” I „martyrII”

Rok 2004 w parafii był rokiem aktywnym 
w Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak” i 
Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria”. 

„Wiatrak”, prócz zwykłych zajęć w róż-
nych grupach, zimowiskach i półkoloniach 
dla dzieci nigdzie nie wyjeżdżających, oraz 
koloniach w górach i nad morzem skupiał się 
też na budowie Domu Jubileuszowego. 

Już w styczniu 2004 roku odbyło się 
spotkanie opłatkowe Komitetu Budowy z 
ks. abpem Henrykiem Muszyńskim. Wiosną 
„Wiatrak” zorganizował w Hali „Łuczniczka” 
koncert dla Bydgoszczy, a gościem specjal-
nym był Piotr Szczepanik. Dochód z tego 
koncertu wspomógł konto budowy i już w 
połowie roku dach budynku pokryty został 
warstwą blachy. W ten sposób budynek 
został „zamknięty” od góry.

„Wiatrakowcy”, wraz z innymi wspólno-
tami, byli współorganizatorami Misterium 
Męki Pańskiej, Festynu Maryjnego itp. Wraz 

z Grupą „Dąb” zorganizowali w kościele 
parafialnym wystawę prac plastycznych po-
łączoną z konkursem autorstwa Krzysztofa 
Kuca pod tytułem „Stare kościoły w nowej 
diecezji”. Cieszyła się dużym powodzeniem 
i możliwością nabycia prac.

Podsumowaniem pewnego okresu dzia-
łalności „Wiatraka” było zorganizowanie w 
Hali „Łuczniczka”, dla wszystkich mieszkań-
ców Bydgoszczy, koncertu z okazji obchodów 
Dnia Papieskiego, którego  hasło brzmiało: 
„ Przekazuję Ci znak pokoju”. Gwiazdą kon-
certu był zespół „Raz, Dwa, Trzy”, a Hala 
wypełniona była po brzegi.

Przy Centrum Kultury Katolickiej działa 
też parafialny Klub Sportowy „Wiatrak”. Ko-
ordynuje on ze szkołami zajęcia sportowe 
na ich obiektach sportowych, oraz prowadzi 
prężną sekcję rowerową. Tradycyjnie w maju 
organizuje rajd rowerowy „Śladami ks. Zyg-
munta Trybowskiego”. W opisywanym roku 
był to dwudniowy rajd na trasie: Bydgoszcz, 
Unisław, Siemoń, Chełmża, Bydgoszcz. 
Również w maju wielu miłośników dwóch 
kółek wybrało się na 28 kilometrową trasę 
„Szlakiem orlich gniazd”. We wrześniu Klub 
zorganizował II Bydgoski Bieg Uliczny Pamię-
ci Ofiar II Wojny ze Starego Rynku do Doliny 
Śmierci. Udział w nim wzięło kilkudziesięciu 
biegaczy nie tylko z Bydgoszczy, ale i innych 
rejonów kraju. Szkoda, że nie organizuje się 
dalej tej imprezy.

Nie byłoby „Wiatraka”, gdyby nie Duszpa-
sterstwo Akademickie „Martyria”. Studenci z 
DA „Martyria” obchodzili w 2004 roku swoje 
17 urodziny. To oni przyczynili się do powsta-
nia CKK „Wiatrak”, które rozwinęło się dzięki 
ich pomocy i pomysłom. W opisywanym roku 
studenci uczestniczyli w Dniach Formacji, 
Skupienia, pielgrzymkach. Licznie odpo-
wiedzieli na Europejskie Dni Modlitw Świata 
Akademickiego z Janem Pawłem II pod ha-
słem „Chrystus nadzieją Europy”. To oni też 
w całości zorganizowali na Starym Rynku V 
rocznicę pobytu Jana Pawła II w Bydgoszczy. 
Ich pomysłem był wystrój Grobu Pańskiego, 
gdzie figurę Jezusa stanowił potężny bochen 
chleba (wykonany przez piekarnię „Galla”), 
który po liturgii Wigilii Paschalnej był łamany i 
podawany wiernym. Wiele osób skorzystało z 
tej niezwykłej „uczty”, a w wielu oczach zabły-
sły łzy wzruszenia, ale i radości. Ukoronowa-
niem działalności „Martyrii” był udział w Mszy 
św. celebrowanej przez bpa Jana Tyrawę z 
okazji 40 lecia działania Duszpasterstw Aka-
demickich w Bydgoszczy. Z tej okazji wydano 
też okolicznościową monografię.

