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Na wielką cierpliwość zostali wystawieni 
nasi Czytelnicy. Po dłuższej przerwie uka-
zuje się nowe wydanie naszego pisma „Na 
Oścież” W tym wydaniu jest  - jak zwykle 
- wiele ważnych tekstów. 

W „Zamyśleniach” ks. Proboszcz pisze o 
nowym, dwuletnim programie poświęconym 
Duchowi Świętemu - Trzeciej Osobie Trójcy 
Świętej. 

Jest też oryginalna forma „rozmowy 
miesiąca”. Tym razem ks. Proboszcz opo-
wiada historię swojego powołania i pracy 
duszpasterskiej - warto przeczytać. Pięknym 
dopowiedzeniem jest kazanie ks. apba Jana 
Pawłowskiego z okazji „niewielkiej” 45-tej 
rocznicy święceń ks. Proboszcza. 

Sporo miejsca zajmuje wybór wydarzeń 
parafialnych z minionego czasu, a także pe-
łen zapis przyjętych sakramentów, tj. chrztu 
(148 parafian), małżeństwa (47 zaślubin) 
oraz posługi wobec zmarłych (81 osób).

Nasza parafia „urodziła drugie dziecko”, a 
jest nim nowa parafia  pw. Świętej  Faustyny 
wydzielona z naszej parafii i znajduje się na 
Osiedlu Eskulapa. Można o tym wydarzeniu 
przeczytać szczegółowy opis.

Jeden z czytelników, zachęcony apelem 
redakcji, odpowiedział pięknym świadec-
twem o śp. ks. Zygmuncie Trybowskim. 
Przeczytanie tego listu to lektura obowiąz-
kowa i zachęta do własnej aktywności w 
tym zakresie. 

Są też informacje na temat „dziejów 
projektów” upiększania naszej bazyliki, 
szczególnie projektu tynkowania. 

Pojawił się nowy odcinek cyklu „Co jest 
grane?” Jest wiele innych tekstó i jest co 
czytać. Dobrych Świąt i lepszego roku 2018 

Fred

 Można nie czytać  ...

w numerze m.in.:
Niewielki jubileusz    (s.  5)
Mam kolegę świętego   (s.  6)
Nowa parafia    (s. 10)
Co jest grane?   (s. 15)
w następnych numerach:
Okiem fotografa Andrzeja Klessy

Proboszczowskie zamyślenia
ROK DUCHA

Nowy rok kościelny 2017/2018 
ogłoszono Rokiem Ducha Świętego

Z pierwszą niedzielą tegorocznego Ad-
wentu rozpoczął się nowy rok liturgiczny i 
kolejny rok duszpasterski. Adwent to, czas 
łaski i czuwania oraz radosnego oczeki-
wania na przyjście Pana. Jezus prosi nas: 
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan 
domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, 
czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By 
niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was 
śpiących. Lecz co wam mówię, do wszyst-
kich mówię: Czuwajcie!

Żyjemy w czasie. Tajemnica Słowa Wcie-
lonego, która wypełnia historię wczoraj, dziś 
i na wieki (por. Hbr 13,8), nie może być 
odsłonięta inaczej, jak tylko w Duchu. Z tej 
racji w pierwszym roku realizacji nowego 
programu duszpasterskiego przyświecać 
nam będą słowa zaczerpnięte z Dziejów 
Apostolskich: Jesteśmy napełnieni Duchem 
Świętym (por. Dz 2,1-4). 

W rozpoczętym roku duszpasterskim 
chcemy otwierać się na osobę Ducha 
Świętego i Jego dary. Niech wzorem dla nas 
będzie św. Jan Paweł II, który od dziecięcych 
lat nie rozstawał się z modlitwą do Ducha 
Świętego.

Tę modlitwę Ojciec święty polecił mło-
dzieży zgromadzonej przy kościele św. 
Anny w Warszawie podczas jego pierwszej 
pielgrzymki do Polski. Powiedział wtedy: 
Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której 
nauczył mnie mój ojciec i pozostańcie jej 
wierni. Jako młodzi duchem, zmobilizowani 
przez papieża, wołajmy często: Veni Sancte 

Spiritus – Przybądź, Duchu Święty!
Rozpoczęty rok kościelny jest czasem 

obecności i zbawczego działania Ducha 
Świętego, który odnawia oblicze ziemi. 
Módlmy się, aby umocnił On i uzdolnił każ-
dego z nas do odnawiania oblicza ziemi; do 
przemieniania naszych wzajemnych relacji 
darem miłości, która jest rozlana w naszych 
sercach przez Ducha Świętego (por. Rz 
5,5). W mocy Ducha czuwajmy i wołajmy: 
Przyjdź, Duchu Święty, odnawiaj nas i 
oblicze ziemi przez czuwających uczniów 
Chrystusa!

W nowym roku liturgicznym przeżywać 
będziemy XXXV rocznice powstania naszej 
parafii i X rocznicę powołania do istnienia 
Sanktuarium Kalwarii Bydgoskiej – Golgoty 
XX wieku. Uroczystości rocznicowe planu-
jemy 7. października 2018 roku. Będziemy 
o tych uroczystościach często wspominać.

Jednak wyjątkową okazją naszego uświę-
cenia będzie 1 września spotkanie z Matką 
Najświętszą w jej znaku cudownego Obrazu 
Jasnogórskiej Pani. Parafia nasza dostąpiła 
zaszczytu powitania w naszej Bydgoskiej 
Diecezji cudownego Wizerunku. Spotkanie 
z Maryją poprzedzą tygodniowe misje święte 
prowadzone przez Ojców Misjonarzy po-
cząwszy od 25 sierpnia 2018 roku. 

Rozpoczęliśmy już w parafii dziewięcio-
miesięczną Nowennę poprzedzającą Uro-
czystość. Zawsze w pierwszy dzień nowego 
miesiąca w połączeniu z wieczorną Mszą 
św. odmawiać będziemy specjalne modlitwy 
przygotowujące nas na spotkanie z Matką 
Bożą. Niech Nowy Rok Kościelny będzie 
dla wszystkich naszych Parafian czasem 
zbawienia.

ks. proboszcz Jan

BOŻE NARODZENIE 2017
Każdego roku Boże Narodzenie jawi się nam jako znak wielkiej miłości Boga do czło-

wieka. W historię świata wkracza Bóg w osobie małej Dzieciny. Przychodzi do człowieka z 
orędziem zbawienia zapisanym w Radosnej Nowinie. W tym Bożym działaniu przy stajence 
betlejemskiej spełnia się człowiek ze swoimi oczekiwaniami, nadziejami, tęsknotą i miłością. 
Bóg, który objawia się człowiekowi, mówi mu: Nie jesteś sam, jestem z tobą, przychodzę 
jako Emmanuel – Bóg z nami. Jestem przy tobie, zwłaszcza gdy jest ci ciężko i źle, gdy 
płaczesz, tęsknisz, gdy pogrążasz się w ciemnościach, gdy nie widzisz już celu, gdy twoja 
miłość osłabła, gdy jesteś samotny, bardzo samotny... Jakże potrzebna jest wówczas radość 
Bożego Narodzenia! Radość najpiękniejsza i zarazem najzwyklejsza w świecie, radość, którą 
przynosi Dziecko. Dziecię, które objawia się jako Słowo Boga. Przychodzi, aby przynieść nam 
nowe łaski, dać siły, światło i moc. 

Jezus Malusieńki, który „leży wśród stajenki”, przynosi człowiekowi zadatek wielkiej 
miłości obejmującej swym ciepłem każdego z nas.

Wszystkim Zacnym Redaktorom „Na oścież”, wszystkim Czytelnikom, Miłośnikom 
Bazyliki Królowej Męczenników życzę z całego kapłańskiego serca błogosławionych  Świąt 
i obfitych darów Bożej Dzieciny i Jego Przenajświętszej Matki Maryi – Naszej Patronki.

ks. proboszcz. Jan Andrzejczak 

str. 1, „Święta Rodzina” z Żywego Żłóbka , fot. Wiesław Kajdasz
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O 45 latach kapłaństwa mówi ks. prałat 
Jan Andrzejczak.

O ŚwięceNiAch

Zostałem wyświęcony w bazylice pryma-
sowskiej w Gnieźnie razem z osiemnastoma 
moimi kolegami kursowymi. Wyświęcił nas 
Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wy-
szyński. Było to dla nas wielkie przeżycie 
duchowe i emocjonalne. Jeszcze przed 
święceniami było osobiste spotkanie wszyst-
kich kleryków, którzy mieli przyjąć święce-
nia kapłańskie z Prymasem Tysiąclecia. Z 
każdym z dziewiętnastu diakonów Prymas 
rozmawiał bardzo długo, przynajmniej pół 
godziny.

Z tej rozmowy zapamiętałem bardzo wie-
le szczegółów. Prymas Tysiąclecia, przy 
sytuacji trudnej w ojczyźnie naszej mówił, 
że kapłan jest sługą Eucharystii, jest sługą 
Słowa, jest szczególnym człowiekiem, który 
w tym skomplikowanym świecie ma przy-
pominać o Chrystusie, o prawdzie Bożej 
Ewangelii, o prawdzie Bożych przykazań. 
Było widać, że sercem tego wyjątkowego 
człowieka – Prymasa Tysiąclecia kierują 
Boże siły, kieruje wewnętrzna, nadprzyro-
dzona moc, ktorą pragnął przekazać nam, 
wtedy młodym diakonom, którzy mieliśmy 
przyjąć święcenia z jego rąk. 

PO ŚwięceNiAch ... MiłOsłAw

Po święceniach zostałem skierowany do 
parafii Św. Jakuba w Miłosławiu, gdzie 
pracowałem dwa lata. Piękna miejscowość, 
znana z historii, w 1905 roku był słynny tam 
bunt dzieci wrzesińskich, które nie chciały 
się uczyć w nie swoim języku. Bunt ten 
rozpoczął się właśnie tam, w Miłosławiu, a 
zakończył się we Wrześni. 

w NAkle u Św. wAwRzyńcA

Po dwóch latach pracy w Miłosławiu otrzy-
małem dekret ks. Prymasa kierujący mnie 
do pracy w parafii Św. Wawrzyńca w Nakle 
nad Notecią, gdzie przez sześć lat wypeł-
niałem funkcję prefekta, czyli kapłana, który 
zajmował się młodzieżą całego Nakła, kate-
chizacją młodzieży, spotkaniami młodzieży 
w grupach nieformalnych. Wtedy największą 
popularnością cieszyła się grupa wspólnot 
oazowych. 

Wielkie wrażenie na nas czynił sługa Boży 
ks. Franciszek Blachnicki. Dwa razy byłem 
na rekolekcjach prowadzonych przez nie-
go w Krościenku. Religia w tym czasie w 
naszym kraju nie cieszyła się wolnością. 
Pamiętam, po przyjeździe do Krościenka 
musieliśmy uciekać, ponieważ była kontrola 
władz bezpieczeństwa. 

Były jakieś dziwne przepisy, które mówiły, 
że nie wolno bez zezwolenia robić żadnych 

zgromadzeń, również religijnych, ale w 
konsekwencji zakończyło się to wszystko 
pozytywnie, rekolekcjami u sługi Bożego 
księdza Franciszka Blachnickiego.

... i DO GNiezNA

Po sześciu latach Ksiądz Prymas skierował 
mnie do pracy w bazylice prymasowskiej 
w Gnieźnie. Czas szczególny, czas, kiedy 
umiera Prymas Tysiąclecia, czas, kiedy jest 
zamach na życie Ojca Świętego Jana Pawła 
II. Będąc wikariuszem w bazylice pryma-
sowskiej przygotowywaliśmy wszystkie uro-
czystości związane z pogrzebem Prymasa 
Tysiąclecia. Pogrzeb odbył się w Warszawie, 
ale uroczystości pogrzebowe, były również 
w Gnieźnie, ponieważ Gniezno było stolicą 
biskupią, gdzie ksiądz Prymas urzędował. 

Później te wszystkie przeżycia związane z 
ingresem nowego księdza kardynała Józefa 
Glempa, pamiętam te wszystkie napięte sy-
tuacje, które towarzyszyły śmierci Prymasa 
Tysiąclecia, wyborowi jego następcy. 

Wszystko przeżywaliśmy w Gnieźnie z mo-
imi przyjaciółmi, z ks. kanonikiem Zenonem 
Rubachem (już nie żyje) i z ks., dzisiaj bisku-
pem, Zbigniewem Kiernikowskim. Wszyscy 
trzej byliśmy wikariuszami w tamtym czasie 
i jak dzisiaj pamiętam tamte przeżycia, które 
były bardzo głębokie, ale i piękne, ponieważ 
rzesze ludzi gromadziły się w bazylice pry-
masowskiej. 

ByDGOszcz,  
BiskuPice-JeRzykOwice ...

Po kilku latach pracy w Gnieźnie zostałem 
skierowany do Fary Bydgoskiej, gdzie no-
minacje na wikariusza biskupiego w Byd-

goszczy otrzymał ks. bp Jan Wiktor Nowak. 
Tutaj pracowałem sześć lat, pełniąc funkcję 
proboszcza bydgoskiej Fary w imieniu bpa 
Jana Nowaka. A później przyszedł czas, 
że zacząłem pracę jako samodzielny pro-
boszcz w Biskupicach w Jerzykowie, trzy 
lata, później czternaście lat jako proboszcz 
czternastotysięcznej parafii w Nakle nad 
Notecią. I w 2004 roku, moja praca rozpo-
częła się tu, w Bydgoszczy, w naszej parafii. 

kieDy tutAJ PRzyszeDłeM ...

Kiedy tutaj przyszedłem, trzeba było konty-
nuować to dzieło, które zapoczątkował śp. 
ks. prałat Zygmunt Trybowski – budowę Kal-
warii Bydgoskiej. Tak sobie wtedy myślałem: 
- Mój Boże, wielki wydatek, wielkie wyzwanie 
budować w Bydgoszczy z prawdziwego 
zdarzenia kalwarię – miejsce, które ma 
przypominać bydgoską Jerozolimę, miejsce, 
gdzie przy czternastu stacjach drogi krzyżo-
wej wierni będą się spotykać i modlić. Tak 
myślałem, że po ludzku to niemożliwe, ale 
z Bożą pomocą ... 

Wystarczyło kilka lat, by to wielkie dzieło 
zapoczątkowane przez mojego poprzed-
nika – księdza Zygmunta doprowadzić do 
szczęśliwego końca. Gdy była świątynia  
i była kalwaria, to naturalnym biegiem rzeczy 
pomyślałem, że koniecznie trzeba by, aby 
ten kościół i kalwaria tworzyły sanktuarium, 
sanktuarium krzyża, sanktuarium golgoty 
bydgoskiej. 

I pamiętam - 7 października 2008 roku wi-
zyta księdza prymasa Józefa Glempa śp. 
Prymasa Polski, tu i te piękne uroczystości, 
związane z ogłoszeniem sanktuarium Kró-
lowej Męczenników i Kalwarii Bydgoskiej.  
A kiedy była świątynia i Kalwaria i sanktu-
arium i to wszystko udało się dzięki dynami-
zmowi rozmaitych wspólnot działających w 
parafii doprowadzić do szczęśliwego końca, 
pomyślałem, że naturalnym biegiem rozwoju 
duchowego tej wspólnoty byłaby bazylika, 
czyli miejsce papieskiego kościoła. Powstała 
Kalwaria Bydgoska jako skutek słów Ojca 
Świętego Jana Pawła II, wypowiedzianych w 
Bydgoszczy 7 czerwca 1999 roku. Potrzeba 
było wielu starań, wiele wysiłków, akceptacji 
Konferencji Episkopatu Polski, żeby można 
było wysłać do Watykanu, do Ojca Świętego 
prośbę o uznanie naszej świątyni, tutejszej 
Kalwarii z sanktuarium jako bazyliki, czyli 
kościoła papieskiego. Ze zwykłej wdzięcz-
ności Janowi Pawłowi II, którego relikwie 
tu mamy, trzeba było, aby i ten tytuł nasza 
świątynia otrzymała. 

DzisiAJ DziękuJę ...

Dzisiaj dziękuję Panu Bogu za wszystkie 
sakramenty sprawowane, za każde wygło-
szone słowo Boże, za każde rekolekcje, 
które przez 45 lat głosiłem, za wszystkie 

Rozmowa miesiąca

DAR  i  tAjemniCA
słowo ks. proboszcza Jana Andrzejczaka wygłoszone w 45 rocznicę święceń kapłańskich
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pobłogosławione związki małżeńskie, 
ochrzczone dzieci, za chorych opatrzonych 
sakramentem na ostatnią drogę, także wielu 
odprowadzonych na drugi brzeg, za te wiele 
lat posługi katechizacji. To już pokaźna 
grupa młodych ludzi, którym jako katecheta 
głosiłem prawdy naszej wiary. A gdzie indy-
widualne rozmowy, kierownictwo duchowe, 
organizowane pielgrzymki, prowadzone gru-
py parafialne w tych wszystkich miejscach, 
w których Pan Bóg pozwolił mi pracować. 

DAR  i tAJeMNicA

Jestem zachwycony tą książką Ojca Świę-
tego Jana Pawła II „Dar i tajemnica” i często 
do tej książki wracam. Ojciec Święty napisał 
tam tak: - „Każde powołanie kapłańskie 
w swojej największej warstwie jest wielką 
tajemnicą, jest darem, który nieskończenie 
przerasta człowieka. Każdy z nas kapłanów 
doświadcza tego wyraźnie w całym swoim 
życiu. Wobec wielkości tego daru czujemy, 
jak bardzo do niego nie dorastamy.” 

Trzeba powiedzieć, że i w moim kapłańskim 
życiu było takich tajemnic wiele i szczegól-
nych darów Bożej opatrzności, z których by 
trzeba wymienić kilka: pierwszym takim da-
rem jest rodzina, z której pochodzę, rodzina 
na wskroś katolicka, przepełniona duchem 
głębokiej wiary, miłości, duchem umiłowania 
Kościoła, duchem umiłowania modlitwy, tra-
dycji narodowych, katolickich, chrześcijań-
skich. Z takiej rodziny pochodzę, zostałem 
wychowany w oparciu o Ewangelię, o Boże 
prawo, o Chrystusowe przykazania. 

Zawsze rodzice moi odmawiali wspólnie 
różaniec, odmawiali wspólnie wieczorne 
modlitwy, jako dziecko i jako młody człowiek 
zawsze razem z siostrami w tych modlitwach 
uczestniczyliśmy. W naszym domu nie było 
kłótni, nie było podniesionych głosów, nie 
było niesnasek, które powodowałyby du-
chowy niepokój czy stres. I za to wzrastanie 
w takim wyjątkowym duchu i wyjątkowej 
wspólnocie dzisiaj Panu Bogu w modlitwie 
i Mszy dziękczynnej bardzo serdecznie 
dziękowałem. Ale w moim życiu były także te 
dwie wyjątkowe osoby: Prymas Tysiąclecia 
i Ojciec Święty Jan Paweł II. 

Prymas Tysiąclecia, pamiętają starsi Polacy, 
jak wiele znaczył ten wyjątkowy człowiek i 
znaczy do dzisiaj w historii naszego narodu. 
Jak wielkie zasługi ma Prymas Tysiąclecia 
dla duchowego rozwoju naszej ojczyzny 
i katolicyzmu w Polsce. Będąc młodym 
księdzem, wiele razy słyszałem, że to, iż 
katolicyzm w Polsce dzisiaj ma taki wymiar 
i takie znamię, jest efektem jego mądrości, 
jego kapłańskiego oddania, jego kapłańskie-
go serca. Pamiętamy te przeżycia nowenny 
tysiąclecia. Pamiętamy, przynajmniej starsi, 
jasnogórskie śluby narodu. Pamiętamy 
peregrynacje po wszystkich parafiach w 
Polsce obrazu Matki Bożej Królowej Polski 
i Jasnogórskiej Pani. I te wszystkie dziewięć 
lat wielkiej nowenny narodowej przed tysiąc-
leciem chrztu Polski. 

To kształtowało naszą duchowość, to kształ-
towało naszą religijność i to wszystko nam, 

młodym ludziom dodawało chęci i skrzydeł, 
by służyć Kościołowi, by służyć Chrystusowi, 
by służyć tej wielkiej wspólnocie Kościoła 
Chrystusowego, tego uczył wielki Prymas 
Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński. 
Jednym z jego uczniów był kardynał Karol 
Wojtyła. Ten człowiek, który w czasie świet-
ności posługi prymasa Wyszyńskiego był 
w jego cieniu, ale później okazało się kim 
został i kim dzisiaj jest w historii Polski i w 
historii Kościoła Powszechnego. Wybory 
Jana Pawła II na stolicę Piotrową i niedłu-
go później zamach na jego życie na Placu 
Św. Piotra. Później czas rekonwalescencji 
i wszystkie pielgrzymki Jana Pawła II do 
Ojczyzny jako czas naszych przepięknych 
rekolekcji narodowych. 

To wszystko bogaciło, uświęcało, to wszyst-
ko pogłębiało ducha miłości Chrystusa 
i Kościoła w naszych sercach młodych 
kapłanów. I jeszcze jeden charyzmat, który 
Pan Bóg pozwolił mi odkryć w swoim ser-
cu, ten Maryjny rys religijności kapłańskiej. 
Ochrzczony w Kłodzku, na Dolnym Śląsku, 

gdzie po wojnie rodzice się przenieśli, 
ojciec z Wrześni, matka z Inowrocławia, 
czyli Wielkopolska, ale urodzony jestem tam 
na Dolnym Śląsku i ochrzczony w parafii 
księży jezuitów, w parafii pod wezwaniem 
„Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny”. 
Później mieszkałem wiele lat w Gnieźnie, 
niecałe 200 metrów od bazyliki prymasow-
skiej, gdzie przyjąłem I Komunię świętą, 
byłem bierzmowany i przyjąłem sakrament 
kapłaństwa. Bazylika prymasowska pod 
wezwaniem „Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny”. 

Ta historia jakby kołem się zatoczyła, że 
będąc związany z bazyliką gnieźnieńską, 
teraz pracuję tu, w bazylice bydgoskiej pod 
wezwaniem Matki Boskiej Królowej Mę-
czenników, jakby Maryja swoim płaszczem 
opieki, dobroci i miłości obejmowała tę moją 
posługę kapłańską i zachęcała do serdecz-

nej troski, by ten rys maryjny kapłańskiego 
posługiwania zawsze mi towarzyszył. 

Z tego bardzo cieszę się i za to Panu Bogu 
dziękuję poprzez Matkę Najświętszą i po-
przez już dziś świętego Jana Pawła II. I ta 
tajemnica mojego kapłaństwa i ten wielki 
dar Bożej miłości są dla mnie dziś szcze-
gólną okazją, bym wobec Najświętszego 
Sakramentu najpiękniej podziękował za 
Bożą Opatrzność, Bożą miłość, ażebym 
podziękował także za tych ludzi, którym 
mogłem służyć i służę, za moich zacnych 
parafian, przyjaciół, znajomych, krewnych, 
ludzi, którzy bardzo często przypominają mi 
o Chrystusie, są wzorem miłości, modlitwy, 
uświęcenia, są wzorem duchowej troski o 
to, by nasze rodziny, parafie były Bogiem 
silne, by były wspólnotami miłości, dobroci, 
by zachęcały do jeszcze większego zaufania 
Chrystusowi. 

Trzeba powiedzieć, że chociaż kapłan 
mieszka sam, to nigdy tej samotności nie 
czuje, bo zawsze ma wokół siebie ludzi, 
którzy pragną spotkań osobistych, modlitew-
nych, liturgicznych, sakramentalnych, spo-
tkań związanych z dzieleniem się słowem 
Bożym. I to jest największa radość, że jest 
dla kogo pracować, jest komu służyć, jest 
Kogo wielbić w tej wspólnocie parafialnej, 
którą tu tworzymy i która oddana jest pod 
opiekę Matki Najświętszej, która przewodzi 
naszej wspólnocie. Bardzo pięknie dziękuję 
za wszystkie życzenia jakie otrzymałem i 
otrzymuję bardzo różną drogą od naszych 
parafian, od wspólnot, dziękuję za serce, za 
modlitwę, za okazaną dobroć i o tę modlitwę 
nadal proszę. 

Jutro mamy nasze kapłańskie spotkanie w 
Grylewie, niedaleko Wągrowca, zostało nas 
jeszcze kilkunastu, trzech moich kolegów 
odeszło do wieczności, część jest już bardzo 
schorowana, ze względu na postępujące 
lata. Chcemy spotkać się tam we wspólnocie 
kapłanów wyświęconych 45 lat temu i jesz-
cze raz podziękować Miłosierdziu Bożemu 
za wyroki Opatrzności dotyczące naszego 
kapłańskiego powołania.

DziękuJę

Dziękuję wspólnotom apostolskim, działają-
cym w parafii, za piękny prezent, który jest 
na ołtarzu, za ornat maryjny, który pragnę 
zostawić w parafii ze specjalną inskrypcją: 
„dar proboszcza na swoje 45-lecie dla 
wspólnoty parafialnej Bazyliki Kalwarii 
Bydgoskiej”. Niech będzie znakiem naszej 
miłości do Matki Najświętszej, i parafian, 
i proboszcza i tego zaufania, które mamy 
wobec Tej, która dała światu Chrystusa, 
a nas chce polecić opiece Swojego Syna. 
Niech Ona nadal będzie naszą wspólną 
Matką, a Chrystus Pan niech nam w swojej 
miłości błogosławi. 

