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Po długiej przerwie ukazuje się nowe 
wydanie „Na Oścież”. W wydaniu jest  wiele 
ważnych tekstów. 

W nietypowo długich „Zamyśleniach”  
ks. Proboszcz pisze o najważniejszych wy-
darzeniach mijającego roku 2018. 

Rok ten był nietypowy. Minione dni i mie-
siące przyniosły wiele radości, a to przede 
wszystkim z powodu odwiedzin kopii obra-
zu Matki Boskiej Częstochowskiej w roku 
jubileuszu XXXV-lecia naszej parafii. Takie 
odwiedziny przydarzyły się naszej parafii 
drugi raz. Jest tekst na ten temat.

Te wydarzenia zdominowały treść niniej-
szego nietypowego wydania. Po kształcie 
niektórych stałych dotąd rubryk widać 
działanie nowych przepisów RODO, które 
zaczęły obowiązywać od 25. maja br. 

Warto zwrócić uwagę na dwa teksty kro-
nikarskie. W jednym, jak w kalejdoskopie 
pokazano bieg najważniejszych i z koniecz-
ności wybranych wydarzeń oraz w drugim 
liczby pokazujące jak licznie uczęszczamy 
do kościoła. Mamy więc i „ofertę” i korzy-
stających z niej. 

Dobrych Świąt i lepszego roku 2019 
Fred

 Można nie czytać  ...

w numerze m.in.:
„Proboszczowiskie zamyślenia”  s.  2-5
„Dar i wezwanie” - kazanie Prymasa    s.  6
„Parafialna kronika roku”              s. 16-20
Plan kolędy     s. 31
w następnych numerach:
Okiem fotografa Andrzeja Klessy

Proboszczowskie zamyślenia
Odwiedziny i XXXV lat 
Kiedy piszę te słowa, zbliża się do końca 
kolejny rok kościelny. Czas ten skłania do 
kilku duszpasterskich refleksji i wspomnień 
religijnych przeżyć, których byliśmy uczest-
nikami w naszej Bazylice i Sanktuarium 
Kalwarii Bydgoskiej oraz polskim Kościele.

W 2018 roku obchodziliśmy 100. rocznicę 
stygmatyzacji św. Ojca Pio. Przez 50 lat nosił 
On na swoim ciele otwarte rany – symbol 
zjednoczenia z Chrystusem ukrzyżowanym. 
Wspominam o tym wyjątkowym świętym, 
ponieważ ma On w naszej parafii bardzo 
wielu czcicieli i jest uważany za wyjątkową 
postać we współczesnym świecie i pośred-
nika u Boga w wielu naszych intencjach.

Motywem przewodnim duszpasterskiej 
troski w naszej wspólnocie parafialnej były  
w minionym roku przygotowania do Na-
wiedzenia Kopii Cudownego Obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej.

Już 26 listopada 2017 roku w Uroczystość 
Chrystusa Króla Wszechświata podaliśmy w 
ogłoszeniach duszpasterskich następujący 
komunikat: 

„W przyszłą niedzielę dnia 3. grudnia 
2017 roku rozpoczniemy Adwent, a z nim 
nowy Rok Kościelny w liturgii. Po Adwencie 

i Bożym Narodzeniu wejdziemy w nowy rok 
kalendarzowy. Będzie on bardzo bogaty w 
wydarzenia religijne, bo to XXXV rok istnie-
nia parafii i X rok od powstania sanktuarium.

Będzie jeszcze jedno historyczne wy-
darzenie. Oto 1. września 2018 roku przy-
będzie do naszej diecezji z pielgrzymką 
cudowny Obraz Matki Boskiej Często-
chowskiej, naszej Królowej. Nawiedzenie 
Obrazu rozpocznie się dla naszej parafii, 
dekanatu i diecezji właśnie w naszej Bazy-
lice. Począwszy od naszej parafii Maryja w 
znaku swego Cudownego Obrazu odwiedzi 
wszystkie parafie bydgoskiej diecezji. Do 
tego wydarzenia pragniemy się duchowo 
jak najlepiej przygotować. 

Rozpoczynamy zatem dziewięciomie-
sięczną Nowennę. W każdy pierwszy dzień 
miesiąca od grudnia do sierpnia 2018 roku 
wieczorna Msza św. o 18.30 będzie połą-
czona ze specjalnie przygotowanymi modli-
twami Nowenny. Nowennę prowadzić będą 
działające w parafii wspólnoty apostolskie. 
Początek w tym tygodniu w piątek 1 grudnia. 
2017 r. o 18.30”.

Ks. Wenancjusz Zmuda w periodyku 
Studia Bydgoskie 11 (2017) napisał tak: 

W świętą noc Bożego Narodzenia pędzący, zalękniony świat zatrzymuje się, aby z na-
dzieją spojrzeć w niebo rozświetlone betlejemską gwiazdą i usłyszeć głos Anioła: „Nie bójcie 
się! Zwiastuję wam radość wielką. Dziś narodził się wam Zbawiciel”.

Niech Miłość, która przyszła na ziemię i objawiła się w Dzieciątku Jezus, ogarnie  
z czułością każdego z nas, abyśmy doświadczyli dobroci Boga Ojca bogatego w Miłosierdzie.

W tym roku naznaczonym łaską Nawiedzenia Jego Matki w naszej Bazylice i parafii 
chciejmy odkryć, że Jego miłość i miłosierdzie, które są w nas od momentu naszego chrztu, 
stanowią siłę potężniejszą od wszelkiego rodzaju naszych uzależnień, naszych uwikłań, na-
szych zagrożeń, a przede wszystkim od tego, co nam zagraża, od grzechu, kłamstwa i śmierci.

Kiedyś zapytano wprost św. Jana Pawła II, co nam najbardziej zagraża. Odpowiedział 
rewelacyjnie: „Grzech, który udaje dobro i kłamstwo, które udaje prawdę”.

Ale Chrystus przyszedł na świat, aby rozjaśnić ciemności grzechu i śmierci i dlatego złóżmy 
w Nim swoje nadzieje nie pozwólmy sobie ukraść tego zaufania, które pokładamy w Bożym 
Miłosierdziu, które nas dźwiga, podnosi, jest obdarowującą Miłością i Łaską.

Św. Jan Apostoł w Prologu swej Ewangelii bardzo mocno to podkreśla, że: „Wszystkim 
tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi” (J 1,12). 

Tego pragnę życzyć nie tylko na czas tych Radosnych Świąt Bożego Narodzenia w Wa-
szych Rodzinach, Wspólnotach czy życiu samotnym, ale wszystkim Parafianom, Miłośnikom 
naszej Bazyliki i Sanktuarium, a także Zacnym Redaktorom Pisma „Na oścież” na progu 
Nowego Roku. Niech Polska będzie wierna Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi przez 
serce każdego człowieka, przez serce każdego z Was, przepełnione Miłością i Miłosierdziem.