Pod koniec 2004 roku w DA powstała 
Róża Żywego Akademickiego Różańca 
zwana w skrócie ŻAR. 

Również i inne grupy świeckie bardzo 
prężnie działały w parafii, ale o tym w na-
stępnym odcinku. (cdn) 

kfad

O mojej parafii (83)
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8 kwietnia 2012 
Antoni Myszkowski  

ur. 24.09.2011
Franciszek Józef Niedbalski  

ur. 17.06.2011
Kajetan Norbert Lewandowski  

ur. 23.01.2012
Łucja Maria Rytlewska  

ur. 29.11.2011
Aleksander Wojciech Lazarek  

ur. 30.12.2011
Hanna Fijałkowska  

ur. 10.03.2012
Oliwia Jasińska  
ur. 17.12.2010
Julia Weichert  
ur. 24.11.2011

Oliwia Anna Kasperek  
ur. 2.12.2011

Anna Alicja Bernatowicz  
ur. 19.11.2011

Amelia Nowicka  
ur. 23.03.2011
Artur Szeliga  
ur. 24.11.2011

Maja Stefania Paprocka  
ur. 19.01.2012

Oliwier Ryszard Chrobotek 
ur. 19.11.2012

Aleksandra Magdalena Kubiak  
ur. 6.01.2012

Oskar Tomasz Pasiciel  
2.10.2011

Jakub Stachowicz  
ur. 22.01.2012

Mateusz Pietras  
ur. 28.02.2012

Olivier Jacob Opończewski  
ur. 6.09.2011

Klara Teresa Kolasa  
ur. 17.12.2011

Maja Zuzanna Kozieł  
ur. 29.04.2011

22 kwietnia 2012
Emila Maria Szukalska  

ur. 26.10.2011
Marta Gerc  

ur. 22.11.2011
Julia Badyniak  
ur. 4.12.2011

Aleksander Aranowski  
ur. 27.12.2011
Kamil Radac  

ur. 17.01.2012
Jakub Rybaniec  
ur 11.03.2012

Marcel Wlaźlak  
ur. 8.02.2012
Olaf Czeleń  

ur. 16.12.2011

z kancelarII parafIalneJ

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

zmarli 
Błogosławieni, 
którzy umierają  

w panu
Teresa Ziółkowska  

ur. 9.01.1933 zm. 2.04.2012
Barbara Sakowska  

ur. 4.04.1950 zm. 3.04.2012
Ireneusz Mstowski  

ur. 19.01.1957 zm. 7.04.2012
Urszula Lesińska  

ur. 5.09.1937 zm. 13.04.2012
Jan Starszak  

ur. 15.12.1952 zm. 14.04.2012
Wojciech Konieczny  

ur. 2.04.1941 zm. 20.04.2012
Jan Rummel  

ur. 26.04.1930 zm. 24.04.2012
Jerzy Kołacki  

ur. 3.03.1951 zm. 25.04.2012
Maria Bobrowska  

ur. 15.08.1931 zm. 25.04.2012
Z ksiąg parafialnych 4 maja 
2012 r. spisał Krzysztof D.

InfOrmacJe
sakrament chrztu Św.  
sprawowany jest przy udziale wspól-
noty parafialnej w czasie niedzielnej 
Mszy św. o 15.00. Dziecko zgłaszają 
rodzice w Biurze Parafialnym poda-
jąc kandydatów na chrzestnych, tj. 
osoby ochrzczone, bierzmowane, 
praktykujące, mające ukończone 16 
lat (jeżeli żyją w małżeństwie musi 
to być związek sakramentalny). 
Zgłaszając dziecko do Chrztu św. 
trzeba przedstawić skrócony odpis 
aktu urodzenia dziecka z USC. Ka-
techeza odbywa się zawsze przed 
Chrztem św. w sobotę po Mszy św. o 
18.30. Najbliższe terminy Chrztu św.:  
10 i 24 czerwca oraz 8 i 22 lipca 
2012 r.

sakrament maŁŻeŃstwa 

Osoby pragnące zawrzeć związek 
małżeński powinny zgłosić się do 
Biura Parafialnego celem ustalenia 
terminu ślubu i spisania protokołu na 
3 miesiące przed ślubem. 

pOGrzeB 

Przy zgłoszeniu należy przedłożyć 
odpis aktu zgonu z USC.