Jeszcze raz dziękuję za dar i tajemnicę 
kapłańskiego powołania, dar miłości Bożej, 
która w sercu kapłana ma wielkie znaczenie, 
jest wielką siłą pozwalającą godnie wypeł-
niać życiowe powołanie. Amen
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Kazanie ks. abpa Jana Pawłowskiego 
wygłoszone 11. czerwca 2017 r., podczas 
mszy św. jubileuszu 45-lecia kapłaństwa 
ks. prałata Jana Andrzejczaka – proboszcza 
parafii Matki Bożej Królowej Męczenników 
i kustosza sanktuarium - bazyliki Królowej 
Męczenników Kalwarii Bydgoskiej - Golgoty 
XX wieku w Bydgoszczy.

księże PRAłAcie,  
JANie kOchANy 

45 lat to nie jest właściwie żaden wielki jubi-
leusz, bo jubileusze w historii zbawienia to 
25, 50, 75, 100, ale 45 to niewielki jubileusz, 
no można powiedzieć, że to takie odliczanie, 
że jeszcze pięć lat brakuje do prawdziwego, 
wielkiego złotego jubileuszu kapłaństwa. 
45 lat małżeństwa nazywa się szafirowymi 
godami. Myślę, że w odniesieniu do kapłań-
stwa, też można tak nazwać tę rocznicę, 
szafirowa rocznica kapłaństwa. Jakby poli-
czyć, to 45 lat to 16.459 dni, więc jeśli jako 
kapłan, każdego dnia odprawiałeś mszę 
świętą, to odliczając Wielkie Piątki, gdy Ko-
ściół Najświętszej ofiary nie sprawuje, zna-
czyłoby, że odprawiłeś ponad 16.400 mszy 
świętych, a przecież niejednokrotnie trzeba 
było odprawić więcej niż jedną dziennie. 
Zatem, ponad szesnaście tysięcy czterysta 
razy czyniłeś święte obrzędy, korzystając z 
tej mocy, jaką Chrystus dał kapłanom, nie 
królom, ani panom, aby oni poświęcali i nam 
grzesznym rozdawali Ciało, krew Pańską. 

A jeśli każdego dnia kapłańskiego żywota 
rozgrzeszyłeś mocą miłosiernego Zbawicie-
la choćby tylko jedną osobę, to znaczy, że 
Chrystus posługując się Tobą przygarnął do 
serca jakieś dwadzieścia, trzydzieści tysięcy 
ludzi, bo przecież nie raz kolejka do Twojego 
konfesjonału i tutaj i w innych świątyniach, 
gdzie pracowałeś, była większa i dłuższa 
niż jedna tylko osoba. 

I tak można by wyliczać ile Komunii roz-
dałeś, ilu chorych nawiedziłeś, ile dzieci 
ochrzciłeś, ile udzieliłeś I Komunii, ile kazań 
powiedziałeś, ile modlitw zaniosłeś w intencji 
powierzonych Ci wiernych i w intencjach 
Kościoła. Przez wszystkie te lata tworzyłeś 
Drogi Janie Kościół, budując w nim komu-
nię, czyli wspólnotę, jedność, a ta kościelna 
wspólnota, komunia miłości bierze swój 
początek z celebrowanej dzisiaj jedności, 
komunii Trójcy Przenajświętszej. 

Ta wielka prawda, że Bóg jest Jeden, ale w 
Trzech Osobach jest jednym z dogmatów 
naszej wiary. Jak to jest możliwe, że Bóg 
jest Jeden, ale w Trzech Osobach? Nie 
wiemy jak to jest możliwe, ale wierzymy, 
że tak jest, bo sam Bóg zechciał nam to 
objawić poprzez dzieje i objawienia Starego 
Testamentu i poprzez ziemską działalność 
Jezusa Chrystusa. Pan Bóg objawił nam, 
że jest Ojcem i Synem i Duchem Świętym 
jednocześnie – jeden Bóg w komunii Trzech 
Osób. A Komunia ta – Boża wspólnota opar-

ta jest na miłości, bo Bóg jest miłością. Ten-
że Bóg chciał się tą miłością z człowiekiem 
podzielić, dlatego stworzył go na swój obraz 
i podobieństwo i dał mu radość wspólnego 
przebywania w raju. A gdy człowiek bardziej 
szatanowi zaufał niż Bogu, gdy zgrzeszył, 
upadł, gdy musiał być wygnany z raju, Bóg 
i tak nie dał za wygraną, bo w swojej miłości 
postanowił go zbawić. Jak nam powiedział 
sam Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii: 
„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego 
Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego 
uwierzy nie zginął, ale miał życie wieczne”. 

Jesteśmy Kochani, Siostry i Bracia, wspól-
notą odkupionych, zbawionych, ale mamy 
zadanie, aby tworzyć tę jedność z Bogiem i 
między nami, tworzyć komunię, wspólnotę, 
tak pięknie to oddaje pieśń eucharystyczna: 
jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak 
niech miłość złączy nas ofiarna, jak ten 
kielich łączy kropel wiele, tak nas Chryste w 

swoim złącz Kościele. Ta jedność Kościoła 
buduje się na fundamencie Apostołów, 
którym sam Pan Jezus zlecił misję paster-
ską, a oni przekazywali i przekazują swoim 
następcom - biskupom. 

Wczoraj uczestniczyłem w święceniach bi-
skupich nowego arcybiskupa białostockiego 
(ks. Tadeusz Wojda). Jakże to wymowne, że 
ten znak nałożenia biskupich rąk na głowę 
Elekta i wypowiedzenia modlitwy sprawia iż 
taki zwykły człowiek staje się następcą Apo-
stołów, staje się dla tamtego białostockiego 
Kościoła znakiem, staje się ojcem, staje się 
przewodnikiem jedności, komunii, miłości. 
Biskupi zaś, stojąc na czele Kościoła die-
cezjalnego sami nie daliby rady, więc mają 
do pomocy kapłanów i diakonów, którym w 
obrzędzie święceń udzielają mocy płynącej 
z kapłaństwa samego Chrystusa. 

Czterdzieści pięć lat temu w bazylice pry-
masów polskich w Gnieźnie, sługa Boży 
Kardynał Stefan Wyszyński włączył Cię, 
Drogi Janie, w kapłaństwo Chrystusa w 
stopniu prezbitera. Wielka to tajemnica i dar 
zadany, by w mocy Trójcy Świętej tworzyć 
wspólnotę, komunię jedności wiernych. W 
poszczególnych miejscach, gdzie potem 
pracowałeś, starałeś się to czynić przez 
te lata jako kapłan, sługa miłości, twórca 
wspólnoty. Musiałeś w jakiś sposób zostawić 
nawet swoją rodzinę po to, by oddać się na 
służbę tej Bożej Rodziny, by być do dyspo-
zycji, by być dla...

Jestem szczęśliwy, że na pewnym etapie tej 
Twojej drogi dane mi było spotkać Ciebie i 
odtąd, przez te minione trzydzieści dwa 
lata idziemy razem w rozmaitych okoliczno-
ściach naszego życia. Dziękując za ten dar 
wraz z Tobą i Twoją wspólnotą Panu Bogu, 
za te lata kapłaństwa dziękuję także Tobie 
za braterską przyjaźń i za wzór tego wszyst-
kiego czego się mogłem nauczyć, dziękuję 
też za wszelką gościnność i życzliwość, za 
to, że jesteś starszym bratem. I dlatego tutaj 
dzisiaj jestem, w drodze do Brzozy, gdzie 
za chwilę mam mieć bierzmowanie. Ale nie 
mogłem tutaj nie być, żeby Tobie powiedzieć 
w imieniu własnym i tych wszystkich, którzy 
tutaj są i tych wszystkich, których spotkałeś 
na drogach kapłaństwa takie zwyczajne 
dziękuję, Bóg zapłać.

Powiedziałem Ci na początku, że 45 lat 
to żaden wielki jubileusz, w małżeństwie 
szafirowe gody, myślę, że w kapłaństwie 
także. Te gody odmierza się kamieniem, 
a szafir ma to do siebie, że to jest jeden z 
najbardziej trwałych kamieni, takich odpor-
nych po diamencie i po rubinie należy do 
najtwardszych i najmocniejszych. 

Zatem bądź odporny, mocny, trwały w ka-
płańskiej miłości i w tej drodze służby ku 
następnym rocznicom i jubileuszom. Szafir 
ma kolor niebieski, kolor nieba, bądź zatem 
zapatrzony w niebo, gdzie Trójca Święta 
trwa w miłości i nas tej miłości uczy, byśmy 
tutaj na ziemi tworzyli wspólnotę ludzi wie-
rzących, miłujących się w Chrystusie. 

Siostry i Bracia, starajmy się wokół nas two-
rzyć niebo w codzienności naszego życia, 
starajmy się chodzić po ziemi zapatrzonymi 
w niebo, tam jest nasza ojczyzna, tam jest 
sens naszego ziemskiego wędrowania, a 
życzenia najlepsze dla Ciebie Janie i dla 
Was Wszystkich wypowiem powtarzając 
słowa św. Pawła z dzisiejszego drugiego 
czytania: „Bracia, radujcie się, dążcie do 
doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, 
bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a 
Bóg miłości i pokoju będzie z Wami. Łaska 
Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca 
i dar jedności w Duchu Świętym niech będą 
z Wami wszystkimi.

Amen
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18 maja obchodziliśmy dzień urodzin 
Karola Wojtyły wybitnego Polaka i Człowie-
ka Kościoła Katolickiego naszych czasów. 
To w 1920 roku urodził się w Wadowicach, 
późniejszy kapłan, biskup, kardynał i papież. 
Dziś jest już świętym Janem Pawłem II. O 
17.00 w naszej kaplicy odprawiona została 
w tej intencji uroczysta Msza św. koncele-
browana. Przewodniczył nasz ks. proboszcz 
Jan, a w koncelebrze byli: ks. Piotr Wa-
chowski i ks. prałat Wojciech Szukalski. Ten 
ostatni powiedział okolicznościową homilię. 
Kaplica była w pełni wypełniona, w tym wielu 
ludzi młodych. 

Po zakończonej Mszy św. niewielu 
uczestników poszło jak zwykle do domu. 
Większość udawała się do Domu Jubile-
uszowego. Tam w wejściu z uśmiechem 
witali nas wolontariusze, GPS-y i kierowali 
do sali widowiskowej. Po zajęciu miejsc w 
lekkim półmroku na scenie był fotel zakryty 
flagą papieską z wiązanką białych róż, a na 
drugim starsza pani oczekiwała, aż wszyscy 
zajmą miejsca. To dla niej tam poszliśmy.

Ks. Krzysztof jako gospodarz miejsca 
przedstawił nam tą osobę. Była to aktorka 
i pedagog z Krakowa, pani Halina Kwiat-
kowska, urodzona w Wadowicach w tym 
samym roku co Karol Wojtyła i razem z nim 
kształcąca się w gimnazjum.

Rozpoczęła swoje wspomnienia recyto-
waniem długiego fragmentu Inwokacji „Pana 
Tadeusza”. Było to tak wyraźnie i pięknie po-
wiedziane, że nawet ktoś nie znający tekstu 
mógł sobie wyobrazić to, co było mówione. 

Po tym wstępie rozpoczęła wspo-
mnienia. Z Karolem Wojtyłą chodziła do 
gimnazjum w Wadowicach. Wprawdzie nie 
do jednej szkoły, gdyż wtedy on chodził do 
gimnazjum męskiego, ona do żeńskiego. 
Obie szkoły z sobą jednak współpracowały, 
tworząc konkursy recytatorskie i wystawia-
jąc mniejsze i większe sztuki teatralne. 

Rychło kierownictwo szkół zauważyło 
talent obojga. Ona grała najważniejsze role 
żeńskie, a Karol męskie. Ta współpraca 
zbliżyła ich do siebie. Przecież trzeba było 
między sobą uzgadniać wiele szczegółów. 
Mimo tego w konkursach recytatorskich była 
twarda rywalizacja. Nie zawsze ta sama 
osoba wygrywała. Jednak choć smutno 
było nie zająć pierwszego miejsca, to nikt 
nie miał żalu do drugiego. - Karol już od 
młodości był bardzo uzdolniony aktorsko, 
mnie przychodziło to trudniej – stwierdziła 
pani Halina. Ten stan trwał do czerwca 1938 
roku, kiedy skończyli swoje gimnazja otrzy-
mując świadectwa dojrzałości.

Karol z ojcem wyprowadził się z Wado-
wic do Krakowa. Od jesieni podjął studia 
polonistyczne na Uniwersytecie Jagielloń-
skim. Równolegle, Halina podjęła studia na 
tym uniwersytecie i zamieszkała w Krakowie 
na stancji. Znowu byli blisko i mogli myśleć 
o pracy teatralnej, z tym, że było ich więcej. 
Swoje wystąpienia przygotowywali w tak 
zwanym „gołębniku”, jak nazywano jedną z 
sal w budynku uniwersytetu. Przygotowali 
i wystawili kilka sztuk, co odbiło się echem 
wśród profesorów i studentów. Karol był 
nie tylko aktorem, ale i reżyserem. Nama-
wiano go, by zamiast polonistyki przeszedł 
na aktorstwo. Jednak rychło się wszystko 
skończyło. 

Wybuchła wojna 1939 roku i studia 
musieli przerwać. W obawie, by ich nie wy-
wieziono na przymusowe roboty do Niemiec 
każdy poszedł w swoją stronę. Karol w 1940 
roku podjął pracę robotnika w kamienioło-
mach fabryki „Solvay”, zaś Halina wróciła do 
Wadowic, gdzie ukończyła kurs krawiecki, 
bo tylko takie „wykształcenie” mogli mieć 
Polacy. Po jego ukończeniu wróciła do 
Krakowa. Trochę szyła, choć była to tylko 
„przykrywka”, że pracuje. W tym też czasie 
zmarł ojciec Karola, który pozostał sam w 
mieszkaniu. Gdy się ponownie spotkali Karol 
wyszedł z propozycją ponownego zajęcia 
się sztuką. Tak powstał tak zwany Teatr 
Rapsodyczny. Wszystko było przygotowy-
wane w domu Karola, który otrzymał miano 
„katakumba”. 

Tam przygotowano różne dzieła klasy-
ków literatury polskiej, choć nie tylko. Sztuki 
recytowano w salonach Polaków, ludzi kultu-
ry Krakowa. Przygotowano m.in. „Fortepian 
Chopina”, „Balladynę” fragmenty „Pana 
Tadeusza” i „Antygonę”. Liczba aktorów była 
różna, zależna od potrzeb. Były to wszystko 
oczywiście spotkania konspiracyjne i miały 
za zadanie przypominać i wzmacniać ducha 
polskości. 

W 1942 roku Karol podjął tajne studia 
filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Plany były szerokie. W tym samym roku 
Karol poinformował wszystkich, że wstę-
puje do konspiracyjnego Arcybiskupiego 
Seminarium Duchownego. To oświadczenie 
wszystkich podłamało, ale zaraz oświadczył, 
że wszystko pójdzie dalej swoją drogą - we-
dług wcześniejszego planu. Próby będą w 
„katakumbie”, a on będzie uczestniczył w 
nich „jak zawsze”. Tak też było prawie do 
końca wojny.

Wielu cieszyło się, że Karol otrzyma 
święcenia kapłańskie, choć niektórzy ża-
łowali, że tak utalentowany aktor wybrał 
inną drogę. - Wszyscy chcieliśmy być na 
Wawelu na święceniach - mówiła dalej Hali-
na. - Jednak mnie nie było dane tam być. W 
dniu święceń - 1 listopada 1945 - urodziłam 
córeczkę Barbarę, której młody ksiądz Karol, 
kilka dni później, udzielił pierwszego w swym 
życiu kapłańskim sakramentu chrztu.

Po wojnie i święceniach nastąpiła 
przerwa w znajomości i spotkaniach. Karol 
wyjechał na dalsze studia do Rzymu. Na-
stępnie powrócił i został wysłany na wiejski 
wikariat. A w następnych latach była praca 
na kolejnych parafiach, wyjazdy z młodzie-
żą, zwłaszcza studencką. Spotykali się oka-
zjonalne. W końcu Karol zostaje biskupem 
pomocniczym.

Od początku kontynuowano spotkania 
z okazji świąt, imienin, urodzin. Awans na 
biskupa ordynariusza i tytuł arcybiskupa. 
Wówczas biskup Wojtyła zapoczątkował 
w okresie Bożego Narodzenia spotkania 
opłatkowe całego gimnazjalnego rocznika 
w pałacu biskupim. Wszyscy absolwenci 
jednak w nich nie uczestniczyli. Wojna nas 
przerzedziła. 

- Tytuł kardynała, Wojtyła zapracowany, 
bo prowadzi wykłady na UJ i KUL-u, ale dla 
swych znajomych miał zawsze czas i miłe 
słowo. W końcu nadchodzi rok 1978 i Karol 
wyjeżdża na konklawe, by – jak się później 
okazało – już nie wrócić. Zostaje papieżem 
przyjmując imię Jan Paweł II. Radość i żal. 
Radość, bo kolega z dziecinnych lat został 
papieżem, ale i żal, bo już nie będzie Karo-

mAm KOlegę świętegO ... 
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Dzisiaj jestem dumna z tego i dziękuję Bogu, że dożyłam czasu mając w swym życiu kolegę 
papieża i świętego, z którym przeżyłam tyle świetnych momentów swego życia. O koledze  
z czasów gimnazjalnych opowiadała pani halina kwiatkowska - koleżanka z czasów gimnazjal-
nych karola wojtyły.
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la blisko nas, tak jak dotąd - „na codzień”. 
Jednak nasze spotkania trwały dalej, choć 
nie takie częste. Za to mieliśmy sobie 
więcej spraw do przekazania, a spotkania 
„rocznika” odbywały się co roku do końca. 
Byliśmy na spotkaniach w środy na Placu 
św. Piotra, często na audiencjach, obiadach, 
zawsze spędzonych radośnie. Będąc w 
Rzymie zawsze spotykałam się z Karolem, 
bo tak mówiliśmy sobie do końca. Pamiętam 
jedno środowe spotkanie z tłumem na Placu 
Świętego Piotra. Karol - Papież wyszedł  
i podszedł do tłumu. W pewnym momencie 
zatrzymał się, przysłonił ręką oczy od słońca 
i skręcił w tłum i podszedł do mnie z okrzy-
kiem - „Halina, co ty tu robisz?”. Asysta jego 
nie wiedziała co ma zrobić, a ja oszołomiona 
zapomniałam języka w gębie.

Na jednym z ostatnich spotkań rocznika 
było nas już zaledwie kilkoro. Wspomina-
liśmy, że tak się wykruszamy, a Papież  
uśmiechając się powiedział: -  „No tak, Was 
coraz mniej, bo wszyscy na emeryturze, tyl-
ko ja jeszcze na niej nie jestem”. Żal mi było 
kiedy przyszła choroba, którą mocno przeży-
łam, a najbardziej nie to, że był chory, tylko 
to, że nie może sobie samodzielnie radzić. 

Byłam na pogrzebie. Modliłam się za 
niego, ale i do Niego. W końcu beatyfikacja 
i kanonizacja. Zawsze modlę się do niego 
w każdej sprawie, bo czyżby mnie, znanej 
koleżanki nie wysłuchał? 

Dzisiaj jestem dumna z tego i dziękuję 
Bogu, że dożyłam czasu mając w swym 
życiu kolegę Papieża i świętego, z którym 
przeżyłam tyle świetnych momentów swego 
życia.

Po każdym wspomnieniu, opowiedzia-
nym epizodzie z jej życia i Karola Wojtyły, 
pani Halina recytowała jakiś utwór pasujący 
do ich wspólnych występów. Ta recytacja 
była rzeczywiście przepiękna. To nie była 
tylko poezja, ale poezja przekazana obra-
zowo. Zaskoczyło mnie bardzo, że osoba w 
tym wieku potrafiła artystyczne recytować 
prawie całego „Króla Ducha” Słowackiego. 
To przecież bardzo trudna poezja.

Spotkanie z Panią Haliną odbywało się 
w kompletnej ciszy i skupieniu, a było to też 
piękne - półtoragodzinne - uniesienie ducha. 
Za ten czas wszyscy na stojąco dziękowali 
jej gromkimi brawami, oraz wielkim bukietem 
kwiatów. Uczestnicy tego spotkania otrzy-
mali na zakończenie od młodzieży kartki 
z rysunkami o Janie Pawle II, na których 
mogliśmy otrzymać autograf od gościa. 

Pani Halina długo jeszcze po zakończe-
niu, mimo wieku, z radością podpisywała 
kartki. Miała też siły na odpowiadanie na 
różne osobiste pytania. Na uwagę zasłu-
guje też jej szczegółowa pamięć o różnych, 
czasami nawet drobnych wydarzeniach ze 
swego życia.

Byłem i nie żałuję. Słyszałem i co zapa-
miętałem, to przekazuję. Choć wszystkich 
usłyszanych słów, przeżyć i wzruszeń opi-
sać się nie da, bo nie ma takiej możliwości.

wasz OBserwator

Już wczesną wiosną 2010 roku pracow-
nicy i wolontariusze „Wiatraka”  pomyśleli 
o zorganizowaniu wielkanocnego koncertu 
dla naszej parafii. Po dyskusjach wybór 
padł na znany zespół Poznańskie Słowiki, 
pod dyrekcją prof. Stefana Stuligrosza (p. 
foto). Po uzgodnieniach ustalono, że koncert 
odbędzie się 18 kwietnia. Data, jak by nie 
patrzeć, dobra, bo to już po świętach, a jesz-
cze w okresie Zmartwychwstania Pana. Miał 
to być koncert religijno-wiosenny. Głównym 
celem było ukazanie, że poprzez Zmar-
twychwstanie Chrystusa zostaliśmy powo-
łani do nowego życia. To prawie tak samo, 
jak z wiosną odradza się do nowego życia 
cała przyroda. Toteż z radością przyjęliśmy 
informację w ogłoszeniach parafialnych o 
takim, niezwykłym przecież koncercie.  

Stało się jednak inaczej. Tragedia z 10 
kwietnia tegoż roku, kiedy to wydarzyła się 
znana nam katastrofa rządowego samolotu 
w Smoleńsku spowodowała niepewność 
koncertu. W kraju ogłoszona żałoba naro-
dowa nie pozwalała na takie coś. Zginęło 
przecież tragicznie 96 osób, na czele z 
Prezydentem Polski Lechem Kaczyńskim i 
Jego małżonką, oraz wiele osób z naczel-
nych władz Państwa. Myśleliśmy, że koncert 
się nie odbędzie. 

Jednak prof. Stuligrosz nie poddał się. 
Szybko, bo mając zaledwie tydzień, wraz z 
swym zespołem zmienił zupełnie program.  
Tuż przed rozpoczęciem, siedząc na wózku 
inwalidzkim, jako dyrygent, powiedział, że 
będzie to koncert pamięci i oddania hołdu 
poległym. Taki też był. W przerwach, między 
poszczególnymi utworami, głos zabierał 
dyrygent, a niejednemu z zebranych spły-
nęła łezka z oka. Koncert zakończył się bez 
wielkich braw i radości. Zakończył się raczej 

w zadumie i żałobie.
Jednak nasze spotkanie na tym się nie 

zakończyło. Tuż przed zakończeniem wy-
szła młodzież z naszego Duszpasterstwa 
Akademickiego „Martyria” przynosząc 96 
zniczy i tyleż samo kartek z nazwiskami 
osób, które zginęły w katastrofie. Podcho-
dzili do przypadkowych osób w kościele i 
wręczali znicz i karteczkę. Krótka informa-
cja, że wszystko będzie znane później, tylko 
trzeba iść ze zniczem. Wyszliśmy z kościoła 
udając się z modlitwą różańcową do XII 
stacji Bydgoskiej Golgoty. Niewielu ludzi 
odchodziło do domów, a były to zwłaszcza 
osoby starsze, które w mroku nie odważyły 
się iść tak daleko. Przy XII stacji osoby 
ze zniczami stanęły wzdłuż muru stacji 
od frontu, a naprzeciw reszta zebranych. 
Jeszcze kilka słów, jeszcze krótka modlitwa 
za zmarłych i swego rodzaju apel poległych. 
Odczytywano głośno nazwiska tragicznie 
zmarłych, o osoba mająca znicz i karteczkę 
z tym nazwiskiem przechodziła pod krzyżem 
na drugą stronę stacji. Nasza XII stacja to 
przecież „Droga do Nieba”. Przejście osoby 
z tym nazwiskiem było symbolem wprowa-
dzenia jej do Nieba, Po modlitwie symbo-
licznie oddawaliśmy tą ofiarę Chrystusowi.

Wzruszające to było i chwała tym, którzy 
„wpadli” na taki pomysł. O tym wzruszeniu 
świadczyło zachowanie się nas po zakoń-
czeniu. W ciszy, bez głośnych rozmów, bez 
śmiechu i krzyków rozchodziliśmy się do 
domu. 

Słowa uznania należą się także dyry-
gentowi, śp. prof. Stefanowi Stuligroszowi 
(będąc u nas miał 90 lat, a zmarł 15.06.2012 
r.). W Polakach potrafił jeszcze raz obudzić 
wzajemną łączność. Tylko na jak długo? 
cdn.      kfAD 

O mojej parafii (109)

kONceRt  
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Rok 2017 został ogłoszony przez papie-
ża Franciszka dla Kościoła Rokiem Jubile-
uszowym. Tym razem „adresatką” jubileuszu 
została Najświętsza Maryja Panna, a rok ten 
to 100-lecie Jej Objawień w Fatimie.

OBJAwieNiA w FAtiMie
Wszyscy to znamy i pamiętamy, że 13. 

maja 1917 roku, w niedzielę, jak zwykle 
zresztą, trójka portugalskich dzieci z niewiel-
kiej ubogiej wioski Fatimy, 10 letnia Lucia 
dos Santos, 9 letni Franciszek Marto i o dwa 
lata młodsza jego siostra Hiacynta Marto 
wyszły z owieczkami do oddalonej około 3 
kilometry Doliny Iria, gdzie było dla zwierząt 
obszerne pastwisko. Idąc zapewne układały 
sobie plan zajęć, kiedy będą odmawiały 
swe modlitwy, kiedy i jak będą się bawiły.  
Gdy usłyszały głos dzwonu z Fatimy na 
Anioł Pański odmówiły modlitwę. W pewnej 
chwili ujrzały piękną postać na pobliskim 
dębie, a dęby tam są niskie i rozłożyste. Jak 
wspominały, była to piękna kilkunastoletnia 
dziewczyna. Zdumiały się, ale zachęcone 
by się zbliżyć, podeszły. Postać nawiązała z 
nimi rozmowę i poleciła, by zawsze 13. dnia 
przez sześć miesięcy tu przybywały. 

Matka Boża dawała im wskazówki. 
Główne Jej polecenia można ująć w sło-
wach: Módlcie się  Różańcem, wierzcie w 
Ewangelię i czyńcie Pokutę. Dawała też 
konkretne wskazówki, jak postępować, by 
zapanował pokój na świecie. Świat, jak i Por-
tugalia był wtedy w okowach wojny. Ostatnie 
widzenie miało miejsce 13 października 
1917 roku zakończone tak zwanym „cudem 
Słońca”, który obserwował zgromadzony 
wielki tłum ludzi. Wtedy to wielu niewiernych 
uwierzyło. Maryja pokazała światu swą moc 
i potęgę Bożą.