Z kapłańskiego i proboszczowskiego serca wypraszam w modlitwie obfite łaski Narodzo-
nego Dziecięcia i Jego Matki. Szczęść Boże!

ks. proboszcz. Jan Andrzejczak 

Strona 1. okładki - pożegnanie Ikony MB Częśtochowskiej,  
fot. Mieczysław Pawłowski

BOŻE NARODZENIE I NOWy ROK  2019
cd. na str. 3
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Odwiedziny i XXXV lat
„Niewątpliwie pośród polskich doświadczeń 
szukania nowych sposobów przekazu wiary 
Nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Czę-
stochowskiej zajmuje szczególne miejsce. 
Idea Nawiedzenia – pielgrzymki kopii obrazu 
Matki Bożej Jasnogórskiej, zainicjowana 
przez kard. Stefana Wyszyńskiego pośród 
wielkich i masowych akcji Wielkiej Nowenny, 
stała się w ciągu ostatnich dziesięcioleci 
jedną z form pracy Kościoła w Polsce (…). 
To wprowadzenie Maryi do poszczególnych 
parafii i wspólnot Ludu Bożego, jako Pierw-
szej z Wierzących jest jakby tajemniczym 
znakiem obecności Bogurodzicy na ziemi 
polskiej.”

apel ks. bpa Ordynariusza
Ordynariusz naszej bydgoskiej diecezji 

w liście skierowanym do diecezjan napisał: 
„Drodzy Diecezjanie! Gorąco zachęcam 

Was do uczestnictwa w Nawiedzeniu, które 
będzie miało miejsce w Waszych parafiach. 
Przygotujcie się na nie jak najlepiej. 

Równocześnie bardzo serdecznie zapra-
szam Księży Duszpasterzy wraz z Dele-
gacją parafii na inaugurację Peregrynacji, 
która będzie miała miejsce 1 września br. w 
parafii Matki Bożej Królowej Męczenników 
w Fordonie o godz. 16.00. Rozpoczynamy 
od tej parafii, która jest Sanktuarium Kró-
lowej Męczenników, leżącym przy Dolinie 
Śmierci – Golgoty XX wieku, gdzie upa-
miętniamy bydgoszczan pomordowanych w 
pierwszych dniach drugiej wojny światowej. 
Może warto przybyć wcześniej i na moment 
stanąć przez ścianą, upamiętniającą ofiary. 
W tej parafii nie tylko będziemy inauguro-
wać Peregrynację, ale Delegacje parafii 
odbiorą kopię Obrazu Matki Bożej Pięknej 
Miłości, który jest umieszczony w głównym 
ołtarzu, w Katedrze Bydgoskiej. Ten Obraz 
Delegacje zabiorą do swoich parafii, aby, po 
zakończeniu Peregrynacji Kopii Obrazu Ja-
snogórskiego, rozpocząć Małą Peregrynację 
w rodzinach, podkreślając Communio całej 
diecezji w łączności z katedrą.

Równocześnie kieruję do Was prośbę o 
wspólną modlitwę w intencji obfitych owo-
ców tego Nawiedzenia. Módlmy się, aby 
Najświętsza Maryja Panna wspomogła nas 
wstawiennictwem u Swojego Syna.

Wiele mamy trosk, z którymi sami sobie 
nie poradzimy. Na pierwszy plan wysunął-
bym prośbę o powołania kapłańskie. Już 
dziś przeżywamy boleśnie ich brak. Nie jest 
jednak tak, jak interpretują to nieżyczliwi 
Kościołowi, że Polska upodabnia się do 
Zachodu, że „normalnieje”, że brak powołań 
to znak nowoczesności, laicyzacji, która nie-
chybnie nastaje, za co także Kościół miałby 
ponosić winę, bo brak mu nowoczesnego 
podejścia do współczesnego człowieka.

Brak powołań to przede wszystkim brak 
dzieci w rodzinach. Brak ten jest odczuwany 
nie tylko w seminariach, zgromadzeniach 
zakonnych, lecz także w szkołach, na wyż-
szych uczelniach, również coraz częściej w 
firmach, które odczuwają brak rąk do pracy. 

Tym samym odkrywamy jakieś najgłębsze 
źródło problemu, którym jest kryzys rodziny, 
jej obrazu i jej rozumienia. Rodzinę próbuje 
się zastąpić innymi formami: wolne związki, 
liczne rozwody, konsumpcjonizm, styl życia 
pojedynczego człowieka dla łatwiejszego 
robienia kariery, a kiedy przychodzi czas dla 
rodziny, na wiele spraw jest już za późno. 
W wielu przypadkach rodzina przestała 
być miejscem wychowania przez brak ojca, 
wychowania do odpowiedzialności, miłości, 
ofiary, poświęcenia.

Problem powołań kapłańskich wprowadził 
nas w szeroki i bardzo trudny problem rodzi-
ny. Kiedy jednak mamy o nim mówić, kiedy 

modlić się o dobre rodziny, kiedy mamy 
rodziny bronić? Czas Peregrynacji jest do 
tego najbardziej odpowiedni. Z tymi myślami 
przychodzę do Was na czas Peregrynacji. 
Modlę się i Was wszystkich proszę o modli-
twę o jej owoce. Stajemy wobec ogromnych 
wyzwań i Najświętsza Maryja Panna, nasza 
Matka i Królowa niech wspiera nas swoim 
wstawiennictwem w ich realizacji.

Na czas Peregrynacji udzielam także 
Bożego błogosławieństwa”. 

Biskup Jan Tyrawa 
Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej

Misje święte
I tak oto przygotowani przez dziewięcio-

miesięczną Nowennę przystąpiliśmy dnia 26 

sierpnia 2018 roku do Misji świętych. 
Prowadzili je w naszej parafii ksiądz dr 

Zbigniew Knop i ksiądz dyrektor Krzysztof 
Dura – Dyrektor Grupy Misyjnej Zgromadze-
nia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego 
a Paulo (CM) z Krakowa. 

Od początku Misji św. Księży Misjona-
rzy polecaliśmy opiece Patronki naszego 
Sanktuarium, a nas samych opiece Jej Syna 
Jezusa Chrystusa, modląc się o obfite dary 
Bożych łask i nasze nawrócenie podczas 
Misji Świętych. Program rekolekcji misyj-
nych wywieszony był w kruchtach kościoła 
i wydrukowany w specjalnym folderze, który 
przy wyjściu z kościoła można było zabrać 
do domu. Byliśmy pełni ufności Bogu, że 
misje św. staną się dla wielu z nas szcze-
gólną okazją do umocnienia wiary i jedności 
z Bogiem, a przez to okazją do osobistego 
uświęcenia, odnowienia więzi rodzinnych, 
a także nawrócenia tych, którzy od Boga 
odeszli. To wielkie dzieło misyjne poleca-
liśmy przez całe misje święte w naszych 
modlitwach opiece Bożej.

Plan Misji Świętych był następujący. 
Codzienne Msze św. o 7.00, 8.30 i 18.30. 
z naukami misyjnymi, codziennie modlitwy 
o 8.00, różaniec o 18.00 i Apel Jasnogórski 
o 21.00. 

W piątek 31 sierpnia na zakończenie Misji 
św. wieczorem o 18.30 odprawiona zosta-
ła Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń 
Chrztu św., uroczystym błogosławieństwem 
oraz procesją do Krzyża Misyjnego i zakoń-
czenie Misji św.

nawiedzenie 
Przebieg nawiedzenia Jasnogórskiej Pani 

w naszej Bazylice wyglądał następująco.
„Naszemu życiu tak bardzo dziś potrzeba 

Bożej przemiany. Potrzeba, aby serca zwa-
śnione i rozgoryczone Bóg uzdrawiał i czynił 
otwartymi i gotowymi do pomocy innym” – 
powiedział z okazji rozpoczęcia peregrynacji 
kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Czę-
stochowskiej w diecezji bydgoskiej prymas 
Polski abp Wojciech Polak. 