Śluby 
Ślubuję ci miłość,  

wierność  
i uczciwość  
małżeńską

20 kwietnia 2012 
Jarosław Zawitaj 

Agnieszka Ewa Przybylska
21 kwietnia 2012 
Łukasz Wichliński 
Izabela Kitowska
29 kwietnia 2012 
Szymon Karnecki 

Katarzyna Barbara Malina

Kompendium (68)

pytania i odpowiedzi

Prawda, że „poza Kościołem 
nie ma zbawienia” łączy dwie 
rzeczywistości. Mianowicie tą, 
że istnieje rzeczywista możli-
wość zbawienia w Chrystusie 
dla wszystkich ludzi, oraz tą, 
że Kościół jest konieczny w 
porządku zbawienia. Tajemni-
ca naszego zbawienia łączy w 
sobie miłosierdzie Boże i na-
szą odpowiedzialność. Kościół, 
który Bóg ustanowił i włączył w 
plan zbawienia, jest miejscem, 
w którym Chrystus jedna nas z 
Ojcem. W tym sensie poza Ko-
ściołem nie ma zbawienia. 

Ponieważ jednak Chrystus 
umarł za wszystkich i wszystkim 
wyjednał zbawienie, otrzymują 
je nie tylko ci, którzy w wyraź-
ny sposób należą do Kościoła i 

wierzą w Chrystusa. Wielu ludzi 
zostało wychowanych w innych 
tradycjach religijnych lub nie 
ma możliwości poznania Chry-
stusa i wejścia do Kościoła. Dla 
nich Chrystusowe zbawienie 
jest dostępne mocą łaski, która 
ma tajemniczy związek z Ko-
ściołem. Łaska Boża oświeca 
ludzi i pozwala, by każdy przy 
swej dobrowolnej współpracy 
osiągnął zbawienie. (Redemp-
toris missio 9, 10).

Trwajmy więc w Kościele 
Chrystusowym, bo jest on ko-
nieczny do zbawienia i ufajmy, 
że miłosierdzie Boże obejmie 
swą zbawczą łaską nas oraz 
tych, którzy w sumieniu swoim 
szczerze Boga szukają.

Irena pawłowska

Redakcja „Na Oścież” postanowiła przybliżyć Czytelnikowi 
wszystkie podstawowe prawdy wiary zawarte w Kompendium Ka-
techizmu Kościoła Katolickiego. Oto kolejna część 

dzIaŁ druGI

wyznanIe wIary chrzeŚcIJaŃskIeJ (60)
rozdział trzeci

„wIerzę w ducha ŚwIęteGO”
 „wierzę w Święty kościół powszechny”

Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski

171. co oznacza stwierdzenie: „poza kościołem nie ma zba-
wienia”?
Oznacza, że całe zbawienie pochodzi od Chrystusa-Głowy przez 
Kościół, który jest Jego Ciałem. Nie mogą zostać zbawieni tacy 
ludzie, którzy dobrze wiedząc, że Kościół został założony przez 
Boga za pośrednictwem Chrystusa jako konieczny do zbawienia, nie 
chcieliby ani do niego wejść, ani w nim wytrwać. Ci natomiast, którzy 
bez własnej winy nie znając Ewangelii Chrystusa i Jego Kościoła, 
szczerym sercem szukają jednak Boga, a Jego wolę poznaną przez 
nakaz sumienia starają się pod wpływem łaski wypełniać w swoim 
postępowaniu, mogą osiągnąć zbawienie. (cdn.)

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

cO Oznacza dla mnIe  
treść przytoczonych tu punktów kompendium katechizmu  

kościoła katolickiego (kkkk)?

23.06 planowana jest pielgrzymka do Górki Klasztornej, której koszt wy-
nosi 40,00 zł; zapisy na pielgrzymkę w biurze parafialnym w godzinach 
urzędowania. (dokończenie na str. 13)
24.06 - św. Jana Chrzciciela. Mszę św. o 8.30 sprawował będzie ks. pro-
boszcz Jan, który tego dnia obchodzi imieniny.
27.06 - przypada Wspomnienie Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, któ-
rej kult szeroko rozpowszechniony jest w Kościele Katolickim.
29.06 - przypada Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. w na-
szej parafii jak w dni powszednie.
Dyżur spowiedniczy (wg przyjętego planu) * Koronka do Miłosierdzia Bo-
żego 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 9.00-17.00 w kaplicy. Intencje mszalne przyjmowane są 
w biurze parafialnym w godzinach urzędowania.

