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Jest nowe wydanie naszego miesięcz-
nika. Tak się udało, że kolejne wydanie 
ukazuje się w dniach dorocznego Odpustu w 
Sanktuarium Królowej Męczenników Kalwarii 
Bydgoskiej Golgoty XX Wieku.

Jednocześnie jest to III niedziela wrze-
śnia, w czasie świętowania której przypada 
doroczny, obchodzony tego dnia w Polsce, 
aktualnie 46. Dzień Środków Społecznego 
Przekazu. Przy tej okazji przypomniała mi 
się uwaga, którą zgłosił ktoś znający się na 
sprawie, proponując, by Środki te nazywać 
nie Środkami Społecznego Przekazu, a 
Środkami Społecznego Komunikowania się. 
Dlaczego? Bo słowo „przekaz” kojarzy się z 
przepływem informacji w jedną stronę, zaś 
komunikowanie oznacza dwukierunkowy 
przepływ informacji, czyli dialog, rozmowę, 
porozumienie itp. itd.

Mamy w parafii też swoje pismo parafial-
ne i okazję do komunikowania się. Warto z 
tej sposobności pełniej korzystać. 

A co zawiera najnowsze wydanie „Na 
Oścież”? Jest rozmowa miesiąca z ks. 
Adamem Rożniakowskim, naszym parafia-
ninem, a obecnie wikariuszem  parafii pw. 
św. Mikołaja w Łabiszynie. Treść rozmowy 
obejmuje sporo wątków, w szczególności 
zaś: jak dojrzewało kapłaństwo ks. Adama, 
jak przebiegała formacja seminaryjna i wiele 
innych. Warto ją przeczytać.

A co poza tym? Są refleksje na temat 
Święta Podwyższenia Krzyża. Możemy o tym 
przeczytać tuż obok w „Zamyśleniach” ks. 
Proboszcza, jak i wewnątrz wydania. 

Sporą część wydania zajmują wiado-
mości z „Wiatraka”. Tam rzeczywiście wiele 
się dzieje. Można poprzeć to dzieło, czy to 
uczestnicząc w zajęciach dedykowanych dla 
wszystkich stanów, czy też kupując cegiełki, 
by wesprzeć fundusz budowy Domu Jubile-
uszowego. 

Jest opisana kolejna osoba w cyklu o „Lu-
dziach z pomnika”, „płaskorzeźba” XII Stacji 
Kalwarii Bydgoskiej nawiązująca do obozów 
„GUŁAG”, odpowiedź ks. Melchisedeca 
na pytanie czytelnika, rozrywki umysłowe i 
wiele innych.

A co w najbliższym czasie? Na początku 
października kolejny XXIX odpust Parafialny 
w dniu Matki Bożej Różańcowej i miesiąc 
szczególnej modlitwy na różańcu.

Na zakończenie, przypomnijmy sobie 
słowa piosenki: „Jak paciorki różańca prze-
suwają się chwile, nasze smutki, radości i 
blaski ..., które prowadzą wprost do czasu 
listopadowych refleksji, ale o tym już - jak 
zwykle - za miesiąc. Prawda?

Fred

 Można nie czytać  ...

str. 1 - jesienią na Kalwarii Bydgoskiej - Golgocie XX Wieku  
- fot. Mieczysław Pawłowski

w numerze m.in.:
Podwyższenie Krzyża Świętego            (s. 7)
w następnych numerach:
Krzyże płaskorzeźby,
Odpust w Parafii 

Proboszczowskie zamyślenia

W naszym Sanktuarium Kalwarii Byd-
goskiej Golgoty XX Wieku bardzo mocno 
uświadamiamy sobie, że chrześcijańską 
perspektywę życia człowieka zanurzonego 
w Chrystusie symbolizuje Krzyż. 

Dolina Śmierci, w której umieszczono 
wiele krzyży, odzwierciedla historię, kulturę i 
wiarę mieszkańców Bydgoszczy, mówi o ich 
wielkości i cierpieniu, pobudza do refleksji i 
modlitwy. Tu skazywano na śmierć niewin-
nych. Ci, którzy pozostali przy życiu, którzy 
przeżyli czas przemocy i śmierci, wiedzieli, 
że oto odnawia się i dopełnia na ich oczach, 

pośród ich rodaków i rodzin to, co dokonało 
się na Golgocie, gdzie Syn Boży, „przyjąwszy 
postać sługi”, jako człowiek „uniżył samego 
siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci” 
(Flp 2, 7. 8).

W ten męczeński sposób dramat krzyża 
przeżywany był przez wielu naszych dziad-
ków i ojców. Dla nich Chrystus ukrzyżowany 
stanowił bezcenne źródło siły ducha i nadziei 
w chwili śmierci.

A po wojnie Krzyż stał się dla całego 
narodu i dla Kościoła opatrznościowym źró-
dłem błogosławieństwa, znakiem pojednania 
między ludźmi. Nadał i nadaje sens i wartość 
cierpieniom, chorobie, bólowi. I dziś, jak w 
przeszłości, krzyż nie przestaje być obecny 
w życiu człowieka.

To, co po ludzku jest wyniszczeniem 
śmiertelnym — w horyzoncie Chrystusowej 
ofiary jest objawieniem Bożej mocy: mocy 
odkupienia, mocy zbawczej. „Potrzeba, by 
wywyższono Syna Człowieczego, aby każ-

dy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne”  
(J 3, 14-15).

Sam Chrystus zapewnia nas o tym, że w 
Jego krzyżu na Golgocie otwiera się horyzont 
życia wiecznego dla świata, dla człowieka ży-
jącego w tym świecie, a zarazem poddanego 
konieczności umierania.

W tym roku po raz czwarty będziemy 
usilnie modlić się podczas uroczystości 
odpustowych, by tutejsza Kalwaria była 
Jerozolimą Bydgoszczy, by stawała się miej-
scem pielgrzymowania licznych pątników z 
Bydgoszczy i całej diecezji.

Niech nasza obecność na Kalwarii Byd-
goskiej przypomina, nam nie tylko w czasie 
ceremonii odpustowych, że: „Nauka krzyża 
jest mocą Bożą i mądrością Bożą” (por. l Kor 
l, 23-24). Jest szczytem Dobrej Nowiny. Pro-
wadzi do pełni prawdy o Bogu i człowieku.

Potrzeba było, aby wywyższono Syna 
Człowieczego.
Bóg Go wywyższył i darował Mu imię, 
które jest ponad wszelkie imię.
Jezus Chrystus jest Panem ku chwale 
Boga Ojca.
Świat został przez Niego zbawiony.
W nim został wywyższony człowiek, 
nawet ten najbardziej poniżony i zdep-
tany.
W Nim wywyższeni są ci synowie i córki 
męczeńskiej Ziemi Bydgoskiej, których 
pamięć czcicie w Dolinie Śmierci.

Bądź pozdrowiony, krzyżu Chrystusa. 
Ave Crux!

ks. proboszcz Jan

Jerozolima Bydgoszczy
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mieczysław pawłowski: co i kiedy zade-
cydowało o wyborze przez Księdza ta-
kiego powołania?
Ks. Adam Rożniakowski: Zadecydował Pan 
Bóg, bo ja byłem bardzo oporny na łaskę 
Bożą. Przez całe liceum myślałem, że będę 
księdzem, ale gdy zdałem maturę, posze-
dłem na zwykłe studia - analitykę medycz-
ną na Collegium M2edicum w Bydgoszczy. 
Patrząc przez cały rok tych studiów przez 
mikroskop na tkanki człowieka, sposób ich 
działania, nie można stwierdzić, że Boga nie 
ma. I przez te tkanki i komórki Bóg na swój 
sposób do mnie przemawiał, bo widziałem, 
że to co robię – to jednak nie jest to.

Kapłaństwo od analityki medycznej nie-
wiele się różni, bo też dotyczy wnętrza 
człowieka.
Tylko bardziej duchowo, a nie fizycznie, ale 
nie był to czas stracony, bo dzisiaj przy ca-
łej dyskusji bioetycznej przydaje mi się ta 
wiedza.

Jaki moment na tej analityce medycznej 
był impulsem zwrotnym?
Wszędzie, gdzie wchodziłem do kościoła 
to zazwyczaj była Ewangelia o powołaniu 
uczniów, albo ksiądz mówił w kazaniu o 
kapłaństwie. Doszedłem do wniosku, że 
trzeba spróbować, bo ta myśl nie dawała mi 
spokoju. 

ukończył Ksiądz 6-letnie jednolite magi-
sterskie studia stacjonarne w wyższym 
seminarium duchownym diecezji Byd-
goskiej. to seminarium działa w struk-
turach wydziału teologicznego uam w 
poznaniu. studiował Ksiądz na kierunku 
„teologia”, w specjalności kapłańskiej. 
Jaki był temat pracy magisterskiej?

„Pełnia człowieczeństwa objawiona w Chry-
stusie w teologii Wincentego Granata.”
po sześciu latach kończy się semina-
rium. Jakie wspomnienia pozostaną 
Księdzu z tego okresu?
Seminarium nie jest łatwą szkołą, jeżeli w 
ogóle można powiedzieć, że jest szkołą. 
Tam się doświadcza bardziej tego, że kapła-
nów nie wychowują ludzie, ale wychowuje 
ich sobie sam Pan Bóg i posługuje się przy 
tym ludźmi. Doświadczyliśmy ważnej zmia-
ny, bo mój kurs był ostatnim rocznikiem, 
który mieszkał w seminarium u „duchaczy”. 
Mieszkaliśmy tam przez pierwszy rok stu-
diów. Potem było mi ciężko zaaklimatyzo-
wać się w centrum miasta, bo z domu przy 
Al. Jana Pawła II było blisko do lasu, była 
cisza, nie licząc startujących i lądujących 
samolotów. W seminarium przy ul. Grodz-
kiej jest inaczej. 

czy pozostały też inne wspomnienia do-
tyczące może profesora, współbrata?

Są takie wspomnienia, ale chciałoby się je 
zostawić w sercu. W kapłaństwie potrzebny 
jest drugi kapłan przyjaciel.

Jest takie powiedzenie – „wola Boża i 
kaprys przełożonych”. można było się z 
czymś takim spotkać?
Można się spotkać i czasem trzeba w ka-
prysach przełożonych odnajdywać wolę 
Bożą. W seminarium doświadcza się tego, 
jak Pan Bóg posługuje się ludźmi.

irena pawłowska [i]: czy seminarium 
oferuje wiele możliwości wzrostu du-
chowego? czy jest ich więcej niż semi-
narzysta może sobie przyswoić?
Oferowane jest bardzo duże spektrum 
duchowych doznań i formacji duchowej 
człowieka. Czuwają nad tym Ojcowie du-
chowni. Z seminarzystami, z którymi się 
spotykałem, z Francji, Włoch, czy ze Sta-

nów Zjednoczonych, zauważyłem, że oni 
dopiero odkrywali jak wielką wartość ma 
np. adoracja Najświętszego Sakramentu. 
A u nas adoracja jest praktycznie codzien-
nie. Codziennie mamy mszę świętą, swoich 
spowiedników i spowiedź co dwa tygodnie. 
Ojcowie duchowni czuwają też nad tym, 
żeby nie rzucać alumna od razu na pierw-
szym roku studiów na głęboką wodę, żeby 
się modlił dwadzieścia cztery godziny na 
dobę i czynił nie wiem jak wielkie umartwie-
nia.

[i]: na zachodzie nie ma codziennej 
mszy św. w seminarium?
Spotkałem się z tym. Dokumenty mówią 
jedno, a praktyka co innego. Po trzecim 
roku seminarium byłem na praktyce waka-
cyjnej. Była taka możliwość, żeby wyjechać 
do Lourdes. Praktyka polegała na tym, że 
oprowadzaliśmy tam grupy pielgrzymów. 

To właśnie tam usłyszałem od jednego 
francuskiego seminarzysty, że właśnie im 
wprowadzono adorację Najświętszego 
Sakramentu w wybrane dni tygodnia. I ze 
zdziwieniem zauważył: - „To rzeczywiście 
przynosi owoce”.

26. maja 2012 roku w bydgoskiej kate-
drze, z rąk ks. bpa Jana tyrawy, przyjął 
ks. diakon adam rożniakowski, wraz z 
pięcioma kolegami kursowymi, święce-
nia kapłańskie. z tym dniem zakończył 
się ważny okres w życiu Księdza i zapa-
dły ostateczne decyzje.