W Bazylice Królowej Męczenników Mszy 
Świętej, która była poprzedzona nabożeń-
stwem oczekiwania, przewodniczył biskup 
ordynariusz Jan Tyrawa. Eucharystię kon-
celebrowali arcybiskupi i biskupi z polskich 
diecezji.

Na początku Eucharystii został odczy-
tany specjalnie wystosowany na tę okazję 
telegram sekretarza stanu Stolicy Apostol-
skiej kard. Pietro Parolina. „Ojciec Święty 
zachęca Uczestników spotkań z Maryją do 
modlitwy dziękczynnej za Jej orędownictwo 
u Boga, za otrzymane łaski, za dar ustano-
wienia waszej Diecezji, której Ona – Matka 
Pięknej Miłości – patronuje z bł. Biskupem 
Michałem Kozalem, a także do ufnego 
zawierzenia Jasnogórskiej Królowej spraw 
osobistych, rodzinnych i wspólnoty” – napi-
sał kardynał.

Następnie słowo powitania skierował do 
cd. na str. 4
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zebranych biskup ordynariusz Jan Tyrawa. 
– W swoim obrazie, który ma moc uobec-
niania, przychodzi do nas Matka naszego 
Pana. Nasza Matka i Królowa, która swoją 
siedzibę od ponad sześciuset laty obrała na 
Jasnej Górze. Stamtąd towarzyszy naszemu 
narodowi w jego radościach i smutkach, 
w czasach potęgi i zniewolenia – mówił. 
– Obdarzono Cię niezliczoną ilością naj-
piękniejszych tytułów, ale jakkolwiek by Cię 
nie nazwać, jesteś przede wszystkim naszą 
ukochaną Matką – dodał Łukasz Nowacki, 
witając obraz z żoną i dziećmi w imieniu 
rodzin diecezji.

Na początku swojej homilii abp Wojciech 

Polak wskazał, że diecezja bydgoska 
wpisuje się w bogatą historię peregrynacji 
Cudownego Wizerunku Jasnogórskiej Pani 
po polskiej ziemi. Podkreślił, że to powitanie 
odbywa się w szczególnym czasie i miejscu 
– w 79. rocznicę wybuchu II wojny świato-
wej w Sanktuarium Matki Bożej Królowej 
Męczenników, niejako u wrót bydgoskiej 
Doliny Śmierci – Golgoty XX wieku, która 
upamiętnia wszystkich bydgoszczan po-
mordowanych w pierwszych dniach zbrojnej 
napaści na Polskę. (pełen tekst homilii ks. 
Prymasa - p. str. 7-8, przyp.red.)

Pielgrzymujący po polskich diecezjach 
obraz przewożony jest w specjalnym sa-
mochodzie. Jego kustoszami na szlaku 
są specjalnie wyznaczeni ojcowie paulini. 
Kopia jasnogórskiej ikony waży 90 kilo-
gramów. Do Bazyli Królowej Męczenników 
została wniesiona przez księży kanoników 
Kapituły Bydgoskiej, a następnie ukazana 
wiernym w świątyni. – W imieniu ojca gene-
rała, ojca przeora Jasnej Góry i wszystkich 
paulinów, witam wspólnie z wami Maryję, 
Jasnogórską Panią i Królową i modlę się, 
by to rozpoczynające się dziś nawiedzenie 
stało się dla całej diecezji, każdego i każdej 
z was czasem prawdziwie błogosławionym – 

mówił definitor generalny Zakonu Paulinów 
o. Ryszard Bortkiewicz.

„Nadszedł czas. Stanęliśmy na progu 
pielgrzymiego szlaku, na który wyruszasz. 
To nie my towarzyszyć będziemy Naszej 
Wspomożycielce, ale Ona nam. Będziemy 
przyjmować Ją w naszej codzienności. Już 
w tym momencie oddajemy Jej nasze serca 
i prosimy:
• O, Pani Nasza, nawiedzasz nas w bardzo 

znaczących momentach naszej historii. 
Oto dziś mija 79 lat od momentu, kiedy 
dwóch naszych sąsiadów chciało wykre-
ślić nas z mapy Europy i uczynić swoimi 
niewolnikami, jeśli nie wręcz na zawsze 

unicestwić. Towarzyszyłaś nam w tych 
najbardziej bolesnych chwilach, wspiera-
łaś. To dzięki Twemu wsparciu i pomocy 
nie ulegliśmy. W czasie wojny zginął co 
piąty ksiądz diecezjalny, czterech bisku-
pów, a połowa diecezji rzymskokatolic-
kich pozbawiona została diecezjalnych 
biskupów. To była także wojna z Twoim 
Synem i religią. To z Twoim imieniem na 
ustach stawali niekiedy bardzo młodzi 
ludzie przed plutonami egzekucyjnymi 
i dbali jedynie o to, aby się godnie za-
chować. Podjęli walkę o wolność nie 
tylko polityczną, nie tylko o naszą, ale o 
wolność Europy, wolność od nieludzkich 
ideologii, aby cała Europa nie skończyła 
tak, jak na początku miało to miejsce w 
obozach koncentracyjnych, gułagach, na 
nieludzkiej ziemi.

• O, Pani Nasza, nawiedzasz nas w dniu, 
który jest dniem rozpoczynającego się 
nowego roku szkolnego. Oto teraz ośmie-
lamy prosić Cię, abyś wzięła pod swoją 
opiekę dziatwę szkolną, młodzież, ich 
rodziców, wychowawców, nauczycieli. 
Niech, idąc śladami Ojców naszych, 
wzrastają w mądrości u Boga i u ludzi.

• O, Pani Nasza, nawiedzasz nas w dniach 
rocznicy zrodzonego na skalę światową 
ruchu „Solidarności”, ruchu, który jak 
Powstanie Warszawskie przeciwstawił 
się deptaniu ludzkiej godności. Towa-
rzyszyłaś mu i wspierałaś nie tylko «ze-
wnętrznie», ale i „wewnętrznie” poprzez 
oczyszczanie sumień w sakramencie 
pokuty, uczestniczenie w Eucharystii. 
Nie pozwól, abyśmy o nim zapomnieli i 
zamienili na drobne nieprzemijające war-
tości, które wówczas były nam tak drogie.

• O, Pani nasza, nawiedzasz nas w set-
ną rocznicę odzyskania niepodległości 
po 123, a Bydgoszcz po 146, latach 

zniewolenia. Obecna na Jasnej Górze, 
jednoczyłaś w jedno naród rozdarty przez 
trzech zaborców. To w tych najczarniej-
szych chwilach można było słyszeć: 
«Słuchaj, ty! – tych mnie imion przy 
kielichach wara. Dawno nie wiem, gdzie 
moja podziała się wiara. Nie mieszam się 
do wszystkich świętych z litaniji. Lecz nie 
dozwolę bluźnić imienia Maryi».