InfOrmuJemy - zawIadamIamy (cd.)
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27.04 - o 18.30 ks. bp Jan Tyrawa udzielił Sakramentu Bierzmowania 
młodzieży z Gimnazjum. Sakrament otrzymało około 150 osób.
29.04 - w Gnieźnie odbył się odpust ku czci św. Wojciecha, męczennika 
i Głównego Patrona Polski, w którym wzięli udział bracia z parafialnego 
Koła Towarzystwa Świętego Wojciecha.
30.04 - przypadała III rocznica konsekracji w naszym Sanktuarium 
Nuncjusza Papieskiego ks. arcybiskupa Jana Pawłowskiego.
1.05 - I rocznica beatyfikacji Jana Pawła II. Celebracji tego dnia towarzy-
szyła modlitwa dziękczynna.
2.05  - to dzień imienin śp. ks. prałata Zygmunta Trybowskiego. Po 
Mszach o 8.30 i 18.30 modlono się przy Jego grobie.
3.05 - W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przypa-
dała 222 rocznica Konstytucji 3 Maja. Podczas każdej Mszy św. nastąpiło 
odnowienie Ślubów Jasnogórskich.
5.05 - o 7.00 odprawiono Mszę św. w intencji ojczyzny i Radia Maryja, 
oraz nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP * O 11.00 w kaplicy 
Wspólnota Osób w Żałobie uczestniczyła we Mszy św., a po niej odbyło 
się  spotkanie w Domu Parafialnym.
10.05 - podczas wieczornej Mszy św. prowadzono modlitwy 
Stowarzyszenia Wspierania Powołań, a po Mszy św. a po niej odbyło się 
spotkanie wspólnoty.
13.05 Po Mszy św. o 18.30 odprawiono w kościele pierwsze w tym roku 
Nabożeństwo Fatimskie.
17.05 o 17.00 odprawiono Mszę św. w intencji Ojczyzny, a po niej odbyło 
się spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja.
19.05 - przypadały centralne uroczystości związane z Jubileuszem 
XXV lecia DA „Martyria”. Koncelebrowanej w kaplicy Mszy św. o 16.00 
przewodniczył ks. Krzysztof Lewandowski. Kazanie wygłosił ks. Antoni 
Dunajski. Uroczystość zakończyła agapa (więcej str. 11).
22.05 - odbyło się kolejne spotkanie Sejmiku Parafialnego. Omawiano 
m.in. sprawy związane ze zbliżającymi się uroczystościami I Komunii św., 
prymicji i Bożego Ciała.
26.05 - o 10.00 w bydgoskiej katedrze, z rąk bpa Jana Tyrawy, święce-
nia kapłańskie przyjął nasz parafianin ks. diakon Adam Rożniakowski. *  
O 15.00 rozpoczął się XVI Integracyjny Fordoński Festyn Maryjny, pod-
czas którego była okazja do zwiedzenia budowy Domu Jubileuszowego, 
po którym oprowadzał ks. Krzysztof Buchholz. Były też tradycyjne wystę-
py, zabawy, konkursy, pyszne jedzenie i modlitwa. Przez plac festynowy 
przewinęło się kilka tysięcy osób.
27.05 - o 10.00 do I Komunii św. przystąpiła 146 osobowa grupa młodych 
parafian. * O 13.00 Mszę Prymicyjną odprawił ks. neoprezbiter Adam 
Rożniakowski, a po niej udzielił prymicyjnego błogosławieństwa.
Od czerwca zmienia się niedzielny porządek Mszy św. W czerwcu, lipcu 
i sierpniu nie będzie Mszy św. o 17.00.   W tych miesiącach Msze św. 
w niedzielne popołudnia w naszym Sanktuarium o godz. 18.30 i 20.00. 
nabożeństwa czerwcowe codziennie po wieczornej Mszy św i o 21.00 
przy krzyżu misyjnym prowadzone przez wspólnoty i grupy parafialne.
3.06 - przypada Niedziela Trójcy Świętej i Ogólnopolski Dzień 
Dziękczynienia. * O 12.00 przy Bazylice początek „Marszu dla życia  
i rodziny”, zakończenie na Starym Rynku i piknik na Wyspie Młyńskiej.
7.06 - przypada uroczystość Bożego Ciała. Po Mszy św. o 8.30 wyruszy 
do czterech ołtarzy procesja ulicami naszych osiedli trasą: ul. Bołtucia, 
Fiedlera, Berlinga, Kleina, Albrychta i Wańkowicza. Bezpośrednio po 
procesji odprawiona zostanie Msza św., (nie będzie Mszy św. o 11.30). 
Prosimy o udekorowanie naszych domów i mieszkań.
10.06 - przypada 40 rocznica święceń kapłańskich ks. proboszcza Jana 
andrzejczaka. uroczysta msza św. Jubileuszowa zostanie odprawiona  
o 13.00 w kościele. zapraszamy.
15.06 - przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po 
wieczornej Mszy św. procesja i akt poświęcenia NSPJ.
13.06 - przypada parafialny Dzień Fatimski. O 18.30 Msza św, a po niej 
Procesja Fatimska.
20.06 - odpust w Hospicjum Sue Ryder. O 12.00 Msza św. i okoliczno-
ściowe modlitwy. Zapraszamy. (cd. informacji na str. 13)