Podczas formacji seminaryjnej nie było ła-
two. Człowiekowi wydawało się, że skoro 
idzie do seminarium, to pewne sprawy ma 
już poukładane. Jednak takie sprawy jak 
strata rodzica, zwłaszcza matki, nigdy nie 
są poukładane. Przy okazji doświadczyłem 
tego, że Pan Bóg wykorzystuje takie wyda-
rzenia, by z nich wyprowadzić jakieś dobro. 
To doświadczenie przydaje się też dziś w 
pracy z młodzieżą, która ma podobne pro-
blemy. Śmierci bliskiej osoby nie odbieram 
jako zła, ale jako doświadczenie, które Pan 
Bóg pozwolił mi przepracować w semina-
rium. Dzień święceń był szczególny, ponie-
waż również mój kolega kursowy w zeszłym 
roku stracił mamę.

dwudziestego siódmego maja o 13.00 
była w naszej parafii uroczysta msza św. 
prymicyjna, z asystą księdza probosz-
cza, a po niej udzielił Ksiądz prymicyjne-
go błogosławieństwa. na obrazku pry-
micyjnym umieścił Ksiądz cytat z ewan-
gelii wg św. Jana: Dobry pasterz daje 
życie swoje za owce. (…) Nikt mi go nie 
odbiera, lecz ja sam z siebie je oddaję. 
Mam moc je oddać i mam moc je znów 
odzyskać (J 10, 11.18). dlaczego akurat 
takie motto?
Ten fragment Ewangelii utkwił mi w pamięci 
gdzieś na czwartym roku. Była wtedy nie-
dziela Dobrego Pasterza i czas przed świę-
ceniami diakonatu. Kto czyta Słowo Boże, 
czuje i wie, że czasami jest jakiś fragment 
jakby dla niego. Widzę, że dzisiejsza posłu-
ga kapłańska, to jest oddawanie życia za 
owce. Gdy przyjąłem święcenia diakonatu 
i byłem na rocznej praktyce w parafii Naj-
świętszej Maryi Panny z Góry Karmel w 
Bydgoszczy pracowałem z różnymi ludź-
mi, z małżeństwami, młodzieżą i z dziećmi.  
Patrząc z tej perspektywy, przyglądając się 
życiu kapłanów już bliżej niż jako kleryk, to 
wyraźnie było widać, że posługa kapłana 
jest dosłownie dawaniem swojego życia. 
Czasami kapłanowi - człowiekowi napraw-
dę nic się nie chce. Na przykład: zrobić 
zbiórki ministrantów, pójść do konfesjonału, 
w biurze, bo już ma za sobą tego dnia: dwa 
pogrzeby i jeszcze ślub, a ktoś wcześniej 

Rozmowa miesiąca

u progu KapŁaŃstwa
- z naszym parafianinem - ks. Adamem Rożniakowskim rozmawiają Irena i Mieczysław Pawłowscy
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przyszedł z uwagami i trzeba jeszcze przy-
gotować kazanie. To jest dawanie życia, 
poświęcanie swojego czasu, swojej woli, bo 
to nie ja chcę, tylko Pan Jezus chce, jakby 
stwierdzając: - Chciałeś, no to idź i rób!

[i]: mój duszpasterz akademicki wcze-
śnie stracił rodziców. miał kilkoro ro-
dzeństwa, które zostało rozdane po ro-
dzinie. i postanowił wówczas, że będzie 
miał w życiu dużą rodzinę. gdy został 
księdzem zawsze gromadziło się wokół 
niego wielu ludzi. do dziś spotyka się 
osobami z tamtych lat i mówi, że chciał 
mieć dużą rodzinę i ją ma.
Ja też to widzę, że Pan Bóg działa przez 
moje doświadczenie życiowe. Ksiądz zba-
wia się jako ksiądz. Kapłan idzie do święto-
ści, czyniąc to co powinien robić: prowadzić 
duszpasterstwo, sprawować sakramenty, 
odprawiać mszę świętą, słuchać spowiedzi 
itd. Czasami, i to jest wielkie niebezpieczeń-
stwo, można o tym zapomnieć i rzucić się 
w wir jakiegoś zajęcia, robić coś zupełnie 
innego, co księdzu nie przystoi. Można za-
pomnieć, że ja, od momentu święceń, mam 
się zbawiać jako ksiądz, robiąc to wszystko, 
co ksiądz powinien robić.

to co ksiądz powinien robić?
Zadaniem kapłana jest głosić Ewangelię i 
sprawować sakramenty. Nie ma rozliczać 
się z tego, ilu ludzi ochrzcił, tylko z tego ilu 
ludzi przyprowadził do Boga, co warto po-
wtórzyć za św. Pawłem: „Nie posłał mnie 
Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił 
Ewangelię” (1Kor 1,17) „Biada mi, gdybym 
nie głosił Ewangelii” (1Kor 9,16). Można 
kapłaństwa używać jako środka zarobko-
wego, niestety można. Można kapłaństwo 
przeżywać jako dar i powołanie, jako tajem-
nicę, jak to pisał Jan Paweł II, bo kapłań-
stwo przeżywane w wierze, to dar od Boga, 
ale też tajemnica, również naszej ludzkiej 
grzeszności. Patrząc na tajemnicę kapłań-
stwa widać, że żaden człowiek na jej do-
świadczenie nie zasługuje. Żaden z nas nie 
zasługuje na to, żeby Boga „sprowadzać” 
na Ołtarz, otwierać Niebo, rozgrzeszać itd. 
Kapłaństwo i nie tylko, to jest też kwestia 
używania naszej wolności. Ludzka wolność 
też jest tajemnicą, której my nie jesteśmy 
w stanie zgłębić. Nasza wolność, to naj-
większy dar jaki mamy, następny po darze 
życia. Jest to zarazem największy dramat, 
i jak mi się wydaje - Pana Boga. On wszyst-
ko widzi, patrzy jak my potrafimy, lub nie 
potrafimy, korzystać z wolności.

idźmy dalej. w jakim momencie „do-
padł” Księdza dekret Biskupa mówiący 
o obowiązkach wikariusza w parafii pw. 
św. mikołaja w Łabiszynie?
Jako neoprezbiterzy … czekaliśmy, czeka-
liśmy, bo każdy z nas miał już coś zapla-
nowane, chciał odwiedzić rodzinę itp. I w 
końcu pojechaliśmy do Częstochowy. Wra-
cając z Częstochowy dowiedzieliśmy się, 
że za dwa dni mamy zgłosić się do Kurii po 
odbiór dekretów. Nie wiedziałem jaką para-

fię dostanę - nie było „przecieków”.
w parafii św. mikołaja w Łabiszynie jest 
ogród. Był Ksiądz już w swojej nowej pa-
rafii?
Byłem, nawet już współprowadziłem z księ-
dzem Proboszczem w poniedziałek (trzyna-
stego lipca) procesję fatimską. Ogród jest 
wykorzystywany w pracy duszpasterskiej i 
z tego co widzę, jest również odwiedzany 
przez różne osoby.

ten ogród jest miejscem modlitwy?
Tak. Ksiądz Proboszcz opowiadał mi ile 
pracy włożono, aby ten ogród doprowadzić 
do aktualnego stanu. 

Będąc na rekolekcjach w szczyrku do-
tarła do Księdza tragiczna wiadomość o 

wypadku rodziny ze wspólnoty  Kościo-
ła domowego z naszej parafii. czy tego 
rodzaju wiadomości wpisane są w życie 
księdza?

Są wpisane. Starsi kapłani mówią, że ob-
cowanie ze śmiercią jest powszednim 
„chlebem” księdza. Śmierć jest też zawsze 
okazją duszpasterską. Święty Paweł pisze: 
„Nikt nie żyje dla siebie i nie umiera dla sie-
bie” i nie ma śmierci, która byłaby bezsen-
sowna. Tak samo w tym przypadku śmierć 
Marty i jej dzieci. Śmierć dotyka każdego z 
nas. Musieliśmy podnieść śmierć Marty i jej 
dzieci na trochę wyższy poziom. Pan Bóg 
nam pokazał, że całe nasze życie ma być 
tym nieustannym przechodzeniem z tego, 
co jeszcze gdzieś jest złem, grzechem, 
śmiercią w znaczeniu biblijnym, do tego, co 
jest życiem w ujęciu Pana Jezusa, co jest 
łaską, zbawieniem, cnotą, co jest wywyż-
szaniem ludzkiej natury ponad to, co jest 
grzechem. Pierwszą w życiu Mszę Świętą 
pogrzebową, odprawiłem właśnie za nich, 
w Szczyrku, bo nie było możliwości, by 
przyjechać na pogrzeb. I pierwsza Msza 
Święta jaką tam przeżyliśmy była właśnie 

mszą świętą pogrzebową w ich intencji.
co Ksiądz robi tutaj w Bydgoszczy na 
piaskach, w sanktuarium u matki Bożej 
trzykroć przedziwnej?
Sprzątam. (śmiech). Jestem tu na prośbę 
siostry Marty, która prowadzi dwa turnusy 
rekolekcji dla dziewcząt z gimnazjum i dla 
dziewcząt ze szkoły podstawowej. Przyje-
chałem tutaj posługiwać sakramentalnie 
tym młodym osobom odbywającym reko-
lekcje i przy okazji też „uczyć się młodzie-
ży”, tego co myśli, o czym mówi, czym się 
interesuje. Przy okazji widzę, na jak do-
brym poziomie wiedzy religijnej są niektóre 
dzieciaki i widać jak działa formacja, którą 
siostry przy „szensztacie” prowadzą i jakie 
przynosi owoce.

zmieńmy temat. od momentu święceń 
kapłańskich upłynęło zaledwie kilka ty-
godni. Jak to jest „być księdzem”?
Powiem niepoprawnie po polsku: „fajnie”. 
czy miał Ksiądz jakieś rozterki, niepoko-
je jak to będzie w pracy duszpasterskiej, 
w konfesjonale i w ogóle?
Pierwszy raz usiadłem do konfesjona-
łu rano w rodzinnej parafii, jeszcze przed 
Mszą Świętą prymicyjną. Stwierdziłem, że 
jak teraz nie usiądę, to później będę bał 
się i ... usiadłem i jeszcze nie zdążyłem do-
brze założyć stuły, a już ktoś uklęknął przy 
konfesjonale. Wiadomo, że jest to strach i 
trzeba było mi się po prostu przemóc. Pan 
Bóg daje ludzkie sumienia i ludzkie serca w 
ręce człowiekowi, który też ma swoje wady 
i po prostu się boi. Dziś mogę powiedzieć, 
że już przyzwyczaiłem się do konfesjonału 
i nie sprawia mi on większego problemu, 
przynajmniej na razie. 

Korzystając z okazji zapytam, jakie są 
typowe objawy skrupulanctwa i jak spo-
wiada się skrupulantów?
Często jest ono związane z chorobą psy-
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chiczną. Nauczyli nas w seminarium to roz-
poznawać. Skrupulanctwo to spowiadanie 
się z każdych zachowań, nawet takich, któ-
re nie są grzechem. Jako przykład można 
tu podać, że skrupulant będzie spowiadał 
się na przykład z tego, że - „przechodziłem 
koło kościoła i się nie przeżegnałem”. To 
są objawy skrupulanctwa, bo wiadomo, że 
to nie jest grzechem. Innym symptomem 
jest brak pewności w człowieku, bo wraca 
do poprzedniej spowiedzi, czy na pewno 
te grzechy są odpuszczone, bo ksiądz po-
wiedział to lub tamto. Trzeba wtedy mówić 
krótko, na temat, zadać konkretną pokutę 
i zakazać wracania do grzechów, które już 
są odpuszczone. Koniec, kropka.
zwykle mówi się, że studia wyposaża-
ją w wiedzę teoretyczną i w praktyce 
okazuje się, że niewiele absolwentowi 
dają. dopiero, gdy przyjdzie konkretne 
zmaganie uczy się młody człowiek z do-
świadczenia. czy coś z tego, co Ksiądz 
studiował, przydało się już w pracy dusz-
pasterskiej?
Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem, że – 
„w seminariach uczą jednego, a ty, synek, 
przyjdziesz na parafię, to my cię wszystkie-
go nauczymy od nowa.” Nieprawda! Jest 
coś takiego jak wiedza konieczna, którą 
trzeba zdobyć w każdym „zawodzie”. Le-
karz, nauczyciel i też ksiądz - musi mieć 
wiedzę konieczną. Ksiądz, któremu Pan 
Bóg powierza zadania: w konfesjonale, przy 
chorych, umierających, czy w innych sytu-
acjach życiowych wśród ludzi pełnych bólu, 
nie jest wyjątkiem i też musi posiąść wiedzę 
konieczną. Już na pierwszych prowadzo-
nych przeze mnie rekolekcjach miałem tra-
gedię, gdzie z zasobów wiedzy koniecznej 
trzeba było skorzystać. I powiem jeszcze, 
że kiedy ktoś tej koniecznej wiedzy nie zdo-
będzie to jest ogromne zaniedbanie a wręcz 
grzech zaniedbania. Na skutek braków w 
tej wiedzy robi się później ludziom ogromną 
krzywdę, zwłaszcza w konfesjonale. Więc 
w seminarium trzeba zdobyć pewną wiedzę 
konieczną. Nasz ksiądz Biskup wyjątkowo 
naciska na zdobywanie wiedzy. Gdy byłem 
w seminarium, też się wobec tego wymaga-
nia buntowałem, bo wkradało się lenistwo i 
nie wszystkiego człowiek chciał się uczyć. 
Ale jak człowiek otwiera się na łaskę Pana 
Boga, to Pan Bóg mu bardzo szybko poka-
że, że coś co uważał za bzdurę i coś nie-
potrzebnego, bardzo szybko przydaje się, 
nawet informacje dalekie od kapłaństwa, 
jak np. związane z BHP.
ile drabina powinna mieć szczebli?
Nie wiem. To jakiś kawał?
drabina powinna mieć wszystkie szcze-
ble i wszystkie dobre.
Ha, ha – właśnie. A teraz wiem, że nie mogę 
wejść na krzesło i wkręcić żarówki, bo nie 
mam badań wysokościowych.
Jakie związki łączą Księdza adama z pa-
rafiami najświętszej maryi panny różań-
cowej w wysokiej i parafią najświętszej 