• I tak troska o samego Boga, o Twoje 
imię, o Kościół zrównana została z tro-
ską o Ojczyznę i odwrotnie. Godzi się w 
tym miejscu przypomnieć myśl św. Jana 
Pawła II: «Jestem synem Narodu, który 
przetrwał najstraszliwsze doświadczenia 
dziejów, którego wielokrotnie sąsiedzi 
skazywali na śmierć – a pozostał przy 
życiu i pozostał sobą. Zachował własną 
tożsamość i zachował pośród rozbiorów 
i okupacji własną suwerenność jako Na-
ród – nie biorąc za podstawę jakiekolwiek 
inne środki fizycznej potęgi, ale tylko 
własną kulturę, jaka się okazała w tym 
przypadku potęgą większą od tamtych 
potęg. I dlatego też to, co tutaj mówię 
[…], nie jest echem «nacjonalizmu», ale 
pozostaje trwałym elementem ludzkiego 
doświadczenia i humanistycznych per-

Odwiedziny i XXXV lat
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spektyw człowieka.»
• O, Pani Nasza, kiedy stajesz u początków 

swojej Peregrynacji przez naszą diece-
zję, prosimy Cię, wspieraj nas w tym, co 
dziś boli i niepokoi. A boli nas jakieś za-
gubienie się współczesnego człowieka, 
że zapomniał o tym, że został stworzony 
na Boży obraz i jego podobieństwo, że 
„jako mężczyznę i kobietę stworzył ich”. 
Zagubione zostały owe humanistyczne 
perspektywy, które legły u podstaw 
kultury, która jest mocniejsza niż potęga 
militarna, gospodarcza, czego nieraz 
doświadczaliśmy.

• O, Pani Nasza, kiedy stajesz u początku 
swojej Peregrynacji i będziesz odwiedzać 
nasze parafie, spójrz swoim błogosławio-
nym okiem na nasze rodziny, wielorako 
poranione, pomóż im, aby umiały wrócić 
do swojej pierwszej miłości, nią się za-
chwyć, aby umiały na nowo podjąć swoje 
małżeńskie przymierze i rodzicielską przy-
sięgę, niech staną się na nowo prawdziwie 
domowym ogniskiem.

• O, Pani Nasza, prosimy Cię, natchnij 
swoim miłosiernym wstawiennictwem u 
Syna, aby nasza młodzież chętnie po-
dejmowała powołania do posługi kapłań-
skiej i zakonnej, aby nigdy nie zabrakło 
robotników na żniwie Pańskim. Matko 
Kościoła, pamiętaj o naszym Bydgoskim 
Kościele.

• Pomóż nam zrozumieć, że ostateczny 
sens naszego życia, naszych trosk i 
kłopotów, cierpienia i przeciwności losu 
możemy odnaleźć tylko w Bogu, że 
nasza nadzieja tkwi w krzyżu, ale i w 
zmartwychwstaniu Twojego Syna. To 
dlatego, że nasza Ojczyzna jest w niebie, 
warto żyć tu, gdzie jesteśmy, warto być 
człowiekiem uczciwym, szlachetnym, 
sprawiedliwym, prawdomównym, mimo 
iż to tak dużo niekiedy kosztuje. Lepiej 
niesprawiedliwość cierpieć niż niespra-
wiedliwość popełniać. Tego uczył nas 
Twój Syn, a tej mądrości doświadczyłaś 
na sobie samej Twoim Wniebowzięciem, 
które ostatnio wspominaliśmy.” – mówił 
na zakończenie uroczystości biskup 
ordynariusz Jan Tyrawa.

Nawiedzeniu towarzyszy hasło „Matka 
Kościoła”. Jest ono związane z dziękczynie-
niem za powstanie diecezji bydgoskiej oraz 
ze szczególną modlitwą o nowe powołania 
kapłańskie i zakonne. Obraz będzie gościł 
do 7. grudnia 2018 r. w dekanatach: Byd-
goszcz V, VI, IV, Łabiszyn, Szubin, Kcynia, 
Nakło, Wyrzysk, Wysoka, Łobżenica, Złotów 
II, zaś od 1. lutego do 6. kwietnia 2019 r. w 
dekanatach: Złotów II, Złotów I, Sępólno 
Krajeńskie, Mrocza, Białe Błota, Osielsko, 
Bydgoszcz I, III, II. Wtedy odbędzie się 
uroczyste pożegnanie Matki Bożej w Jej 
cudownym wizerunku. Przed nawiedzeniem 
w każdej parafii odbywać się będą misje 
święte oraz czuwania.

Wolą biskupa ordynariusza Jana Tyrawy 
było również to, aby po zakończeniu spotka-
nia z Matką Bożą Jasnogórską rozpoczęła 
się peregrynacja obrazu Matki Bożej Pięknej 
Miłości z katedry bydgoskiej. Obraz ten 

nawiedzać będzie poszczególne rodziny 
w każdej parafii diecezji bydgoskiej. Stąd 
pasterz diecezji poświęcił kopie obrazów, 
które trafiły do delegacji z poszczególnych 
wspólnot”. (relacja Redaktorów Bydgoskiej 
Edycji Przewodnika Katolickiego).

Dzień 2 września – XXII Niedziela Zwy-
kła– był dniem naszego parafialnego spo-
tkania z Maryją. Podczas każdej Mszy św. 
słyszeliśmy takie oto słowa:

„Drodzy Parafianie, Miłośnicy Bazyliki 
Królowej Męczenników i mili Goście. Oto 
historia dzieje się na naszych oczach. Od 
wczorajszego popołudnia gościmy w mu-
rach naszej Bazyliki Królową Polski, Jasno-
górską Panią przybywającą do nas w znaku 
Kopii Obrazu Czarnej Madonny. 

Powitaliśmy Ją wczoraj godnie w obec-
ności 22 Polskich Biskupów na czele z 
Księdzem Prymasem Polski, naszym Or-
dynariuszem Księdzem Biskupem Janem 
Tyrawą i delegacjami wszystkich parafii 
naszej diecezji. 

Po całonocnej modlitewnej adoracji i 
czuwaniu przy Maryi przychodzimy na 
niedzielną Mszę św., by nasze intencje 
polecić Chrystusowi przez Jej przyczynę. 
Dziś z bliska w murach naszej Bazyliki 
wpatrujemy się w oczy Jasnogórskiej Pani, 
pytając cóż mamy czynić, by nasza wiara 
była mocna i silna, a my byśmy zawsze byli 
blisko Jezusa?”

Na program Nawiedzenia Maryi w naszej 
Bazylice w dniach od 1. września (15.00) 
do 2. września 2018 r. (17.30) złożyły się:

Nabożeństwo oczekiwania, uroczyste 
przywitanie Obrazu Jasnogórskiej Pani, 
Msza św. z kazaniem ks. Prymasa i innymi 
głosami, Czuwanie modlitewne I: dla wszyst-
kich Parafian, Miłośników Sanktuarium i 
Bazyliki Królowej Męczenników, Służby 
Liturgicznej, Nadzwyczajnych Szafarzy 
Komunii Świętej, Grupy Pielgrzymkowej 
Promienistej, Scholki „Boże Nutki”, Zespołu 
„Samemu Bogu”, Grupy AA; Apel Maryjny; 
Czuwanie modlitewne  II: Stowarzyszenia 
Muzycznego „Fordonia”; Fundacji „Wia-
trak”, DA Martyria, SKM Pokolenie, Klubu 
Frondy, absolwentów, Centrum Kultury 
Chrześcijańskiej, młodzieży 4don4LORD 
i GPS; Msza św. o północy („Pasterka 
Maryjna” w intencji powołań - celebrowali 
kapłani pochodzący z parafii i pracujący w 
minionych latach w naszym Sanktuarium); 
Czuwanie modlitewne III: Wspólnot Drogi 
Neokatechumenalnej  – Tajemnice radosne 
różańca; Żywego Różańca, Grupy „Dąb”, 
Miłosierdzia Bożego – Tajemnice światła 
różańca; Apostolstwa Dobrej Śmierci – Ta-
jemnice bolesne różańca; Koła Przyjaciół 
Radia Maryja, Akcji Katolickiej – Tajemnice 
chwalebne różańca; Odnowy w Duchu 
Świętym  – Koronka do Miłosierdzia Bo-
żego; Kościoła Domowego - Oazy Rodzin, 
Poradnictwa Rodzinnego – Nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy; Godzin-
ki ku czci NMP, Msze św.: Pryma, Suma, 
dla młodzieży, Miłośników Sanktuarium i 
Bazyliki, Redakcji „Na Oścież”, kateche-
tów i nauczycieli, Towarzystwa Świętego 
Wojciecha, Stowarzyszenia Wspierania 

Powołań,  Czuwanie modlitewne: w zupełnej 
ciszy dla wszystkich Parafian oraz Msza św. 
dziękczynna na zakończenie Nawiedzenia, 
którą celebrował ks. proboszcz ze Słowem 
Bożym, Nabożeństwo pożegnania Obrazu 
Pani Jasnogórskiej – prowadzone przez 
księży wikariuszy, odprowadzenie Obrazu 
Matki Bożej do „Samochodu Kaplicy”. Po 
pożegnaniu nastąpił przejazd samochodu 
kaplicy z Wizerunkiem Matki Boskiej do pa-
rafii pw. św. Faustyny na Osiedlu Eskulapa. 

Można powiedzieć, że do końca naszego 
życia pozostaną w nam pamięci wydarzenia, 
których świadkami i uczestnikami byliśmy 1.  
i 2. września br. Godnie przeżyte Misje św., 
niezapomniane religijne przeżycia i wzru-
szenia naszych serc towarzyszyły wielkim 
uroczystościom Nawiedzenia. I za to niech 
Bogu będą dzięki. 

Dziś pragnę z tego miejsca najserdeczniej 
podziękować naszym parafianom za godne 
i nadzwyczajne przygotowanie uroczystości, 
za udział w nabożeństwach oraz piękny 
przykład naszego oddania i miłości do Maryi 
Królowej Polski. 

Dziękuję również wszystkim, którzy włą-
czyli się w prace porządkowe w kościele i w 
obejściu i przygotowali dekoracje świątyni, 
pomysł i wystrój Ołtarza Nawiedzenia, przy-
gotowali liturgię uroczystości i w niej uczest-
niczyli. Dziękuję naszym zakrystianom, 
chórowi, dyrygentom, organiście, orkiestrze 
dętej oraz wspólnotom apostolskim za 
nocną modlitwę przy Ikonie Jasnogórskiej. 
Niech z radości trwania przy Maryi czerpią 
potrzebne łaski, a Królowa Polski niech je 
obficie wylewa. 

Następnego dnia, po Nawiedzeniu, odczy-
taliśmy następujący komunikat: 

„Wczoraj parafia nasza otrzymała kopię 
Obrazu Matki Boskiej Pięknej Miłości z 
Bydgoskiej Katedry. Od jutra po zakończeniu 
Peregrynacji Kopii Obrazu Jasnogórskiego, 
rozpocznie się Mała Peregrynacja w rodzi-
nach, podkreślając Communio całej diecezji 
w łączności z katedrą. 

W nawiązaniu do polecenia księdza Bi-
skupa informujemy, że w zakrystii i w biurze 
parafialnym znajduje się nowa Księga Na-
wiedzenia w Parafii Matki Bożkiej Pięknej 
Miłości z różą. Poszczególne rodziny mogą 
zarezerwować jeden dzień na modlitwę w 
swoim domu przed tym Obrazem. 

W wybrany przez siebie dzień rodzina, po 
wieczornej Mszy św., zabiera Obraz Matki 
Bożej Pięknej Miłości do domu. Następnego 
dnia przynosi z powrotem do świątyni Obraz 
na wieczorną Mszę św. Księga parafialnej 
Peregrynacji jest gotowa od dziś. Plan 
modlitwy w domu rodzinnym, podany jest 
na stronie internetowej parafii i dołączony 
do obrazu. 

Dziękujemy także tym Parafianom, któ-
rzy niejako w przedłużeniu Nawiedzenia 
w swych rodzinach przyjęli Kopię Obrazu 
Matki Bożej Pięknej Miłości. Niech Maryja 
wyprasza Boże łaski i dary dla wszystkich 
swych Czcicieli.”

W minionym roku warto zapamiętać jesz-
cze dwie rocznice.

dokończnie na str. 7
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dar i wezwanie
Homilia prymasa polski abp. wojciecha 
Polaka wygłoszona podczas Mszy św. 
sprawowanej w czasie uroczystości 
inaugurujących peregrynację kopii 
Cudownego Obrazu Matki Bożej w 
diecezji bydgoskiej w Bazylice Królowej 
Męczenników, 1 września 2018 w  
Bydgoszczy.

Siostry i Bracia w Chrystusie Panu,

W bogatą historię peregrynacji Cudownego 
Wizerunku naszej Jasnogórskiej Pani i 
Królowej po polskiej ziemi wpisuje się dziś 
diecezja bydgoska. Wraz z Pasterzem 
Kościoła Bydgoskiego, Prezbiterami, 
Osobami Życia Konsekrowanego i 
wiernymi świeckimi witamy dziś Maryję 
w Jej tutejszym Sanktuarium Matki Bożej 
Królowej Męczenników. Witamy Maryję 
w tym szczególnym i pamiętnym dla nas, 
Polaków, dniu, w kolejną, 79. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej. Dlatego też 
witamy Maryję również w szczególnym 
miejscu, niejako u wrót bydgoskiej Doliny 
Śmierci – Golgoty XX wieku, gdzie 
wspominamy wszystkich bydgoszczan 
pomordowanych w pierwszych dniach 
drugiej wojny światowej. Witamy Maryję 
w kościele noszącym zaszczytny tytuł 
Bazyliki Mniejszej. Witamy Ciebie, nasza 
Matko i Królowo, my wszyscy, których 
Pasterz waszej diecezji dziś tutaj zaprosił, 
wraz z całym umiłowanym ludem diecezji 
bydgoskiej, który w tych najbliższych 
miesiącach będziesz, Maryjo, nawiedzać. 
Witamy Cię, nasza Pani Jasnogórska, 
i za psalmistą powtarzamy: Tyś wielką 
chlubą naszego narodu. Tymi słowami, 
które co roku u stóp Jasnogórskiego 
Wzgórza wypowiadamy w sierpniu, w 
uroczystość Najświętszej Maryi Panny 
Częstochowskiej, witamy dziś Maryję w tej 
części diecezji bydgoskiej, w Bydgoszczy 
Fordonie i stąd patrzymy na całe miasto 
Bydgoszcz, na wszystkie wioski i miasta, 
które niebawem w tym Cudownym 
Wizerunku, Maryjo, nawiedzisz. 