InfOrmuJemy - zawIadamIamy

znaczenIe wyrazów 
pOzIOmO: [1a] Substancja do bielenia ścian [2e] Dostojnik kościelny 
[3a] Współzawodnik [4G] Gałąź handlu [5a]Pozytywne lub negatyw-
ne zdanie na jakiś temat [6G] Wielka obfitość [7a] Walka zapaśnicza 
[8J] Ogrodzenie z desek [9a] Nieporządek, zamieszanie [10G] Po-
stać [11a] Pocisk międzykontynentalny [12G] Rączka przy zamknięciu 
drzwi.

pIOnOwO: [a1] Splecione włosy [a9] Łączy rękę z tułowiem [B7] 
Wyraz „Moja” w spowiedzi powszechnej, ale po łacinie [c1] Krakow-
ski lokal „Pod Baranami” [c9] Areał porośnięty trawą [d7] Odtwarzanie 
postaci przez aktora [e1] Fornir [e9] Kąsa bydło i konie [ G1] Oprych, 
zawadiaka [G6] Duży motyl o plamistych mieniących się skrzydłach 
[h4] Przewód wodny [J1] Okrągła kluska [J8] Znajduje się na ostatnim 
przystanku tramwaju [k4] Nagromadzenie obowiązków [l1] Ostryga, 
lub perłopław [l8] Fachowiec od dioptrii [m4] Pośrednik od ubezpie-
czeń.

Odgadnij wyrazy i odczytaj hasło według podanego szyfru. Poszczegól-
ne wyrazy hasła oddzielone są nawiasami. W rozwiązaniu wystarczy 
podać samo hasło. Oto szyfr: [(l4, B3, c6, d11, m6) (G9, c12, h10, 
J3, B8) (m8, k10) (a1, G7, e4, h12, a4, f5) (J8, c2, e11, e3, d7, G2, 
a7, l11, B7, c11, B1)].
Rozwiązania należy nadsyłać na adres redakcji lub wrzucać do skrzyn-
ki „Poczty parafialnej” do 17 czerwca 2012 r. Rozwiązanie krzyżówki 
brzmiało: kOŚcIóŁ tO nasz wspólny dOm. Nagrodę otrzymuje 
urszula walerczak, zam. w Bydgoszczy przy ul. Łochowskiego. 
Gratulujemy. Nagroda czeka w zakrystii.