maryi panny z góry Karmel w Bydgosz-
czy?
Z parafią Najświętszej Maryi Panny Różań-
cowej z Wysokiej łączy mnie to, że jej nowy 
Proboszcz był wykładowcą w seminarium, 
wykładał prawo kanoniczne. Po drugie, że 
wikariusz z tej parafii jest moim kolegą z se-
minarium, a poza tym pochodzi z Sierniecz-
ka, więc nasze rodzinne parafie sąsiadują 
ze sobą. Po święceniach, na zaproszenie 
księdza proboszcza Ireneusza Staniszew-
skiego, odprawiłem tam mszę sekundycyj-
ną i podzieliłem się darem błogosławień-
stwa prymicyjnego.
Święty Jan maria Vianney powiedział: 
„nie ma złych kapłanów, są tylko tacy, 
za których wierni za mało się modlą”. 
prawda to?
Hasło to czasami wykorzystywane jest na 
kazaniach, zwłaszcza powołaniowych. Sam 
go używałem, na przykład w takiej formie: 
„Moi drodzy parafianie. Będziecie mieli ta-
kich księży, jakich sobie wymodlicie”. 
Ale ono jest niebezpieczne, bo zwalnia 
księdza z pracy nad sobą, a przynajmniej 
może zwolnić niektórych, ale jest to praw-
da. Powołanie jest zawsze powołaniem 
wymodlonym, i to w każdej parafii. Widać 
to również po naszej parafii. Jednak troska 
rodziny, parafian, Stowarzyszenia Wspiera-
nia Powołań o powołania, nie kończy się na 
święceniach. Trzeba się modlić za księdza 
dalej, bo tak naprawdę po święceniach za-
grożenia istnieją nadal i kapłani dalej po-
trzebują modlitwy.
[i]: choćby „margaretek” (przyp. red.ze-
spół siedmiu osób modli się za wybra-
nego kapłana, każdy innego dnia tygo-
dnia).

Też. To jest wielkie dzieło. Na spotkaniach 
grup Stowarzyszenia Wspierania Powołań 
wielokrotnie powtarzam, że cenna w życiu 
kapłana jest ofiara zwłaszcza tych ludzi, 
którzy modlą się w tej intencji swoim cier-
pieniem. Wielu członków Stowarzyszenia 
Wspierania Powołań, ale i nie tylko tych 
osób, także tych wiernych, którzy są przy-
kuci do łóżka, czy wózka inwalidzkiego, 
a swoje cierpienie, zmaganie z chorobą, 
nierzadko swoją starość, niedołęstwo – 
mówiąc wprost – ofiarują za kapłanów i to 
jest wielka, wielka ofiara, która w najmniej 
oczekiwanym momencie przynosi kapłano-
wi łaskę, przynosi pomoc i światło.
[i]: matka teresa z Kalkuty każdą siostrę 
działającą łączyła z kimś cierpiącym.
Tak jest. 
Ale co mnie łączy z parafią Najświętszej 
Maryi Panny z Góry Karmel w Bydgoszczy? 
To jest mój drugi dom, bowiem pierwszym 
moim domem jest w parafia Matki Boskiej 
Królowej Męczenników. W parafii NMP z 
Góry Karmel przez rok odbywałem roczną 
praktykę duszpasterską. Bardzo zżyłem się 
z pracującymi tam księżmi i parafianami. To 
tam stawiałem swoje pierwsze kroki dusz-
pasterskie. Wiem, że tam zawsze mam 
drzwi otwarte i, że tam również jest mój 
dom. Ksiądz proboszcz Krzysztof Panasiuk 
wiele, ale to wiele dobrego mnie nauczył, to 
właśnie tam doświadczyłem piękna wspól-
noty kapłańskiej.
oznacza to, że może Ksiądz pojawiać się 
tam w porę i nie w porę?
Tak jest, dosłownie. Wiem, że mogę tam 
przyjechać o drugiej w nocy, że drzwi mam 
otwarte, bo jeszcze mam klucz: - Masz tutaj 
swój pokój i możesz przyjeżdżać – upewnił 
mnie w tym przekonaniu ksiądz Proboszcz.
Ważne jest aby umożliwić klerykom, diako-
nom doświadczenie poznania dobrego pro-
boszcza, u którego praktyka duszpasterska 
trwa cały rok. To jest bardzo ważne, żeby 
zaobserwować dobre przykłady i by same-
mu później praktykować te doświadczenia 
i tradycje.
po okresie formacji przychodzi moment 
święceń i wypowiedzenie w tym dniu 
znamiennych słów: „(…) ślubuję memu 
ordynariuszowi cześć i posłuszeń-
stwo”.
Nasi przełożeni, tj. ojcowie duchowni, 
ksiądz Rektor uczyli nas, że na księdza 
Biskupa mamy patrzeć jako na ojca. Wia-
domo, że niektóre decyzje biskupów nie 
są łatwe i naszego Biskupa na pewno też. 
Ważne jest więc, aby na biskupa patrzeć 
tak jak na ojca. Przez każdego z biskupów 
działa Pan Bóg, działa Duch Święty, nawet 
w takich decyzjach jak zmiany wikariuszy 
czy proboszczów.
na mszy św. prymicyjnej nie dało się nie 
zauważyć głębokiego wzruszenia Księ-
dza.
Msza święta prymicyjna jest nie tylko wo-

Ks. adam rożniaKowsKi
Jest naszym parafianinem. Po ukoń-

czeniu szkoły średniej VIII Liceum Ogól-
nokształcącego w Bydgoszczy podjął 
studia na Colegium Medicum UMK w 
Bydgoszczy na kierunku „Analityka me-
dyczna”. Po roku ww. studiów zmienił 
kierunek zainteresowań i rozpoczął stu-
dia teologiczne w Wyższym Seminarium 
Duchownym Diecezji Bydgoskiej działa-
jącego w strukturach Wydziału Teolo-
gicznego UAM w Poznaniu.

W 2012 roku pomyślnie ukończył stu-
dia i po napisaniu pracy magisterskiej 
„Pełnia człowieczeństwa objawiona w 
Chrystusie w teologii Wincentego Gra-
nata” i zdaniu egzaminów przyjął 26 
maja 2012 święcenia kapłańskie z rąk 
ks. bpa Jana Tyrawy.

Dekretem Ordynariusza Diecezji Byd-
goskiej został skierowany, jako wika-
riusz, do pracy duszpasterskiej w parafii 
pw. św. Mikołaja w Łabiszynie.

Lubi pracę z młodzieżą. Odpoczywa 
czynnie nad morzem.
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tum wdzięczności i ofiarą wobec Pana 
Boga, ale też wobec tych wszystkich, którzy 
razem ze mną szli drogą powołania. I my-
ślę, że to zachowanie znamienne jest dla 
wszystkich prymicjantów. Miałem napisane 
na kartce podziękowania, życzenia i wyra-
zy wdzięczności. I położyłem tę kartkę na 
ołtarzu. Wiedziałem jednak, że muszę, od 
serca, podziękować swojemu Tacie i Sio-
strze, i już nie byłem w stanie czytać z kart-
ki. Wiadomo, że najwięcej uwagi poświęca 
się w takiej chwili rodzicom. Dla mnie była 
to szczególna sytuacja, bo Mamie musia-
łem je złożyć patrząc w niebo, a potem gdy 
spojrzałem na tych, którzy żyją - wzruszy-
łem się głęboko. Przez moment nie byłem 
w stanie powiedzieć słowa.

wiodącym tematem wydania naszego 
miesięcznika parafialnego jest „pod-
wyższenie Krzyża Świętego”. w naszym 
sanktuarium będzie to czas triduum 
przygotowującego czas odpustu sank-
tuaryjnego, który przypada piętnastego 

września w święto matki Bożej Bolesnej. 
myśląc o podwyższeniu Krzyża Święte-
go, o czym należałoby pamiętać?
Pomijając całą historię tego święta i odna-
lezienia Krzyża Świętego, myślę, że trzeba 
by było zajrzeć do tych wszystkich tekstów, 
które pojawiają się czy w mszale, czy w lek-
cjonarzu i Ewangeliach na ten dzień. Dla 
mnie jest to święto w środku okresu zwykłe-
go w roku kościelnym, które przypomina, co 
jest centrum naszego zbawienia, i przypo-
mina nam jak wielką jest miłość Pana Boga, 
jak wielką była miłość Pana Jezusa, który 
oddał całego siebie za zbawienie człowie-
ka. Na początku chrześcijaństwa nie uka-
zywano na krzyżu Pana Jezusa, dlatego, 
że było to proste odniesienie do faktu zmar-
twychwstania. Zauważmy, że na ikonach 
prawosławnych, które ilustrują to jedno z 
największych świąt, krzyż jest przedstawia-

ny jako pusty. Chrześcijanin nie może mieć 
wzroku utkwionego w krzyżu bo on jest już 
pusty, chrześcijanin ma wzrok utkwiony w 
niebo ku Zmartwychwstałemu (Dz 1,11).
Jak w polsce świętujemy ten dzień?
W Polsce, mamy rozbudowane nabożeń-
stwo pasyjne. Skupiamy się na Panu Jezu-
sie, nad tym jak cierpiał za nas, za nasze 
grzechy, jaką przeżył mękę: jak krwawił, 
był biczowany i zawisł umęczony na krzy-
żu. Zapominamy jednak, że łącząc nasze 
cierpienia z krzyżem Chrystusa, z dziełem 
zbawienia, naszym celem staje się zmar-
twychwstanie.
czyli jest tak jak powiedział ks. Jan 
twardowski … czternaście przystanków 
smutnych przed jednym wesołym?
W drogach krzyżowych, w nowych kościo-
łach, coraz częściej kończy się je stacją 
piętnastą - Zmartwychwstaniem. Ludzie się 
na to burzą i mówią, że to jest wprowadza-
nie nie wiadomo czego. A może dzisiaj jest 

taka potrzeba i Pan Jezus, przez działania 
duszpasterskie, doprasza się o to, by na-
bożeństwo drogi krzyżowej, kończyła pięt-
nasta stacja i żeby nie pomijać jej także w 
Wielkim Poście. Wielki Post, który mówi o 
nawróceniu, o powstaniu z grzechów, o nie-
skończonym morzu miłosierdzia, pokazuje 
nam, że naszym celem nie jest to, abym za-
wisnął razem z Chrystusem na krzyżu, ale 
żebym razem z Chrystusem z tego krzyża 
został zdjęty i szedł do zmartwychwstania.

[i]: żeby pokazać cel.
Tak jest. Bo nie samo cierpienie jest sen-
sem, jest tylko narzędziem, środkiem i dro-
gą do zmartwychwstania.

dzisiaj mieliśmy szczególną chwilę w 
Bydgoszczy. w parafii pw. św. Łukasza 
na Fordonie, a wczoraj w katedrze przy-
stanęła ikona matki Bożej częstochow-

skiej wędrująca od „oceanu do oceanu”. 
i kilkadziesiąt osób podjęło duchową ad-
opcję. czy zdarzyła się Księdzu ducho-
wa adopcja?
Tak, zdarzyła. Przyjmując pierwszy raz du-
chową adopcję doświadczyłem tego, jak 
później szatan bardzo przeszkadzał w wy-
pełnianiu zobowiązań. Zdarza się, że nagle 
człowiekowi brakuje czasu, pamięci, żeby 
wypełnić zobowiązania modlitewne związa-
ne z adopcją. 

a po czym poznać księdza na plaży?
Po sandałach i skarpetkach?
nie. po „wygniecionych” kolanach.
W tym roku byłem kilka dni nad morzem, 
żeby sobie odpocząć i spotkałem parafian, 
którzy mnie rozpoznali, a ja ich nie. Wra-
cając do pytania powiem, że Kapłan musi 
pamiętać, że jest księdzem zawsze, nawet 
gdy nie nosi sutanny, czy koloratki. Mówi-
łem czasem przekornie do moich kolegów, 
że „ksiądz” to ja piszę w rubryce podatko-
wej. W istocie jestem kapłanem, a zada-
niem kapłana jest składać ofiarę, nie tylko 
sakramentalną. Kapłan musi pamiętać, że 
jest nim w każdej okoliczności życia, nawet 
gdy odpoczywa na plaży czy idzie na za-
kupy.

czego życzyć księdzu na początku jego 
kapłańskiej drogi?
Żeby miał oczy i uszy otwarte. Ale na co? 
Na to, co mówi do niego Pan Bóg, ale przez 
ludzi. Bo wiele Pan Bóg będzie mu chciał 
powiedzieć na nowej parafii, ale i przez lu-
dzi, którzy tam mieszkają.

serdecznie dziękujemy za rozmowę.
I ja dziękuję

od redakcji: 
W dniu 17 sierpnia 2012 roku rozmawiali 
z ks. Adamem Rożniakowskim w sanktu-
arium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na 
Piaskach w Bydgoszczy Irena i Mieczysław 
Pawłowscy. Ks. Adam przekazał PT Czytel-
nikom następujące słowa: 

W duchu wdzięczności wypraszam całej 
Rodzinie parafialnej zdroje łask z Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa. Ufajcie 
mocno Bożemu miłosierdziu. Pamiętam 
o Was w modlitwie. 