Co to jednak znaczy? Co oznacza tak 
naprawdę nawiedzenie Maryi w kopii Jej 
Cudownego Jasnogórskiego Wizerunku? 
Co sprawia, że nie wystarcza nam już 
nasze pielgrzymowanie na Jasną Górę, 
ale że właśnie Ona, nasza Matka i 
Królowa, staje pośród synów i córek tej 
ziemi? Dlaczego chce spotykać się z 
nami wszędzie tam, gdzie żyjemy, gdzie 
cierpimy, gdzie codziennie jesteśmy i 
gdzie również my wszyscy pragniemy – jak 
wskazywał nam dziś Autor Listu do Galatów 
– żyć prawdziwie wolnością synów Bożych. 
Czym jest zatem to Jej pielgrzymowanie 
przez Polskę i Jej nawiedziny w naszych 
diecezjach i parafiach, i to rozpoczęte dziś 
w diecezji bydgoskiej?

Drodzy: Siostry i Bracia! 

Może jeszcze pamiętamy, że pierwsza 

wędrówka Matki Bożej w kopii Jej 
Cudownego Jasnogórskiego Obrazu po 
polskiej ziemi, po wszystkich parafiach i 
kościołach, rozpoczęła się w 1957 roku 
wraz z początkiem Wielkiej Nowenny 
przygotowującej nas do przeżywania 
Millenium Chrztu Polski. Celem tego 
pierwszego nawiedzenia – jak mówił 
wówczas sam Kardynał Stefan Wyszyński, 
Prymas Tysiąclecia i inicjator wędrówki 
przez Polskę obrazu – był ingres Maryi w 
nasze codzienne życie. Wejdź Maryjo w 
nasze codzienne życie! Kopia Cudownego 

Jasnogórskiego Obrazu, poświęcona w 
Rzymie przez Ojca Świętego Piusa XII, 
peregrynowała więc wówczas po całej 
Polsce, aby – jak tłumaczył jeszcze Prymas 
Tysiąclecia – wszyscy wierni mogli znaleźć 

się przed łaskawym obliczem naszej Matki 
i Królowej, złożyć Jej swoje odmienione 
i uświęcone serca i zaczerpnąć siłę na 
pracę odrodzenia narodu podczas Wielkiej 
Nowenny przed Milenium Chrztu Polski. 
Pamiętamy też, że niestety dzieje tego 
pierwszego pielgrzymowania Maryi po 
Polsce naznaczone były szczególnym 
zmaganiem z ówczesną komunistyczną 
władzą. W 1966 roku podczas obchodów 
milenijnych Obraz Nawiedzenia został 
wprost zaaresztowany przez władze 
państwowe i zamknięty na Jasnej Górze. 

Ale nawiedzenie polskich parafii i diecezji 
odbywało się nadal. Obok świecy i księgi 
Ewangelii, pielgrzymowała wówczas pusta 
rama. Ale to właśnie, wyjątkowe przecież 
pielgrzymowanie, pielgrzymowanie pustej 
ramy, pozwoliło, paradoksalnie, poznać 
i odkryć nam jeszcze głębszy sens tych 
maryjnych wędrówek i nawiedzin. W 
jednym ze swoich kazań kardynał Karol 
Wojtyła, ówczesny arcybiskup metropolita 
krakowski, podkreślał, że obraz Matki 
Bożej Częstochowskiej stał się nam – od 
stuleci – szczególnym znakiem nadziei. 
Dlatego też w nim nie tylko czcimy 
Maryję, ale w nim pokładamy szczególne 
zawierzenie. A dalej wyjaśniając na czym 
polega to zawierzenie – i to właśnie w 
szczególnym kontekście peregrynacji 
kopii jasnogórskiego obrazu po Polsce 
i trudności, na jakie ta peregrynacja 
napotkała w ówczesnym komunistycznym 
państwie – dodawał: zwyciężyła żywa 
wiara ludu Bożego i okazała się właściwa 
tej wiary treść. Okazało się, że wiara szuka 
swojego właściwego przedmiotu kultu w 
Osobie (…) nade wszystko czci Osobę, 
z Osobą się spotyka, z Osobą Maryi 
obcuje. Patrząc na Cudowny Jasnogórski 
Wizerunek, spotykamy się więc z Osobą. 
Nie czcimy i nie modlimy się do jakiejś 
pustej ramy czy samego namalowanego 
ludzką ręką obrazu, ale w ten sposób 
spotykamy się z Maryją, naszą Matką i 
Królową. A w tym wszystkim ostatecznie o 
Boga nam chodzi – jak trafnie i precyzyjnie 
napisał w swym liście przed peregrynacją 
Wasz biskup bydgoski – bo Bóg nie tylko 
przez Nią przemawia, przez Jej wolność, 
dialog, decyzje, Jej zmagania przy ich 
podejmowaniu, Jej krzyż, pod którym 
konsekwentnie stała. Bóg przez Nią 
wchodzi w historię jako prawdziwy człowiek 
(…) Z tej przyczyny przyjmujemy Ją nie 
jako Boga, lecz jako wzór do naśladowania. 
Czcimy Ją jako Matkę naszego Boga, bo 
przez to stała się także naszą Matką, do 
której możemy się uciekać, do której więc z 
nadzieją przychodzimy, do której z ufnością 
idziemy.

 Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!

 Jeśli więc nawiedzenie Maryi w kopii Jej 
Cudownego Jasnogórskiego Wizerunku 
jest nade wszystko naszym spotkaniem 
z Matką i Królową, spróbujmy zobaczyć, 
co w tym spotkaniu jest najważniejsze i 
w jaki sposób otworzyć dziś mamy nasze 
serca, nasze rodziny i nasze wspólnoty dla 
Tej, która do nas przychodzi. Ewangelia, 
którą wspólnie wysłuchaliśmy, przypomina 
nam, że jest to właśnie spotkanie z 
matką. Maryja jest naszą Matką. W 
Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i 
była tam Matka Jezusa. Matka Jezusa, 
Matka Kościoła, nasza Matka, Matka ludzi 
wierzących, Matka tych, którzy są synami 
i córkami Boga w Jednorodzonym Synu 
Bożym Jezusie Chrystusie. W Nim bowiem 
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– jak napisał św. Paweł Apostoł do Galatów 
– i my otrzymaliśmy przybrane synostwo. 
Jesteśmy synami, bo Bóg wysłał do serc 
naszych Ducha Syna swego. Jesteśmy 
więc wszyscy napełnieni Jego Duchem. 
Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. 
Jesteśmy odrodzeni z wody i Ducha 
Świętego. I do nas więc – jak mówił w jednej 
ze swych katechez papież Franciszek 
– dociera wciąż ten niedostrzegalny dla 
ucha, ale dobrze słyszalny sercem ludzi 
wierzących, głos Boga Ojca: Ty jesteś mój 
syn umiłowany. Ty jesteś moją umiłowaną 
córką. Bóg nas bardzo kocha, bo jest Ojcem 
– tłumaczył jeszcze papież – i nie zostawia 
nas samymi. Dzieje się to od chwili chrztu 
świętego. Odrodzeni jako dzieci Boże, 
jesteśmy nimi na zawsze! A Ona, Matka 
Jezusa, Matka Kościoła, nasza Matka, 
przychodząc dziś do nas, pragnie nam o 
tym jeszcze raz przypomnieć. Pragnie 
nam jeszcze raz o tym zaświadczyć. I 
pragnie w nas to Boże synostwo jeszcze 
raz mocniej ożywić. Masz bowiem, Siostro 
i Bracie, w Bogu - Ojca. Masz, Siostro 
i Bracie, w Maryi - Matkę. I Ty bowiem w 
Jezusie Chrystusie otrzymałeś przybrane 
synostwo. A synostwo, a bycie synem 
to wolność, to dar i łaska bycia wolnym 
od grzechu i śmierci, od zła i nienawiści, 
od tej niewoli ducha, która pęta i niszczy 
ludzkie serca. Wolność, która jest w Tobie 
darem i zadaniem. Wolność, która uczy 
Cię słuchać i czynić wszystko – jak mówi 
dziś do sług Maryja – cokolwiek Jezus 
nam powie. Wolność, która domaga się 
czułego serca i bystrych oczu. Wolność, 
która dostrzega potrzeby innych. Wolność, 
która objawia się najpełniej poprzez 
bezinteresowny dar z siebie samego. 
Albowiem nikt – jak wskazywał nam kiedyś 
papież Franciszek – nie otrzymuje tego 
daru tylko dla siebie (…) Bo jest to dar nie 
po to, aby go trzymać w głębi magazynu, 
ale by go dawać – zawsze i wszystkim, 
aby współpracować w duchowym rozwoju 
innych. Tylko w ten sposób, otwierając się 
i wychodząc z naszych ograniczeń, aby 
spotkać siostry i braci, i my możemy się 
naprawdę rozwijać, a nie tylko wciąż się 
łudzić, że tego dokonujemy. Tylko bowiem 
w ten właśnie sposób, czyniąc ze swego 
życia dar dla innych, możemy być ludźmi 
prawdziwie wolnymi i żyć prawdziwie w 
wolności. Miłością ożywieni, służcie sobie 