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

BIurO parafIalne 
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 druku 30. maja 2012 r. Następne wydanie „Na Oścież” planowane jest 
24 czerwca 2012 r.

msze ŚwIęte w naszym kOŚcIele:  
w dni powszednie: 7.00 8.30 17.00(a) 18.30 

w niedziele i święta: 
7.00 8.30 10.00 11.30 13.00, 15.00 (c), 17.00(b) 18.30, 20.00(d) 

Msze św. odprawia się: (a) od poniedziałku do piątku, poza okresem kolędy;  
(b) od września do maja; (c) - w niedziele udzielania Chrztu św. w kaplicy;  

(d) - w czerwcu, lipcu i sierpniu w kościele, a w pozostałe niedziele roku w kaplicy.  
Transmisja nabożeństw na stronie www.mbkm.pl;

krzyŻówka 
OPRAcOWAł RASKE WIDIP
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Miesięcznik parafialny „Na Oścież” 
Redaguje kolegium, ks. Wojciech Retman (asystent kościelny) * Adres:  
ul. Bołtucia 5, 85-796 Bydgoszcz; naosc@mbkm.pl * www.naosciez.pl 
* Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega się rów-
nież prawo do zmiany tytułów, skrótów i redakcji materiałów * Wydawca: 
rzymskokatolicka parafia matki Boskiej królowej męczenników  
w Bydgoszczy.
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Jak często należy się spowiadać? Wiadomo, że 
zawsze po grzechu ciężkim.                 tomasz

Trzeba nam pamiętać o tym, że religia chrze-
ścijańska jest religią spotkania. To Bóg jest tym, 
który chce się spotkać z każdym z nas. Uczynił 
to już i czyni nieustannie w swoim Synu, który 
został za nas wydany i nam dany w swoim mi-
sterium paschalnym. Ale nie będzie spotkania, 
jeżeli nie będzie naszej inicjatywy i zaangażo-
wania oraz wejścia w te wyjątkowe relacje. Takie 
spotkania dokonują się rzeczywiście we wszyst-
kich sakramentach, a mamy możliwość nie-
ustannego pogłębiania naszych relacji z Bogiem 
właśnie przez częste korzystanie z sakramentu 
Pokuty i Pojednania i Eucharystii. W sakramen-
cie Pokuty i Pojednania nie chodzi, więc tylko o 
wyznanie grzechów, ale bardziej o właśnie ten 
wymiar spotkania, dzięki któremu zostajemy ob-
darowani Bożym miłosierdziem, przebaczeniem 
i miłością. Oczywiście, spowiedź raz do roku jest 
absolutnym minimum, które nie powinno nas w 

żadnym razie zadowalać. Jeżeli traktujemy po-
ważnie sprawę naszej wiary i zbawienia, to ta 
spowiedź powinna być częstsza i tutaj obowią-
zują pewne zasady. 

Otóż w przypadku popełnienia grzechu cięż-
kiego należy wyspowiadać tak szybko, jak tylko 
to jest możliwe, ponieważ trwanie w takim stanie 
oznacza dla nas śmierć duchową! W przypadku 
grzechów powszednich należy się spowiadać, 
co miesiąc, najdalej, co dwa miesiące, ponieważ 
taka stała praktyka najlepiej sprzyja rozwojowi 
naszego życia wewnętrznego (mogą jednak w 
naszym życiu być takie okresy, w których będzie-
my potrzebowali częstszej spowiedzi). Częste 
przystępowanie do sakramentu pokuty wzmac-
niają naszą świadomość, że również mniejsze 
grzechy obrażają Boga i ranią Jego Kościół, a 
korzystanie z tego sakramentu staje się zachę-
tą i okazją do tego, by w doskonalszy sposób 
upodabniać się do Chrystusa i być wrażliwym na 
działanie Ducha Świętego.

ksiądz  melchisedec odpowiada

Na kolejnej płaskorzeźbie umieszczonej 
na XII stacji Golgoty widoczny jest tłum ludzi 
ściśniętych w jednym miejscu, a obok postać 
w mundurze i z bronią. To wszystko za dru-
tem kolczastym. Płaskorzeźba ta poświęco-
na jest powstającym od 1939 r. gettom ży-
dowskim. Świadczy o tym napis:

Getta 1939 – 1945 

pIOtrków tryBunalskI,  
BIaŁystOk, kIelce, częstOchOwa, 

kraków, luBlIn, ŁódŹ, radOm, 
warszawa, pOznaŃ, rzeszów

Nie przypadkowo na pierwszym miejscu 
twórca dzieła wymienił miejscowość Piotr-
ków Trybunalski. Tam właśnie powstało w 
1939 roku pierwsze getto w okupowanej 
Polsce. Getta były terenami ogrodzonymi, 
w większości, wysokim murem. Miały tylko 
jedno wejście na swój teren, bo w zasadzie 
- wyjścia - dla ludności żydowskiej nie było. 
Żydów umieszczano tam po uprzednim ogra-
bieniu z wszelkiego mienia i po wysiedleniu 
mieszkających w danej miejscowości. W ta-
kich gettach umieszczano wszystkich Żydów 
z okupowanych terenów Polski z tzw. Kraju 