Ks. adam rożniakowski
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podwyższenie Krzyża Świętego
W przededniu odpustu w naszym 

Sanktuarium, czyli w dniu 14 września, 
Kościół obchodzi święto Podwyższenia 
Krzyża Świętego. Dzień ten u nas wplata 
się w duchowe przygotowanie do odpustu, 
bo jest to ostatni dzień Triduum, w którym 
będziemy uczestniczyć w adoracji Krzyża. 
Nabożeństwo to będzie poprzedzało Mszę 
św. Będzie ono miało charakter ekspiacji 
za wszystkie grzechy popełnione przeciw 
Krzyżowi Chrystusowemu. 

Krzyż jest dla wielu na świecie czymś 
niewygodnym, dlatego wzmaga się  
pewnego rodzaju walka z krzyżem. Widać 
to także w Polsce. Znamy różne wypowiedzi 
na ten temat. Mimowolnie włączamy się w 
dyskusję, a zdania na ten temat są różne i 
nieraz podzielone. Dlatego potrzebne jest 
takie święto i przebłagalne nabożeństwo. 

Jednak powie ktoś, że krzyż 
wspominamy głównie w Wielki Piątek, 
kiedy zdarzyło się ukrzyżowanie Jezusa. 
Skąd więc to święto we wrześniu? 

Ma ono jednak swe historyczne 
korzenie. Wskazuje też, że z tym Krzyżem 
walczono od początku.

Krzyż Jezusa był otoczony czcią już 
od pierwszych wieków chrześcijaństwa. 
Kościół od początku w Krzyżu widział 
pewnego rodzaju „ołtarz”, na którym Syn 
Boży dokonał zbawienia świata. W roku 
70 Rzymianie zdobyli i zburzyli Jerozolimę 
i Krzyż zaginął. Dopiero po ustaniu 
prześladowań matka cesarza rzymskiego 
Konstantyna kazała go odszukać. Drzewo 
na którym umarł Chrystus znaleziono 14 
września 320 roku i jako relikwie złożono w 
Bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie. 

Święto to ma zatem swoje początki 
wraz z narodzeniem się tradycji znalezienia 
relikwii. Relikwie te, później zrabowane 
przez Persów (w 614 roku), wróciły za 
cesarza Herakliusza w 628 roku. W świecie 
chrześcijańskim zaczęło powstawać 
wiele kościołów pod wezwaniem Krzyża 
Świętego. Wobec tego drewno Krzyża 
dzielono na kawałeczki i rozsyłano im 
jako relikwie. Każda cząstka, tak obficie 
zroszona Najświętszą Krwią Chrystusa 
doznawała i doznaje zawsze szczególnej 
czci. 

Krzyż jako symbol znany był ludzkości 

na wiele wieków przed Chrystusem. 
Pierwszym znanym nam wizerunkiem 
krzyża był krzyż egipski symbolizujący 
nieśmiertelność i wieczność. Krzyż to nie 
tylko symbol zmartwychwstania i życia 
wiecznego. To również symbol naszego 
życia doczesnego. Każdy człowiek na 
ziemi ma swój krzyż, podąża inną drogą 
krzyżową, jest również powołany w inny 
sposób do niesienia krzyża. Jedni czynią 
to samotnie, inni z czyjąś pomocą, jeszcze 
inni, jak Szymon Cyrenejczyk, zostali 
powołani do pomocy w dźwiganiu krzyża 
innym. Krzyż, ten znak chrześcijaństwa, jest 

przede wszystkim symbolem pojednania. 
Jego pionowa belka łączy ludzi z Bogiem, 
zaś pozioma łączy ludzi między sobą.

Krzyż jest nadzieją, jest kotwicą 
wiary i życia. To właśnie płynąca z niego 
nadzieja daje nam siły do pokonywania 
trudów codzienności. Dlatego krzyż co 
dnia powinien nam towarzyszyć w życiu. 
Dlatego wieszamy krzyże w naszych 
domach, szkołach, miejscach pracy, by 
były dla nas ostoją i wsparciem. Zawsze, 
kiedy wydaje nam się, że nie podołamy 

już dalszym zmaganiom, że jesteśmy 
zbyt słabi, by podnieść się kolejny raz po 
upadku, wtedy powinniśmy spojrzeć na 
krzyż. Nie obroni on nas przed wszystkimi 
trudnościami jak różdżka czarodziejska, ale 
da nam siły do ich pokonania. Omawiane 
święto Podwyższenia Krzyża przypomina 
nam wielkie znaczenie Krzyża, jako 
symbolu chrześcijaństwa i uświadamia, że 
tego symbolu nie możemy traktować jako 
elementu dekoracji naszego mieszkania, 
czy miejsca pracy, ani też jako jednego z 
wielu elementów codziennego stroju.

Dlatego walczmy o istnienie krzyża w 
naszym życiu, ale walczmy prawdziwie po 
chrześcijańsku. Orężem chrześcijanina 
jest modlitwa, czyli serdeczna rozmowa 
z Bogiem. Pomocą w tym niech będzie 
dla nas, tu w sanktuarium, wizerunek 
Krzyża, oraz drugi znak - niemy świadek 
zmartwychwstania Chrystusa - Całun 
Turyński, którego wierną kopię mamy 
w parafialnej kaplicy. Niech nasze 
wpatrywanie się w te dwa wizerunki pomoże 
wszystkim otworzyć serca na miłość do 
Boga i ludzi. Przypomnijmy sobie słowa bł. 
Jana Pawła II: „Jezus umarł na krzyżu za 
każdego i każdą z nas. Krzyż jest zatem 
największym i najbardziej wymownym 
znakiem Jego miłosiernej miłości, jedynym 
znakiem zbawienia dla każdego pokolenia 
i całej ludzkości”.

Warto uzmysłowić sobie, że Krzyż 
Chrystusa czci się także czyniąc znak 
tego krzyża. Dotyczy to każdorazowego 
przeżegnania się. Czasem czyni się 
też krzyż nad przedmiotami, kreśląc go 
dłonią. Ma on być wyznaniem naszej wiary 
i sprowadzać Boże błogosławieństwo. 
Zwyczaj ten sięga również pierwszych 
wieków chrześcijaństwa, bowiem pierwsi 
chrześcijanie tym znakiem posługiwali się 
bardzo często. Dziś Kościół zachował go, 
kiedy w liturgii błogosławi wiernych.

Pewnie należy też wiedzieć, że 
zwyczaj uczczenia Krzyża Świętego, jak 
i wspomniane święto, obchodzone są w 
całym świecie chrześcijańskim, zarówno 
w Kościele obrządku zachodniego, jak i 
wschodniego.
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Udział wspólnot w modlitwie różańcowej w październiku 2012 r.:
2 i 15  AKCJA KATOLICKA
9 i 25   APOSTOLSTWO DOBREJ ŚMIERCI
12 i 30  STOWARZySZENIE MUZyCZNE CHÓR „FORDONIA”
24  CKK „WIATRAK”
19 i 26  DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE
22  GRUPA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
11 i 13 GRUPA PIELGRZyMKOWA „PROMIENISTA”
8 i 21  KOŁO PRZyJACIÓŁ RADIA MARyJA
1  LEKTORZy i MINISTRANCI
7 i 20  NADZWyCZAJNI SZAFARZE EUCHARySTII
28 i 31  WSPÓLNOTy DROGI NEOKATECHUMENALNEJ
5 i 16  KOŚCIÓŁ DOMOWy „OAZA RODZIN”

14 i 27  ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTyM
18  REDAKCJA „NA OŚCIEŻ”
6 i 17  STOWARZySZENIE WSPIERANIA POWOŁAŃ
4 i 23  TOWARZySTWO ŚWIĘTEGO WOJCIECHA
10  ZESPÓŁ „SAMEMU BOGU”
3 i 29  ŻyWy RÓŻANIEC

Udział wspólnoty w modlitwie różańcowej dotyczy określone-
go dnia października o 18.00 w kościele parafialnym. 

Szczegóły zostały przedstawione wspólnotom w materiałach 
po Sejmiku Parafialnym. 

Niech udział wspólnot będzie zachętą do tej modlitwy rów-
nież innych parafian, zarówno młodszych, jak też dorosłych  
i starszych.

udziaŁ wspólnot w modlitwie różaŃcoweJ
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W niedzielę pod wieczór 9. września 
br., w surowych ścianach auli Domu Jubi-
leuszowego odbyło się otwarcie wystawy 
Jana Kaji i Jacka Solińskiego pt. „Anioły 
i ludzie”. Na niewykończonych jeszcze 
ścianach  Domu „Wiatraka” zawisły prace 
malarskie. Prezentowany w Domu Jubile-
uszowym Fundacji „Wiatrak” wybór prac 
Jana Kaji i Jacka Solińskiego pt. „Aniołowie 
i ludzie” jest próbą odnalezienia ich nowe-
go spojrzenia na rzeczywistość anielską. 
„Zbliżenie się” do tej tajemnicy wyobrazili 
sobie dwubiegunowo. 

- Z jednej strony chcieliśmy przedsta-
wić wizerunek Anioła jako postać ducho-
wą (nawiązując do bogatej tradycji ange-
lologicznej), a jednocześnie pragnęliśmy 
odnaleźć Anioła w wizerunku człowieka 
– zobaczyć osobę ludzką jako Opiekuna. 
Każdy z nas odczuwa i obrazuje to inaczej. 
Połączenie tych dwóch rozpoznań stanowi 
wspólne przesłanie o Bytach Anielskich. 
Widzieć z miłością i troską bliźnich ozna-

cza wierność swojemu powołaniu. Mieści 
się w tym podstawowe poczucie wzajem-
ności do drugiego człowieka. Co staje się 
wyznacznikiem tego działania? Pozornie 
niewiele – codziennie przekazywana miara 
dobroczynnej obecności - mówią autorzy 
prac - Jan Kaja i Jacek Soliński. Ekspozy-
cję będzie można zwiedzać w niedzielę 16 
września 2012 r. po każdej Mszy św.

W tym samym miejscu odbyło się spo-
tkanie z ks. Franciszkiem Kameckim za-
tytułowane „Usiądź obok”. W nastrojowej 
atmosferze, kilkudziesięciu zebranych wy-
słuchało opowieści ks. Franciszka, utwo-
rów muzycznych i wierszy. Dzieła poety 
deklamowała aktorka Teatru Polskiego w 
Bydgoszczy Alicja Mozga, a całość uświet-
niła muzyka smyczkowa w wykonaniu ze-
społu Eternity Strings Quartet. 

Spotkanie zakończyło zwiedzanie 
Domu Jubileuszowego, któremu przewod-
niczył ks. Krzysztof Buchholz. 

Kh_sF_mp
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usiądź oBoK

pożegnanie lata
W niedzielę 9. września br., pięknego i 

słonecznego dnia, od 9.30 - 14.30 zorgani-
zowano Festyn na pożegnanie lata 
połączony z obchodami Dnia Patronki 
„Wiatraka” Matki Teresy z Kalkuty.

Teren obok parafialnej kaplicy zamienił 
się częściowo w estradę, a po części roz-
kwitł różnokolorowymi namiotami, w których 
wiele się działo. Można było: popatrzeć jak 
powstają ozdoby ze szkła, zabawić się w 
garncarza i spróbować według porzekadła, 
że nie tylko święci garnki lepią. Była moż-
liwość wypróbowania swoich umiejętności 
teatralnych. Można było namalować ma-
rzenia na folii, zrobić zakupy na stoisku z 
dewocjonaliami i kupić cegiełki, wspierając 
budowę Domu Jubileuszowego. Były war-
caby, gra w kółko i krzyżyk oraz origami.

Można było zajrzeć na stoiska z rzeźbą 
z drewna i mydła, odwiedzić i popróbować 
wyrobów w kąciku słodkości, podziwiać 
prace wykonane przez osoby niepełno-
sprawne w ramach Warsztatu Terapii Za-
jęciowej „Wiatrak”, stoisko z biżuterią, 

popcornem, watą cukrową, balonami i za-
bawkami, zagrać na Małej Loterii Fantowej, 
gdzie każdy los wygrywał, a główną nagro-
dą był radioodtwarzacz CD (ta nagroda też 
doczekała się szczęśliwego nabywcy losu). 
Byli uczestnicy Świetlicy Socjoterapeutycz-
nej „Pinokio” prowadzonej przez „Wiatrak”, 
a także gry i zabawy dla dzieci i całych ro-
dzin poprowadzone przez wychowawców 
„Wiatraka”.