wzajemnie.

 Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!

 Rozpoczęcie peregrynacji kopii 
Jasnogórskiego Obrazu jest darem i 
wezwaniem. Jest szczególnym darem 
spotkania z naszą Matką i Królową. 
Ona do nas przychodzi. Jest też kolejną 
szansą, abyśmy uwierzyli słowom Apostoła 
Narodów, że i Ty, Siostro i Bracie, nie jesteś 
już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś 
synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Bóg 
przecież pragnie, byśmy żyli w wolności 
dzieci Bożych. Peregrynacja Maryi jest 
jednak także wezwaniem. Jest ciągłym 
zaproszeniem: napełnijcie stągwie wodą. 
Cud przemiany dokonuje się bowiem w 
człowieku, gdy zdolny jest zaryzykować 
i powierzyć się Bogu. Cud przemiany 
dokonuje się właśnie wtedy, gdy na głos 
Pana otwiera przed Nim przestrzeń swego 
życia, zwłaszcza tę, w której, jak w owych 
stągwiach służących do żydowskich 
oczyszczeń, a więc w miejscu, gdzie 
pozostawiano swój grzech, Bóg w Jezusie 
Chrystusie wlewa w nas swoją łaskę i 
sam czyni nas prawdziwie wybornym 
winem. Odpowiedź na wezwanie Jezusa, 
by stągwie napełnić wodą, to także nasza 
konkretna odpowiedź na Jego wezwanie 
do troski o tych, którzy wina nie mają. 
Papież Franciszek zwrócił kiedyś uwagę, 
że uczta weselna w Kanie jest swoistą 
ikoną Kościoła: w centrum jest miłosierny 
Jezus, który czyni znak; wokół Niego są 
uczniowie, zalążek nowej wspólnoty; a 
blisko Jezusa i Jego uczniów Maryja, Matka 
opatrznościowa i prosząca. Ona więc 
obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. 
Ona obecna w tym wydarzeniu pełnym 
nadziei, bo sama gotowa, aby pomagać, 
aby zwrócić uwagę swego Boskiego Syna 
na zakłopotanie ludzi, aby przyjść im z 
pomocą. Maryja jest obecna nie tylko przy 
Jezusie, ale także wobec Jego uczniów. 
To Ona daje im konkretną wskazówkę: 
zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. 
To prawda, że cud dokonuje się za sprawą 
Jezusa, jednakże do dokonania tego 
nadzwyczajnego znaku chce On posłużyć 
się ludzką pomocą. Sam wskazuje zatem 
na to, jak bardzo potrzebne jest ludzkie 
zaangażowanie, zaangażowanie uczniów, 
ich własna odpowiedź wiary i miłości. A te 
bezimienne postaci z Ewangelii – zauważy 

papież Franciszek – uczą nas bardzo 
wiele. Nie tylko okazują posłuszeństwo, 
ale okazują je wielkodusznie: napełniają 
stągwie wodą aż po brzegi. Ufają Matce 
Jezusa i wykonują szybko i dobrze to, 
o co są proszone, bez narzekania, bez 
kalkulacji. I my możemy tacy być. I my 
potrafimy być ludźmi Kany Galilejskiej. 
Tyle razy dociera i do nas, także tutaj, 
dziś, w dniu rozpoczęcia peregrynacji kopii 
Jasnogórskiego Obrazu, Boże wezwanie 
kierowane, a nawet może więcej, jakby 
– jak na to wskazywał kiedyś św. Jan 
Paweł II – niejako zapośredniczone przez 
Maryję: zróbcie wszystko. Ile jest w nas 
jednak tej ufności, która pozwala nam bez 
narzekania, bez kalkulacji je podejmować? 
Czy my naprawdę wierzymy, że jeśli 
będziemy słuchać Tej, która mówi również 
i do nas: zróbcie wszystko, cokolwiek wam 
powie, Jezus zawsze będzie przemieniał 
wodę naszego życia w wyborne wino? 
Dziś mamy okazję, aby jeszcze raz przyjąć 
z wiarą to wezwanie. Tak, naszemu życiu 
tak bardzo dziś potrzeba bowiem Bożej 
przemiany. Potrzeba, aby serca zwaśnione 
i rozgoryczone Bóg uzdrawiał i czynił 
otwartymi i gotowymi do pomocy innym 
i do współdziałania z innymi. Potrzeba, 
aby zamkniętych i wciąż przekonanych 
jedynie o własnych racjach, uwrażliwiał na 
dobro wspólne, na potrzebę wspólnego 
budowania ładu i porządku społecznego. 
Nikt nie ma bowiem prawa zawłaszczania 
tej przestrzeni wyłącznie dla siebie, 
wykluczając z niej innych. Potrzeba więc 
przemiany w naszym życiu osobistym, 
rodzinnym i społecznym. Potrzeba – jak 
mówił kiedyś Prymas Tysiąclecia – abyśmy 
prawdziwie się odmienili. Dokonując jednak 
tej przemiany, mamy zacząć od siebie a nie 
od innych. Maryja przychodzi dziś do nas. 
Przed nami staje tutaj w swym Cudownym 
Jasnogórskim Wizerunku. Z nami pragnie 
się spotykać. Nam chce przypominać drogę 
do swego Syna. I nas pragnie Ona, Matka, 
mieć wszystkich razem na tej drodze. 
Za prorokiem Izajaszem, jego słowami, i 
Ją więc prosimy: niech nas nauczy dróg 
swoich, byśmy kroczyli ścieżkami Pana 
(…) Chodźcie (…) postępujmy w światłości 
Pana. Amen. 