Kościół, w osobie biskupa Jose de Silva, 
na polecenie papieża Piusa XI w 13 roku po 
objawieniach, w dniu 13 października 1931 
roku uznał cudowne zdarzenie i zezwolił na 
na kult Maryjny w tym miejscu. Odtąd, nie-
przerwanie, do Fatimy zdąża wielu pątników 
doznając wysłuchania.

PARAFiAlNe szczęŚcie
Również nasza parafia miała szczęście 

od Boga, że w 13 roku swego istnienia 
przybyła do nas pielgrzymująca po Polsce 
Matka Fatimska z swej cudownej figurze 21 
czerwca 1996 roku.

Z radością przyjęliśmy ten fakt, a do 
tego Matka Boża nas uprzywilejowała. Od-

wiedzając kilkanaście parafii w ówczesnej 
Archidiecezji Gnieźnieńskiej u nas była 
najdłużej - całą dobę.

Czas ten był dla nas również najwięk-
szym czasem mobilizacji. Ogromna rzesza 
para fian już długo przedtem zaangażowała 
się w przygotowania. Parafia na dzień powi-
tania była przepięknie udekorowana i widać 
było dekoracje wokół kościoła i w świątyni. 
Takich dekoracji jak tamte, już później nie 
widziałem. Matka Boska mocno pobudziła 

nasze sumienia. Wielu z nas pamięta tę wie-
lotysięczną nocną procesję ulicami naszych 
osiedli z świecami, modlitwą i pieśniami z 
parafii św. Marka do nas. W kościele było 
całonocne Czuwanie przy Maryi. Pamiętam 
te tłumy wiernych modlących się przez całą 
noc. 

Było to wielkie religijne zgromadzenie, 
które jak się wkrótce okazało dało swoje 
owoce. Wprowadzono w parafii każdego 
21 dnia miesiąca tak zwane Dni Fatimskie 
z procesją i różańcem ulicami parafii. W 
procesjach szło zawsze wiele osób, a i 
wielu dołączało po drodze. Rozpoczęła się 
też tradycja nabożeństw majowych przy 
Jej figurze na skwerze, którą ufundowano 
i postawiono na pamiątkę tych wydarzeń. 

Powstały nowe wspólnoty świeckie. 
Po 10 latach nabożeństwa fatimskie, które 
odprawialiśmy każdego 21 dnia miesiąca - 
na wspomnienie pobytu Matki Bożej u nas, 
„dopasowaliśmy” do celebracji mających 
miejsce w Kościele Powszechnym, tj. każ-
dego 13 dnia w miesiącach Jej Objawień od 
maja do października. 

To wszystko trwa do dziś, jednak czy 
tak samo mocno? Może ktoś powiedzieć, to 
inne czasy i inni ludzie, ale Jej zalecenia są 
zawsze aktualne, od ponad 100 lat. Zdaje 
się, że dziś są jeszcze bardziej potrzebne. 
Pomyślmy o tym.

ROk JuBileuszOwy 

Dobrze więc, że mamy Rok Jubile-
uszowy i ks. bp Jan Tyrawa ustanowił  
w Bydgoszczy tak zwany kościół stacyjny, 
tj. kościół parafii Matki Boskiej Fatimskiej 
(patrz foto). Byliśmy w tej świątyni 15 maja 
2017 roku - jako parafianie i pielgrzymi w 
grupie liczącej około 100 osób. Czuło się 
w niej mocno obecność NMP. Ona nas tam 
wysłuchiwała.

Mija Rok Jubileuszowy, a przed nami 
kolejne lata i kolejne Dni Fatimskie w naszej 
parafii. Nie zapominajmy o nich. Przychodź-
my i módlmy się różańcem. Zaufajmy Maryi 
tak, jak budowniczy naszej parafii i kościoła 
parafialnego śp. ks. Zygmunt Trybowski i 
tak jak nasz św. Jan Paweł II wołajmy Totus 
Tuus – Cały Twój. Jestem osobiście przeko-
nany, że Maryja poprzez naszą wiarę i za-
ufanie do Niej, na pewno nas nie zawiedzie.

kfAD

FAtimsKi jUbileUsz
Mija Rok Jubileuszowy objawień Matki Bożej w Fatimie. ksiądz bp Jan tyrawa ustanowił 
w Bydgoszczy tak zwany kościół stacyjny, tj. kościół parafii Matki Boskiej Fatimskiej. 
Byliśmy w tej świątyni 15 maja 2017 roku - jako parafianie i pielgrzymi w grupie liczącej 
około 100 osób. czuło się w niej mocno obecność NMP. Ona nas tam wysłuchiwała.
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Bydgoszcz, 2. maja 2017 r.

szANOwNi PAństwO 

Będąc kilka dni w kraju, bo czasowo 
mieszkam w Irlandii,  dowiedziałem się od 
rodziców, że prosicie o wspomnienia o na-
szym Wielkim Proboszczu świętej pamięci 
księdzu Trybowskim. Mama mówiła mi o 
tym, gdy byliśmy wspólnie przy jego grobie i 
tłumaczyłem córeczce kto tu jest pochowany 
i kim był ten człowiek.

Bardzo się cieszę z tego pomysłu, bo 
to był niezwykły człowiek i kapłan. Zasłużył 
sobie na to, by pamięć o nim nie zagasła, 
by przyszłe pokolenia wiedziały o nim jak 
najwięcej. 

PRzyByłeM JAkO DzieckO

Do parafii przybyłem z rodzicami jako 
prawie trzy letnie dziecko w 1985 roku. 
Z początków niewiele pamiętam, ale że 
chodziliśmy do kapliczki w miejscu dzisiej-
szego Wiatraka, to już pamiętam. Wtedy też 
poznawałem, że ks. Trybowski jest naszym 
proboszczem. Jednak bardziej z nim się 
zapoznałem, gdy rozpoczęliśmy chodzić na 
nauki przed I Komunią. Prowadził nas naj-
pierw ksiadz Mirek Bużan, później ks. Cyl, 
chyba Tomasz. Jednak z księdzem probosz-
czem mieliśmy dość częste kontakty. Przed 
nauką, gdy „lataliśmy” wokół często chodził, 
rozmawiał z nami. Pamiętam ten jego lekki 
uśmiech i taki kojący głos. Było w naszej gru-
pie kilku chłopaków i parę dziewczyn, które 
po prostu zachowywały się niezbyt godnie. 
Zapamiętałem takie zdarzenie, jak pewnego 
dnia chłopacy zaczęli się o coś sprzeczać 
z dziewczynami. Doszło do wulgarnych 
wyzwisk ze strony dziewczyn  Zza węgła 
wyszedł Proboszcz. Myśleliśmy, że będzie 
draka. On jednak podszedł do nich mówiąc: 
- Pomyślcie jak wy się zachowujecie. Tam 
w środku jest Pan Jezus. On to wszystko 
słyszy. On was kocha, a wy go obrażacie 
i chcecie być przyjętymi? To wstyd przed 
ludźmi i przed Jezusem. Nie róbcie tego 
więcej, a raczej pomódlcie się. Pomodlimy 
się razem do Matki Bożej i wspólnie, z tymi 
kłótliwymi również. Odmówił z nami Zdrowaś 
Maryjo. Kłótnia ucichła. Jedna z dziewczyn 
powiedziała gdy odszedł: - To prawdziwy 
ksiądz Bozinka. Od tego czasu zaczęliśmy 
coraz częściej używać tego przydomku. 
Wiem, że po jakimś czasie przydomek ten 
był również mówiony przez wielu parafian.. 
Świadczyły o tym mówione po jego śmierci 
te słowa przez księdza Krzysztofa. 

Przypominam sobie, jak ksiądz Trybow-
ski idąc podnosił leżące w otoczeniu papier-
ki. Wkrótce przed nauką zaczęły zbierać 
te papierki dziewczyny, bo mówiły, że to 

wstyd, by ksiądz to robił. Przecież nie on je 
rzucał. Po pewnym czasie włączyliśmy się 
do nich i szybko było czysto. Wiem, że druga 
grupa, bo były wtedy nas dwie grupy, też to 
robiła. Ksiądz Trybowski bardzo często z 
nami rozmawiał. Na powitanie każdemu na 
czole naznaczył krzyżyk. Zawsze miał przy 
sobie cukierki, takie małe twarde, którymi 
nas częstował. Kiedyś po nauce zapytał 
kilku z nas, czy umiemy odmawiać Róża-
niec i czy mamy chwilę czasu. Poszliśmy 
do Doliny Śmierci. Tam nam opowiedział 
co tu było podczas wojny i  że to miejsce 
jest uświęcone niewinną krwią. Każdemu 
z nas dał różaniec i tam go odmawialiśmy. 
Kiedyś podczas jakiejś rozmowy na ten te-
mat powiedziałem, że nie wiem kiedy jakie 
tajemnice się odmawia. Następnym razem 
dał mi taką książeczkę z tajemnicami i ręcz-
nie wpisanymi dniami tygodnia.

Księdza Trybowskiego bardzo często 
można było spotkać w konfesjonale. Gdy 
nie było nikogo do spowiedzi, to siedział i 
czekał. Wtedy miał jakąś książkę i się mo-
dlił, albo czytał. Można powiedzieć, że był 
prawie jak mówią na takich, więźniem kon-
fesjonału. Widząc go często w konfesjonale 
postanowiłem, że z rodzicami pójdziemy 
do pierwszej mojej spowiedzi właśnie do 
niego. Ksiądz na  nauce uczył nas jak się 
spowiadać, ale jednak była trema. Zacząłem 
się jąkać, więc on mi znacznie pomógł się 
wyspowiadać. Na powitanie z mówił:  - Nie 
przejmuj się, Pan Jezus Ciebie kocha, nawet 
jak masz grzechy. On chce, byś je wypowie-
dział i ci zapomni. Od tego czasu zawsze 
chodziłem do spowiedzi do niego. Nie było 
to trudne, bo najczęściej był w konfesjonale.   

Przed ślubem poprosiłem go o spowiedź 
generalną, bo to różnie w życiu było. Czło-
wiek po wojsku był nieco oddalony od ko-
ścioła. Wprawdzie zrobiłem sobie Rachunek 
Sumienia, ale czy pełen? Wówczas on ze 
mną robił ten Rachunek i tak krok po kroku 
odbyłem tą spowiedź pełen radości. Zawsze 
mówił po spowiedzi zadając pokutę: - Po-
módl się również za mnie, bym był lepszym 
kapłanem. Pewnego razu powiedziałem, 
że ksiądz i tak jest bardzo dobrym, to mi 
odpowiedział: - Zapamiętaj sobie na całe 
życie, że trzeba zawsze być lepszym, niż się 
jest. Tylko wtedy potrafimy być pokornymi. 
A pokornym sam był aż do przysłowiowego 
bólu. Nikomu źle nie odpowiedział, nikogo 
nie ominął w wysłuchaniu jego bolączek. 
Nie patrzył na stan materialny człowieka, na 
jego wykształcenie, postawę ideologiczną. 
Zawsze mówił, że każdy jest dzieckiem tego 
samego Boga.

Przez wiele lat budował parafię fizyczną, 
czyli kaplicę, plebanię i dom katechetyczny 
i potężny kościół. Nigdy jednak nie powie-

dział, że ma takie, czy inne wydatki. Nie 
prosił o pieniądze. Zawsze dziękował za 
każdą najmniejszą rzecz, czy przysługę, 
a co do budowy, to jedynie informował co 
aktualnie się dzieje. To było wszystko.

Gdy założyłem własną rodzinę byliśmy 
częstymi gośćmi u niego. Składaliśmy mu 
życzenia na każde swięta, imieniny i inne 
ważne okazje. Radziliśmy się go w wielu 
potrzebach i jego uwagi zawsze okazywały 
się trafne. Jego ciężka choroba nowotworo-
wa nas załamała, tak zresztą jak większość 
parafian. Jednak był zawsze mężny w cier-
pieniu mówiąc, że widocznie w oczach Pana 
zasłużył sobie na taki krzyż. .W pewnym 
stadium choroby, już słaby, ale walczący 
stwierdził: - Nie módlcie się o zdrowie dla 
mnie, ale raczej o siłę, bym wytrwał, bym 
na koniec się nie załamał.Śmierć przyszła 
w dniu Bożego Narodzenia. W pamiątkę 
narodzenia Jezusa Bóg narodził go dla 
nieba. Przyjęliśmy to z bólem i polecaliśmy 
duszę Panu ciesząc się, że będzie z nami 
na wieki przy świątyni jaką wybudował dla 
nas i pokoleń.

Dziś kiedy tylko mogę i przechodzę 
obok, staję przy jego moglie w zadumie. 
Modlę się za niego, ale i do niego. Wierzę 
głęboko, że On z nami jest, chodzi dookoła 
z swym uśmiechem i gdy trzeba, to pomaga. 
Pomaga parafii, kapłanom tu pracującym i 
wszystkim parafianom. Znakiem tej pomocy 
jest fakt, że w tak krótkim czasie miejsce to 
stało się sanktuarium i bazyliką. To starania 
ludzi, powie ktoś, ale to tak naprawdę dzieło 
Boże za Jego wstawiennictwem u Pana.

PRywAtNie uwAżAM

Tak prywatnie uważam i polecam do 
rozważenia aktywnym osobom w parafii i 
obecnemu Proboszczowi razem z księżmi. 
Należało by tu stworzyć choć niewielką, ale 
żyjącą Izbę Pamięci. Zapewne jest wiele 
jego pamiątek, wspomnień i innych rzeczy. 
Wiele mają jeszcze parafianie i pewnie by 
oddali dla wszystkich. Dobrze, by dzieci na 
religii, czy naukach, rekolekcjach, mogli się 
z tym zapoznać. Mogli usłyszeć od tych, co 
jeszcze Go znali i żyją. Również winni zapo-
znawać się z tą osobą pielgrzymi i wszyscy 
parafialnie. Niech pamięć o pierwszym 
proboszczu i budowniczym nigdy na zaginie, 
a raczej niech się szerzy pewnego rodzaju 
kult kapłana Zygmunta Trybowskiego. 
Szczęść Wam Boże

Bartosz  
(lat 35, imię i nazwisko znane redakcji),

PS. Przekazuję Wam to moje wspomnienie 
przez pana kościelnego.

kAżDy  Jest  DzieckieM  BOGA
Listy, listy, listy ...
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w czwartek 5. października 2017 roku w 
Bydgoszczy Fordonie na Osiedlu esku-
lapa przy ul. ks. zygmunta trybowskiego 
3 miały miejsce dwie uroczystości: ery-
gowanie nowej parafii pw. Św. Faustyny 
kowalskiej oraz wprowadzenie na urząd 
proboszcza ks. krzysztofa kozłow-
skiego. uroczystości rozpoczęły się o 
18.00. Prowadził je i im przewodniczył 
ks. bp Jan tyrawa ordynariusz Diecezji 
Bydgoskiej. 

Na początku Mszy świętej Księdza 
Biskupa Jana Tyrawę i gości powitali przed-
stawiciele parafii: pan profesor Grzegorz 
Grześk i pani doktor Elżbieta Grześk. Powie-
dzieli oni: „Dwadzieścia lat temu znajdowało 
się tutaj tylko kilka pojedynczych domów. 
Później ta liczba rosła, nasza wspólnota 
wciąż się powiększa. O jednej rzeczy wie-
dzieliśmy od dawna, że dokładnie na tej 
działce powstanie kiedyś kościół. W tej chwili 
mamy kaplicę i chcieliśmy podziękować za 
erygowanie parafii.”(PK nr 41 z 15.10.2017)

Po powitaniu nastąpiło odczytanie 
dekretu erygującego parafię św. Faustyny 
przez ks. kanclerza Grzegorza Nowaka:
Bydgoszcz, dnia 03 października 2017 r.

BISKUP BYDGOSKI 

DekRet 
erygujący parafię pod wezwaniem  

Św. Faustyny kowalskiej w Bydgoszczy
§ 1 Mając na uwadze szybki wzrost liczby 
mieszkańców w Bydgoszczy - Fordonie, 
po  zaciągnięciu opinii Rady Kapłańskiej, 
niniejszym na mocy kanonu 515 § 2 Kodek-
su Prawa  Kanonicznego, eryguję parafię 
pod wezwaniem Św. Faustyny Kowalskiej 
w Bydgoszczy
§ 2 Nowa parafia zostaje wydzielona z tery-
torium parafii macierzystej pod wezwaniem 

Matki  Boskiej Królowej Męczenników w 
Bydgoszczy, a jej granice zostają określone 
następująco:  od strony wschodniej granica 
przebiega wzdłuż osi ul. W. Korfantego aż 
do ul.  Akademickiej, od południa wzdłuż osi 
ul. Akademickiej, dalej ul. Suczyńską i duk-
tem  leśnym do ul. Armii Krajowej, od strony 
zachodniej wzdłuż osi ul. Armii Krajowej do  
skrzyżowania z ul. Zamczysko, od strony 
północnej granica biegnie ul. Zamczysko z  
przyległymi ulicami bez ul. Sądeckiej, na-
stępnie ul. Pod Skarpą z ulicami przyległymi 
do ul.  W. Korfantego.
§ 3 Parafia z mocy samego prawa posiada 
kościelną osobowość prawną ( por. kan. 515 
§ 3  Kodeksu Prawa Kanonicznego) i cywilną 
( Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła  
Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej z 
dnia 17 maja 1989 r., Dz. U. Nr 29 z 1989 
r.,  poz. 145).
§ 4 Z dniem erygowania parafii należy 
zaprowadzić osobne księgi parafialne. 
Miejscem kultu do  czasu wybudowania 
kościoła, będzie tymczasowa kaplica. Dla 
prawidłowego funkcjonowania  parafii należy 
także zbudować dom parafialny, w którym 
będzie plebania i potrzebne zaplecze  dla 
dzieł apostolskich.
Parafia nie posiada własnego cmentarza, 
będzie zatem korzystać z cmentarzy w 
Bydgoszczy.
§ 5 Każdorazowego proboszcza parafii, 
zgodnie z przepisami Prawa Kanonicznego, 
mianuje  Biskup Diecezji Bydgoskiej.
Na utrzymanie proboszcza i pracowników 
kościelnych przeznacza się przychody  
przysługujące im na podstawie prawa po-
wszechnego i diecezjalnego.
§ 6 Dla zapewnienia owocnej współpracy 
Proboszcza z wiernymi świeckimi należy 
powołać  zgodnie z obowiązującym prawem 
powszechnym i diecezjalnym Parafialną 
Radę  Ekonomiczną i Parafialną Radę 
Duszpasterską.
§ 7 Parafia będzie się posługiwać pieczęcią 
urzędową z napisem w języku polskim: 
„Parafia  rzymskokatolicka pw. Św. Faustyny 
Kowalskiej w Bydgoszczy.
§ 8 Parafia należy do dekanatu  
Bydgoszcz V.
§ 9 Powyższy dekret wchodzi w życie z 
dniem 5 października 2017 r, w liturgiczne  
wspomnienie Św. Faustyny Kowalskiej.
§ 10 Dekret należy odczytać w parafiach 
w Bydgoszczy - Dekanat Bydgoszcz V, w 
niedzielę 8  października 2017 r., w czasie 
każdej Mszy Św.

Biskup Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej
Po odczytaniu dekretu Ksiądz Biskup 

powiedział: „Drodzy Bracia i Siostry, przy-
byliśmy tutaj z radością, aby poświęcić 
Bogu nową kaplicę. Pokornie prośmy Boga, 
aby udzielił nam swojej łaski i swą mocą 
pobłogosławił tę wodę, którą będziemy 

eRyGOwANie NOweJ PARAFii 

GRANice PARAFii
 Granica od wschodu przebiega wzdłuż 
osi ul. Wojciecha Korfantego aż do ul.  
Akademickiej. Od południa granica bie-
gnie wzdłuż osi ul. Akademickiej, dalej 
ul. Suczyńską i duktem  leśnym do ul. 
Armii Krajowej. Od zachodu granica 
prowadzi wzdłuż osi ul. Armii Krajowej 
do  skrzyżowania z ul. Zamczysko. 
Od północy granica biegnie ul. Za-
mczysko z  przyległymi ulicami bez ul. 
Sądeckiej, następnie ul. Pod Skarpą  
z ulicami przyległymi do ul.  Wojciecha 
Korfantego.
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pokropieni na znak pokuty i na pamiątkę 
naszego chrztu oraz do pokropienia ścian 
nowej kaplicy. Przede wszystkim jednak 
pamiętajmy, że my sami, zgromadzeni w 
jednej wierze i miłości, jesteśmy żywym 
Kościołem, ustanowionym na świecie jako 
znak i świadectwo tej miłości, którą Bóg 
kocha wszystkich ludzi.”

Po chwili ciszy i modlitwy ksiądz Biskup 
mówił dalej: „Boże, przez Ciebie wszelkie 
stworzenie osiąga światło życia. Ty otaczasz 
ludzi taką miłością, że nie tylko żywisz ich 
pełen ojcowskiej troski, lecz miłosiernie 
obmywasz z grzechów i nieustannie spro-
wadzasz do jedności z Chrystusem, który 
jest ich Głową. W swoim miłosierdziu po-
stanowiłeś, że grzesznicy, którzy przyjmą 
chrzest, umrą z Chrystusem i powstaną do 
nowego życia, aby stać się członkami Jego 
Mistycznego Ciała i dziedzicami wiecznej 
nagrody. Uświęć tę wodę swoim błogosła-
wieństwem, aby pokropienie nas i ścian tej 
kaplicy było znakiem przypominającym sa-
krament chrztu, w którym obmyci z grzechu, 
staliśmy się w Chrystusie świątynią Twojego 
Ducha. Spraw, abyśmy z wszystkimi brać-
mi, którzy w tym kościele będą sprawować 
święte sakramenty, doszli do niebieskiego 
Jeruzalem. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Na co wierni odpowiedzieli gromkim 
Amen.

Następnie ksiądz Biskup w asyście 
Dziekana i Proboszcza przeszedł środkiem 
kaplicy, kropiąc wodą lud i ściany, a wierni 
śpiewali: „Com przyrzekł Bogu przy chrzcie 
raz...”

Po pokropieniu Biskup wrócił do ołtarza 
i po zakończeniu śpiewu odmówił modlitwę:   
- Bóg, Ojciec miłosierdzia, niech będzie 
zawsze obecny w tym domu modlitwy, a 
łaska Ducha Świętego niech oczyści żywą 
świątynię, którą my jesteśmy. I wszyscy 
odpowiedzieli: Amen.

Po tej modlitwie w kaplicy rozległ się 
śpiew: Chwała na wysokości Bogu. 

Czytania czytali: ministrant, dr Małgo-
rzata Zasępa, Psalm śpiewała Agnieszka 
Pytlik. Po Ewangelii homilię wygłosił ksiądz 
Biskup Jan Tyrawa. 

Po Homilii ks. Kanclerz Grzegorz Nowak 
odczytał dekret ustanawiający proboszcza. 
Po nim nastąpiło odnowienie przyrzeczeń 
kapłańskich nowego Proboszcza:
Biskup: Drogi Bracie, wobec ludu, który ma 
zostać powierzony twojej pasterskiej pieczy, 
odnów przyrzeczenia, jakie złożyłeś w dniu 
twoich święceń.
Czy chcesz wiernie pełnić urząd posługi-
wania kapłańskiego w stopniu prezbitera, 
jako gorliwy współpracownik biskupów w 
kierowaniu ludem Bożym pod przewodem 
Ducha Świętego?
Proboszcz: Chcę
Biskup : Czy na chwałę Boga i dla uświęce-
nia chrześcijańskiego ludu chcesz pobożnie 
i z wiarą sprawować misteria Chrystusa, a 
zwłaszcza Eucharystyczną Ofiarę i sakra-
ment pokuty, zgodnie z tradycją Kościoła?

Proboszcz : Chcę.
Biskup:  Czy chcesz pilnie i mądrze pełnić 
posługę słowa, głosząc Ewangelię i wykła-
dając prawdy katolickiej wiary?
Proboszcz: Chcę.
Biskup:  Czy chcesz coraz ściślej jednoczyć 
się z Chrystusem, Najwyższym Kapłanem, 
który z samego siebie złożył Ojcu za nas 
nieskalaną Ofiarę, i razem z Nim poświęcać 
się Bogu za zbawienie ludzi?
Proboszcz: Chcę.
Biskup: Czy mnie i moim następcom przy-
rzekasz cześć i posłuszeństwo?
Proboszcz: Przyrzekam.
Biskup: Niech Bóg, który rozpoczął w tobie 
dobre dzieło, sam go dokona.
Wyznanie Wiary mówili wszyscy: Wierzę w 
jednego Boga …

Ks. Krzysztof Kozłowski – nowy Pro-
boszcz powiedział także: 
- Wierzę również mocno w to, co jest 
zawarte w słowie Bożym, spisanym lub 
przekazanym przez Tradycję, a co Kościół 
jako objawione przez Boga, podaje do wie-
rzenia, tak w Nauczaniu uroczystym, jak i 
zwyczajnym Nauczaniu powszechnym. Z 
przekonaniem przyjmuje i uznaję również 
wszystkie i poszczególne prawdy, które 
Kościół w sprawach wiary i moralności po-
daje w sposób ostateczny. Przyjmuję nadto 
z religijnym posłuszeństwem woli i umysłu 
naukę głoszoną przez Papieża, czy też 
przez Kolegium Biskupów sprawujących au-
tentyczny Urząd Nauczycielski, także wtedy 
gdy nie jest ona podawana z intencją defi-
nitywnego jej określenia. Tak mi dopomóż 
Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam 
moimi rękami.

Po wyznaniu wiary nastąpiła Modlitwa 
Powszechna. Potem było ofiarowanie darów 
w procesji do ołtarza. Po Komunii zaśpiewa-
no uroczyście: Ciebie Boga wysławiamy...