Na stoisku wiatrakowym odbywały się 
zapisy na zajęcia pozalekcyjne. Klub Inte-
gracji Społecznej radził jak prawidłowo na-
pisać CV, jak szukać pracy i jak rozmawiać 
z pracodawcą.

Była okazja obejrzeć w akcji Wiatra-
kowców, którzy śpiewali, tańczyli i poka-
zywali wszystko to, czego nauczyli się na 
zajęciach. Na scenie oglądaliśmy, występ 
formacji „Step By Step”, Scholi Parafialnej, 
a także dzieci z Przedszkola Nr 45 w Byd-
goszczy.

sF_mp

czy wiesz czym jest eVs?
Wolontariat Europejski (EVS - ang. Euro-
pean Voluntary Service) powstał po to, by 
wolontariusze mogli zdobywać kompeten-
cje i umiejętności wpływające na ich rozwój 
osobisty i zawodowy poprzez doświadcze-
nia związane z edukacją pozaformalną. 
EVS umożliwia wolontariuszowi lub grupie 
wolontariuszy podjęcie pracy społecznej 
za granicą. 
Kto może zostać wolontariuszem?
W Wolontariacie Europejskim może uczest-
niczyć każdy młody człowiek w wieku od 
18 do 30 lat, w szczególnych przypadkach 
możliwy jest udział młodzieży w wieku 16 
- 17 lat. 
Pobyt długoterminowy w zagranicznej or-
ganizacji trwa od 2 do 12 miesięcy. Dla 
młodzieży z mniejszymi szansami możliwy 
jest udział w projektach krótkoterminowych 
od 2 tygodni do 2 miesięcy.
Z programu sfinansowane są: koszty po-
dróży (90%), zakwaterowanie, wyżywienie, 
ubezpieczenie, wsparcie językowe, trans-
port lokalny, materiały do pracy. Wolonta-
riusz otrzymuje kieszonkowe na własne 
wydatki. 

aktualny projekt
Tegoroczna (druga) wymiana młodzieży pt. 
„EVS is the Best” prowadzona przez Fun-
dację „Wiatrak”, rozpocznie się 21 i potrwa 
do 29 września 2012 r. Przedstawiciele 
różnych organizacji z Hiszpanii, Serbii, Ar-
menii, Portugalii, Gruzji i Polski dzielić się 
będą doświadczeniem z zakresu EVS i za-
chęcać do udziału w nim osoby z Bydgosz-
czy w wieku od 18 do 30 lat.

Program tegorocznego EVS, oprócz od-
wiedzenia bydgoskich liceów, przewiduje 

eVs is 
the Best
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atr to akademia twórczego roz-
woju w „wiatraku” czyli zajęcia po-
zalekcyjne nie tylko dla dzieci i mło-
dzieży!

Po wakacyjnym odpoczynku masz pełno 
sił i motywacji do podjęcia nowych wyzwań, 
a także ochotę spróbowania czegoś nowe-
go, chcesz aktywnie i twórczo spędzać czas 
wolny? To dobrze. W „Wiatraku” przygotowa-
liśmy coś z myślą o Tobie i Twoich potrze-
bach.

Lubisz sport? Polecamy udział w zajęciach 
sportowych. Czekają na Ciebie: piłka nożna, 
siatkówka, tenis ziemny, pływanie pod czuj-
nym okiem instruktora, fitness (specjalnie dla 

pań), a dla osób „główkujących” szachy. 
Lubisz tańczyć? Będzie taniec nowocze-

sny, towarzyski, latino solo oraz rytmika, 
to właśnie przestrzeń rozwoju dla Ciebie! 
Specjalnie dla narzeczonych będzie nauka 
„pierwszego tańca”. 

Muzyka jest Twoją pasją? Członkowie Ze-
społu Popgospelowego Quadrans przyjmą 
Cię do swojego grona. Wolisz grać na instru-
mentach, to jest możliwość zapisania się na 
naukę gry na gitarze oraz keyboard’zie. 

Lubisz podróżować, a brakuje Ci znajo-
mości języka? „Wiatrakowi” lektorzy udzielą 
lekcji z języka angielskiego, niemieckiego, 
hiszpańskiego oraz włoskiego.

Jeśli potrzebujesz fachowego wsparcia w 
przygotowaniu się do egzaminu gimnazjal-
nego i maturalnego, to znajdziesz tu miejsce 
dla siebie. Nasi nauczyciele prowadzą także 
treningi pamięci oraz przygotowują do testów 
szkolnych. 

Interesujesz się sztuką sceniczną? Jeśli 
tak, to mamy coś dla Ciebie! Od tego roku 
uruchamiamy nowy projekt pt: ”Teatr pięk-
nem budowany”. Razem będziemy tworzyć 
spektakl, w którym zagrać może każdy. 

Może jednak wolisz zajęcia plastyczne? 
Nie ma najmniejszego problemu. W Akade-
mii Twórczego Rozwoju odbywać się będą 
zajęcia dla dzieci i młodzieży. „Wiatrakowa” 
świetlica to przestrzeń otwarta dla dzieci i 

młodzieży, gdzie wychowawcy pomagają 
w nauce, prowadzą różnorodne spotkania 
oparte na grach i zabawach. 

Osoby zainteresowane wolontariatem za-
chęcamy do wstąpienia do grupy GPS, czyli 
młodzieży wychowywanej w duchu naucza-
nia bł. Jana Pawła II. W ramach wolontariatu 
będzie udział w ciekawych akcjach, warszta-
tach, wyjazdach oraz możliwość współtwo-
rzenia wydarzeń kulturalnych. 

Osoby niepełnosprawne mogą przyjść 
do nas na warsztaty plastyczne, teatralne i 
muzyczne. Mogą także skorzystać z grupy 
wsparcia, a także miło i twórczo spędzić czas 
w świetlicy.

Młode mamy mogą zapisać swoje dzieci w 
wieku od 2,5 do 5 roku życia do Klubu Przed-
szkolaka, w którym uczymy poprzez zaba-
wę. Więcej informacji www.wiatrak.org.
pl.  W razie pytań dzwoń: tel. 52 32 34 810 
(pn-pt. od 10.00 do 16.00) lub pisz na adres,  
zajęcia@wiatrak.org.pl.      Katarzyna hejda

wiatraKowa atr

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
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utworzenie wielkiej „żywej” mapy z udzia-
łem uczestników projektu i mieszkańców 
Bydgoszczy. Mapa powstanie na płycie 
Starego Rynku. Malować będziemy ją na 
materiale kolorowymi farbami, a osoby, 
które wyrażą chęć udziału staną na obry-
sie kraju, w którym chciałyby odbyć swój 
wolontariat. Wydarzenia z projektu EVS 
oraz plany imprez i spotkań na kolejne 
dni będzie można śledzić na bieżąco na 
stronie Facebook’a pod adresem: http://
www.facebook.com/pages/EVS-is-the-
Best/425074697535009

Kilka słów o tym, co już było
W czasie poprzedniego projektu, który od-
był się w naszym mieście w dniach od 22 
do 28 kwietnia br. , gościliśmy grupy wo-
lontariuszy z Włoch, Gruzji i Ukrainy, którzy 
wspólnie z zagranicznymi wolontariuszami 
pracującymi aktualnie przy Fundacji „Wia-
trak”, oraz z byłymi wolontariuszami z Pol-
ski realizowali projekt pt. „EVS Reunion”.
Przez kilka dni uczestniczyli oni w różnych 
warsztatach i spotkaniach. Odwiedzali 
miejsca pracy wolontariuszy. W „Wiatraku” 
były to Warsztaty Terapii Zajęciowej, „Wia-
trakowy” Klub Przedszkolaka oraz Przed-
szkole „Pod sosnami”.
Podczas spotkania w Urzędzie Miasta (na 
zdjęciach obok) wolontariusze opowiadali 
o swoich doświadczeniach zgromadzo-
nych podczas wolontariatu. 
Efektem spotkania było powstanie pierw-
szego bloga–przewodnika, na którym 
można znaleźć m.in. filmiki o EVS oraz 
wskazówki i informacje dla przyszłych 
wolontariuszy (http://evswise.wordpress.
com/).

Katarzyna hejda
fot. Archiwum „Wiatraka”
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Dla (nie tylko starszych) dzieci

uzupeŁnianKa 
(OPRACOWAł KfAD)

1 n i n A
2 p i r z
3 n A d A
4 p r i K
5 u K i e
6 d r n A
7 m A e r
8 c h A K
9 A g J A
10 T O O J
11 w e r n
12 T r K i
13 B O i A
14 S K e K
15 K L e r
16 d r n A
17 K A e K
18 O Ł c A
19 L e S z
20 m A K A
21 O K w A
22 m O O r
23 p O i n

Kochane dzieci!
Witajcie po wakacjach! Mam nadzieję, 

że udało się Wam odpocząć, bo mnie tak. 
Wakacje to taki czas, kiedy można spró-
bować przybliżyć się do Pana Boga. Wę-
drując po górach, czy idąc na pielgrzymkę 
– szczególnie kierujemy nasze myśli ku 
Niemu.

Tymczasem rozpoczął się nowy rok 
szkolny, niektórzy z nas poszli do przed-
szkola, inni do szkoły. Wiecie, że nauką 
w szkole też można chwalić Pana Boga? 
Wszystko, co robimy, może być na Jego 
chwałę – to zależy od nas.

Wystarczy wzbudzić intencję, a to zna-
czy – pomyśleć: „Panie Boże, nie chce 

mi się dziś odrabiać lekcji, ale dla Twojej 
chwały zrobię zadania domowe.” Nasza 
praca domowa od razu nabierze innego 
sensu i będzie nam łatwiej, z Bożą pomo-
cą. Spróbujcie kiedyś.

Przygotowałem dla Was zagadkę – wyli-
czankę. Jak należy rozwiązać to zadanie? 

Podam Wam liczby, które odpowiadają 
literkom w alfabecie, np. literka „a” to 1, a 
„f” to 9.

23, 21, 32, 1, 18, 12, 7, 4
Słowo, które jest rozwiązaniem, odpo-

wie nam na pytanie: co warto mieć zawsze 
ze sobą, także w szkole?

Z Panem Bogiem
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 14. paź-
dziernika 2012 r. Nadsyłając rozwiązania, 
podajcie swój adres i napiszcie ile macie lat. 

Na autora poprawnych rozwiązań czeka na-
groda - niespodzianka.

Rozwiązania z poprzedniego wydania: Re-
bus: eucharystia; hasło Kropkogramu to Ja-
sna góra.

Wśród autorów prawidłowych rozwiązań z 
poprzedniego wydania szczęście uśmiech-
nęło się do Krzysztofa sprady i Karoli-
ny sprady, zam. w osiu. Nagroda czeka  
w zakrystii.

znaczenie wyrazów 
[1] Buddyjski błogostan [2] Futbolista [3] 
Oscar, lub Nobel [4] Autor piszący nowele i 
powieści [5] Schowanie się [6] Ekipa spor-
towa [7] Ktoś ciągnący się zawsze na końcu 
[8] Zuch ale tylko na pokaz [9] Zbrojne na-
tarcie [10] Lew – autor „Wojny i pokoju” [11] 
Film o Dzikim Zachodzie [12] Lekkie buty 
sportowe [13] Miasto we Włoszech [14] Pio-
nek szachowy jak kiedyś Adam Małysz [15] 
Muzyk w lokalu [16] Sprzęt ze szczeblami 
[17] Mała lampka oliwna [18] Dawniejsza 
choroba zawodowa drukarzy [19] Część 
pługa tnąca ziemię [20] Niewielka dźwignia 
ręczna [21] Jedna z wysp japońskich [22] 
Część komputera z ekranem [23] Bezwy-
znaniowiec.

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 14 
październiKa 2012 r. Losujemy nagrodę 
niespodziankę. 

Hasło uzupełnianki brzmiało: „Każda 
msza to dar od Jezusa”. Nagro-
dę otrzymuje nadzieja pawłowska zam.  
w Kórniku. gratulujemy, nagrodę wyślemy 
pocztą.

Bądźmy czujni
W ostatnich tygodniach, na Kalwarii Byd-

goskiej - Golgocie XX Wieku miały miejsce 
smutne wydarzenia. Przy XII Stacji „Drodze 
do nieba” doszło do kradzieży tablic z brązu 
informujących o przesłaniu Golgoty i o au-
torze, a także małych krzyży na innych sta-
cjach. Przykładowe fotografie przedstawiają 
stan sprzed i po kradzieży na XII Stacji.

Kalwaria jest to miejsce szczególne, uświę-
cone krwią męczeńską obywateli polskich, 
wskazane do objęcia szczególną troską 
przez papieża Jana Pawła II, kiedy przebywał 
w Bydgoszczy. Jest to też miejsce wiecznego 
odpoczynku tych osób, które tu zginęły, ale i 
miejsce szczególnej modlitwy. 

W tym kontekście, wszelkie działania nie-
znanych dotąd osób, polegające na kradzie-
ży, czy innych sposobach niszczenia tego 
miejsca i znajdujących się tu symboli są czy-
nami nagannymi, a dla ludzi wierzących do-
datkowo świętokradczymi. 