Warty i Generalnej Guberni. Przy wejściu do 
getta umieszczano napis:

wOhnGeBIet der Juden 
Betreten verBOten

Tłumacząc na polski znaczyło to „Osiedle 
Żydów. Wstęp wzbroniony”

Ogromne zagęszczenie ludności w jednym 
miejscu i nieludzkie warunki bytowania oraz 
brak wyżywienia powodowały dużą śmier-
telność osób. Z kolei, brak jakichkolwiek 
leków sprzyjał rozwojowi epidemii tyfusu i 
czerwonki. Jak na ironię, w niektórych get-
tach, hitlerowcy zachowywali - jak twierdzi-
li, możliwie humanitarne warunki. W jednej 
izbie zakwaterowano 4 rodziny, nie bacząc 
na liczebność, a to dlatego, by każda rodzi-
na „miała swój własny kąt”. Z osiedlonych w 
getcie Żydów, zwłaszcza w większych mia-
stach, tworzono policję porządkową, której 
zadaniem miało być utrzymanie ładu we-
wnątrz obozu, a także tworzenie namiastki 
własnego samorządu. Getta ostatecznie 
zlikwidowano w latach 1942 – 1944. Lud-
ność, która tam jeszcze została wywożono 
do obozów zagłady w Brzezince, Sobiborzu, 
Bełżcu, Majdanku, Treblince i innych.

Warto nadmienić, że w samych gettach, 
w zbiorowych i indywidualnych egzeku-
cjach, zginęło około 600 000 ludzi. Dalszych 
1 400 000 osób z gett polskich zginęło w 
obozach śmierci. To tym ofiarom poświęco-
na jest omawiana płaskorzeźba. Wymienio-
ne na niej są tylko niektóre miejscowości, ale 
takich gett w Polsce utworzono nieco ponad 
pięćset. Na ziemiach polskich zamordowa-
nych zostało łącznie około 4 milionów Żydów 
przywożonych tu z całej Europy. W Polsce, 
jako jedynym kraju w okupowanej Europie, w 
czasie II wojny światowej za wszelką pomoc 
udzieloną Żydom groziła bezwzględna kara 
śmierci. Mimo szykan i grożącej śmierci było 
wiele przypadków pomocy temu narodowi.

kfad, fot. Mieczysław Pawłowski

KrZyże - PłasKOrZeźBy  XII Stacji Kalwarii Bydgoskiej (21) 

Getta

usŁuGI
dOraBIanIe kluczy 

patentowe * podklamkowe * samo-
chodowe * Gerda * przerabianie wkła-

dek *  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  

10.00 - 17.00  
Bydgoszcz ul. Łochowskiego 4  

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

Diecezjalny Ośrodek  
Duszpasterstwa Akademickiego 

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

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

Informacje o Lednicy na stronie: 
www.lednica2000.pl

chelatacJa 
nowa nieoperacyjna metoda leczenia  

zmian miażdżycowych
NZOZ „fOr-med”  

ul. Wańkowicza 3, Bydgoszcz 
tel. 604 450 000 

www.bydgoszcz.chelatacja.com
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13.05.2012 - odprawiono pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatimskie

26.05.2012 - odbył się XVI Integracyjny Festyn Fordoń-
ski, którego gościem był Tadeusz Pietrzak

19.05.2012 - świętowano jubileusz XXV-lecia istnienia i działania Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria”
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27.04.2012 - ks. bp Jan Tyrawa udzielił sakramentu bierzmowania około 150 uczniom Gimnazjum Nr 5 i Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego nr 2 im Gen. Stanisława Maczka dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy

2.05.2012 - w dniu imienin śp. ks. Zygmunta Trybowskiego modlono się przy Jego grobie

27.05.2012 - ks. neoprezbiter Adam Rożniakowski odpra-
wił prymicyjną Mszę św. i udzielił błogosławieństwa

5.05.2012 - wieczorne Nabożeństwo Majowe

fo
t. 

M
ie

cz
ys

ła
w

 P
aw

ło
w

sk
i