Przed błogosławieństwem głos zabrał 
nowy Ksiądz Proboszcz: »Rozpoczynaliśmy 
naszą wspólną drogę w Środę Popielcową, 
słysząc słowa Jezusa: Nawracajcie się i 
wierzcie w Ewangelię”. Dzisiaj spoglądamy 
na zapiski świętej siostry Faustyny, które 
przypominają, że miłosierdzie jest najwięk-
szym z boskich przymiotów, będącym zwień-
czeniem dzieł Boga Stworzyciela. Jest ono 
powszechne, nieograniczone i dostępne dla 
wszystkich ludzi, w sposób szczególny dla 
grzeszników. Chrystus zalecał bezgraniczne 
zaufanie Boskiej miłości, przez co człowiek 
ma osiągać mistyczną doskonałość. I w tym 
miejscu chciałbym podziękować Księdzu Bi-
skupowi za zaufanie. Podziękować również 
Księdzu Kanclerzowi prałatowi Grzegorzowi 
Nowakowi i Księdzu Ekonomowi prałatowi 
Przemysławowi Książkowi za towarzyszenie 
w tych dniach tworzenia parafii.” (PK nr 41 
15.10.2017)

Pan Marcin Jarzembowski redaktor 
„Przewodnika Katolickiego. Diecezja Byd-
goska” relacjonując powstanie nowej parafii 
w tekście pt. „Paradoks chrześcijaństwa” 
(PK_DB Nr 41 z dn. 15.10.2017, s. 3) 
napisał: „Biskup powołał do życia nową 
wspólnotę, mając na uwadze szybki wzrost 
liczby mieszkańców w największej dzielnicy 
Bydgoszczy, jaką jest Fordon. Została ona 
wydzielona z terytorium parafii macierzystej 
Matki Boskiej Królowej Męczenników”.

Pasterz Diecezji, „który dokonał poświę-
cenia kaplicy, zwrócił uwagę na tworzącą się 
nową przestrzeń, którą można określić jako 
urzeczywistnienie tego, co jest nazywane 
chrześcijaństwem. Postawił jednocześnie 
pytanie, czym jest i czym chce być chrze-
ścijaństwo? – Jest tą przestrzenią, która 
stworzona została do tego, by człowiek mógł 
się urzeczywistniać, stawać w tych wszyst-
kich najważniejszych wymiarach, które cha-
rakteryzują jego egzystencję – zaznaczył. 
Ksiądz Biskup podkreślił, że „fundamen-
tem chrześcijaństwa, tego wszystkiego co 
chrześcijaństwo osiągnęło i wypracowało, 
jest głoszenie i praktykowanie miłości. Do 
chrześcijaństwa trzeba wciąż dorastać, 
nieustannie przekraczając samego siebie 
w swoim egoizmie”.
„Historyczna chwila dla diecezji i wspólnoty 
miała miejsce w dniu, w którym Kościół 
wspomina apostołkę Bożego Miłosierdzia 
św. Faustynę Kowalską. – Jej postać jest 
również dowodem na to, że chrześcijań-
stwo zostało objawione maluczkim. Dzisiaj 
„Dzienniczek” jest najpopularniejszym dzie-
łem literatury polskiej, które tłumaczone jest 
na wszystkie języki świata. To zadziwiające, 
jak ta prosta, niewykształcona dziewczyna 
potrafiła się wspiąć na szczyty. To jest 
właśnie paradoks chrześcijaństwa, które 
potrafiło wychowywać każdego człowieka i 
prowadzić go indywidualną drogą do świę-
tości – mówił bp Jan Tyrawa, zachęcając 
zebranych, by nie wstydzili się w swoim 
życiu wyznania wiary.”
„Moi Drodzy, macie Proboszcza i to najmłod-
szego w diecezji bydgoskiej” – mówił ks. 
Biskup. Został nim ks. Krzysztof Kozłowski. 
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Tegoroczne Misterium odbywało się pod 
hasłem „Ecce Homo – Oto Człowiek”. 

Wielu Czytelników zapewne było i wi-
działo ten doroczny i niezwykły Wielkopost-
ny pokaz. Przeżycia tak nam potrzebne, 
zwłaszcza w tym czasie, gdy są ukazywa-
ne. Potrzeba nam takich chwil przystanku 
w pędzie życia i zastanowienia się nad... 
No właśnie, nad czym? Nad nami, nad 
światem, nad życiem? To wszystko jest ta-
kie jakieś dziwne. Chrystus zgodził się za 
nas wszystkich na mękę i śmierć. Za nas 
wszystkich, bo nie tylko za ludzi tamtego 
czasu. Jak głęboko ta prawda jest w nas 
zakorzeniona? 

Jednak sceny w Misterium pokazywa-
ły i nasze codzienne życie. Często jakieś 
pokręcone, połamane, z czego nie wiemy 
jak wyjść. Ta Misteriowa rodzina, to prze-
cież codzienne problemy wielu z nas. Ten 
ksiądz Trybowski był tak naprawdę na cza-
sie. Ze swoją pokorą, miłością do każdego 
człowieka i spokojem słowa potrafił dać 
poradę. Na dodatek wszystko przeplata-
ne miłosierdziem św. Brata Alberta. A tak 
swoją drogą, to aktor świetnie zagrał rolę. 
Słyszałem takie głosy, „patrz, ks. Trybowski 
jak żywy”. 

Jednak nie o tym chciałem pisać. Tak się 
złożyło, że choć brałem udział w każdym 

Misterium od początku, to pierwszy raz by-
łem „z innej strony”. Zawsze miałem jakąś 
konkretną rolę, mniejszą, lub większą, ale 
czymś zajęty. Teraz mogłem swobodnie 

nie tylko obejrzeć, ale wejść w przeżywa-
nie wewnętrzne tego co się działo. Mia-
łem możność zastanawiać się nad każdą 
kwestią nie myśląc, w jakim miejscu jest 
spektakl, kiedy ja wchodzę z moją rolą, co 
się dzieje na zewnątrz, a nie we mnie, we-

wnątrz. Z całych szacunkiem dla wszyst-
kich aktorów, jednak grając role dla innych 
wiele się gubi. Ktoś grający role w tym dzie-
le nie jest w stanie zastanawiać się, jak to 
przeżyją inni. Po prostu tam się gra i wiele 
z tego ucieka, bo to nie moja rola.

Dobrze się stało i dziękuję Bogu, że nie 
mogłem zagrać. Przeżyłem to Misterium 
bardzo wewnętrznie. Wcale się nie wsty-
dziłem, łezki poleciały, choć nigdy dotąd 
się to nie zdarzyło.

Dzięki Bogu za taką łaskę. Wszystkim 
zaś aktorom i pomocnikom tego wielkiego 
dzieła należą się również słowa uznania. 
Bóg zapłać za ten trud.

wasz OBserwator

XVii  
MisteRiuM

Kapłan w czerwcu ubiegłego roku rozpoczął 
posługę w parafii Matki Boskiej Królowej 
Męczenników w Bydgoszczy z zadaniem 
zorganizowania ośrodka duszpasterskiego, 
obejmującego wiernych mieszkających na 
Osiedlu Eskulapa. 

Podwaliny pod budowę przyszłego ko-
ścioła zostały założone w 2002 roku przez 
ks. prałata Zygmunta Trybowskiego. Kapłan 
tuż przed swoją śmiercią nabył działkę, 
na której znajduje się dzisiejsza kaplica. 
Nowa parafia stała się częścią dekanatu 
Bydgoszcz V.

Dla nas, parafian parafii pw. Matki 
Boskiej Królowej Męczenników, powstanie 
parafii pw. Św. Faustyny to jest wielka ra-
dość, ponieważ parafia ta była marzeniem 
naszego ś.p. Księdza proboszcza Zygmunta 
Trybowskiego. Gdy sprowadziłam się na 
osiedle Przylesie w 1986 roku, msze święte 
w parafii Matki Bożej Królowej Męczenników 
odprawiane były w tymczasowej kaplicy , a 
ks. Proboszcz mówił o stojących na dwo-
rze podczas mszy świętych parafianach, 
szczególnie w okresie zimowym: „żal mi 
tego ludu”. Potem mówił tak o parafianach, 
którzy przychodzili na mszę świętą z Osiedla 
Eskulapa i mieli daleko do kościoła. Widać 
marzenia się spełniają. Ksiądz Krzysztof 
Kozłowski, będąc jeszcze wikariuszem na-
szej parafii, był odpowiedzialny za tworzenie 
ośrodka duszpasterskiego na Osiedlu Esku-
lapa. Msze święte i nabożeństwa odbywały 

się tam już od 1. marca 2017 roku. Miejscem 
sprawowania kultu Bożego był namiot - ka-
plica, a kaplica bardziej trwała powstawała 
obok namiotu. Ogarnia nas wzruszenie, gdy 
widzimy napis „Kaplica parafii św. Faustyny” 

przy ul. Ks. Zygmunta Trybowskiego. 
Pierwszemu Proboszczowi Parafii pw. 

św. Faustyny - Księdzu Krzysztofowi Ko-
złowskiemu dedykujemy ulubiony cytat ś.p. 
Ks. Zygmunta Trybowskiego, są to słowa 
księdza Piotra Skargi: „Ci, którzy Panu Bogu 
kościoły widome budują, pierwej Kościół 
serdeczny w sobie zbudowali” oraz często 
powtarzane przez niego zdanie „Kościół 

materialny powstanie prędzej czy później, 
najważniejsze aby powstał Kościół Ducha. 
Czego serdecznie życzymy Parafii Św. 
Faustyny Kowalskiej.

irena Pawłowska

Od redakcji: Fotografie pochodzą ze strony 
internetowej nowej parafii: www.faustyna.
bydgoszcz.pl.
Redakcja „Na Oścież” będzie  starała się, 
informować o ważnych wydarzeniach na 
terenie nowej parafii, a ks. proboszczowi 
Krzysztofowi i Parafianom życzymy - 
Szczęść Boże.
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kRótkA  
histORiA PRAc

11.września 2016 w XXIV Niedzielę 
Zwykłą - podczas ogłoszeń duszpaster-
skich - przekazaliśmy naszym Parafianom  
następującą wiadomość: 

„Przypomnijmy, że 5 września minęły dwa 
lata, gdy na frontonie naszej bazyliki umiesz-
czony został herb Stolicy Apostolskiej. Herb, 
składający się m.in. z tiary (czyli papieskiej 
korony) i kluczy piotrowych przypominać ma 
zawsze, że kościół nasz podniesiony został 
przez papieża Franciszka do godności pa-
pieskiej świątyni czyli bazyliki. 

W minionym tygodniu rozpoczęte zostały 
w naszej Bazylice nowe prace związane z 
elewacją świątyni. 

Na frontonie naszego kościoła nad 
drzwiami wejściowymi jest tzw. fryz (po-
ziomy pas dekoracyjny) wgłębienie, w 
którym umieszczone zostaną płaskorzeźby 
wykonane pracochłonną techniką sgraffito 
a przedstawiające symbole męczenników i 
świętych w procesji ku krzyżowi, który jest 
dla wszystkich chrześcijan drogą zbawienia. 
Krzyż – drogą zbawienia, to częsty motyw 
drogi wiary odnajdywany w naszym Sank-
tuarium. Przez najbliższy czas zawsze w 
drugą niedzielę miesiąca zbierać będziemy 
na ten cel dobrowolne ofiary. Za złożone dziś 
ofiary serdecznie dziękujemy. 

Pragniemy, po zakończeniu prac artystów 
przystąpić do tynkowania kościoła i dzięki 
temu zakończyć dzieło tworzenia nowej 
świątyni, już dziś Bazyliki Mniejszej. Prace 
te polecajmy opiece naszej patronki Maryi. 
Projekty prac umieściliśmy na stronie in-
ternetowej naszej bazyliki: www.mbkm.pl”.

Niespełna rok pózniej, tj. 4. sierpnia 2017 
roku pojawiła się w ogłoszeniach duszpa-
sterskich taka oto informacja: 

„Zakończone zostały prace przy ozdabia-
niu tzw. fryzu na frontowej ścianie naszej 
Bazyliki. Sylwester Piędziejewski, artysta 
malarz z Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie  umieścił na pracy swój podpis pod 
dziełem z dopiskiem Anno Domini 2017. 

Artystyczny zamysł dzieła wykonanego 
w technice sgrafitto to procesja świętych 
i błogosławionych ku Chrystusowi, który 
trzymając Krzyż przypomina nam, że jest On 
drogą naszego zbawienia. Po prawej stronie 
fasady świątyni umieszczono tytuł artystycz-
nego zamysłu: „Krzyż drogą zbawienia”. 

Warto dodać, że motywem przewodnim 
w architekturze sakralnej naszego Sank-
tuarium i Bazyliki Królowej Męczenników 
jest właśnie Chrystusowy Krzyż (tzw. krzyż 
grecki; zwany po łacinie crux immissa 
quadrata lub krzyż klasyczny, którego 
wszystkie ramiona krzyża są równe, przyp. 
red). Zakończone piękne dzieło ozdobnego 
fryzu nawiązuje więc do przewodniej myśli 
uwielbienia Krzyża – znaku naszej wiary.”

PROJekt  
DO zAtwieRDzeNiA

Następnie, zgodnie z harmonogramem 
prac, wysłaliśmy do władz kościelnych 
prośbę o zatwierdzenie projektu nowej ele-
wacji i tynkowania świątyni. Treść tej petycji 
zamieszcoono poniżej.

„Bydgoszcz, dnia 30.VIII.2017 rok. 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wy-

rażenie zgody na zatwierdzenie projektu 
nowej elewacji świątyni i jej tynkowania. 
Przygotowując się przez wiele lat do tynko-
wania kościoła, po licznych konsultacjach ze 
specjalistami, …. doszliśmy do wniosku, że 
fronton kościoła należy zachować w dotych-
czasowej formie tzn. przeprowadzić konser-
wacje i renowacje elewacji ceglanej świątyni 
techniką oczyszczania cegieł i nakładania 
nowych szlachetnych spoin (patrz rys. po-
wyżej). Specjaliści są zdania, że budując 
kościół architekci tak projektowali fasadę 
świątyni, aby fronton został zachowany w 
oryginalnym ceglanym kształcie. Przez wiele 
lat parafianie przyzwyczaili się do takiej ele-
wacji. Bryła budynku dobrze komponuje się 
w przestrzeni naszego osiedla i otaczającej 
zieleni oraz sąsiedztwie Doliny Śmierci. 
Dlatego warto uszanować zamysł architek-
toniczny i myśl budowniczego kościoła ks. 
Prałata Zygmunta Trybowskiego i zacho-

wać dotychczasową strukturę ceglanego 
frontonu. Zatem przedkładamy władzom 
kościelnym projekt, w którym tynkowane 
będą jedynie ściany boczne świątyni. Nato-
miast konserwacji i renowacji ulegnie przód 
świątyni, wieża i wieniec okalający kościół. 
Wspomniany fronton kościoła i wieniec 
świątyni zbudowane są z cegły dobrego ga-
tunku. Południowa i północna nawa kościoła 
pobudowana została z cegły, która wymaga 
wzmocnienia przez cementowo - wapienny 
tynk grubości półtora centymetra i pokrycia 
farbą krzemową. Kolorystyka tynków kościo-
ła zostanie podana do akceptacji w terminie 
późniejszym ze względu na przyszłoroczny 
plan realizacji projektu. 

W imieniu Rady Duszpasterskiej i tutej-
szych parafian proszę Władzę Duchowną 
o wyrażenie zgody na te prace”.

ciąG DAlszy  
Jeszcze Nie NAstąPił

Na złożona prośbę otrzymaliśmy po 
dwóch dniach od władz kościelnych pismo, 
którego omówienie w formie następującego 
komunikatu, podaliśmy w ogłoszeniach 
duszpasterskich.

„Informujemy, że przedstawiony w Kurii 
Diecezjalnej projekt tynkowania naszego 
kościoła nie uzyskał akceptacji naszych 
przełożonych. Polecono nam projekt 
przepracować i ponownie przedłożyć do 
akceptacji. 

Informujemy zatem, ze względu na pro-
cedury zatwierdzenia prac nie uda się nam 
w tym roku rozpocząć planowanych prac 
elewacyjnych i tynkarskich. Rozpoczniemy 
je w przyszłym roku. 

Prace nad projektem nowej fasady i tynko-
wania kościoła zleciliśmy Pani prof. nadzw. 
dr hab. Joannie Marii Walendzik-Stefańskiej 
z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 
która ma w swym dorobku projekty i reali-
zacje wielu kaplic, świątyń i innych obiektów 
sakralnych.”

ks. proboszcz Jan Andrzejczak

O PROJekcie tyNkOwANiA 

Projektujący nową elewację są zdania, że budując kościół architekci tak projektowali fasadę świątyni, aby fronton został zachowany  
w oryginalnym ceglanym kształcie. Parafianie, przez wiele lat, przyzwyczaili się do takiej formy elewacji. Niepowtarzalna bryła 
budowli dobrze komponuje się w przestrzeni naszego osiedla, otaczającej zieleni i sąsiedztwie Doliny Śmierci.
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Dla (nie tylko starszych) dzieci

uzuPełNiANkA 
(OPRACOWAł KfAD)

kochane Dzieci!
Spotykamy się po raz kolejny przy oka-

zji świąt Bożego Narodzenia. Pewnie wiele 
się u Was przez ten rok zmieniło, niektórzy 
poszli do szkoły, inni urośli tak, że spodnie 
zrobiły się zbyt krótkie, a jeszcze inni do-
czekali się młodszego rodzeństwa. U mnie 
też się trochę pozmieniało. Przeprowadzi-
łem się do innego domu. A w tym nowym 
miejscu przychodzi mi do głowy pewna 
myśl, którą chciałem się z Wami podzielić.

Boże Narodzenie to wyjątkowy czas, 
nie tylko dlatego, że przez kilka dni nie 
trzeba chodzić do szkoły, można dłużej 
spać, mama szykuje świąteczne jedzenie, 
a tata jest mniej zabiegany. Dobrze wiemy, 
że chodzi o ważniejsze sprawy – o naro-
dzenie Pana Jezusa. To taki czas, kiedy 
chcemy być dobrzy, zrobić jak najwięcej 
dobrych uczynków, pomagać rodzicom i 
dziadkom, mieć czyste serce, żeby Boże 
Dzieciątko mogło się w nim narodzić.

To także czas, kiedy w kościele i w do-
mach pojawia się stajenka, a w niej anioło-
wie, pasterze, Święta Rodzina i zwierzątka. 
W naszym kościele jest to szczególnie wi-
doczne, bo w żłóbku leży żywe dziecko, a 
nad nim stoją jego rodzice, a przy nich na 
biało ubrani aniołowie, a z dołu rozlegają 
się odgłosy: beczenie, rżenie i pochrapy-
wanie – to zwierzątka. Całe to otoczenie 
ma nam jeszcze lepiej zobrazować sytu-

ację, w której przyszło się Panu Jezusowi 
urodzić.

Dzisiaj, kiedy dziecko przychodzi na 
świat, mamusia rodzi go w szpitalu, gdzie 
jest ciepło i cicho, może się od razu przytu-
lić, często jest też obecny tatuś, a niedługo 
później wraca do domu, gdzie czeka pięk-
nie urządzony pokoik, z wygodnym łóżecz-
kiem i mięciutką, pachnącą pościelą. A Pan 
Jezus? Mama i tato, na chwilę przed na-
rodzinami nie mieli się gdzie podziać, nie 
było dla nich miejsca w żadnej gospodzie 
(współcześnie moglibyśmy powiedzieć w 
hotelu), bo wszystkie były już pozajmowa-
ne. Jeden z właścicieli powiedział, że ma 
wolną grotę skalną i tam mogą się zatrzy-
mać. Maryja i Józef nie wybrzydzali, tylko 
schronili się tam, wśród zwierząt. Pan Je-
zus się urodził, a Maryja położyła go na 
sianie, w żłobie, z którego żywiły się wół i 
osioł. Nie było ani ciepło, ani wygodnie, ale 
byli razem i to było najważniejsze.

Kiedy myślę o tej scenie to zastana-
wiam się, ile razy wybrzydzam, że coś mi 
się nie podoba, a dla innych jest to coś 
wyjątkowego. Ile razy dostaję dużo, a nie 
potrafię tego docenić. Obyśmy docenili to, 
co posiadamy i dziękowali za to Panu Je-
zusowi.

Życzę Wam owocnego przeżycia świąt 
Bożego Narodzenia!

wasz Rumianek

Takie misie

kROPkOGRAM

Zabawa z „Kropkogramem”. Za pomocą 
zaszyfrowanego alfabetu odgadnijcie wy-
rażenie, które kryje się pod zaszyfrowa-
nymi literami. Jest też zagadka z liniami i 
literkami. 
Termin nadsyłania rozwiązań do 11. lute-
go 2018 r. Nadsyłając rozwiązania, po-
dajcie swój adres  i napiszcie ile macie lat. 
Na autora poprawnych rozwiązań czeka 
nagroda. 
Prawidłowe rozwiązania z poprzed-
niego wydania brzmiały: hasło zagad-
ki literowej to „Pan Jezus prawdzi-
wie zmartwychwstał”, a Kropkogramu  
„PisANkA”. 
Nagrodę otrzymuje  DOROtA kuRyłO 

zNAczeNie wyRAzów 
[1] Wynik mnożenia 5x9 [2] Leczy napara-
mi z roślin [3] Warzywo o jadalnych pędach 
[4] Długość trasy biegu  [5] Geometryczny 
punkt ziemi [6] Główna postać utworu [7] 
Płyta z zapisem cyfrowym [8] Działanie 
godne wielkiego uznania [9] Elektronik na 
ręku [10] „Mendel …” tytuł noweli Konop-
nickiej. [11] Alina dla Balladyny [12] Klątwa 
kościelna [13] Imię Pruszyńskiego – proza-
ika i publicysty [14] Długa modlitwa błagal-
na [15] Purpuraci w diecezji [16] Pajęczak 
przenoszący boleriozę [17] Podwórkowa 
gra w piłkę [18] Zniszczenie, likwidacja 
[19] Saturn, Merkury, lub Ziemia [20] Wy-
twórca glinianych garnków.

Wpisz brakujące litery do diagramu.  
Te z wyróżnionych pól dadzą rozwiązanie, 
które należy nadsyłać na adres redakcji 
lub włożyć do skrzynki „Poczty parafialnej”  
do 11. luteGO 2018 r. Losujemy nagrodę 
niespodziankę. 

Hasło uzupełnianki brzmiało: „ROk  
Św  BRAtA AlBeRtA”. Nagrodę otrzy-
muje Natalia warżała zam. w Pęchowie.  
Gratulujemy. Nagroda czeka w zakrystii. 

1 * * * * * *
2 z i R z
3 s z A G
4 D y N s
5 c z A M
6 B O e R
7 k O k t
8 z A G A
9 z e e k

10 G D k i
11 s i R A
12 A N M A
13 k s R y
14 l i i A
15 B i P i
16 k l c z
17 z B N y
18 k A J A
19 P l t A
20 c e i k

z liteRkAMi i liNiAMi
Wpisując litery w pola, do których prowadzą linie otrzymacie rozwiązanie. Powodzenia.

zam. przy ul. Berlinga. Nagroda czeka  
w zakrystii. Gratulujemy.

Diecezjalny Ośrodek  
Duszpasterstwa Akademickiego 

„MARTYRIA” 
ul. Bołtucia 5, 85-796 Bydgoszcz,  

tel. 52 32 34 810, fax .(..) 811 
da@martyria. pl  

http://www.martyria.pl
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Szanowna redakcjo!
W tym roku Wigilia Bożego Narodzenia 
przypada w niedzielę. Czy jeśli będziemy 
uczestniczyli w Pasterce o 22.00 to speł-
niony jednocześnie obowiązek uczestnic-
twa w niedzielnej mszy św. oraz w pierw-
sze święto Bożego Narodzenia? 
          Zofia

 Żyjemy w świece, w którym doba jest 
podzielona na 24 godziny. Przyjęto, że o 
godzinie 24.00 kończy się jeden dzień, a 
o godzinie 00.01 jest już dzień następny. 
W Palestynie za czasów Jezusa liczono 
czas trochę inaczej. Otóż Żydzi uważali, że 
wieczór danego dnia jest już zapowiedzią - 
wstępem dnia następnego. Że ten wieczór 
już przynależy do dnia, który ma nastąpić. I 
takie przeżywanie czasu mamy w Kościele, 

a dokładniej w liturgii. Msza św. sprawowa-
na w sobotni wieczór już jest celebrowana 
jako niedzielna. Oczywiście najistotniejszą 
liturgią jest Wigilia Paschalna, która już w 
sobie „zawiera” Niedzielę Zmartwychwsta-
nia Pańskiego.

W tym roku Wigilia Bożego Narodzenia 
przypada w niedzielę, ale taka sytuacja 
nie zwalnia nas z uczestnictwa w IV Nie-
dzieli Adwentu. Natomiast uczestnictwo w 
Pasterce jest już wypełnieniem obowiązku 
uczestniczenia we Mszy św. uroczystości 
Bożego Narodzenia i nawet jeżeli jest to 
Pasterka przed północą, to dotyczy już ona 
w pełni uroczystości Bożego Narodzenia. 
IV niedziela kończy okres Adwentu (w tym 
akurat roku). Pasterka (a dokładniej I nie-
szpory) rozpoczynają okres Bożego Naro-
dzenia w Kościele. #

ceNtRuM tRzecieGO wieku  
im. Sue Ryder  

ul. Rupniewskiego 11, 85-796 Bydgoszcz 
Zgłoszenia: tel. 784 699 597,  

lub 52 515 40 40 wew. 6,  
oraz centrum@sueryder.org.pl

ksiądz  melchisedec odpowiada

Organista. Najczęściej człowiek widmo. 
wszyscy go słyszą, ale mało kto wie jak 
wygląda. z czego to wynika i kim jest 
człowiek zajmujący to stanowisko? 

Te i podobne pytania nurtują wiernych 
wielu parafii. Wynika to z faktu, że organy 
są umieszczone w kościele na tzw. chórze 
muzycznym (emporze) i organisty nie wi-
dać, a przy tym organista wchodzi na chór 
bocznym wejściem, o którego istnieniu też 
niewielu parafian wie. Oczywiście taka sy-
tuacja nie dotyczy wszystkich kościołów i 
kaplic. 

W naszym kościele, a konkretnie w kapli-
cy p.w. Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmar-
twychwstałego, organista „siedzi” przy pre-
zbiterium, co wynika z faktu braku chóru 
muzycznego. 