Wędrując więc dróżkami Kalwarii, zwróćmy 
uwagę na nietypowe zachowania osób i w ra-
zie podejrzenia zgłośmy nasze spostrzeżenia 
Policji lub Straży Miejskiej.  Fred
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Kompendium (70)

pytania i odpowiedzi

Jan Paweł II w posynodalnej adhortacji 
apostolskiej „Christifideles laici” (33) napi-
sał, że sytuacja aktualna świata i Kościoła 
wymaga, aby każdy uczeń Jezusa osobi-
ście głosił Ewangelię. Nikomu nie wolno 
się uchylać od osobistej odpowiedzi: „Biada 
mi, gdybym nie głosił Ewangelii”! Człowiek 
świecki żyjący w małżeństwie, rodzinie, tam 
przede wszystkim powinien przekazywać 
wiarę, aby wiara ojców naszych była wiarą 
naszych dzieci. 

Wiarę każdy musi zdobyć przez doświad-
czenie, własne zaangażowanie. Nie wystar-
czy więc mówić o Jezusie i Jego nauce. 
Czytając słowa Jezusa wypowiedziane do 
Apostołów: „Idźcie więc i nauczajcie wszyst-
kie narody” (Mt 28,19) w Piśmie Świętym NT 
(wyd. Pallottinum, Poznań 1995), w obja-
śnieniach podano, że dosłownie tekst brzmi: 
„Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie 
narody”. Czynić uczniem to więcej niż na-
uczać. Jest początek roku szkolnego, moż-
na by spytać nauczycieli, na czym polega 
różnica. Nauczać można mówiąc do tłumu, 
głosząc kazania niedzielne. Natomiast, aby 

uczynić kogoś uczniem, potrzebna jest re-
lacja, dialog, zapytanie jak ty to rozumiesz? 
Uczeń sam pisze literki w zeszycie, krzywe 
czy nie, ćwiczy, pojmuje, idzie drogą ucznia 
coraz dalej, aż zdobywa konieczną wiedzę, 
by zostać mistrzem w swoim fachu.

Jakie trzeba spełnić warunki aby stać się 
uczniem Jezusa?

„Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście 
prawdziwie moimi uczniami i poznacie 
prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,31-32). 
Trzeba więc żyć zgodnie ze słowami Ewan-
gelii, ćwiczyć to i uczyć się tego nieustan-
nie. We wspomnianej wyżej adhortacji (34) 
Jan Paweł II napisał, że ludzie świeccy bio-
rą pełny udział w prorockim urzędzie Chry-
stusa. Jednak „mogą spełniać to zadanie 
pod warunkiem, że zdołają przezwyciężyć 
rozdźwięk pomiędzy Ewangelią a własnym 
życiem, nadając wszystkim swoim działa-
niom w rodzinie, w pracy, na polu społecz-
nym spójność właściwą takiemu życiu, które 
czerpie natchnienie z Ewangelii – i w niej 
znajduje siłę do tego, by w pełni się realizo-
wać”.             irena pawłowska

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 (62)
rozdział trzeci

„wierzę w ducha Świętego”
 „wierzę w Święty Kościół powszechny”

Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski
174. dlaczego Kościół jest apostolski?
Kościół jest apostolski ze względu na swoje źródło, ponieważ został zbudowany na „funda-
mencie Apostołów” (Ef 2,20); ze względu na nauczanie, które jest takie samo, co nauczanie 
Apostołów; ze względu na swoją strukturę, ponieważ – aż do powrotu Chrystusa – jest 
nauczany, uświęcany i prowadzony przez Apostołów dzięki tym, którzy są ich następcami, 
biskupami, w jedności z następcą Piotra.
175. na czym polega misja apostołów?
Słowo Apostoł znaczy posłany. Jezus jest Posłanym Ojca. Na początku swego posłania 
przywołał do siebie spośród swoich uczniów Dwunastu i ustanowił ich Apostołami, czyniąc 
ich wybranymi świadkami swego Zmartwychwstania i fundamentami swego Kościoła. Po-
lecił im kontynuować Jego własną misję: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 
20,21) i obiecał, że pozostanie z nimi do skończenia świata.
176. co to jest sukcesja apostolska?
Sukcesja apostolska jest przekazaniem, przez sakrament święceń, misji i władzy Apostołów 
ich następcom, biskupom. Dzięki temu przekazaniu Kościół pozostaje w komunii wiary i życia 
ze swoim początkiem. Jednocześnie w ciągu wieków, na rzecz rozszerzania się Królestwa 
Chrystusa po całej ziemi, wprowadza różne formy apostolstwa. (cdn.)

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

co oznacza dla mnie  
treść przytoczonych tu punktów Kompendium Katechizmu  

Kościoła Katolickiego (KKKK)?

Światowy Dzień Środków Społecznego 
Przekazu obchodzony jest zwykle w Kościele 
Powszechnym w niedzielę przed uroczysto-
ścią Zesłania Ducha Świętego, zaś w Polsce 
w III niedzielę września (w tym roku 16.). Oj-
ciec Święty pisze na ten dzień orędzie, które 
ogłasza 24. stycznia, w dzień wspomnienia 
św. Franciszka Salezego, patrona katolickich 
pisarzy i dziennikarzy. 

Tegoroczne orędzie Benedykta XVI ma 
tytuł „Milczenie i słowo drogą ewangelizacji”. 
W orędziu możemy przeczytać:

(...) Słowo i milczenie. Nauczyć się komu-
nikowania znaczy zdobyć umiejętność słucha-
nia, kontemplacji, a nie tylko mówienia. Jest 
to szczególnie ważne dla tych, którzy pracują 
na polu ewangelizacji: zarówno milczenie, jak 
i słowo są istotnymi i nieodłącznymi elemen-
tami działań podejmowanych przez Kościół 
w dziedzinie środków przekazu, by na nowo 
głosić Chrystusa we współczesnym świecie. 
Maryi, której milczenie „«pozwala słuchać 
Słowa i sprawia, że ono owocuje” (Modlitwa 
z młodzieżą włoską w Loreto, 1-2 września 
2007 r.), zawierzam całe dzieło ewangelizacji, 
prowadzone przez Kościół za pośrednictwem 
środków społecznego przekazu. (...)

Zaś ks. Bogusław Zeman SSP, w reflek-
sji na ten dzień pisze m.in.: (...) W świecie 
komunikacji medialnej nie może zabraknąć 
głosu ludzi wierzących, którzy odważnie da-
dzą świadectwo prawdzie i bez lęku wyznają, 
że Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata, 
drogą, prawdą i życiem każdego człowieka. 
Jezus żyjący w swojej Ewangelii staje pośród 
nas i do nas, grona swoich uczniów, kieruje 
pytanie: „Za kogo Mnie uważasz?”. On czeka 
na odpowiedź daną nie tylko w głębi naszych 
serc, ale chce usłyszeć ją w radiu i telewizji, 
na łamach prasy i w Internecie. Jeśli zanie-
dbamy ten obowiązek dawania świadectwa 
„aż po krańce świata”, jeśli wycofamy się i 
ograniczymy do wspólnot i kościołów parafial-
nych, do bezpiecznego środowiska naszych 
rodzin, w świecie mediów będą rozbrzmiewa-
ły jedynie opinie nieprawdziwe lub nie w pełni 
prawdziwe, opinie kłamliwe, oszczercze, a 
nawet bluźniercze. (...)

Warto nad tymi słowami pomyśleć ... 
antoni

Kiedy słowo i milczenie nawzajem się wykluczają, komuni-
kacja ulega pogorszeniu, bo albo wprawia w stan pewnego 
oszołomienia, albo — przeciwnie — wywołuje chłód; kiedy 
natomiast milczenie i słowo wzajemnie się dopełniają, ko-
munikacja nabiera wartości i znaczenia.

Benedykt XVI,  papież 
z Orędzia na 46. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
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smutna wiadomoŚĆ
Opisywanie wydarzeń roku 2005 roz-

pocznę nie chronologiczne, ale od wyda-
rzenia najważniejszego nie tylko dla naszej 
parafii. 2 kwietnia wieczorem, z ust abpa 
Leonardo Sandro z Watykanu, świat usłyszał 
wiadomość, że o godzinie 21.37 „odszedł do 
domu Ojca” papież Jan Paweł II. Wprawdzie 
liczyliśmy się z chwilą nadejścia tej śmierci, 
bo widzieliśmy Jego chorobę i jej rozwój, 
ale w tych ostatnich dniach przeżywaliśmy 
swoiste „rekolekcje”.

W parafii, na wieść o śmierci Papieża, 
rozdzwoniły się dzwony, a wierni spontanicz-
nie udawali się do kościoła. Już godzinę po 
tej informacji odprawiona została w intencji 
Zmarłego koncelebrowana Msza św. Kościół 
był wypełniony do ostatniego miejsca. 

Po Mszy św. dalej trwaliśmy na modlitwie, 
a nikomu nie spieszyło się do domu. Wnętrze 

świątyni zostało udekorowane portretem 
zmarłego Papieża i została wyłożona Księga 
Kondolencyjna (w której później doliczono 
się ponad 1200 wpisów, zarówno osób po-
jedynczych, jak i całych rodzin). Na zewnątrz 
wywieszono flagi papieskie z kirem.

Nazajutrz, w Uroczystość Miłosierdzia 
Bożego odprawiona została pierwsza Msza 
żałobna. Msze żałobne odprawiano co-
dziennie do czwartku 8 kwietnia włącznie. 
Na każdej z nich kościół był pełen ludzi, a 
podczas Mszy św., przed portretem Jana 
Pawła II wartę honorową pełniła Parafialna 
Straż Marszałkowska, a wierni przy portrecie 
złożyli kilka tysięcy zniczy.

W dniu 9 kwietnia zaplanowano uroczy-
stości pogrzebowe w Rzymie, na które już w 
poniedziałek, 5 kwietnia wyjechała do Rzymu 
pierwsza grupa parafian, W sumie do Rzy-
mu, różnymi środkami lokomocji wyjechało z 
parafii kilka grup, łącznie ponad 500 osób.

W dniu 6 kwietnia, o 20.00 w kościele, 
bracia wspólnot Drogi Neokatechumenalnej 
odśpiewali wspólnie z wiernymi Nieszpo-
ry Żałobne. O tej samej porze studenci 
Duszpasterstwa Akademickiego Martyria” 
zorganizowali na Starym Rynku w Byd-
goszczy Zlot Akademicki, który zgromadził 
ponad 30 tysięcy osób. Wzięły w nim udział 

władze miasta, wojewódzkie i uczelniane. 
Zaś 7 kwietnia młodzi parafianie z Oazy 
Młodzieży prowadzili Drogę Krzyżową w 
Dolinie Śmierci.

Pogrzeb śp. Jana Pawła II odbył się 9 
kwietnia. W świątyni zainstalowany został 
duży ekran, na którym pokazywano trans-
misję z uroczystości w Rzymie i trwano na 
modlitwie. W ten sposób w parafii zgroma-
dziło się około 1500 osób. Dzień później 
w naszym kościele wystąpił z koncertem 
ku czci Jana Pawła II Kwartet Pomorski z 
Bydgoszczy. 

Należałoby jeszcze dodać, że z inicjaty-
wy Sejmiku Parafialnego codziennie, do 2 
października włącznie, dwuminutowe bicie 
parafialnych dzwonów w godzinie śmierci 
Ojca Świętego przypominało o tym smutnym 
wydarzeniu. Śmierć Papieża, Wielkiego 
Rodaka, pokazała naszą jedność i naszą 
przynależność do Kościoła powszechnego. 
Chciałoby się, aby doświadczenie wspólnoty 
parafialnej, narodowej i ogólnoludzkiej prze-
żywane w dniach żałoby trwało stale, nawią-
zując do hasła bieżącego roku kościelnego, 
że „Kościół jest naszym Domem”. (cdn) 

Kfad

Florian zielonKa
Urodził się 29 października 1901 roku w 

Bydgoszczy w rodzinie robotniczej. Jego 
rodzicami byli: ojciec Teodor – pracownik 
obsługujący agregaty produkcyjne w Fa-
bryce Sklejek „Ostwa” i matka Rozalia z 
domu Bączkowska. Oboje byli rodowitymi 
bydgoszczanami i mieszkali przy ulicy Emilii 
Plater 5.

Florian ukończył Szkołę Powszechną w 
pełnym wymiarze i w wieku 16 lat rozpoczął 

naukę zawodu w Warsztatach Kolejowych 
Pierwszej Klasy w Bydgoszczy (dziś PESA 
SA).

Po dojściu do pełnoletności, już w wol-
nej Polsce, podjął pracę na kolei, na stacji 
Bydgoszcz Główna Towarowa w charakte-
rze zwrotniczego i nastawniczego. Pracując 
tam dalej dokształcał się na różnych kur-
sach kolejowych.

W kwietniu 1926 roku ożenił się z Barbarą 
Kalinowską. Po ślubie zamieszkali w miesz-
kaniu dla pracowników PKP przy ulicy Bo-
cianowo. W roku 1929 urodziła im się córka 
Helena, a w 1934 roku syn Henryk.

W 1936 roku Florian podjął pracę na Byd-
goszcz Wschód Towarowa jako dyspozytor 
ruchu towarowego. Zadaniem jego była 
odprawa pociągów (składów i obsługi) na 
magistrali kolejowej Śląsk – Gdynia, oraz 
przyjmowanie i odprawianie pociągów to-
warowych w innych kierunkach. 

W związku ze zmianą miejsca pracy za-
mieszkał z rodziną w budynku kolejowym 
przy ulicy Sygnałowej. Jednocześnie roz-
począł budowę własnego domu przy ulicy 
Przemysłowej. 

Na tym stanowisku pracował do chwili 
aresztowania, czyli do 27 września 1939 
roku. Powodem aresztowania Floriana było 
znalezienie w jednym z podjeżdżających do 
składu pociągu wyprawianym na Śląsk pa-
rowozie kilku egzemplarzy polskich gazet. 
Były to gazety wydane legalnie jeszcze w 
Gdyni z ostatnich dniach sierpnia 1939 roku. 
Niemieccy funkcjonariusze policji kolejowej 
nie obwinili o to maszynisty parowozu, ale 
Floriana Zielonkę, jako w pewnym sensie 
przełożonego prowadzącego pociąg. Zabra-
li go na przesłuchanie do siedziby Gestapo, 
skąd już nie wrócił. Następnego dnia, czyli 

28 września 1939 roku, naczelnik stacji Byd-
goszcz Wschód, już Niemiec, Willy Krausse 
poinformował żonę o zajściu i fakcie, że 
mąż przebywa w Gestapo, a jemu polecono 
zwolnienie go z pracy. Wiadomo było też, że 
już w początkach października był więziony 
w obozie dla internowanych Polaków w by-
łych koszarach przy ulicy Gdańskiej. Obóz 
opuścił w dniu 17 października wywieziony 
w nieznanym kierunku. 

Przez cały czas wojny nie było nic wia-
domo dokąd został wywieziony. Powojen-
ne poszukiwania też nie dawały rezultatu. 
Dopiero w 1947 roku podczas ekshumacji 
zwłok w Dolinie Śmierci rodzina (dzieci) roz-
poznały zwłoki Floriana. Zidentyfikowano go 
po mundurze kolejowym i papierośnicy, któ-
rą otrzymał od żony na 30 urodziny z mono-
gramem „F.Z – 29.X.1931 –Barbara”. Przy 
zwłokach nie było żadnych dokumentów, 
choć w chwili aresztowania zabrał je z sobą 
z miejsca pracy. Ta papierośnica to dziś je-
dyna pamiątka po tragicznie zmarłym, która 
jest w posiadaniu wnuczki. 

Spoczywa na Cmentarzu Nowofarnym 
w Bydgoszczy, gdzie, po Mszy św. za eks-
humowanych w maju 1947 roku na Starym 
Rynku w Bydgoszczy, jego ciało zabrała i 
pochowała rodzina.

Kfad
od autora: 
Powyższe informacje uzyskano z opo-
wiadań pani Stanisławy z Bydgoszczy 
- wnuczki floriana, która jest córką jego 
syna Henryka. Pani Stanisława zgłosiła 
się po przeczytaniu jednego z odcinków 
cyklu „Ludzie z pomnika” publikowanym w 
„Na Oścież”. Rozmowę z Panią Stanisławą 
przeprowadzono w naszym Domu Parafial-
nym 16 maja 2012 roku.

Ludzie z pomnika (160)

O mojej parafii (85)
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11 sierpnia 2012 
Łucja Marianna Lorczak  

ur. 20.06.2012
12 sierpnia 2012 
Oliwia Rygielska  

ur. 1.07.2012
Maksymilian Jacek Smak 

ur. 23.04.2012
Julia Sowa  

ur. 25.06.2012
Maja Helena Gutowska  

ur. 5.06.2012
Michał Kowalczyk  

ur. 25.06.2012
Jan Kornel Wytrwał  

ur. 1.05.2012
Lidia Bukowska  
ur. 29.05.2012

Wiktoria Tabaczyńska  
ur. 19.04.2012

15 sierpnia 2012 
Brian Oliver Słowiński  

ur. 31.08.2011
24 sierpnia 2012 
Lena Konieczny  

ur. 7.10.2011
26 sierpnia 2012 

Jakub Przemysław Kozłowski  
ur. 6.08.2012

Natalia Amelia Dybicz  
ur. 15.05.2012

Nadia Nowakowska  
ur. 16.02.2012
Piotr Cichański  
ur. 20.06.2012
Wiktoria Szwed  
ur. 4.05.2012

z Kancelarii paraFialneJ
chrzty 

Ja ciebie chrzczę:  
w imię ojca i syna  
i ducha Świętego

zmarli 
Błogosławieni, 
którzy umierają  

w panu

Jacek Siennicki  
ur. 25.02.1941 zm. 5.08.2012

Włodzimierz Kruk  
ur. 20.05.1945 zm. 6.08.2012

Janusz Wasielewski  
ur. 28.01.1968 zm. 7.08.2012

Wojciech Iwiński  
ur. 10.04.1951 zm. 11.08.2012

adam Janowicz  
ur. 11.12.1946 zm. 17.08.2012

Irena Kędzierska  
ur. 6.04.1926 zm. 23.08.2012

Janusz Jaworski  
ur. 2.02.1939 zm. 28.08.2012

Zofia Łożyńska  
ur. 15.03.1928 zm. 30.08.2012
Z ksiąg parafialnych 3 września 

2012 r. spisał Krzysztof D.

----------------------------
sprostowanie:

W poprzednim wydaniu „Na Oścież” 
wkradły się błędy w zapisie komuni-
katów „z Kancelarii paraFial-
neJ”. Prawidłowa treść informacji 
winna brzmieć:

chrzty (12 maja 2012) 
Iga Matwiej ur. 17.03.2012

ŚluBy (7 lipca 2012)  
Christer Magnus Hellsing 

Agnieszka Agata Leszczyńska

inFormacJe
saKrament chrztu Św.  
sprawowany jest przy udziale 
wspólnoty parafialnej w czasie nie-
dzielnej Mszy św. o 15.00. Dziec-
ko zgłaszają rodzice w Biurze Pa-
rafialnym podając kandydatów na 
chrzestnych, tj. osoby ochrzczone, 
bierzmowane, praktykujące, mają-
ce ukończone 16 lat (jeżeli żyją w 
małżeństwie musi to być związek 
sakramentalny). Zgłaszając dziec-
ko do Chrztu św. trzeba przedsta-
wić skrócony odpis aktu urodzenia 
dziecka z USC. Katecheza odby-
wa się zawsze przed Chrztem św. 
w sobotę po Mszy św. o 18.30. 
Najbliższe terminy Chrztu św.:  
23 września oraz 14 i 28 paź-
dziernika 2012 r. w niedzielę na 
Mszy św. o 15.00 w kaplicy.
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 przedłożyć 
odpis aktu zgonu z USC.

Śluby 
Ślubuję ci miłość,  

wierność  
i uczciwość  
małżeńską

3 sierpnia 2012
Mateusz Skotarczak 

Agnieszka Ostrowska
11 sierpnia 2012 

Karol Michał Chyła 
Marta Małgorzata Pliszka

18 sierpnia 2012 
Mathien Serge Larquet 

Agnieszka Magdalena Polcyn
Łukasz Wodecki 

Kamila Anna Gozales
24 sierpnia 2012 

Wojciech Sylwester Konieczny 
Sylwia Paruszyńska

Łukasz Rosiński 
Judyta Maria Radosiewicz

25 sierpnia 2012 
Tomasz Andrzej Kasperek 

Iwona Stec
Marcin Aleksander Strug 

Patrycja Hanna Wiśniewska
Łukasz Karaszewski 
Natalia Anna Biernat

Jarosław Krzysztof Jaskólski 
Julia Izabela Radlińska

31 sierpnia 2012 
Tomasz Jerzy Kropisz 
Kamila Jadwiga Bucoń

Z głębokim żalem przyjęliśmy smutną 
wiadomość, że w dniu 17 sierpnia zmarł po 
długiej chorobie nowotworowej Adam Teofil 
Janowicz - nasz brat z Towarzystwa Święte-
go Wojciecha.

Urodził się 11 grudnia 1946 w Toruniu i od 
wielu lat był naszym parafianinem. Od po-
czątku zamieszkania w naszej wspólnocie 
włączył się w nurt budowy świątyni i tej ma-
terialnej i tej duchowej. Dał się też poznać 
jako człowiek prawy i człowiek wiary. 

Był oddanym czcicielem Matki Boskiej. 
Gdy w 1996 roku do parafii miała przybyć 
Matka Boska Fatimska zgłosił się do pomo-
cy w przygotowaniach i był jednym z człon-
ków kilkudziesięcioosobowej grupy wiodą-
cej w tych pracach. Gdy śp. ks. Zygmunt 
Trybowski prosił o zgłaszanie się mężczyzn 
do służby porządkowej podczas tej uroczy-
stości zgłosił się bez wahania. Później z tej 
grupy aktywnych parafian wyłoniona została 
Parafialna Straż Marszałkowska, której był 
członkiem od początku do końca. 

Brał czynny udział w wielu uroczysto-
ściach parafialnych i pozaparafialnych 
oraz pracach na rzecz parafii. Uczestniczył 
szczególnie w pracach służb porządkowych 
w parafii, jak na przykład: Pierwszej Komu-
nii, Żywego Żłóbka, wartach honorowych 
Grobu Pańskiego, rekolekcjach dla szkół 

różnych poziomów nauczania i wielu in-
nych. Uczestniczył w wielu nabożeństwach 
Drogi Krzyżowej w Dolinie Śmierci i w pra-
wie każdym nabożeństwie fatimskim. Pełnił 
obowiązki w ramach Porządkowej Służby 
Kościelnej podczas pielgrzymek papieża 
Jana Pawła II do Gniezna i Bydgoszczy. W 
pracach tych, dla dobra ludzi i Kościoła, dał 
poznać się jako człowiek sumienny i bardzo 
zrównoważony.

W ostatnich latach życia był członkiem 
Towarzystwa Świętego Wojciecha, Żywego 
Różańca i Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

Jego najbardziej umiłowaną modlitwą był 
od początku Różaniec. Był również człon-
kiem Rodziny Szkaplerznej i nosił szkaplerz, 
jako znak wyrażający macierzyńską miłość 
Maryi, oraz nasze przyjęcie i odwzajemnie-
nie tej miłości. 

Ciężka choroba jaką przeżywał nie zała-
mała go. Jak mówił, siły dodaje mu Matka 
Boża. 

Odszedł od nas wypróbowany i zaharto-
wany chrześcijanin i mam nadzieję, że do-
bry orędownik za nami u Pana.

DROGI ADAMIE, SPOCZyWAJ W PO-
KOJU PANA!