Jednakże skąd się tam wziął? Niektórym 
– niestety – wydaje się, że organistą może 
być w zasadzie każda osoba, która jest 
chociaż trochę muzykalna, umie zagrać na 
instrumencie klawiszowym parę akordów, 
zna nuty, więc poradzi sobie z pieśniami, 
a tym bardziej z odpowiedziami mszal-
nymi, bo przecież „Amen” jest na jednym 
dźwięku, a „I z duchem Twoim” raptem na 
dwóch. Nic bardziej mylnego. 

Do pracy jako organista trzeba mieć 
powołanie. Ktoś powie, że jak do każde-
go zawodu. Po części jest to prawdą, ale 
bez powołania nie można być dobrym or-
ganistą. I wcale nie chodzi tutaj kwestie 
techniczne, związane z grą czy śpiewem. 
Organista poprzez swoją pracę tworzy 
liturgię. Muzyka jest integralną częścią li-
turgii mszy świętej, poprzez którą wszyscy 
zgromadzeni tworzą wspólnotę duchową i 
dzięki której jednoczą się jeszcze bardziej 
w myśli i słowie ku Bogu. 

Z wieloletniego doświadczenia i obser-
wacji mogę jednoznacznie stwierdzić, że 
jeśli ktoś traktuje tą pracę czysto zarobko-
wo, to często bardzo szybko się wypala, 
albo, co gorsza, odwraca się od Kościoła 
i nie chce mieć z nim nic wspólnego. Skąd 
się to bierze? Jest to oczywiście kwestia 
złożona, ale głównej przyczyny należy szu-
kać w braku kluczowej rzeczy, która powin-
na cechować organistę - Wiary. 

Organista musi być bezwzględnie czło-
wiekiem wierzącym w Trójjedynego Boga, 
Matkę Najświętszą, w „jeden, powszech-
ny i apostolski Kościół” oraz wszystko co 
jest w „Credo” i co głosi Kościół Katolicki. 
Bez tego nie będzie rozumiał i nie będzie 
w stanie należycie przygotować tej części 
liturgii, za którą odpowiada. 

Organistów przygotowuje Diecezjalne 
Studium Organistowskie, w którym oprócz 
kluczowej sprawy, jaką jest gra na orga-
nach i emisja głosu, kładzie się nacisk na 
kształcenie słuchu, naukę harmonii, pra-
wodawstwo kościelne, liturgikę, czy prowa-
dzenie chórów parafialnych. Jest to jedna 
z możliwości nauki tego zawodu, bo jeśli 
ktoś posiada większe zdolności, może pod-
jąć naukę w szkole muzycznej II stopnia i 
doskonalić warsztat gry na organach, by 
później kontynuować naukę na studiach, 
na kierunku muzyka kościelna, którego ab-
solwenci są przygotowani wszechstronnie 
do pracy w kościele.

Jest to zaledwie ułamek tego co można 
powiedzieć o pracy organisty i o jego przy-
gotowaniu do zawodu. W następnym od-
cinku spróbuję ten temat nieco poszerzyć 
o takie aspekty, jak np. relacje z księżmi, 
czy jak na pracę organisty reaguje rodzina.  
(cdn)

Krzysztof Fryska

co jesT grane? (2)

usłuGi

DORABiANie kluczy 
patentowe * podklamkowe * samocho-
dowe * Gerda * przerabianie wkładek 
*  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
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Koncertem zespołu Sound’n’Grace za-
kończył się Festiwal Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych FART. Podczas uro-
czystości wręczono nagrody laureatom, a 
także statuetki „Przyjaciel Wiatraka” z oka-
zji przypadających 22. urodzin „Wiatraka”. 

W festiwalu wzięło udział 202 uczestni-
ków z całej Polski, zgłoszono 159 prac. 
Podczas finału w Bazylice Matki Boskiej 
Królowej Męczenników w czwartek (30 li-
stopada) ogłoszono laureatów i przyznano 
nagrody. Statuetki „Przyjaciel Wiatraka” 

otrzymali: 
• Aleksandra Gierej – Dyrektor Ku-

jawsko-Pomorskiego Oddziału Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

• Przemysław Gorzelak wolontariusz 

FuNDAcJA  
„wiAtRAk”

ul. Bołtucia 7, 85-796 Bydgoszcz
sekretariat@wiatrak.org.pl

www.wiatrak.org.pl:
tel. 52 32 34 810, fax 52 32 34 811
W Fundacji „Wiatrak” działają m.in.: 

• Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak”; 
• Warsztat Terapii Zajęciowej „Wiatrak”; 

Klub Integracji Społecznej „Wiatrak”; 
• Poradnia „Wiatrak”; 
• Forum Dialogu i Myśli Jana Pawła II
• Kawiarnia artystyczna Młynek 

otwarta codziennie 10.00-20.00
Konto Fundacji 

49 1320 1117 2045 5859 2000 0003
wyposażenie  

Domu Jubileuszowego  
Jana Pawła ii: 

06 1320 1117 2045 5859 2000 0001

XXii lAtA wiAtRAkA

„Wiatrak” rozpoczął współpracę z byd-
goską Akademią Muzyczną. Co miesiąc 
zapraszamy dzieci z rodzicami na Poran-
ki Muzyczne, a raz na dwa miesiące – na 
koncerty muzyki klasycznej w Domu Jubi-
leuszowym Jana Pawła II.

Od października 2017 r. artyści Akademii 
Muzycznej prezentują Poranki Muzyczne 
dla dzieci i rodziców nie tylko w centrum 
Bydgoszczy, ale również w Fordonie. Po-
pularne koncerty dla najmłodszych, pro-
wadzone przez Ewelinę Boesche-Kop-
czyńską i Honoratę Glazę-Gulgowską 

prezentowane są w sali widowiskowej 
Domu Jubileuszowego Jana Pawła II przy 
ul. gen. M. Bołtucia 7. Od razu wzbudziły 
duże zainteresowanie – już na drugim po-
ranku pojawiło się ponad 40 osób.

Nie mniejszą popularnością, organizo-
wane przez Akademię, cieszą się koncerty 
muzyki klasycznej, podczas których wystę-
pują profesorowie oraz studenci. 

Zapraszamy serdecznie, program śle-
dzić można na naszej stronie www.wiatrak.
org.pl.     MG
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Wszystkim, którzy przekazali nam  
1 proc. podatku w 2017 r. bardzo dziękuje-
my. Bez tego istnienie „Wiatraka” jest nie-
możliwe, dlatego bardzo liczymy na Pań-
stwa również w 2018 r. 

Hasło naszej kampanii 1-procentowej to 
„Twój 1% jest jak chleb”. Chcemy uświado-
mić ludziom, że bez pieniędzy z 1% „Wia-
trak” nie może żyć. 

Dla nas te pieniądze są jak chleb,  
a chleba przecież się nie wyrzuca. Pie-

niądze, które do nas wpłyną z 1% prze-
znaczymy na dalsze inicjatywy „Wiatraka” 
oraz wyposażenie Domu Jubileuszowego 
- zwłaszcza kaplicy, głównego wejścia oraz 
pomieszczeń rehabilitacyjnych. Przypomi-
namy też, że „Wiatrak” pomaga wszystkim 
chętnym w rozliczeniu PIT-ów.

Fundacja wiatrak  
- kRs 0000 175233

MG

7 stycznia 2018 r. o 18.00 zapraszamy 
do hali Łuczniczka na koncert „Betlejem 
w Bydgoszczy”, prezentowany w 12 naj-
większych miastach w ramach „Betlejem w 
Polsce”.

Wystąpią m.in.: Natalia Kukulska, Mietek 
Szcześniak, Beata Bednarz, Kasia Moś, Igor 
Herbut, Daria Zawiałow, Mate.O, Agnieszka 
Musiał, Dana Winnycka i Adam Krylik. Wy-
konają kolędy i pieśni bożonarodzeniowe  
z różnych stron świata. 

Podczas koncertu odbędą się dwie akcje 
charytatywne: „Głodnych nakarmić” i „Am-
basador Miłosierdzia”, a włodarze miast, 
biskupi, przedstawiciele miejskich instytucji 
złożą życzenia i połamią się opłatkiem z 
uczestnikami koncertu. 

Wydarzenie stworzy przestrzeń do świę-
towania czasu Bożego Narodzenia.  Bilety 
będą do kupienia w Fundacji „Wiatrak”. MG

Od redakcji: Więcej o koncercie w interne-
cie: http://www.betlejemwpolsce.pl/pl/be-
tlejem-w-bydgoszczy.

kAleNDARiuM „wiAtRAkA”  
NA 2018 ROk 

• 12. 01 – Konkurs kolęd „Aniołowie się 
radują”, przesłuchania konkursowe – od 
9.00; ogłoszenie wyników i koncert lau-
reatów - o 15.00

• 28. 01 – 10.00 – Taneczne rytmy. Pora-
nek Muzyczny dla dzieci i rodziców

• 5-9.02 – Zajęcia pozalekcyjne - drzwi 
otwarte. W programie m.in. możliwość 
bezpłatnego udziału w zajęciach i zapisy 
na drugi semestr

• 11.02 – 10.00 – Kolory zimy. Poranek 
Muzyczny dla dzieci i rodziców * 20.00 
Bal Karnawałowy „Rodzina to jest siła”

• 12.02 – Rozpoczęcie konkursu na naj-
piękniejszego EKO-Zająca i Pisankę 
Wielkanocną

• 12-23.02 – półkolonie zimowe
• 25.02 – 16.00 – koncert profesorów i stu-

dentów bydgoskiej Akademii Muzycznej. 
Wystąpią: Paweł Wierciński – kontrabas, 

Oskar Krawiecki - kontrabas, Marta Cy-
prys-Polek - fortepian. W programie: G. 
Bottesini, A. Piazzolla.

• 4.03, 10.00 – Wiosenne piosenki. Pora-
nek Muzyczny dla dzieci i rodziców

• 25.03 – Misterium Męki Pańskiej w Doli-
nie Śmierci

• 28.03 - rozwiązanie konkursu na najpięk-
niejszego EKO-Zająca i Pisankę Wielka-
nocną 

• 15.04, 10.00 – Mistrzowie dzieciom. Po-
ranek Muzyczny dla dzieci i rodziców * 
16.00 – koncert profesorów i studentów 
bydgoskiej Akademii Muzycznej. Wystą-
pią: Urszula Jankowiak - mezzosopran, 
studenci klasy śpiewu oraz Weronika So-
becka i Marek Kamola - fortepian 

• 20.05, 10.00 – Muzyka na każdą porę 
roku. Poranek Muzyczny dla dzieci i ro-
dziców

• 11-15. 06 – zakończenie zajęć; przed 
wakacjami pokazy dla rodziców MG

• Małgorzata zasępa – wolontariusz 
• krzysztof Mikulak – wolontariusz
• Jolanta i Romuald lutostańscy  – 

darczyńcy 
• Małgorzata i Artur Małowińscy –  

darczyńcy 
• Jan Gogolewski – Właściciel Fabry-

ki Wyrobów Cukierniczych JAGO
• Jarosław Józefowicz – Prezes Fir-

my Toruńskie Zakłady Materiałów 
Opatrunkowych SA

• katarzyna serwińska – Dyrektor 
Sprzedaży i Marketingu Firmy Toruń-
skie Zakłady Materiałów Opatrunko-

wych SA 
• ks. sylwester warzyński –  

Rzecznik Diecezji Bydgoskiej
Potem był wyjątkowy koncert zespołu 

Sond’n’Grace, a po koncercie – urodzino-
wy tort w kawiarni artystycznej „Młynek”.

MG 

Drogi Czytelniku, życzymy Ci,  
byś miał siłę w te święta Bożego Narodzenia „wstać z kanapy”, odłożyć „komórkę”   
i wspólnie z rodziną zaśpiewać kolędę, wyjść z ciepłego domu na „pasterkę”, zaśmiać się  
z osiołkiem przy Żywym Żłóbku, zrobić coś dla bliźniego, wspomnieć ks. Zygmunta  
Trybowskiego w 15-stą rocznicę śmierci i pomodlić się Jego słowami  
... „abym był dobrym człowiekiem” także w Nowym Roku 2018

Redakcja „Na Oścież”ry
s.
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Urodził się 6 lutego 1893 roku w miejsco-
wości Słończ w powiecie chełmińskim. Był 
drugim z kolei w gronie sześciorga dzieci 
miejscowego rolnika Józefa i Apolonii. Do 
szkoły niemieckiej uczęszczał w Czarżu 
(powiat Chełmno). Był pilnym uczniem i 
miał dobre oceny, toteż kierownik po zgo-
dzie rodziców zdecydował, by nie kończył 
szkoły na 5 klasie, a pozwolono mu ukoń-
czyć siedem klas szkoły powszechnej.

W wieku 15 lat poszedł do pracy jako 
uczeń u kowala w Czarżu. W 1912 roku 
powołany został do pruskiego wojska. 
Służbę pełnił w warsztatach artylerii na te-
renie Rzeszy. Do cywila wrócił już z świa-
dectwem ślusarza czeladnika. 

Nie widząc przyszłości zawodowej w ro-
dzinnej miejscowości podjął pracę na kolei 
i zamieszkał w Bydgoszczy na stancji u 
ciotki na Bocianowie. Pracował w bryga-
dzie konserwacyjnej i remontowej urzą-
dzeń do utrzymania ruchu pociągów na 
nastawniach. 

W 1919 roku na Wielkanoc ożenił się z 

dziewczyną z Kokocka, biorąc ślub w ko-
ściele św. Barbary w Starogrodzie (powiat 
Chełmno). Po ślubie wynajął mieszkanie 
przy ulicy Jasnej w Bydgoszczy i tam za-
mieszkali z żoną. W tym czasie zmienił też 
pracę. Zatrudnił się jako ślusarz w wago-
nowni Warsztatów Kolejowych I Klasy w 
Bydgoszczy (późniejsze ZNTK). Tam zdał 
egzamin mistrzowski na ślusarza, a w 1928 
roku został brygadzistą. W 1934 roku mia-
nowany został na mistrza wydziału ślusar-
ni. W związku z tym, że był niejednokrotnie 
potrzebny w każdej chwili miał nienormo-
wany czas pracy. Dostał też duże miesz-
kanie służbowe w pobliżu miejsca pracy, 
przy ulicy Zygmunta Augusta z telefonem 
służbowym. Było to w tamtych czasach du-
żym wyróżnieniem i liczącym się stanowi-
skiem. Tam pracował do wybuchu II wojny 
światowej.

W dniu 30 sierpnia 1939 roku, kiedy mia-
sto przygotowywało się do ewentualnej 
obrony, równolegle z zarządzeniem władz 
miasta o powołaniu Straży Porządkowej, 
podobne oddziały powoływano również na 
kolei. Były one tworzone z pracowników 
kolejowych. Ich zadaniem było ochrania-
nie przed sabotażem, czy ewentualnym 
rozkradaniem mienia. Marciniakowi po-
wierzono funkcję komendanta  grupy ludzi 
ochraniających Ekspedycję Kolejową przy 
ulicy Rycerskiej. Swą służbę po uzbrojeniu 
rozpoczęli w południe 31 sierpnia. Marci-
niak swoje miejsce służby miał w budynku 
Ekspedycji, skąd wysyłał patrole i przyjmo-
wał meldunki. W dniu 1 września podczas 
bombardowania dworca u nich było dość 
spokojnie. Jednak 3 września, podczas 
Prowokacji Bydgoskiej (niezbyt słusznie 
zwanej Krwawą Niedzielą), w ochrania-
nym rejonie rozległy się strzały w kierunku 
wartowników, którzy odpowiedzieli tym sa-
mym. Nikogo po tym zajściu nie zatrzyma-
no, choć powtarzały się pojedyncze strzały. 

Po objęciu władzy przez Niemców i zda-
niu broni Marciniak protokołem zdawczym 
przekazał ekspedycję nowemu kierownic-
twu. Zgłosił się do pracy, ale po zatrzyma-
niu na portierni na około pół godziny powie-
dziano mu, że nie pełni funkcji mistrza i ma 
iść do domu. 

8 września powiadomiono go telefonicz-
nie, by się zgłosił do pracy. Zatrudniono 
go jako ślusarza, ale miał wtajemniczyć w 
tok pracy wydziału nowego mistrza, byłego 
ślusarza - Niemca.

29. września Gestapo zabrało go wraz 
z kilkoma innymi pracownikami z miejsca 
pracy, o czym rychło dowiedziała się żona 
i udała się na Gestapo po wyjaśnienia. Po-
wiedziano jej, że tymczasowo przebywa 
na przesłuchaniu i jakiś czas pobędzie w 
Obozie dla Internowanych Polaków w ko-
szarach 15 PAL-u przy ulicy Gdańskiej. Na-
wet grzecznie wytłumaczyli jej, że wpraw-
dzie bezpośrednio do niego nie mają za-
strzeżeń, bo on do nikogo nie strzelał, ale 
jednak wydał rozkaz użycia broni. Z tego 
powodu rzekomo rannych zostało trzech 
Niemców idących spokojnie ulicą, co było 
nieprawdą, bo do idących ulicą nikt nie 
strzelał. Gdy się sprawa wyjaśni, że nie 
jest winny, to wróci. Jednak już 6. paździer-
nika żonę z synem (starszy syn był w woj-
sku na froncie) eksmitowano, bo miała za 
duże mieszkanie. Wykwaterowano ich do 
pokoju i wspólnej kuchenki do domu przy 
ul. Matejki. Stamtąd zaniosła mężowi koc i 
płaszcz, który wartownik przyjął. Syn kilka 
dni później widział się przez płot z ojcem, 
który zamiatał podwórze. Dziękował za to 
co żona przyniosła i powiedział, że chyba 
żegna się z nimi. Stąd wywożą ludzi nie 
wiadomo dokładnie gdzie.

Antoniego zabrano z obozu w grupie 
więźniów dwoma samochodami 19. paź-
dziernika 1939 roku. Samochody skiero-
wały się w kierunku Myślęcinka, ale jak 
stwierdził w swych zapiskach mieszkaniec 
Czarnówka jechały tamtędy w kierunku 
dzisiejszej Doliny Śmierci. Po godzinie sły-
chać było strzały.

W połowie 1941 roku żonę z synem za-
brano na roboty do Niemiec. Pracowała 
tam u jakiegoś bauera. Podobno zmarła 
w 1944 roku. Starszy syn poległ na froncie 
w bitwie nad Bzurą, a młodszy zaginał. Do 
Bydgoszczy, po wyzwoleniu, nikt z tej ro-
dziny nie wrócił.

kfAD
Od autora: 
Relacja pochodzi od bratanka Antoniego – 
Zdzisława Marciniaka z Dąbrowy Chełmiń-
skiej, obecnie mieszkającego na Osiedlu 
Nad Wisłą. Ze Zdzisławem chodziłem do 
tej samej klasy siedem lat do Szkoły Pod-
stawowej w Dąbrowie CHełmińskiej. Spo-
tkaliśmy się przypadkowo, jak był z wnuka-
mi w Dolinie Śmierci i od kogoś przy parafii 
dowiedział się o moim adresie i przyszedł. 
Zdzisio! Dziękuję Ci!

ANtONi MARciNiAk

Ludzie z pomnika (184)

23.04 – przypadała Niedziela Przewodnia – Święto Miłosierdzia 
Bożego. Suma o 8.30 była  sprawowana ku czci Miłosierdzia 
Bożego. Po Mszy św. i wystawieniu Najświętszego Sakramentu 
uczciliśmy relikwie św. Faustyny.
25.04 - odbyło się spotkanie Sejmiku Parafialnego poświęcone przy-
gotowaniom do kolejnych celebracji i wydarzeń parafialnych.
Od 1.05 – przez cały maj odprawiano nabożeństwa majowe w ko-
ściele po wieczornej Mszy św., a o 21.00 przy figurze MB Fatimskiej 
prowadzone przez wspólnoty wiernych świeckich. 
2.05 – przypadał dzień imienin śp. ks. prałata Zygmunta 
Trybowskiego. Wzorem lat ubiegłych po Mszach o 8.30 i 18.30 mo-
dliliśmy się przy Jego grobie.

3.05 – to Uroczystość NMP Królowej Polski i rocznica Konstytucji 3 
Maja. Sumę sprawowano w intencji Ojczyzny. Podczas Mszy świę-
tych odnawiano Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego.
8.05 – to wspomnienie św. Stanisława, biskupa i męczennika, patro-
na naszej Ojczyzny. Trwały modlitwy przez przyczynę św. Biskupa o 
ład moralny w Polsce.
13.05 – po wieczornej Mszy św. o 18.30 odbyła się tradycyjna 
Fatimska Procesja Różańcowa (od maja do października). Tego - 
wyjątkowego dnia - przypadała 100 rocznica Objawień Fatimskich i 
34. rocznica zamachu na życie papieża Jana Pawła II.
15.05 – z okazji 100 rocznicy Objawień Fatimskich zorganizowano 
pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Bydgoszczy 
i jednocześnie kościoła stacyjnego. O 18.00 ks. Proboszcz 
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odprawił koncelebrowaną Mszę św., było okolicznościowe kazanie  
i możliwość uzyskania w rocznicę objawień fatimskich specjalnych 
łask Bożych. W pielgrzymce wzięło udział ponad 100 pielgrzymów 
- naszych parafian.
19.05  –  podczas Mszy św. o 18.30 ks. bp Jan Tyrawa udzielił sa-
kramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii.
20.05 – odbył się Diecezjalny Zjazd Młodzieży w Łobżenicy, pod-
czas którego wystąpił z koncertem „TAU” - znany chrześcijański 
raper i Ambasador Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Na spo-
tkanie wyjechała grupa młodzieży pod opieką naszego wikariusza 
ks. Piotra Wachowskiego.
21.05 i 28.05 – podczas Mszy św. o 10.00 udzielano I Komunii św. 
dzieciom klas III, kolejno grupie pierwszej i grupie drugiej.
1.06 – przez miesiąc odprawiano nabożeństwa czerwcowe po 
Mszy o 18,30 oraz o 21.00 przy krzyżu misyjnym prowadzone przez 
wspólnoty parafialne.
4.06  –  przypadała Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - 
Zielonych Świątek. * Przypadało też X Święto Dziękczynienia Bożej 
Opatrzności za wszelkie otrzymane dobrodziejstwa. Po Mszach św. 
zbierano ofiary do puszek na budowę Świątyni Bożej Opatrzności 
w Warszawie.
Od 9 do 10.06 – w parafii trwały warsztaty dla młodych z dziedziny 
kształtowania własnej osobowości „Chillout’u z Duchem Świętym”.
Od 11.06 do 17.06 – to ważne dni w Bydgoszczy. Trwał Tydzień 
Ewangelizacji Bydgoszczy, który obejmował taki program:  
• 11.06 - „Marsz dla Życia i Rodziny” (12.30 Msza Święta w kate-

drze, o 14.00 - przemarsz do bazyliki św. Wincentego a’Paulo, 
a od 15.00 do 22.00 Festiwal Nowe Spojrzenie - plac wokół 
bazyliki św. Wincentego á Paulo;

• Od 12 do 14.06 - o 18.00 rekolekcje ewangelizacyjne i warsz-
taty w parafii pw. Świętej Trójcy, które prowadził ks. Rafał 
Jarosiewicz z zespołem z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej;

• 13.06 - od 10.00 do 13.00 - szła pielgrzymka osób niepełno-
sprawnych z parafii Świętych Polskich Braci Męczenników do 
kościołów Matki Bożej Fatimskiej i św. Józefa;

• 14.06 - o 19.30 - Koncert Uwielbienia na Wyspie Młyńskiej 
„Głoszę i już!”, po zakończeniu do 1.00 w nocy adoracja 
Najświętszego Sakramentu w katedrze;

• 15.06 - od 18.00 (rozpoczęcie Mszą św. w kościele) do 16.06 
- 17.30, audytorium oo. Jezuitów (plac Kościeleckich 7) 24-go-
dzinna modlitwa Uwielbienia z udziałem zespołów muzycznych;

• 16.06 - całodzienne, publiczne czytanie Pisma Świętego na ul. 
Mostowej i ewangelizacja uliczna * O 20.00 - Milczący Marsz 
Mężczyzn za Jezusem w Najświętszym Sakramencie z kościo-
ła garnizonowego do katedry;

• 17.06 - o 18.00 - Msza Święta połączona z modlitwą o uzdro-
wienie. Modlitwę prowadził Marcin Zieliński - lider wspólnoty 
„Głos Pana” ze Skierniewic w kościele oo Jezuitów.

W tych - pełnych treści dniach - wzięła udział grupa parafian, by 
modlić się w obronie życia, wartości rodzinnych i przeżyć duchowo 
przygotowany czas.
11.06 – to Uroczystość Trójcy Świętej i zakończenie okresu spowie-
dzi św. wielkanocnej. * Podczas Mszy św. o 8.30 modliliśmy się w 
intencji księdza Proboszcza przeżywającego 45 rocznicę święceń 
kapłańskich. Słowo Boże wygłosił ks. abp Jan Pawłowski. Ks. pra-
łat Jan Andrzejczak poprowadził nabożeństwo czerwcowe o 15.00 
, a następnie zaprosił delegacje grup i wspólnot parafialnych do ka-
wiarni „Młynek” na jubileuszową kawę i ciastka.* Msza św. o 10.00 
celebrowana była w I rocznicę Komunii św. dla dzieci klas trzecich. 
15.06 – w Uroczystość Bożego Ciała, po Mszy św. o 8.30 szła tra-
dycyjna procesja do czterech ołtarzy ulicami naszej parafii (Bołtucia, 
Fiedlera, Berlinga, Kleina, Albrychta, Wańkowicza), w której – przy 
pięknej pogodzie - wzięło udział kilka tysięcy wiernych.
17.06 – piąty raz wyruszyła z naszej bazyliki jednodniowa piel-
grzymka piesza do Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych 
w Topolnie. Pielgrzymkę liczącą 85 osób prowadził nasz wikariusz 
ksiądz Tomasz Budnik.
18.06 – W ostatnich dniach rozpoczęły się prace związane z elewa-
cją kościoła. Na frontonie naszej świątyni umieszczane są nowe pła-
skorzeźby wykonane techniką sgraffito i przedstawiające męczenni-
ków i świętych oraz ich atrybuty - symbole, w procesji ku krzyżowi. 

Fryz frontonu Bazyliki będzie zatytułowany: „Krzyż drogą zbawie-
nia”. Po zakończeniu prac przystąpimy do tynkowania kościoła. 
22.06 – procesją do czterech ołtarzy ustawionych obok bazyliki za-
kończyła się oktawa Bożego Ciała. Nastąpiło poświęcenie wianków, 
a dzieci sypiące kwiatki otrzymały słodkie upominki.
23.06 – przypadała uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 
Po Mszy o 18.30 wyruszyliśmy z procesją do przygotowanego ołta-
rza ku czci Serca Jezusowego zwanego na „Bożej roli”. Tam pono-
wiliśmy Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa. Uroczystość NSPJ to także Światowy Dzień Modlitw 
o Uświęcenie Kapłanów.
24.06 – to uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela i 
dzień imienin naszego ks. Proboszcza. Tego dnia ksiądz Proboszcz 
sprawował wieczorną Mszę św., a  po zakończeniu złożyliśmy 
Solenizantowi życzenia.
1.07 – wyruszyła XXXVI. pielgrzymka piesza z parafii św. Mikołaja 
(Fordon) do Chełmna, w której uczestniczyła grupa parafian.
Od 8 do 9.7 – Koło Przyjaciół Radia Maryja zorganizowało piel-
grzymkę do Częstochowy.
Od 21.07 – do 1.08 – pod hasłem ,,Jesteśmy Koroną Maryi’’ szli 
pielgrzymi XXII Pieszej Pielgrzymki Promienistej w Grupie Biało-
Żółtej na Jasną Górę. Pielgrzymi wyruszyli z naszej bazyliki po 
Mszy św. o 6.00. Cieszyło uczestnictwo sporej grupy pielgrzymów z 
Kcyni. Przewodnikiem grupy był ks. Tomasz Budnik. * Równolegle – 
w tym samym terminie - z bydgoskiej katedry wyruszyła Diecezjalna 
Pielgrzymka Piesza, z Akademicką Grupą Przezroczystą pod opie-
ką ks. Krzysztofa Buchhloza.
Od 23-30.07 – obchodziliśmy XVIII Ogólnopolski Tydzień św. 
Krzysztofa pod hasłem „Niesiemy Miłosierdzie drogami świata”. 
MIVA Polska zaprosiła wszystkich kierowców do udziału w akcji „1 
grosz za 1 km szczęśliwej jazdy” na środki transportu dla misjona-
rzy. Po każdej Mszy św. nastąpiło poświęcenie pojazdów takich jak: 
samochody, motocykle, quady i rowery.
23.07 – Krzysztof Fryska - organista naszej Bazyliki, zaprosił na ko-
lejny koncert organowy po wieczornej Mszy św. W repertuarze była 
muzyka organowa mistrzów tego instrumentu. Kolejne koncerty za-
planowano 12 i 15  sierpnia.
Od 24 do 26.07 – szła ulicami naszych osiedli Dekanalna 
Pielgrzymka Fordońska między parafiami Fordonu. Do naszej ba-
zyliki przyszli pielgrzymi z powstającej parafii pw. św. Faustyny, by 
nazajutrz, po Mszy św. o 18.30 przejść do parafialnego kościoła św. 
Marka.
1.08 – gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej kilkudziesięcio-
osobową grupę pieszych pielgrzymów  z Gdańska udających się na 
Jasną Górę.
Od 6.08 – zainaugurowano, w każdą niedzielę o 12.00 w kaplicy aka-
demickiej przy Bazylice św. Wincentego a Paulo, Al. Ossolińskich 2, 
sprawowanie mszy świętych w języku ukraińskim w obrządku gre-
kokatolickim.
4.08 – zakończone zostały prace przy ozdabianiu tzw. fryzu na 
frontowej ścianie naszej Bazyliki. Artysta malarz z Warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych pan profesor Sylwester Piędziejewski 
umieścił na zakończenie pracy swój podpis pod dziełem z dopi-
skiem Anno Domini 2017. Artystyczny wyraz dzieła „Krzyż drogą 
zbawienia” to procesja świętych i błogosławionych ku Chrystusowi, 
który trzymając krzyż przypomina nam, że jest On drogą naszego 
zbawienia. Parafia nasza przygotowuje się do tynkowania kościoła i 
planujemy dalsze prace na zewnątrz świątyni.
13.08 – o 18.30 odprawiono wieczorną Mszę św. a po niej kolej-
ne nabożeństwo fatimskie z różańcem i procesją światła dookoła 
kościoła. W modlitwie różańcowej prosiliśmy Maryję o trzeźwość w 
naszych domach i rodzinach.
14.08 – odbyła się XXVIII Pielgrzymka Maksymilianowska w inten-
cji otrzeźwienia Narodu, która wyruszyła o 16.00 z kościoła NSPJ 
na pl. Piastowskim do kościoła św. Maksymiliana Marii Kolbego na 
Osowej Górze, gdzie po Mszy św. odpustowej czekał na pielgrzy-
mów poczęstunek.
15.08 – to uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. w naszym 
Sanktuarium odprawiano  jak w każdą niedzielę. Tego dnia czciliśmy 
Maryję jako opiekunkę ludzkiej pracy na roli i jej owoców. Po każdej 
Mszy św. nastąpiło poświęcenie wianków z ziół  i kwiatów oraz owo-
ców i plonów z własnych ogródków.  * 15 sierpnia - to także Dzień 
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Wojska Polskiego. Podczas sumy o 8.30 odprawiono okolicznościo-
we modlitwy w intencji Polskich Żołnierzy.
26.08 – w liturgii Kościoła przypadała uroczystość Matki Boskiej 
Częstochowskiej. W modlitwie różańcowej w intencji Ojczyzny  
o 8.00 i 18.00, oraz o 21.00 dziękowaliśmy Jej za bezpiecznie spę-
dzone urlopy i wakacje oraz  prosiliśmy o dalszą opiekę nad nami.
3.09 – podczas Mszy św. o 10.00 dla młodzieży i o 11.30 dla dzieci-
modlono się o szczęśliwy nowy rok szkolny 2017/18. Najmłodszym 
uczniom - z klas pierwszych - poświęcono tornistry i przybory szkol-
ne. * W nawiązaniu do wiadomości o zniszczeniach w miejscowo-
ściach znajdujących się na terenie naszej Diecezji dokonanych przez 
nawałnice, które przeszły 11 sierpnia br., podczas których ucierpiały 
szczególnie miejscowości z dekanatu szubińskiego, nakielskiego i 
mroteckiego, a także z terenu powiatu bydgoskiego przeprowadzo-
no zbiórkę do puszek we wszystkich parafiach i ośrodkach duszpa-
sterskich naszej diecezji. Zebrane ofiary Caritas Diecezji Bydgoskiej 
rozdysponowała wśród najbardziej poszkodowanych.
5.09 – odbyło się kolejne spotkanie Sejmiku Parafialnego.
8.09 – w święto Narodzenia NMP w Bydgoskiej Katedrze odbyły 
się uroczystości odpustowe ku czci NMP Matki Pięknej Miłości – 
Patronki naszej diecezji. Uroczystą Sumę odpustową celebrował ks. 
bp Jan Tyrawa - Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej.
13.09 – o 18.30 Mszą św. z procesją fatimską wokół bazyliki, na 
rozpoczęcie Triduum przed odpustem kalwaryjskim – celebrował ks. 
Dariusz Wesołek (nasz były wikariusz) – a obecnie proboszcz byd-
goskiej parafii pw. Świętego Krzyża.
14.09 – o 16.30 odprawiona została VII Bydgoska Droga Krzyżowa 
w Dolinie Śmierci organizowana przez katolickie stowarzyszenia, or-
ganizacje i wspólnoty diecezji bydgoskiej. O 18.30 Msza św. była po-
łączona z adoracją Krzyża Świętego, którą celebrował ks. Krzysztof 
Kozłowski – nominowany na proboszcza powstającej parafii pw. św. 
Faustyny na osiedlu Eskulapa.
15.09 – odbyły się Uroczystości Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego 
w naszym Sanktuarium. O 18.30, uroczystą Mszę św. sprawował 
ks. kanonik Karol Glesmer, proboszcz parafii pw. Świętego Mikołaja 
w Bydgoszczy-Fordonie. * Ks. kanonik Maciej Gutmajer, były pro-
boszcz bydgoskiej parafii pw. Opatrzności Bożej, obecnie na emery-
turze pragnie pomagać w miarę swych sił naszym kapłanom w po-
sługach duszpasterskich. Księdza Macieja i jego posługę polecamy 
opiece naszej Patronki Matce Najświętszej.
3.09 – podano do wiadomości, że 30. sierpnia został przedłożony w 
Kurii Bydgoskiej projekt tynkowania naszej świątyni. Projekt umiesz-
czono na stronie internetowej www.mbkm.pl.
8.09 – zmarł kapłan naszej diecezji ks. kanonik Jan Graczyk, któ-
ry był obecny w naszej bazylice na licznych uroczystościach. 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 11. września br. o 11.00 w pa-
rafii pw. Chrystusa Króla w Bydgoszczy, a Mszy Świętej przewodni-
czył Bogdan Wojtuś - bp senior z archidiecezji gnieźnieńskiej.
28.09 – przeprowadzona została kolejna akcja „Koronka na ulicach 
miast świata” w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki, spowied-
nika św. Faustyny. Od dziewięciu lat o 15.00 na skrzyżowaniach 
i placach naszych miast i miasteczek, odmawia się Koronkę do 
Bożego Miłosierdzia. W naszej parafii modlono się o 15.00 przy fi-
gurze Matki Bożej Fatimskiej.
Od 1.10 – przez cały miesiąc - Nabożeństwa Różańcowe dla doro-
słych odprawiano codziennie o 18.00, a dla dzieci w poniedziałki, 
środy i piątki o 17.30.
1.10 – o 13.00 sprawowano Mszę św. z odnowieniem przyrzeczeń 
małżeńskich dla małżeństw obchodzących rocznice ślubu: 1,5,10 i 
dalsze co 5 lat. Dla tych małżonków, którzy odpowiedzieli na to we-
zwanie przygotowano pamiątkowe błogosławieństwa.
5.10 – o 18.00 odbyła się w naszej parafii przy ul. Ks. Zygmunta 
Trybowskiego 3 uroczystość erygowania nowej parafii pw. Świętej 
Faustyny połączona z poświęceniem kaplicy pod tym samym we-
zwaniem. Uroczystość połączona była z wprowadzeniem nowego 
księdza proboszcza, którym został ks. Krzysztof Kozłowski nasz 
dotychczasowy wikariusz. Uroczystościom z udziałem kapłanów, 
parafian i zaproszonych gości przewodniczył ks. biskup Jan Tyrawa. 
Odczytano okolicznościowe dokumenty. W modlitwach polecali-
śmy opiece Bożej i wstawiennictwu Świętej Faustyny nową parafię, 
nowego księdza Proboszcza i parafian rozpoczynających budowę 
duchowej wspólnoty   świętej Faustyny. Życzymy z całego serca 
„Szczęść Boże”. (więcej na str. 10)

5.10 – o 18.30 rozpoczęło się w parafialnej kaplicy Seminarium 
Odnowy Wiary, na które składały się rekolekcje trwające 8 tygodni. 
Rekolekcje te miały pomóc osobom przemienić swoje życie, pogłę-
bić modlitwę osobistą i wspólnotową, a przede wszystkim spotkać 
żywego Boga, który jest obecny i z mocą działa w Kościele.
7.10 – przypadał doroczny odpust ku czci patronki parafii Matki 
Boskiej Królowej Męczenników i XXXIV rocznica powstania para-
fii.  Główne uroczystości odpustowe rozpoczęła o 18.30. Msza św., 
której przewodniczył ks. bp Piotr Krupa – biskup senior z diecezji 
pelplińskiej. Dzień odpustu to zawsze okazja do zyskania odpustu 
zupełnego dla nas samych, albo za naszych bliskich zmarłych. 
8.10 – z okazji minionego wspomnienia liturgicznego Matki Bożej 
Różańcowej, podczas Mszy św. o 11.30, poświęcono różańce dzie-
ciom klas trzecich.
7.10 – „Różaniec do granic” to ogólnopolska akcja modlitewna za-
inicjowana przez wienych świeckich, która miała za cel podjęcie 
ogólnopolskiej modlitwy różańcowej przez osoby zebrane wzdłuż 
granic naszego kraju, w intencji Polski i całego świata. W święto 
Matki Bożej Różańcowej i na zakończenie obchodów 100. rocznicy 
objawień fatimskich, zebrani wierni na granicach naszej Ojczyzny, 
o jednej i tej samej godzinie odmówili cztery części różańca świę-
tego, a polski przewoźnik kolejowy Polregio dowiózł chętnych za 
symboliczną złotówkę, co znakomicie ułatwiło udział w tej akcji. Do 
modlitwy włączyli się duchowni, osoby życia konsekrowanego i wier-
ni świeccy, dorośli, młodzież i dzieci w swoich domach, chorzy w 
szpitalach, a wspólnoty parafialne w swoich kościołach. Nad granice 
Polski udali się także nasi parafianie, a ci co nie mogli, zrobili to tam, 
gdzie akurat przebywali. 
Przygotowana została nowa Księga Intencji Mszalnych na rok 
2017/2018. Modlić się można np. z racji rocznic ślubnych, różnych 
potrzebach naszych lub naszych bliskich, a także w intencji zmar-
łych, bo Eucharystia jest najwspanialszym darem duchowym dla 
tych wszystkich, których polecamy Bogu. Intencje zamawiać można 
tylko w biurze parafialnym w godzinach urzędowania. * 
8.10 - przeżywaliśmy XVII Dzień Papieski oraz VI Karoliadę 
Bydgoską. W parafii po wszystkich Mszach św. wolontariusze 
z puszkami przy wyjściach z kościoła zbierali ofiary na Fundację 
Nowego Tysiąclecia, która finansuje edukację zdolnej młodzieży z 
niewielkich miejscowości i ubogich rodzin. * Organizatorzy przygo-
towali w Hali Widowiskowo-Sportowej „Łuczniczka” rywalizacje ar-
tystyczno-sportowe, a całość zwieńczył koncert „Siewców Lednicy”.
13.10 – po Mszy o 18.30 odprawiono ostatnie w tym roku nabożeń-
stwo fatimskie z różańcem i procesją dookoła kościoła
15.10 – o 13.00 w naszej Bazylice odprawiona została uroczy-
sta Msza św. na rozpoczęcie nowego roku akademickiego na 
Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich z udziałem władz Uniwersytetu, przedstawicieli Senatu, 
władz dziekańskich i administracyjnych, nauczycieli akademickich i 
studentów. Z nowym rokiem akademickim polecano studentów, pra-
cowników naukowych i administracyjnych Uczelni opiece Bożej. * 
Tego dnia obchodzono Dzień Dziecka Utraconego. O 15.00 trwała 
modlitwa przy Grobie Dziecka Utraconego na cmentarzu przy ul. 
Wiślanej. Odbyły się Msze św. w intencji dzieci oraz rodziców po 
stracie. W naszej bazylice był różaniec w intencji dzieci utraconych, 
ich rodziców i bliskich. * W komunikatach duszpasterskich podano, 
że w przyszłym roku będziemy mieli nowy parking przy ul. Bołtucia 
służący parafianom i gościom przybywającym do Bazyliki, Doliny 
Śmierci i Wiatraka pod warunkiem, że wygramy głosowanie w ra-
mach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, do którego upoważ-
nione są osoby powyżej 16 roku życia zamieszkałe w Bydgoszczy, a 
głosować można tylko raz do końca października. Głosować można 
było też przy wyjściu z kościoła.
22.10 – przypadało wspomnienie św.  Jana Pawła II, 37 rocznica 
inauguracji pontyfikatu Karola Wojtyły, a w sąsiedniej parafii przy 
ul. Bydgoskich Olimpijczyków uroczystość odpustu, którą celebro-
wano podczas Mszy św. 12.00. * IV wspólnota neokatechumenalna 
rozpoczęła w naszej parafii katechezy, zapraszając dorosłych i mło-
dzież w poniedziałki i czwartki po wieczornej Mszy św. do kaplicy 
zachęcając: „Jesteś wierzący, czy nie wierzący, bogaty, czy biedny, 
szczęśliwy, czy w rozpaczy ... Chrystus czeka na ciebie! Przyjdź i 
słuchaj Dobrej Nowiny, to może odmienić całe twoje życie.
Od 26 do 27.10 – odbyła się IX Pielgrzymka Diecezji Bydgoskiej na 
Jasną Górę z nocnym czuwaniem przed nawiedzeniem kopii obrazu 
Matki Boskiej Jasnogórskiej pod hasłem: „Wszystko jedynemu Bogu 
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przez Maryję” Organizatorem pielgrzymki w naszym dekanacie był 
ks. Wojciech Retman.
29.10 – przypadała Niedziela Hospicyjna. Podczas Mszy św. ks. 
Maciej Sierzputowski głosił homilie i była zbiórka ofiar do puszek 
na cele hospicyjne. * Tego dnia usłyszeliśmy w ogłoszeniach, że: 
„Kończy dziś swoje posługiwanie w naszej bazylice pan Marek 
Matwiej, który przez wiele lat wypełniał jako wolontariusz posługę 
zakrystianina i kościelnego. W imieniu parafian i pracujących w na-
szym Sanktuarium kapłanów z serca dziękujemy za wzorową  wielo-
letnią i nadzwyczaj odpowiedzialną posługę na rzecz naszej parafii, 
stałą troskę o wygląd i porządek w  Bazylice, oddanie Bożej sprawie 
i okazywane serce w posłudze Bogu i bliźnim. Serdecznie dziękuje-
my. Niech Maryja błogosławi na dalsze lata życia.”
30.10 – gościliśmy w naszej parafii znanego charyzmatyka Marcina 
Zielińskiego, który na co dzień posługuje modlitwą o uzdrowienie za-
równo w Polsce jak i poza granicami. Mszą św.. o 18.30 rozpoczęto 
spotkanie, po niej była konferencja i modlitwa o uzdrowienie.
1.11 – przypadała Uroczystość Wszystkich Świętych. W ten dzień 
każdy z nas miał obowiązek uczestniczenia we Mszy św., które od-
prawiano w kościele wg porządku niedzielnego.
4.11 – W sobotę w naszej parafii odbywał się  Diecezjalny Zlot 
Młodych „The Voice” i wybór Młodzieżowej Rady Programowej 
Diecezji Bydgoskiej. Gościem specjalnym tego wydarzenia był 
Maciej Czaczyk - zwycięzca drugiej edycji programu „Must be 
the Music”, który o godzinie 15:30 w sali widowiskowej Domu 
Jubileuszowego wystąpił z koncertem przeplatanym świadectwem 
życia i wiary w Boga.
5.11 – gościliśmy ks. Michała Olszewskiego, ze Zgromadzenia 
Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Ksiądz Michał jest reko-
lekcjonistą i ewangelizatorem, a wcześniej był też egzorcystą. Został 
mianowany przez papieża Franciszka Misjonarzem Miłosierdzia. 
Podczas Mszy św. głosił kazania, a w kolejne dni do środy (8.11) 
zawsze o 20.00 ks. Michał prowadził rekolekcje akademickie w ka-
plicy. * O 15.15 odprawiono Bydgoską Drogę Krzyżową w Dolinie 
Śmierci przygotowaną przez DA Martyria z oprawą misteriową. To 
nabożeństwo ma już ponad 60 letnią tradycję, a aktualnie była to 
XXXV   Droga Krzyżowa pod opieką parafii i IX w Sanktuarium.
11.11 – przypadła 99. rocznica odzyskania niepodległości przez 
Polskę, po 123 latach (1918) niewoli wróciła na mapę Europy. Wolny 
Naród zaczął wtedy budować niepodległe i suwerenne państwo. 
Mszę św. o 8.30 sprawowano w intencji Ojczyzny. 
12.11 – w nawiązaniu do dnia „Solidarności z Kościołem 
Prześladowanym” parafia nasza włączyła się w program Caritas 
Polska „Rodzina Rodzinie”, która polegała na objęciu wsparciem 
rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii przez 
osoby, rodziny, wspólnoty, parafie w Polsce. Parafia nasza przeka-
zywać będzie przez ponad pół roku 560 zł miesięcznie na utrzy-
manie jednej rodziny w Syrii, a wylosowaliśmy rodzinę Andraniga 
Beduliana z Syrii by pomagać według tegorocznego hasła „Gdzie 
Bóg płacze świat milczy ty działaj”.
19.11 – papież Franciszek ogłosił Orędzie na I Światowy Dzień 
Ubogich. * Tego dnia, po Mszach św. członkowie i wolontariusze 
Stowarzyszenia św. Łazarza, rozprowadzali kalendarze-cegiełki. 
Środki zebrane ze sprzedaży pozwoliły na dalsze działanie Centrum 
Opieki Perinatalnej św. Łazarza (hospicjum perinatalnego), które 
ma pod swoją opieką rodziny, spodziewające się narodzin śmier-
telnie chorego dziecka. * Parafia nasza włączyła się w program 
Caritas Polska - Rodzina Rodzinie wspierający rodzinę Andraniga 
Beduliana z Syrii w Aleppo. Osoby pragnące wspierać tę inicjatywę 
mogą składać ofiary do ustawionej przed relikwiarzem Jana Pawła 
II specjalnej skarbony z napisem dla rodziny w Syrii, które poprzez 
Caritas Polska trafią do rodziny w Aleppo.
22.11 – przypadało wspomnienie liturgiczne św. Cecylii, patron-
ki śpiewu, muzyki sakralnej, a także organistów i chórów kościel-
nych. Z tej okazji dziękowano naszym panom organistom, chórowi 
„Fordonia”, zespołom: „Samemu Bogu”, Scholi „Boże Nutki”, które 
uświetniają śpiewem i muzyką nabożeństwa. Ich muzyczną posługę 
w naszej Bazylice polecano opiece Bożej.
25.11 – we wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki 
kolejarzy przypomniano, że brać kolejarska z naszej parafii szcze-
gólnie mocno była zaangażowana w budowę naszego kościoła, 
choć dziś może jest mniej widoczna, ze względu na wiek i to, że 
wielu kolejarzy odeszło już do wieczności. Podczas Mszy św. o 
18.30, w modlitwach za ich zasługi, dziękowano żyjącym, a zmarłym 

proszono o łaskę nieba. 
26.11 – to Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata i ostatnia nie-
dziela roku liturgicznego. Wspomniano, że wszystko, co rodzaj ludz-
ki w porządku przyrodzonym i nadprzyrodzonym posiada i czego 
się spodziewa, ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowa-
nie w Jezusie Chrystusie. Po Mszach św. ponawiano Jubileuszowy 
Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. To jest nasze zobowiąza-
nie, aby porządkować życie osobiste, rodzinne i narodowe według 
Bożego Prawa. Po sumie o 8.30 było wystawienie Najświętszego 
Sakramentu, litania do Serca Jezusowego. Po sumie poświęcono 
także opłatki wigilijne. * Uroczystość była świętem patronalnym Akcji 
Katolickiej, której zasadniczym celem jest formacja duchowa, mo-
ralna, a także kulturalna. Wspólnota Akcji Katolickiej działa też w 
naszej parafii – dziękujemy.
2.12 – o 17.00 Stowarzyszenie Muzyczne i jednocześnie Chór 
Parafialny „Fordonia” świętowało XXV lat istnienia i śpiewania. 
Gratulujemy, a za wszelkie dobro – dziękujemy.
3.12 – rozpoczęliśmy Adwent  - czas, który ma nas przygotować do 
świąt Bożego Narodzenia, do naszego spotkania ze Zbawicielem 
w wieczności. Zaproszono na adwentową Mszę św. – roraty, która 
odprawiana jest w dni powszednie Adwentu o 7.00 dla dorosłych a 
o 17.00 dla dzieci. Zachęcamy do licznego udziału. * Program dusz-
pasterski na lata 2017-2019 poświęcony będzie Trzeciej Osobie 
Trójcy Świętej, a jego hasłem są słowa: „Duch, który umacnia mi-
łość…” W związku z tym, od grudnia do czerwca (raz w miesiącu) 
bp Jan Tyrawa głosić będzie katechezy na temat 7. darów Ducha 
Świętego. Pierwsze spotkanie na temat „Daru Mądrości” odbyło się 
12 grudnia o 18.30 w Katedrze. * Podczas Jarmarku św. Mikołaja 
przy Domu Jubileuszowym Jana Pawła II młodzież parafialnego 
wolontariatu 4don4LORD i GPS oferowała rękodzieła i w ten spo-
sób zbierała datki, które zasilą budżet naszej młodzieży pragnącej 
polecieć na Światowe Dni Młodzieży do Panamy w styczniu 2019 
roku. * Wygraliśmy parking i dziękujemy wszystkim, którzy głoso-
wali, bowiem zrobiły to aż 693 osoby oddając swój głos w ramach 
Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego na budowę parkingu przy ul. 
Bołtucia. Projekt zdobył najwięcej głosów w Nowym Fordonie, więc 
będzie realizowany.
6.12 – to wspomnienie św. Mikołaja biskupa * W fordońskiej parafii 
pw. św. Mikołaja – naszej parafii Matce (stamtąd pochodził kamień 
węgielny, który umieszczono w murach naszej świątyni i tam do cza-
su mieszkał nasz pierwszy proboszcz) - przypadał dzień odpustu 
parafialnego. W naszej parafii przyszedł do dzieci Mikołaj z niespo-
dziankami po Roratach o 17.00.
8.12 – przypadała uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny. Msze św. jak w dni powszednie z dodat-
kową o 10.00. Od 12.00 do 13.00 trwała „Godzina Łaski” * Podczas 
Mszy św. o 18:30 poświęcono medaliki dzieciom przygotowujących 
się do Pierwszej Komunii .
10.12 – przeprowadziliśmy akcję charytatywną „Kilogram dla potrze-
bujących”. Z przyniesionych darów, Parafialna Caritas i inni pomoc-
nicy przygotowali paczki, które już docierają dla najbardziej potrze-
bujących parafian.
22.12 – zaplanowano spowiedź adwentową (więcej w ogłoszeniach 
duszpasterskich).
24.12 – Msze święte, z uwagi na przypadającą tego samego dnia 
niedzielę i jednocześnie Wigilię odprawiane będą do 13.00.* Msze 
św. „Pasterki” z asystą Żywego Żłóbka odprawione zostaną trady-
cyjnie o 22.00 i o 24.00.
25.12 – W pierwszy dzień Bożego Narodzenia nie będzie Mszy 
św. o 7.00, a pozostałe według niedzielnego porządku. * Mszy 
św. o 13.00 asystował będzie Żywy Żłóbek. * Tego dnia przypada 
XV rocznica śmierci pierwszego proboszcza ks. prałata Zygmunta 
Trybowskiego. Po Mszy św. o 18.30 modlitwy przy Jego grobie.
26.12 – w drugi dzień świętowania Bożego Narodzenia to wspo-
mnienie św. Szczepana – pierwszego męczennika i dzień modlitw 
za Katolicki Uniwersytet Lubelski. * Mszy św. o 13.00 asystował bę-
dzie Żywy Żłóbek.
27.12 – początek parafialnych odwiedzin duszpasterskich – kolę-
dy. Szczegółowe informacje na str. 27 i na bieżąco w ogłoszeniach 
duszpasterskich.
31.12 – o 18.30 tradycyjna Msza św. dziękczynno-błagalna na za-
kończenie roku. Ks. Proboszcz złoży sprawozdanie duszpasterskie 
za miniony rok kalendarzowy.
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Pytania i odpowiedzi

 Niedziela – Dzień Pański – Zmartwych-
wstanie (po rosyjsku „воскресенье” – Ro-
sjanie zachowali nazwę niedzieli „Zmar-
twychwstanie” mimo panującego w ich 
kraju przez wiele dziesięcioleci prześlado-
wania Kościoła). U nas nazwa tego dnia 
kojarzy się raczej z powstrzymaniem od 
niepotrzebnych prac: nie działaj. Ale „nie 
działaj”, to mało, bo każda niedziela jako 
Dzień Pański ma być poświęcona Bogu - 
przypomina nam pierwszy dzień stworze-
nia oraz dzień Zmartwychwstania – dzieło 
odkupienia. W ten dzień spotykamy się 
wspólnie w kościele na Mszy świętej upa-
miętniającej Wieczerzę Pańską oraz mękę 
i zmartwychwstanie Chrystusa. 