sekretarz Koła Towarzystwa  
Świętego Wojciecha przy parafii MBKM

Sonia Murawska  
ur. 15.04.2012

Kornelia Eleonora Klamrowska  
ur. 3.08.2012
Filip Krawisz  

ur. 26.05.2012

zmArLi (30 czerwca 2012) 
Dominik Rymaszewski  

ur. 29.08.2005  zm. 30.06.2012 
Bartosz Rymaszewski  

ur. 19.06.2011  zm. 30.06.2012

przepraszamy

AdAm  
Janowicz

Adam Janowicz podczas błogosławieństwa  
z okazji jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. Jana Andrzejczaka
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13.08 - po Mszy św. o 18.30 odprawiono kolejne Nabożeństwo Fatimskie 
z Procesją Światła.
14.08 - Kościół wspominał św. Maksymiliana Marię Kolbego. Tradycją 
jest, że tego dnia idzie Pielgrzymka Maksymilianowska z kościoła para-
fialnego NSPJ przy Placu Piastowskim w Bydgoszczy do parafii pw. Św. 
Maksymiliana Kolbego na Osowej Górze, w której wzięli udział także nasi 
parafianie.
15.08 - przypadała Uroczystość Wniebowzięcia NMP, jedno z najstarszych 
i największych świąt Maryjnych zwane również Matki Bożej Zielnej, a także 
święto Wojska Polskiego.
17.08 - była okazja spotkania z ikoną Matki Bożej Częstochowskiej wę-
drującą „Od Oceanu do Oceanu” w obronie życia. W Bydgoszczy,  parafii 
pw. św. Łukasza na Forodnie, a poprzedniego dnia w katedrze, spotkali się 
wierni ze swoją Matką. Była okazja do podjęcia duchowej adopcji w obro-
nie życia. Następnym przystankiem wędrówki był Toruń (więcej na stronie: 
http://www.odoceanudooceanu.pl).
26.08 - przypadała uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Włączając 
się w uroczyste obchody tego święta odmówiono Różaniec w intencji na-
szej Ojczyzny o 8.00 i 18.00, a o 21.00 nabożeństwo Maryjne przy obrazie 
Matki Bożej Częstochowskiej w kościele.
od 1.09 zmienił się porządek Mszy św. Wznowiono celebrację Mszy św. o 
17.00 w dni powszednie i w niedzielę (przy okazji przypominamy o niedziel-
nej Mszy św. o 20.00 w kaplicy).
2.09 - Na zakończenie Mszy św. o 11.30 ks. proboszcz Jan Andrzejczak 
poświęcił tornistry uczniom idącym pierwszy raz do szkoły.
3.09 - podczas Mszy św o 8.00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 2012/2013.
4.09 - po wieczornej Mszy św. odbyło się na plebanii spotkanie Sejmiku 
Parafialnego. Omawiano przygotowania do Odpustów: w Sanktuarium 
oraz parafialnego i sprawy bieżące.
8.09 - odbyły się uroczystości ku czci Matki Bożej Piękniej Miłości - Patronki 
naszej Diecezji, którym przewodniczył ks. bp Jan Tyrawa.
9.09 - od 9.30 do 14.00 trwał „Festyn na pożegnanie lata” zorganizowa-
ny przez Fundację „Wiatrak”. * O 17.00 w Domu Jubileuszowym otwar-
to wystawę „Aniołowie i ludzie” oraz odbyło się spotkanie autorskie z ks. 
Franciszkiem Kameckim (więcej na str. 8 i 9).
od 12 do 15.09 - trwał odpust w Sanktuarium Matki Boskiej Królowej 
Męczenników Kalwarii Bydgoskiej Golgoty XX Wieku.
30.09 - o 13.00 będzie celebrowana uroczysta Msza św. w intencji mał-
żeństw obchodzących w tym roku pierwszą, 5, 10, 15, 25 i kolejne „okrą-
głe” rocznice zawarcia związku małżeńskiego. Małżeństwa, które pragną 
uczestniczyć w uroczystości, proszone są o zgłaszanie się po Mszach św. 
w zakrystii lub w kancelarii parafialnej (można też zgłaszać się telefonicz-
nie w czasie urzędowania kancelarii).
od 1.10 rozpoczyna się miesiąc różaŃcowy. Nabożeństwa odpra-
wiane będą każdego dnia o 8.00 w kaplicy i 18.00 w kościele, a dla dzieci 
po Mszy św. o 17.00 (od poniedziałku do piątku)
od 6.10 - w każdą pierwszą sobotę miesiąca, po Mszy św. o 7.00 
Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP i wystawienie 
Najświętszego Sakramentu do 8.30.
7.10 - przypada doroczny XXIX Odpust parafialny. Uroczysta Msza św. od-
pustowa o 18.30.
13.10 - po Mszy św. o 18.30 odprawione zostanie ostatnie w tym roku 
Nabożeństwo Fatimskie.
20.10 - o 18.00 w parafii pw. św. Łukasza na Fordonie odbędzie się dorocz-
ny XX odpust parafialny w łączności z jubileuszem XXV-lecia kapłaństwa 
ks. proboszcza Mirosława Pstrągowskiego. 
21.10 -  o 18.30, w połączeniu z Mszą św., odbędzie się ogólnobydgoska 
inauguracja roku akademickiego z udziałem władz bydgoskich uczelni.
* Dyżur spowiedniczy (wg przyjętego planu) * 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 9.00-17.00 w kaplicy. Intencje mszalne przyj-
mowane są w biurze parafialnym w godzinach urzędowania.

inFormuJemy - zawiadamiamy

znaczenie wyrazów 
poziomo: [1d] Drewniany chodak [2a] Potłuczone cegły [2h] Pokaz 
mody lub widowisko [3d] Biedna kobieta [4a] Znachor i czarownik ple-
mienny [4h] Duży szmat ziemi [5e] Wąwóz, parów [6a] Niejedna w 
talii [6g] Selekcja egzaminacyjna [7e] Wgłębny rysunek [8a] Pasożyt 
w naszych jelitach [8g] Tłuszcz na ziemniakach [9d] Usunięcie usterki 
w urządzeniu [10a] Mylący unik [10h] Hinduski władca [11d] Tkanina 
ozdobna na stole [12a] Druk na tkaninie lub tapecie [12h] Jedność, 
harmonia wzajemna.

pionowo: [a4] Tkanina ze zgrzebnej wełny [B1] Metalowy stop na 
pomniki [B8] Eksport towarów [c4] Z kodem na kopercie [d1] Głos 
morza [d8] Domowy ptak z koralami [e3] Osoba opowiadająca baśnie 
[F1] Klisza fotograficzna [F9] Może być rybacki lub lotniczy [g5] Wiru-
jąca część maszyny [h1] Schodki na statek [h8] Utwór muzyczny dla 
piechoty [J4] Transport towaru do punktu skupu [K1] Usypisko odpa-
dów przy kopalni [K8] Tłuszcz zwierzęcy [l4] Dzierżawca punktu han-
dlowego [m1] Barwa sierści zwierzęcia [m8] Meksykański sukulent.

Odgadnij wyrazy i odczytaj hasło według podanego szyfru. Poszczegól-
ne wyrazy hasła oddzielone są nawiasami. W rozwiązaniu wystarczy 
podać samo hasło. Oto szyfr: [(a6, F12, J4) (e8, F11, K1, F7, l10) 
(F10, c5, J12, m2, h6, d9, l2, c7) (J7, l6, F4) (a7, d8, c7) (d3 F9, 
m12, J5, l7, K6, J2)].
Rozwiązania należy nadsyłać na adres redakcji lub wrzucać do skrzynki 
„Poczty parafialnej” do 14 październiKa 2012 r. Rozwiązanie krzy-
żówki brzmiało: podczas urlopu nie zapominaJ o euchary-
STii. Nagrodę otrzymuje urszula Bortkiewicz, zam. w Bydgoszczy 
przy ul. Berlinga 2. 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)

Skład ukończono i oddano do druku 12. września 2012 r. Następne wydanie „Na Oścież”  
planowane jest 21. października 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 oraz lipca  
i sierpnia; (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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Na kolejnej płaskorzeźbie umieszczonej 
na XII stacji Golgoty widoczny jest napis:

guŁag 
oBozy pracy przymusoweJ 
w zsrr w latach 1923-1987

Nazwa GUŁAG pochodzi od nazwy in-
stytucji zarządzającej tymi obozami, czyli 
„Gławnoje Uprawlenije insprawitielno trudo-
wych Łagieriej kolonij”, co po polsku można 
tłumaczyć Główny Zarząd Poprawczy Obo-
zów Pracy. Instytucja ta otwierała poszcze-
gólne obozy, czyli „łagry”. Były to miejsca 
izolowania i niewolniczej pracy dla osób 
podejrzanych politycznie, do których trafiali 
„chłopi – kułacy”, którzy nie chcieli poddać 
się kolektywizacji, przedstawiciele inteligen-
cji, duchowni, działacze kultury, czy opozy-
cyjni działacze partyjni. Łagry powstawały w 
słabo zaludnionych obszarach ZSRR, gdzie 
planowano budować nowe wielkie obiekty 
przemysłowe, czy transportowe, nowe mia-
sta, w syberyjskich lasach oraz przy istnie-
jących już hutach, kopalniach. Pierwszy taki 
obóz założono w 1923 roku na Wyspach So-
łowieckich (słynne Sołowki). 

Po wybuchu II wojny, a zwłaszcza po 17 
września 1939 roku i na skutek układu Rib-
bentrop – Mołotow, do łagrów wysiedlano 
całe rodziny Polaków zamieszkujących dzi-
siejsze tereny Ukrainy, Białorusi, Litwy, Ło-

twy, a także Podlasia. Można powiedzieć, 
że wielkie wywózki ludności polskiej, miały 
miejsce w lutym i kwietniu 1940 roku, oraz 
wiosną 1942 roku. Były to w przeważającej 
większości wywózki na Syberię, stąd nazwa 
tych osób - „Sybiracy”.

Sieć łagrów składała się w szczytowym 
okresie z kilku tysięcy obozów pracy przy-
musowej, w których panowały skrajnie trud-
ne warunki bytowe, zbliżone do panujących 
w niemieckich obozach koncentracyjnych, a 
umieszczeni w nich ludzie byli przymuszani 
do wycieńczającej, niewolniczej pracy. Ła-
gry Gułagu nigdy przez ich twórców nie były 
uznawane za obozy śmierci, a ich funkcja 
„wychowawcza” spełniania była przez cięż-
ką pracę. Jednak, jak wiadomo, już w czasie 
transportów ginęło wiele tysięcy ludzi, a wy-
czerpująca praca, złe warunki i brak opieki 
lekarskiej, oraz marne wyżywienie były przy-
czyną wielkiej śmiertelności. Przypuszcza 
się, że już w latach 1935 – 1938 w każdym 
łagrze rocznie umierało około 30% obsady. 
Szacuje się, że do 1956 roku liczba ofiar 
śmiertelnych łagrów wyniosła od 40 do 60 
milionów osób.

Po zakończeniu wojny władze sowieckie 
pozwoliły opuścić polskim kobietom i dzie-
ciom łagry wysyłając ich do Polski Ludowej. 
Jednak nie wypuszczano mężczyzn. Mimo 
zakończenia wojny w dalszym ciągu do ła-
grów trafiali Polacy. Zsyłano m.in. powraca-
jących do kraju żołnierzy Armii Andersa, Ar-
mii Krajowej, czy osoby uznane za wrogów 
ustroju. Dla pewnej grupy osób drugi okres 
powrotu do kraju nastąpił po 1956 roku. Mo-
gli z tego przywileju skorzystać ci, którzy mie-
li rodziny w Polsce. 

Łagry zostały ostatecznie zlikwidowane w 
1987 roku. Wielu ludzi, nie mając już po la-
tach pobytu w Rosji dokąd wracać, mieszka 
do dziś w miastach, które sami lub ich ojco-
wie zbudowali, takich jak: Magnitogorsk, No-
rylsk, Workuta, Magdan i inne. Tym milionom 
został poświęcony omawiany krzyż – płasko-
rzeźba.

Kfad, fot. Mieczysław Pawłowski

KRzyże - PłaSKoRzeźBy  XII Stacji Kalwarii Bydgoskiej (23) 

guŁag

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

Jak pogodzić teksty Starego Testamentu mó-
wiące o groźnym i mściwym Jahwe z orędziem 
o miłosiernym Panu?            Krzysztof

Czytając pobieżnie niektóre księgi, czy 
fragmenty Starego Testamentu można od-
nieść wrażenie, że Bóg jest okrutny, groźny 
i mściwy i że nie sposób pogodzić to z obra-
zem Boga, który przekazują nam Ewangelie. 

Nasz błąd polega na tym, że przykładamy 
swoją „miarę”, czyli współczesną mentalność, 
świadomość i kryteria do wydarzeń i sytuacji, 
które dokonywały się w zupełnie innym kon-
tekście społecznym, kulturowy i religijnym, 
kiedy obowiązywały inne zasady, bardzo 
często dla nas dziś niezrozumiałe. Do tego 
bardzo często odczytujemy takie fragmenty 

Starego Testamentu dosłownie, co powoduje 
ich niewłaściwe rozumienie. 

Otóż całe Pismo Święte jest księgą na-
tchnioną i księgą wiary i w tym duchu należy 
ją odczytywać, co nie wyklucza, że opisane 
wydarzenia mają podstawę historyczną, ale 
istotniejsze jest tutaj dla nas przesłanie du-
chowe, z którego wynika, że Bóg nieustannie 
dąży do wyrwania całego rodzaju ludzkiego 
niewoli grzechu, śmierci i szatana dając nam 
swego Syna. 

Chrystus dokonując dzieła paschalnego 
odkrywa tym samym prawdę o nieustannym i 
nieskończonym Bożym miłosierdziu, (którego 
piękny obraz mamy chociażby w przypowie-
ści o synu marnotrawnym. Łk, 15.11-32).

ksiądz  melchisedec odpowiada
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  

10.00 - 17.00  
Bydgoszcz ul. Łochowskiego 4  

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



Opracowanie okładek - Irena i Mieczysław
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9.09.2012 - odbyło się otwarcie okolicznościowej wy-
stawy prac Jacka Solińskiego i Jana Kaji pt. „Aniołowie 
i ludzie” w Domu Jubileuszowym oraz spotkanie z poetą 
ks. Franciszkiem Kameckim

9.09.2012 - w czasie Festynu na pożegnanie lata zorganizowanego przez Fundację „Wiatrak”,  
połączonego ze wspomnieniem patronki bł. Matki Teresy z Kalkuty była okazja do przeżycia wielu radosnych chwil

17.08.2012 - spotkanie wiernych z Matką Bożą wędrującą „od oceanu do oceanu” w parafii pw. św. Łukasza na Fordonie

14 sierpnia 2012 - szła XXIII Pielgrzymka Maksymilianowska z parafii pw. NSPJ do parafii pw. św. Maksymiliana 
Kolbego na Osowej Górze z licznym udziałem wiernych, również z naszej parafii

9.09.2012 - trwa kolportaż cegiełek, który wesprze bu-
dowę Domu Jubileuszowego
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