 Cały rok liturgiczny obejmuje ważne 
wydarzenia z życia Jezusa od misterium 
Wcielenia (Zwiastowanie, Boże Naro-
dzenie, Objawienie Pańskie), po Triduum 
Paschalne – Mękę, Zmartwychwstanie i 
Wniebowstąpienie. Przeżywamy też czas 
Zesłania Ducha Świętego i oczekiwania na 
powtórne przyjście Chrystusa. Każdy rok 
liturgiczny jest jednocześnie „rokiem łaski 
Pana” (Łk 4,19), ponieważ te święte wyda-
rzenia uobecniając się w naszym „dzisiaj”, 
umożliwiają nam duchowe uczestniczenie 
w nich i dostąpienie łaski zbawienia. 

 Niedzielna Msza święta i wspólne prze-
żywanie świąt kościelnych to jeszcze nie 
jest nieustanna modlitwa i wielbienie Boga, 
do czego zachęca św. Paweł: „nieustannie 
się módlcie!” (1 Tes 5,18). Aby modlitwa 
Kościoła była nieustanna, Kościół obejmu-
je wszystkie godziny dnia i nocy modlitwą 
zwaną Liturgią Godzin. Kapłani, zakonnicy, 
zakonnice modlą się o różnych porach dnia 
i nocy, czytając i rozważając Słowo Boże, 
recytując psalmy, czytając pisma Ojców 
Kościoła, czy mistrzów życia duchowego. 
Modlitwa ta przygotowuje człowieka do 
modlitwy serca, do modlitwy wewnętrznej. 

 Wielu z nas ma w swych domach skró-
coną wersję brewiarza, można go odma-
wiać indywidualnie, we wspólnotach lub 
wspólnie z Radiem Maryja. W naszym ko-
ściele w Adwencie i Wielkim Poście odma-
wiana jest wspólnie Jutrznia. W czasach 
mojej młodości chodziło się do kościoła na 
Nieszpory i śpiewało: „Chwalcie o dziad-
ki Najwyższego Pana, niech Mu jednemu 
cześć będzie śpiewana...”. Dzisiaj w nie-
których kościołach jest jeszcze ten zwyczaj 
np. w Bydgoszczy w parafii św. Wincente-
go a Paulo.

irena Pawłowska

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

CZĘŚĆ DRUGA  
celeBRAcJA MisteRiuM chRzeŚciJAńskieGO 

DZIAŁ PIERWSZY:  
ekONOMiA sAkRAMeNtAlNA (84) 

Rozdział drugi:  
 celeBRAcJA sAkRAMeNtAlNA MisteRiuM PAschAlNeGO

241. co stanowi centrum czasu liturgicznego? 
Centrum czasu liturgicznego jest niedziela, podstawa i rdzeń całego roku liturgicznego, 
którego szczytem jest Wielkanoc – „Święto świąt”. 
242. Jaką funkcję pełni rok liturgiczny? 
Kościół celebruje w roku liturgicznym całe misterium Chrystusa, od Wcielenia aż do Jego 
chwalebnego przyjścia. W ustalone dni Kościół ze szczególną miłością oddaje cześć Mat-
ce Bożej, Maryi, oraz wspomina świętych, którzy żyli dla Chrystusa, z Nim współcierpieli i 
zostali z Nim współuwielbieni.
243. co to jest liturgia Godzin?
Liturgia Godzin, publiczna i wspólna modlitwa Kościoła, jest modlitwą, w której Chrystus 
wraz ze swoim Ciałem, Kościołem, zwraca się do Ojca. Za jej pośrednictwem misterium 
Chrystusa, które celebrujemy w Eucharystii, uświęca i przemienia czas każdego dnia. Składa 
się głównie z psalmów i innych tekstów biblijnych, jak również z lektury ojców Kościoła czy 
mistrzów życia duchowego. (cdn.) Źródło: „Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego”,  Jedność, Kielce 2005

cO OzNAczA DlA MNie  
treść przytoczonych tu punktów kompendium katechizmu  

kościoła katolickiego (kkkk)?

Człowiek jest Bogu podobny nie tylko  
w tym,  że myśli i kocha, ale także  
w tym, że pracuje.

ks. Józef Tischner

1.01.2018 – uroczystość Bożej Rodzicielki 
Maryi i niedzielny porządek Mszy św., a tak-
że obowiązek uczestnictwa we Mszy św. * 
O 18.00 koncert kolęd, tzw. urodzinowy po-
święcony ks. Zygmuntowi Trybowskiemu.
6.01 – to uroczystość Objawienia Pańskiego 
Trzech Króli, niedzielny porządek Mszy św. 
i obowiązek uczestnictwa we Mszy św. * 
Msza św. o 13.00 z asystą Żywego Żłóbka 
i przybyciem „Trzech Króli”. * Po wszyst-
kich Mszach św. obrzęd poświęcenia kredy, 
którą zabierzemy do domu, by nasze drzwi 
wejściowe opisać symbolami K+M+B+2018. 
* W Bydgoszczy zaplanowano V Orszak 
Trzech Króli * Mija IX rocznica powstania w 
naszej parafii Wspólnoty Odnowy w Duchu 
Świętym „Przemienienie”, która zaprasza 
wszystkich do wspólnej modlitwy w każdy 
czwartek po Mszy św. wieczornej.
7.01 – uroczystość Chrztu Pańskiego. * 
Po raz drugi w Hali „Łuczniczka” o 18:00. 
odbędzie się koncert ewangelizacyjny pt. 
“Betlejem w Bydgoszczy”.
24.01 – przypada wspomnienie św. 
Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy 
i  pisarzy katolickich.
2.02 – święto Ofiarowania Pańskiego 
MB Gromnicznej i Światowy Dzień Życia 
Konsekrowanego.
3.02 – wspomnienie św. Błażeja patrona 
chorych na gardło.
14.02 – Popielec - rozpoczyna okres 
Przygotowania Paschalnego zwany Wielkim 
Postem. Podczas wszystkich Mszy św., 
sprawowanych wg porządku niedzielnego, 
posypanie głów wiernych popiołem. Tego 
dnia przypada post ścisły. * Ofiary zebrane 
podczas wszystkich Mszy św. przeznaczo-
ne są na wsparcie hospicjów diecezji byd-
goskiej.
23.02 – o 18.30, grupa parafialna 
Towarzystwa Świętego  Wojciecha zapra-
sza do wspólnej modlitwy.
27.02 – przypada IV rocznica podpisania 
przez Ojca Świętego Franciszka dekretu o 
podniesieniu do godności Bazyliki Mniejszej 
naszej świątyni.
Podano do wiadomości, że 1. września 
2018 roku przybędzie do naszej diece-
zji z pielgrzymką cudowny Obraz Matki 
Boskiej Częstochowskiej, naszej Królowej. 
Nawiedzenie Obrazu rozpocznie się dla na-
szej parafii, dekanatu i diecezji - od naszej 
Bazyliki. Maryja w znaku swego Cudownego 
Obrazu odwiedzi wszystkie parafie bydgo-
skiej diecezji. Do tego wydarzenia pragnie-
my się duchowo jak najlepiej przygotować. 
Rozpoczynamy zatem dziewięciomiesięcz-
ną Nowennę. Zaczynając od grudnia 2017 r. 
aż do sierpnia 2018 roku, w każdy pierwszy 
dzień miesiąca wieczorna Msza św. o 18.30 
jest połączona ze specjalnie przygotowa-
nymi modlitwami Nowenny. Nowennę pro-
wadzić będą działające w parafii wspólnoty 
apostolskie. Początek Nowenny nastąpił 1 
grudnia o 18.30, którego to dnia modlitwy 
prowadzili nasi kapłani.
Inne informacje na bieżąco w komunikatach 
duszpasterskich. #

To znowu ja - Pryszcz



Na Oścież 5-12/2017  23

12 marca 2017
Dominik Ruszkiewicz  

r. 21. 11. 2016
Dominik Mateusz Burek  

ur. 7.09.2016
26 marca 2017
Kaja Synoracka  
ur. 7. 12. 2016

Łukasz Piotr Pfeiffer  
ur. 28.03. 2016

Justyna Helena Bielecka  
ur. 22.06. 2016

Marcel Fojut  
ur. 11.02. 2017

Adam Gawłowski  
ur.13.10. 2016

Laura Zofia Porada  
ur. 28.11.2016

Kamil Daniel Warżała  
ur. 7.12.2015

1 kwietnia 2017
Antoni Kuberski  

ur. 7.02.2017
8 kwietnia 2017

Alina Pietruszewska  
ur. 10.04.2016

9 kwietnia 2017
Maya Pacek  
ur. 4.11.2016

Malwina Brudecka  
ur. 17.02.2017

Aleksander Cyganek  
ur. 31.01.2017

Sebastian Drobniewski  
ur. 17.02.2017

16 kwietnia 2017
Franciszek Jasiecki  

ur. 7.11.2016
Natalia Maria Szafrańska  

ur. 4.02,2017
Franciszek Piotr Witkowski  

ur. 13.12.2016
Gabriel Marek Witkowski  

ur. 22.11.2016
Antoni Paweł Rytlewski  

ur. 24.03.2016
Jan Jakub Białkowski  

ur. 2.09.2016
Oskar Białkowski  

ur. 13.08.2015
Maja Trela  

ur. 7.03.2017
Oliwia Mrozowska  

ur. 28.07.2016
Wojciech Józef Krzyżański  

ur. 10.10.2016
Tomasz Budnik  
ur. 13.01.2017

Jagoda Zofia Majewska  
ur. 3.03.2017

23 kwietnia 2017
Karol Hubert Chłudziński  

ur. 17.02.2017
Kinga Helena Szymańska  

ur. 1.09.2016
Wojciech Borowicz  

ur. 14.12.2016

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

z kANcelARii PARAFiAlNeJ
Jakub Durgielski  
ur. 12.02.2017

Wojciech Brzozowski  
ur. 7.01.2017

Aleksandra Biskup  
ur. 10.12.2016

Maksymilian Rosiński  
ur. 14.10.2016 
7 maja 2017

Aleksandra Miloch  
ur. 21.03 2017
14 maja 2017

Laura Teresa Ratajczak  
ur. 28.03.2017
20 maja 2017

Hanna Leszczyńska  
ur. 16 stycznia 2017

27 maja
Dominik Ścisłowski  

ur. 19.10.2016
Jacek Szczęsny  
ur. 20.04.2017

28 maja
Lena Maria Kwiatkowska  

ur. 5.02.2017
Adam Mikulski  
ur. 4.02.2017

Jan Mariusz Wilmowicz  
ur. 21.08.2016

3 czerwca 2017
Maksymilian Maria Stachowiak  

ur. 30.11.2016
4 czerwca 2017
Agata Olga Prinz  

ur. 18.03.2017
Zuzanna Łucja Frank  

ur. 3.06.2016
10 czerwca 2017

Maja Agnieszka Borakiewicz  
ur.21.06.2016

11 czerwca 2017
Mikołaj Zimniak  
ur. 14.02.2017

Lena Oliwia Mikuszek  
ur. 29.12.2016

Emilia Lena Górska  
ur. 27.03.2017

Tymon Nowaczyk  
ur. 8.03.2017

Ksawery Walkowiak  
ur. 8.04.2017

Zuzanna Szczególska  
ur. 5.02.2017

Natalia Lipińska  
ur. 20.09.2016

Eleeza Faye Gunn  
ur. 14.10.2014
Adela Tyburska  
ur. 6.04.2017

18 czerwca 2017
Luiza Maria Kotras  

ur. 4.03.2017
25 czerwca 2017
Olga Dobrolińska  

ur. 4.01.2017
Paulina Pałaszyńska  

ur. 23.02.2017
Mateusz Franciszek Bas  

ur. 22.02.2017
Piotr Ząbkowski  
ur. 22.04.2017

Zofia Anna Lubiszewska  
ur.29.12.2016

Lena Jadwiga Borkowska  
ur. 23.03.2017

Lena Aleksandra Szczecińska  
ur. 27.11.2016

Antoni Tadeusz Kośmieja  
ur. 9.02.2017 
2 lipca 2017
Błażej Dywel  
ur. 4.04.2017

Zuzanna Długosz  
ur. 5.05.2017
8 lipca 2017

Matylda Natalia Gajewska  
ur. 13.01.2017
9 lipca 2017

Maja Krystyna Kropkowska  
ur. 15.05.2017

Marek Kazimierz Peter  
ur.23.06.2016

Adrianna Skalska  
ur. 7.02.2017

Oliver Symonowicz  
ur. 8.01.2017

Alina Wesołowska  
ur. 2.02.2017

Barbara Kuraś  
ur. 8.06.2016

Alina Wilczyńska  
ur. 16.03.2017

Maximilian Marek Marciniak  
ur. 29.05.2016

Lilianna Wolnikowska  
ur. 10.04.2017
16 lipca 2017

Witold Piotr Pokora  
ur. 1.06.2017
23 lipca 2017

Kaja Gabrysiak  
ur. 26.12.2016
Helena Karska  
ur. 3.07.2017
Bartosz Puton  
ur. 7.02.2017

Hannah Grace Esckardt  
ur. 10.03.2017

13 sierpnia 2017 
Olaf Żech  

ur. 5.05.2017 
Victoria Zwiewka  

ur. 11.06.2017 
Maja Siódmiak  
ur. 15.04.2017 

Marcin Nadratowski  
ur. 10.12.2016 

Dawid Kamil Zachaj  
ur.14.04.2017 

Małgorzata Remus  
ur. 30.03.2017 

Gia Mani Ernest Maru 
ur. 18.05.2016 

Jerzy Wojciech Paprocki  
ur. 17.01.2017 

15 sierpnia 2017 
Joanna Faustyna Kula 

ur. 12.06.2017 
19 sierpnia 2017 
Szymon Osiński  
ur. 13.07.2017 

27 sierpnia 2017 
Jan Orłowski  

ur. 21.03.2017 
Michał Franciszek Kierat  

ur. 24.05.2017 

Laura Światowa  
ur. 3.11.2016 

Paweł Bamnachowicz  
ur. 29.03.2017 

Lilly Misiak  
ur. 15.03.2017 

Kacper Marek Frankiewicz  
ur.5.10.2016 

Lena Magdalena Lorek  
ur. 14.02.2017 

2 września 2017
Pola Michułka  
ur. 4.04.2017

3 września 2017
Maxim Jan Mroczek  

ur. 5.04.2016
Maciej Dobrowolski  

ur. 8.03.2017
Ksawery Walczak  

ur. 19.03.2017
Benjamin Walczak  

ur. 16.01.2015
Liliana Szymczak  

ur. 23.05.2017
Klara Karolina Piekarska  

ur 3.10.2016
Julia Drozd  

ur. 16.05.2017
9 września 2017

Tymoteusz Bogdaszewski  
ur. 25.12.2016

10 września 2017
Kornel Drozd  
ur. 7.02.2017

Bruno Leon Konwiński  
ur. 23.06.2016
Czesław Grbyl  
ur. 15.06.2017

Kornelia Maria Brodziak  
ur. 20.06.2017

Izabela Anna Mazurkiewicz  
ur. 8.07.2017

Jan Dariusz Pastzke  
ur. 13.08.2017

Nikodem Grabowski  
ur. 24.05.2017

Paulina Sobieszczyk  
ur. 16.06.2017

Zuzanna Kościukiewicz  
ur. 12.03.2017
Nadia Łozicka  
ur. 5.08.2017

17 września 2017
Tymon Taranowski  

ur. 2.06.2017
Maria Grabowska  

ur. 5.07.2017
Gabriel Wrzesiński  

ur. 13.02.2017
24 września 2017

Zuzanna Wyszkowska  
ur. 6.03.2017

Jeremi Rodman  
ur. 1.04.2017

Martyna Górecka  
ur. 20.06.2017

1 października 2017
Maja Reszczyńska   

ur. 8.06.2017  
8 października 2017
Hanna Alichniewicz   

ur. 27.11.2016
Ignacy Tomasz Ambrozik   

ur 24.05.2017
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Jan Delbowski   
ur. 7.08.2017

Weronika Walczyk   
ur. 10.06.2017

Adam Paweł Szember   
ur. 3.10.2016

22 października 2017
Szymon Wierzbicki-Kisiel   

ur. 4.03.2017
Tadeusz Lewandowski   

ur. 20.04.2017
Monika Pawelec   
ur. 27.05.2017
Oliwier Pałecki   
ur. 26.08.2017

Szymon Smoczyński   
ur. 5.08.2017

29 października 2017
Wiktoria Makowska   

ur. 5.08.2017
4 listopada 2017 

Kalina Janina Bomert  
ur. 12.01.2017 

12 listopada 2017 
Bartłomiej Łukasz Gutowski  

ur. 24.03.2017 
Krzysztof Piotr Sałaciński  

ur. 2.10.2017 
Kalina Sikorska  
ur. 9.08.2017 

Antoni Morawski  
ur.21.08.2017 

Lena Barbara Świerkowska  
ur. 5.09.2017 

18 listopada 2017 
Mikołaj Nowak  
ur. 7.09.2017 

26 listopada 2017 
Adrian Dawid Schmidt 

ur 24.07.2017 
Lena Józefiak  
ur. 7.04.2017 

Kuba Franciszek Olszewski  
ur 9.08.2017 

Martyna Jelińska  
ur. 8.08.2017 

Zofia Maria Kurpik  
ur 29.04.2017 

Marcelina Barszcz  
ur. 23.08.2017 

29 kwietnia 2017
Dominik Niedbalski 

Monika Ewa Mondrzejewska
Jarosław Jakub Jaranowski 

Anna Maria Miedzińska
12 maja 2017

Jakub Piotr Rutkowski 
Magdalena Lewandowska

20 maja 2017
Maciej Bubiłek 

Mirela Maria Konarska
27 maja 2017

Jacek Jackowski 
Natalia Kitowska
3 czerwca 2017

Adrian Stachowiak 
Joanna Maria Karlikowska

10 czerwca 2017
Krzysztof Tomasz Żubkowski 

Kornelia Maria Pigda

zmarli 
Błogosławieni, 
którzy umierają  

w Panu

Marcin Ryszard Borakiewicz 
Kamila Katarzyna Deja

17 czerwca 2017
Paweł Mateusz Kędzierski 

Natalia Guzik
23 czerwca 2017

Sebastian Czarnocki 
Ewelina Elżbieta Lewandowska

24 czerwca 2017
Fernando Enrque Cornelo Delgado  

Katarzyna Dąbrowska
8 lipca 2017

Wojciech Jan Gajewski 
Izabela Justyna Świder

Marcin Małysz 
Ewa Pastewska
15 lipca 2017

Kacper Piotr Malczyk 
Karolina Joanna Dylik

27 lipca 2017
Sylwester Fik 

Dagmara Katarzyna Biegun
29 lipca 2017

Łukasz Skrzypczak 
Daria Karaś

5 sierpnia 2017 
Józef Balt 

Wiesława Kowalska
Przemysław Błaszczyk 
Weronika Szczepaniak
Krzysztof Chlimoniul 

Aleksandra Bielawska
Damian Kudzin 

Marta Żabczyńska
Jarosław Kamiński  
Patrycja Kałuzna 
11 sierpnia 2017 

Mateusz Wróblewski 
Agnieszka Falańczyk 

25 sierpnia 2017 
Łukasz Wełnic  

Monika Gostyńska
Łukasz Brzozowski 

Agnieszka Sakowska
Rafał Wall  

Agnieszka Maciejak 
26 sierpnia 2017 

Patryk Roszkowski 
Sandra Kuich 

Gracjan Kolasa  
Katarzyna Beszczyńska

2 września 2017
Mikołaj Gralak 

Aleksandra Otorzycka
Jakub Kubera 

Angelika Bodzak
Jakub Wesołowski 

Alicja Aleksandra Graba
3 września 2017
Dariusz Mroczek 

Anna Kwasek
9 września 2017

Łukasz Damian Bogdaczewski 
Monika Żabińska
Michał Tokarski 

Aldona Brzezińska
22 września 2017

Cezary Jakub Jeliński 
Paulina Daffe

Marek Marian Skowron 
Iwona Skowron

23 września 2017
Jan Józef Frymark 

Kinga Chlipała

Mariusz Zieliński 
Małgorzata Ewa Prokop
Andrzej Alfred Wilczyński 

Katarzyna Pławska
Kamil Nyckowski 
Kamila Dalewska
30 września 2017

Krystian Paweł Będzitka 
Marcelina Górska

6 października 2017
Dawid Tomaszewski 

Kamila Szulc
13 października 2017

Damian Piotr Wisniewski 
Katarzyna Korpys 

14 października 2017
Krystian Kiermasz

Justyna Anna Kocikowska
20 października 2017

Rafał Fedek 
Aneta Arnak

21 października 2017
Jacek Krzysztof Jagodziński 

Kinga Teresa Stadnik
4 listopada 2017 

Marcin Bomert
Justyna Siemianowska 

18 listopada 2017  
Marcin Bączkowski  

Monika Katarzyna Rydelska

Śluby 
Ślubuję ci miłość,  

wierność  
i uczciwość  
małżeńską

Grażyna Perzyńska  
ur. 16.12.1958 zm. 2.03.2017

Henryk Wolnikowski  
ur. 01.06.1942 zm. 01.03.2017

Wanda Brakowska  
ur. 3.10.1929 zm. 5.03.2017

Krystyna Ziomek  
ur. 15.10.1922 zm. 12.03.2017

Czesław Paradowski  
ur. 06.04.1940 zm. 10.03.2017

Eugenia Loose  
ur. 13.09.1925 zm. 11.03.2017

Mirosława Majewska  
ur. 13.12.1958 zm. 14.03.2017

Janina Hofmann  
ur. 27.02.1926 zm. 18.03.2017

Jadwiga Ostrowska  
ur. 7.10.1926 zm. 6.04.2017

Mieczysław Bürger  
ur. 12.07.1924 zm. 7.04.2017

Jadwiga Lewandowska  
ur. 16.10.1947 zm. 7.04.2017

Krzysztof Świechowicz  
ur. 03.05.1977 zm. 13.04.2017

Nadzieja Piskulska  
ur. 12.08.1932 zm. 14.04.2017

Michał Kozłowski  
ur. 04.03.1990 zm. 14.04.2017

Helena Kaptejna  
ur. 17.03.1944 zm. 17.04.2017

Stanisław Juszczyński  
ur. 30.05.1027 zm. 21.04.2017

Maria Guczalska  
ur. 24.01.1942 zm. 25.04.2017

Miłosz Jankowski  
ur. 23.03.2017 zm. 23 04 2017

Krystyna Zdunowska  
ur. 10.01.1942 zm. 26.04.2017

Henryk Szrajber  
ur. 24.03.1920 zm. 1.05.2017

Jerzy Motylewski  
ur. 19.10.1944 zm. 6.05.2017

Jerzy Malinowski  
ur. 22.11.1955 zm. 6.05.2017

Halina Przystalska  
ur. 27.10.1930 zm. 10.05.2017

Antonina Strzyżewska  
ur. 16.05.2017 zm. 16.05.2017

Lech Spychała  
ur. 16.01.1947 zm. 19.05.2017

Barbara Pawlicka  
ur. 19.05.2017 zm. 19.05.2017

Jędrzej Milewski  
ur. 19.09.1980 zm. 27.05.2017

Jan Czop  
ur. 24.06.1951 zm. 27.05.2017

Jerzy Mordyl  
ur. 23.09.1944 zm. 29.05.2017

Alicja Perz  
ur. 5.05.1953 zm. 1.06.2017

Lilianna Flower  
ur. 29.05.1966 zm. 2.06.2017

Bernard Napieraj  
ur. 18.08.1951 zm. 4.06.2017

Marta Jasińska  
ur. 23.08.1948 zm. 11.06.2017

Mirosława Kostecka  
ur. 5.11.1944 zm. 11.06.2017

Tadeusz Wielewicki  
ur. 15.10.1951 zm. 12.06.2017

Lech Manikowski  
ur. 20.03.1953 zm. 15.06.2017

Anna Hardenbricker  
ur. 15.07.1945 zm. 15.06.2017

Felicja Sarnecka  
ur. 25.12.1936 zm.24.06.2017

Elżbieta Kinderman  
ur. 22.05.1954 zm. 10.07.2017

Barbara Kobyra  
ur. 15.08.1947 zm. 11.07.2017

Maria Radtke  
ur. 3.04.1924 zm. 13.07.2017

Roman Meyer  
ur. 21.10.1949 zm. 14.07.2017

Dorota Caban  
ur. 26.09.1968 zm. 14.07.2017

Piotr Piątkowski  
ur. 28.05.1939 zm. 19.07.2017

Zdzisław Rychlewski  
ur. 4.05.1937 zm. 29.07.2017

Władysław Milik  
ur. 11.07.1955 zm. 4.08.2017 

Zofia Melhorska  
ur. 12.08,1942 zm. 4.08.2017 

Genowefa Pukas  
ur. 10.01.1929 zm. 6.08.2017 

Jerzy Jankowski  
ur. 14.06.1942 zm. 8.08.2017 

Bogusława Chmielewska  
ur. 5.07.1935 zm. 13.08.2017 

Eugeniusz Domagała  
ur. 23.08.1959 zm. 14.08.2017 

Stefania Bartkowiak  
ur. 6.05.1931 zm. 19.08.2017 

Zygmunt Obarski  
ur. 11.12.1939 zm. 19.08.2017 

Maria Bielecka 
ur. 4.10.1934 zm. 19.08.2017 

Anna Kwiatkowska  
ur. 13.06.1967 zm. 22.08.2017 

Mirosława Markowska  
ur. 2.07.1952 zm. 23.07.2017 

Jan Żurawski  
ur. 18.06.1951 zm. 23.08.2017 
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Zenon Matuszak  
ur. 10.06.1985 zm. 24.08.2017 

Maria Głowacka  
ur. 08.08.1946 zm. 25.08.2017 
Wiesław Nowak ur. 8.05.1938 

zm. 30.08.2017 
Zyta Sokulska  

ur. 24.08.1948 zm. 31.08.2017
Marian Mróz  

ur. 30.03.1927 zm. 1.09.2017
Teresa Małgorzata Butera  

ur. 29.09.1949 z. 11.09.2017
Leon Jędruszewski  

ur. 29.04.1944 zm.19.09.2017
Lea Czerwińska  

ur. 11.02.2017 zm. 11.09.2017
Marcin Jan Kończak  

ur. 16.08.1948 zm. 20.09.2017
Daniel Józef Nowak  

ur. 18.01.1947 zm. 27.09.2017
Leonarda Okoniewska  

ur. 8.05.1935 zm. 28.09.2017 

Mirosław Marian Niepsuj   
ur. 25.03.1952  zm. 14.10.2017

Roman Szczukowski   
ur. 13.07.1948  zm. 17.10.2017

Jacek Nazaruk   
ur. 26.02.1958  zm. 19.10.2017

Sebastian Żagiel   
ur. 7.05.1974  zm. 22.10.2017

Patrycja Bączkowska   
ur. 12.05.1955  zm. 25.10.2017

Magdalenia Piernik  
ur. 26.05.1957 zm. 7.11.2017  

Danuta Walańczyk  
ur. 19.02.1940 zm. 8.11.2017  
Mieczysława Maria Fischer  

ur. 25.10.1929 zm. 9.11.2017  
Remigiusz Stanisław Marciniak  
ur. 4.05.1948 zm. 11.11.2017  

Krystyna Domar  
ur. 31.12.1952 zm.23.11.2017 

Regina Sulima  
ur. 16.10.1927 zm. 26.11.2017  

Zygmunt Franciszek Schmidt  
ur. 1.06.1944 zm. 29.11.2017 

Waldemar Kozłowski  
ur. 5.08.1951 zm. 29.11.2017  

Wszystkie dane z ksiąg  
parafialnych zaktualizował  

5. grudnia 2017 roku Krzysztof 

iNFORMAcJe
sAkRAMeNt chRztu Św.  
sprawowany jest przy udziale 
wspólnoty parafialnej w czasie nie-
dzielnej Mszy św. o 15.00. Dziecko 
zgłaszają rodzice w Biurze Para-
fialnym podając kandydatów na 
chrzestnych, tj. osoby ochrzczone, 
bierzmowane, praktykujące, mają-
ce ukończone 16 lat (małżonkowie 
muszą być w związku sakramental-
nym). 
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.:  
25 grudnia, 2017 r., oraz  7, 21 
stycznia oraz 11 i 25 lutego 2018 r. 
w niedzielę na  Mszy św. o 15.00 w 
kaplicy lub w kościele (inne termi-
ny Chrztu św. znajdują się na str. 
2 kalendarza parafialnego na rok 
2018).
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 
Zgłaszając zmarłego należy przed-
łożyć odpis aktu zgonu z USC.

Badania  statystyczne, również praktyk 
niedzielnych w parafiach prowadzi Instytut 
Statystyki Kościoła Katolickiego SAC (sale-
zjanie) mieszczący sie przy ul. Skaryszew-
skiej 12 w Warszawie (taki odpowiednik ko-
ścielnego GUS’u, z którym współpracuje). 
Instytut ma bogate doświadczenie badaw-
cze w tym zakresie. 

Wybiera termin badań - zwykle w paź-
dzierniku (dorośli wrócili do pracy, dzieci, 
młodzież i studenci rozpoczęli naukę i na-
stał czas „stabilności populacji”).

Obserwując archiwalne i aktualne  
(z dn. 14/15.10.2017 r.) dane zamieszczone  
w tabeli widać ogrom pracy, jaki wykonano 
w parafii, aby liczby te oszacować. 

W naszej parafii odprawia się 9, a w 
niedziele z udzielaniem  Chrztu św. nawet 
10 Mszy św. Podczas każdej Eucharystii, 
liczy się wszystkie osoby wchodzące do 
kościoła (dominicantes) z podziałem na 
grupy według płci - kobiety i mężczyzn (w 
tej liczbie nie ujmuje się dzieci do lat 7), jak 
i osoby przystępujące do Komunii św. (co-

municantes). Jak widać, w niedzielę przy-
chodzi od ok. 5000 do 7000 osób.  Trzeba 
też dodać, że nasza parafia zmniejsza się 
i powierzchniowo i w liczbie mieszkańców. 
Dziś mamy ok. 14 tys. parafian, bo powsta-
ła druga parafia. Po utworzeniu parafii pw. 
św. Jana Pawła II, powstała kolejna - pw. 
św. Faustyny (oficjalnie 5. października 
2017 r.) na Osiedlu Eskulapa. Mamy więc 
mniejszą liczbę wienych na mszach świę-
tych, bo ma to swoje uzasadnienie (p. wy-
żej), pomijając inne sprawy.  Fred

POliczeNi wieRNi
Godzina 

dnia
Uczestnictwo (dominicantes) Komunia święta (comunicantes)

[%]
Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem

18.30S 264 190 454 192 80 272 59,91
20.00KP 195 144 339 190 139 329 97,05

7.00 247 188 435 104 52 156 35,86
8.30 404 316 720 182 143 325 45,14

10.00 718 687 1405 184 148 332 23,63
11.30 554 486 1040 201 112 313 30,10
13.00 373 191 564 168 59 227 40,25
17.00 212 138 350 109 71 180 51,43
18.30 312 171 483 108 69 177 36,65
20.00 54 43 97 42 9 51 52,58

łącznie 3333 2554 5887 1480 882 2362 40,12
Porównanie ostatnich lat

2007 3489 2925 6414 1268 835 2103 32,79
2008 3301 2859 6160 1584 1107 2691 43,68
2009 4632 2267 6899 1341 812 2153 31,21
2010 3436 1769 5205 1198 649 1847 35,49
2011 3540 1888 5428 1337 680 2017 37,16
2013 3701 2781 6482 1267 798 2065 31,86
2014 3671 2828 6499 1321 797 2118 32,59
2015 3963 3057 7020 1609 942 2551 36,34
2016 3524 2750 6274 1649 970 2619 41,74
2017 3333 2554 5887 1480 882 2362 40,12

Oznaczenia: Kp - kaplica parafialna pw. Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego 
(Neokatechumenat - 7 wspólnot), S - Msza św. tzw. „awansowa” w sobotę, [%] - procent 
(ogółem) będących na Mszy św. przystępujący do Komunii św.
Liczenie wiernych przeprowadzono 14-15 października  2017 r. (dane liczbowe z biura parafialnego)

JAk liczNie chODziMy DO kOŚciOłA?

Ukazało sie kolejne XVI wydanie kalenda-
rza Parafii i Sanktuarium Kalwarii Bydgoskiej 
Golgoty XX Wieku na rok 2018. 

Na 16 stronach zawiera dwunastostorni-
cowe kalendarium ilustorwane fotografiami 
z wydarzeń parafialnych oraz trzstronicowe 
informatorium o planowanych wydarzeniach i 
inicjatywach duszpasterskich. 

W kalendarzu znajdują się również informa-
cje o działaniach grup i wspólnot apostolskich 
w  parafii. 
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iNFORMuJeMy - zAwiADAMiAMy

zNAczeNie wyRAzów 
POziOMO: [1A] Dowód odbioru czegoś [1h] Lina żeglarska [2D] Tan-
go Marka Grechuty [3A] Lis, kot lub słoń [3h] Ostre zakończenie, czu-
bek [4D] Pas gleby odłożony przez pług [5A] Grał Tomka Czereśniaka 
[5G] Miasto w Małopolskim z fabryką naczyń emaliowanych [6D] Lewy 
prosty na ringu [6J] Gatunek kawy zbożowej [7A] Tworzywo imitują-
ce skórę [7F] Waćpan [8A] Wymuszona opłata [8h] Skrzypaczka z 
„Pszczółki Mai” [9e] Skład rupieci [10A] Ewolucja narciarska na stoku 
[10J] Jego gatunkiem jest jawor [11e] Filmowa rola Silvestra Stallone 
[12A] Była francuska waluta [12J] Ma skrzydła i pióra.
PiONOwO: [A7] Omar, aktor [B1] Michalina która napisała „Sztukę 
kochania” [c7] Odmiana szarady [D1] Oszacowanie szkody przez 
eksperta [e4] Przed omikronem [e8] Gable, amant filmowy [F1] Ma-
dame po polsku [F6] Zielony teren na pustyni [G4] Angielski szef [G9] 
Rodzicielka [h1] Lennik [h7] Model Poloneza [J5] Lampa z elektro-
nem [k1] Bóg z trójzębem [l5] Boczne skrzywienie kręgosłupa [M1] 
Rodzaj podatku. 
Oto szyfr: [(D4, k12, F6) (e9, c12, D1) (M5) (A12, h4, h8, l3, G9, 
M4) (M12, k5) (J9, k2, e11, M3, h9) (B6, A8, c8, M4, G7, l1, B10, 
B3, F11)].

Rozwiązania należy nadsyłać na adres redakcji lub wrzucać do skrzyn-
ki „Poczty parafialnej” do 11. luteGO 2018 r. Rozwiązanie krzyżówki 
z poprzedniego wydania brzmiało: iDzieMy i GłOsiMy ewANGe-
lię. Prawidłowe rozwiązanie  nadesłała Bernadeta kruczkowska. 
Nagroda do odbioru w zakrystii. Gratulujemy. 

Skład ukończono i oddano do druku 11. grudnia 2017r. Następne  wyda-
nie pisma „Na Oścież” planowane jest w lutym 2018 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 wielkANOcNA 
OPRACOWAł RASKe WiDiP

A B c D e F G h J k l M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pismo parafialne „Na Oścież” 
Redaguje kolegium, ks. prałat Jan Andrzejczak (asystent kościelny) * Adres:  
ul. gen. Mikołaja Bołtucia 5, 85-796 Bydgoszcz; e-mail: naosc@mbkm.pl  
* www.mbkm.pl  *  Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Za-
strzega się również prawo do zmiany tytułów, skrótów i redakcji materiałów 
* Wydawca: Rzymskokatolicka Parafia Matki Boskiej królowej Męczen-
ników w Bydgoszczy.

dalsze informacje na str. 18 do 22

DuszPAsteRze
• ks. proboszcz Jan Andrzejczak
• ks. wikariusz   Krzysztof Buchholz
• ks. wikariusz   Piotr wachowski 
• ks. wikariusz   Tomasz Budnik
• ks. wikariusz   Dawid Perlik
• ks. kapelan      Wojciech Retman

 
BiuRO PARAFiAlNe 

52 323-48-34 lub 52 346-76-25; (pn/pt 9.00-10.00 i 16.00-17.00)

7.04 – Ekstremalna Droga Krzyżowa (EDK) rozpoczęła się Mszą św.  
o 21.00 w naszej bazylice, a następnie wyruszyła do Torunia,  
gdzie zakończyła się – nazajutrz – 8 kwietnia w parafii św. Józefa  
w Toruniu. W EDK uczestniczyło ok. 500 pielgrzymów, a prowadzili 
ją organizatorzy bydgoskiej edycji z ks. Wojciechem Retmanem.
Od 9.04 do 15.04 –  Wielki Tydzień, który rozpoczęła Niedziela 
Palmowa. Sumę parafialną z udziałem wspólnot neokatechume-
nalnych rozpoczęto o 8.15, uroczystą procesją z palmami od gro-
bu ks. Zygmunta Trybowskiego do świątyni. Poświęcenie palm 
odbywało się przed każdą Mszą św. * Przypadał XXXII Światowy 
Dzień Młodzieży, z głównymi celebracjami na Placu Świętego Piotra 
w Watykanie, podczas których delegacja polskiej młodzieży prze-
kazała symbole ŚDM gospodarzom z Panamy, a wśród delegacji 
był nasz parafianin Jakub Olejnik z Wolontariatu 4don4LORD. * O 
16.00 i 20.00 wystawiono XVII Misterium Męki Pańskiej w Dolinie 
Śmierci pod tytułem „ECCE Homo”, w którym uczestniczyło kilkana-
ście tysięcy pielgrzymów.
Od 9.04 do 12.04 – trwały rekolekcje wielkopostne dla dorosłych, 
które głosił ks. dr Daniel Tumiel z Rzymu. Rekolekcje zakończyło 
specjalne błogosławieństwo połączone z odpustem zupełnym.
12.04 – w Wielką Środę przypadała wielkanocna spowiedź święta, 
która trwała od 9.00 do 11.00 i od 16.00 do 19.00. Spowiadali zapro-
szeni kapłani, a z daru łaski skorzystało wielu parafian i gości.
13.04 – Wielki Czwartek – ks. abp Jan Romeo Pawłowski z 
Watykanu przewodniczył uroczystej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej 
z udziałem wszystkich kapłanów naszej parafii oraz księży gości. 
Podczas Mszy św. wygłosił homilię i umył nogi 12 mężczyznom 
reprezentującym różne grupy apostolskie działające w parafii. Po 
Komunii św. nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do 
„ciemnicy” i do północy trwała adoracja.
14.04 – Wielki Piątek – o 15.00 odprawiono tradycyjną Drogę 
Krzyżową w Dolinie Śmierci, a w nabożeństwie wzięło udział kilku-
set wiernych * Liturgii Męki Pańskiej o 18.30 przewodniczył nasz wi-
kariusz ks. Tomasz Budnik, a liturgię zakończyła procesja do Grobu 
Pańskiego i złożenie Pana Jezusa w grobie. Po liturgii odprawiono 
nabożeństwo Gorzkich Żali w wykonaniu naszego chóru. * Adoracja 
Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim trwała całą noc i 
następny dzień do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej. W nocy 
adorację prowadziły wspólnoty i grupy apostolskie, a kilkunastu ka-
płanów spowiadało w ramach akcji „Noc konfesjonałów”.
15.04 – Wielka Sobota – trwała Adoracja Najświętszego 
Sakramentu przy Grobie Pańskim przez cały dzień i święcenie po-
karmów * O 20.00 rozpoczęto Liturgię Wigilii Paschalnej - Tajemnicy 
Zmartwychwstania Chrystusa - z procesją rezurekcyjną.
16.04 – Zmartwychwstanie Pańskie - Wielkanoc – celebrację rozpo-
częto o 7.00 procesją i Mszą św. Poranka Wielkanocnego.
17.04 – Poniedziałek Wielkanocny - to był dzień modlitw za wspól-
notę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

PANie MARku MAtwieJ
W imieniu wszyskich zaangażowanych osób przy powstawaniu 

naszego pisma parafialnego „Na Oścież”, jak i kolejnych wydań 
kalendarza parafialnego serdecznie dziękujemy za wieloletnią po-
moc w kolportażu. 

Przy ukazji „przepraszamy za usterki”, które z pewnością nie 
były naszym zamiarem. Życzymy wszelkiej pomyślności, a za 
wszelkie dobro za Pana przyczyną powstałe - jeszcze raz staro-
polskie „Bóg zapłać”.

Kolegium Redakcyjne
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105-141 Łochowskiego 7, 1-37 Krysie-
wiczowej-domki 
8.01 PONieDziAłek Łochowskiego 
7, 81-115 Łochowskiego 7, 116-162 
Piórka 1, 1-25; Berlinga 7,8,9 Piórka 
1,26-55 Piórka domki Mielczarskiego 2 
1-16 Łochowskiego 2, 1-30 
9.01 wtORek Łochowskiego 2, 31-
60 Łochowskiego 2, 61-95 Sosnow-
skiego 3, 1-21, Mielczarskiego 4, 1-30 
Sosnowskiego 5, 1-18 Sosnowskiego 
4, 1-18 Łochowskiego 4a, 1-24; So-
snowskiego 1, 1 – 20 
10.01 ŚRODA Berlinga 1, 1-39 Berlin-
ga 2, 1-35 Berlinga 2, 36-65 Berlinga 
2, 66-105 Łochowskiego 7, 38-80 Ło-
chowskiego 4, 1-26; 
11.01 czwARtek Berlinga 2, 106-
129 Berlinga 4, 1-42 Berlinga 4, 43-71; 
Berlinga 4, 72-103 Berlinga 4, 104-145 
12.01 Piątek Berlinga 4, 146-175 
Berlinga 6, 1-40 Berlinga 6, 41-92 Ber-
linga 6, 93-143 Berlinga 6, 144-189 
13.01 sOBOtA Berlinga 11, 1-50 Ber-
linga 15, 1-56 Berlinga 15, 57-88 Fie-
dlera 1, 1-18 Łabendzińskiego 1, 1-36 
Łabendzińskiego 1, 37-48; 
14.01 NieDzielA Łabendzińskiego 
2, 1-40 Łabendzińskiego 4, 1-50; Ła-
bendzińskiego 4, 51-102; 
15.01 PONieDziAłek Bielawskiego 
1, 1-35 Akademiki Bielawskiego 1, 36-
55; Akademiki Bielawskiego 2, 1-20 
Bielawskiego 2, 21-53 Bielawskiego 2, 
54-96 
16.01 wtORek Bielawskiego 2, 97-
111; Akademiki Kleina 4, 1-35 Akade-
miki Kleina 4, 36-81 Kleina 4, 82-124 
Kleina 4, 125-161 
17.01 ŚRODA Kleina 5, 1-25; Kleina 
3-przedszkole Akademiki Kleina 5, 26-
69 Akademiki Kleina 7, 1-37 Kleina 7, 
38-79 Kleina 7, 80-113 
18.01 czwARtek Gordona; Brzęcz-
kowskiego Szumana; Wielicza Pie-
chockiego; Drygałowej Fiedlera-dom-
ki; Kleina 7, 114-139; 
19.01 Piątek Kleina 2, 1-38 Kleina 
2, 39-78 Kleina 11, 1-24 Lehmanna 2, 
1-32 Lehmanna 2, 33-56 Witeckiego 1, 
1-39 
20.01 sOBOtA Witeckiego 1, 40-79 
Witeckiego 1, 80-114 Witeckiego 2, 
1-40 
21.01 NieDzielA Witeckiego 2, 41-
78 Witeckiego 2, 79-122 Witeckiego 3, 
1-45 
22.01 PONieDziAłek Witeckiego 
3, 46-80 Akademiki Witeckiego 3, 81-

131 Sucharskiego 2, 1-40 Akademiki 
Sucharskiego 2, 41-96 Sucharskiego 
4, 1-43 
23.01 wtORek Sucharskiego 4, 
85-125 Akademiki Sucharskiego 4, 
126-172 Akademiki Sucharskiego 4, 
173-200 Sucharskiego 4, 201-232 Su-
charskiego 4, 44-84 
24.01 ŚRODA Gierczak 4, 1-30 Aka-
demiki Gierczak 13, 1-15; Gierczak 6, 
1-18 Gierczak 13, 16-50 Akademiki 
Gierczak 13, 51-94 Gierczak 13, 95-
120 
25.01 czwARtek Thommee 3, 1-30 
Thommee 1, 1-40 Thommee 1, 41-75; 
Thommee-przedszkole Kleeberga 3, 
1-18; Kleeberga 7, 1-20 Kleeberga 5, 
1-30 
26.01 Piątek Piwnika Ponurego 
4, 1-43 Monte Cassino domki Monte 
Cassino 1, 1-40 Monte Cassino 1, 41-
90 Monte Cassino 5, 1-40 
27.01 sOBOtA Monte Cassino 5, 
41-80 Konfederatów Barskich 4, 1-20; 
Konfederatów Barskich 7, 1-18 Konfe-
deratów Barskich 3, 1-30 
28.01 NieDzielA Konfederatów Bar-
skich 3, 31-73 Konfederatów Barskich 
3, 74-108 Piwnika Ponurego 4, 44-76; 
1c 
29.01 PONieDziAłek Monte Cas-
sino 6, 1-51 Monte Cassino 6, 52-91; 
Brzóski – domki Monte Cassino 6, 92-
135 Bołtucia 4, 1-20; Bołtucia 6, 1-20 
30.01 wtORek Monte Cassino 2,1-
40 Monte Cassino 2,41-78 Monte Cas-
sino 3, 1-19 Monte Cassino 4,1-60 
31.01 ŚRODA Bołtucia 2, 1-59 Bołtu-
cia 2, 60-119 Bołtucia 10, 1-10; Bołtu-
cia 8, 1-20 Bołtucia 10, 11-45 
1.02 czwARtek Bołtucia 10, 46-80 
Teski 1, 1-45 Teski 3, 1-60 Teski 2, 1-30 
3 - 4.02 sOBOtA - NieDzielA  
od 14.00 kolęda dodatkowa; 
uwAGi 
• Kolęda dodatkowa odbędzie się  

w dniach od 3 do 4 lutego (od 
14.00) –  po uprzednim zgłoszeniu 
(informacja w ogłoszeniach para-
fialnych - o ile będą zgłoszenia). 

• W czasie kolędy w dni powszednie 
(poniedziałek – piątek) nie ma Mszy 
Świętej o 17.00 i 18.30, a Msza jest 
odprawiana o 15.30. 

 POczątek ODwieDziN
16.00 – DNi POwszeDNie 
14.00 – sOBOty 
15.00 – NieDziele 

DuszPAsteRskie ODwieDziNy  PARAFiAN 
2017/2018

27.12 ŚRODA Licznerskiego 2, 1-50 
Licznerskiego 4, 1-40 Licznerskiego 
6, 1-21 Licznerskiego 8, 1-12; Pawła 
z Łęczycy
28.12 czwARtek Wańkowicza 2, 
1-45 Chłodzińskiego 1, 1-44 Chłodziń-
skiego 3, 1-20; Chłodzińskiego-domki 
i przedszkole Wańkowicza 2, 46-55; 
Wańkowicza 6, 1-30 Wańkowicza 1, 
1-38
29.12 Piątek Wańkowicza 4, 1-46 
Albrychta 1, 1-35 Albrychta 1, 36-51 
Albrychta 2, 1-40 Albrychta 2, 41-55; 
Licznerskiego-domki 
30.12 sOBOtA Bartłomieja z Byd-
goszczy 7, 1-42 Bartłomieja z Bydgosz-
czy 8, 1-50 Bartłomieja z Bydgoszczy 
10, 1-50; Bartłomieja z Bydgoszczy 13, 
1-50 Bartłomieja z Bydgoszczy 4, 1-60 
2.01 wtORek Nowickiego-domki; 
Frydrycha-domki Twardzickiego 42 
Twardzickiego 44 Tychoniewicza 1, 
1-40 Tychoniewicza 2, 1-24 + Twar-
dzickiego domki 
3.01 ŚRODA Tychoniewicza 4, 1-40 
Tychoniewicza 4, 41-80 Wiszniew-
skiego 2, 1-18 Wiszniewskiego 1, 1-30 
Nieduszyńskiego 11, 1 – 36 Niedu-
szyńskiego 18, 1-16; Kulpińskiego 
4.01 czwARtek Nieduszyńskiego- 
domki; Nieduszyńskiego 20, 31-40 
Nieduszyńskiego 20, 1-30 Łochow-
skiego 3, 1-40 Łochowskiego 3, 41-79 
Łochowskiego 3, 80-119 
5.01 Piątek Łochowskiego 3, 120-
159 Łochowskiego 3, 160-189 Miel-
czarskiego 1, 1-24; Łochowskiego, 5, 
1 – 20; 
7.01 NieDzielA Łochowskiego 4, 
27-61 Krysiewiczowej 2, 1-40 Łochow-
skiego 4, 62-104 Łochowskiego 4, 
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13.04.2017 - ks. abp Jan Pawłowski i ks. prałat  
Jan Andrzejczak podczas celebracji w Wielki Czwartek 

15.06.2017 - Uroczystość Bożego Ciała - na trasie procesji ulicami Jana Kleina i Wojciecha Albrychta  

30.10.2017 - Marcin Zieliński - charyzmatyczny świecki 
z grupy „Głos Pana” ze Skierniewic, prowadził modlitwy 
o uzdrowienie w naszej bazylice 

4.08.2017 - szczegół fryzu na frontonie naszej bazyliki, dzieła zatutułowanego „Krzyż drogą zbawienia”, przedstawia-
jący procesję świętych i błogosławionych idących ku Chrystusowi z autografem artysty Sylwestra Piędziejewskiego 
z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
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13.05.2017 - Parafialny Dzień Fatimski - w 100-lecie objawień Matki Bożej  w Fatimie

1.10.2017 - Jubileusze Małżeńskie 1, 5, 10, 15 ... 

7.10.2017 - uroczystościom odpustowym  z okazji XXXIV 
rocznicy powstania parafii przewodniczył ks. Piotr Krupa  
bp  senior Diecezji Chełmińskiej
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