źródło: http://diecezja.bydgoszcz.
pl/2018/09/01/peregrynacja-homilia-
prymasa-polski/; dostęp: 2018-09-02

Jubileusze
W niedzielę 7. października br. przeży-

waliśmy XXXV rocznicę powstania naszej 
parafii i X rocznicę nadania naszej parafii 
zaszczytnego tytułu: Sanktuarium Królowej 
Męczenników; Kalwaria Bydgoska – Golgota 
XX wieku. 

Przed dziesięciu laty ceremoniom prze-
wodniczył śp. Ksiądz Kardynał Józef Glemp, 

Prymas Polski wraz z Biskupem Ordynariu-
szem naszej Diecezji Księdzem Biskupem 
Janem Tyrawą. Podczas uroczystości 
poświęcony i wmurowany został „kamień 
węgielny” pod XII stację Drogi Krzyżowej  
w Dolinie Śmierci.

Dziś po dziesięciu latach jesteśmy dumni 
z tego, że nasze pokolenie przy wejściu 
do Doliny Śmierci pobudowało okazałą 
świątynię i w miejscu kaźni powstała Gol-
gota Bydgoska, że dwunasta stacja Drogi 

Krzyżowej tzw. „Brama do Nieba” jest w 
najnowszej historii Polskich Krzyży znakiem 
zwycięstwa Chrystusa i Jego Ewangelii nad 
złem i nienawiścią totalitarnych systemów.

Dziś modlimy się przyzywając wstawien-
nictwa najlepszej z Matek. Maryjo – Królowo 
Polski i Królowo Męczenników prowadź nas 
drogą Twego Syna i pozwól z Nim przeby-
wać na wieki.          

ks. proboszcz jan

Odwiedziny i XXXV lat
dokończnie ze str. 5
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matka i królOwa
Misje parafialne prowadzone przez 

misjonarzy św. wincentego a Paulo, 
ks. Zbigniewa Knopa i ks. Krzysztofa 
Dury (p. fot.), trwały od 26 do 31 
sierpnia i przygotowywały parafian 
do przyjęcia Maryi w ikonie Matki 
Bożej Częstochowskiej 1 września 
2018 roku. Misje odbywały się w 
stulecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości i rozpoczynały się w 
uroczystość Najświętszej Maryi Panny 
Częstochowskiej. 

Aby przypomnieć atmosferę misji 
przytaczam słowa ks. Krzysztofa Dury 
wygłoszone w dniu inauguracji: 

„Misje to czas wewnętrznej przemiany, 
czas Bożej łaski i Bożego miłosierdzia, 
czas amnestii dla grzeszników. Misje 
to czas stawiania pytań: jakim jestem 
człowiekiem? Jakim chrześcijaninem? 
Jaka jest moja wiara? Misje trzeba 
otulić modlitwą, bo wtedy dopiero będą 
owocowały przemianą. 

Chciejmy zobaczyć Maryję w historii 
naszego narodu. Cud w Kanie Galilejskiej 
kojarzy nam się w Polsce z tą wielką datą 
– rok 966. Wtedy, poprzez chrzest narodu, 
u początków naszych dziejów, Jezus 
Chrystus został zaproszony do polskiej 
Kany i razem z Nim przybyła Jego Matka. O 
tym mówią liczne świadectwa pierwszych 
wieków chrześcijaństwa w Polsce. Pieśń o 
Niej stała się pierwszym hymnem naszych 
ojców: Bogurodzica Dziewica, Bogiem 
sławiena Maryja... Jakże wielką moc 
musiała mieć ta modlitwa wojów. Śpiewali 
ją ci, którzy ryngraf Matki Boskiej nosili 
na swoim sercu, kiedy walczyli z czarnym 
krzyżem pod Grunwaldem, i ci, którzy 
bronili Europy pod Wiedniem, gdzie król 
zobaczył, a Bóg zwyciężył. I wtedy, kiedy 
Polska była wielką, w swoim zamyśle 
sięgała od morza do morza i gdy była słaba 
i nierządem stała. 

Od 1380 roku Maryja staje się jeszcze 
bardziej obecna w swoim wizerunku, 
w obrazie ofiarowanym przez księcia 
opolskiego Władysława paulinom do 
budowanego przez niego klasztoru. 
Wkrótce obraz zasłynie cudami, a miejsce 
to stanie się duchową stolicą narodu. 
Z wielu wydarzeń dowiedzą się Polacy, 
że były one znakiem opieki Matki Bożej. 
Jednym z wielu było to, co nazywamy 
cudowną obroną Jasnej Góry. Potop 
szwedzki zalał ojczyznę, został tylko 
„kurnik” w Częstochowie, jak go nazywał 
obcy generał, a w nim garstka rycerzy, 
szlachty i chłopów, którzy postanowili 
bronić Matki Bożej do końca. Dziwna była 
strategia generała, gdy odstąpił, ale dla 
nas to był cud. 

Król nie mógł wtedy jeszcze wrócić do 
Krakowa, więc we Lwowie, dziękując za 
ocalenie wypowiedział wiekopomne śluby: 

Wielka Boga Człowieka Matko, Królowo 
Polski, Moja Królowo, Twojej osobliwej 
opiece i obronie moje królestwo polecam, a 
Ciebie za Matkę i Królową mojego narodu 
obieram. Król nie dotrzymał ślubów, naród 
też wiele razy ślubów nie dotrzymywał, ale 
one pozostały i żaden z królów nie odważył 
się nosić polskiej korony, zanim nie spytał 
Matki Bożej o zgodę. Jeden tylko nie pytał i 
był świadkiem pogrzebu Rzeczypospolitej. 
Gdy nadszedł czas rozbiorów, ci, którzy 
musieli opuścić ziemię ojczystą, wiedzieli, 
że tu została ich Matka i Królowa. Śniła 
im się potem, przykutym do taczek na 
Sybirze Matka Boska Częstochowska. 
Potem był jeszcze cud nad Wisłą. Wtedy 
tak bardzo błagaliśmy Maryję o pomoc i jak 
wierzymy, z pomocą Maryi otrzymaliśmy 
dar zwycięstwa. Zatrzymaliśmy nawałę 
sowiecką i uchroniliśmy Europę przez 
zalewem bolszewizmu. 

Wreszcie przyszedł czas odzyskanej 
niepodległości. Nie mieliśmy wątpliwości, 
komu należy dziękować, więc biskupi i 
naród szli do Matki Boskiej, by wyśpiewać 
dziękczynne Te Deum. Ale historia 
kołem się toczy... Jeszcze nie skończyli 
dziękczynienia, a już zbliżała się nowa 
klęska - nastała noc II Wojny Światowej. 
Ona wtedy zeszła z cudownych obrazów 
i z biało-czerwoną opaską poszła do 
chłopców, do lasu, w przemycanych 
ukradkiem obrazkach. Była ostatnim 
ratunkiem dla ginących na polach bitew, 
w obozach. I znowu radość wolności i 
znowu zwycięstwo. Nie trwało ono długo, 
bo zapadła żelazna kurtyna: zabroniono 
modlitwy, nauki religii w szkołach, gdzieś 
poginęły krzyże. Wszystkim opadły ręce, 
wielu straciło wiarę. Prymas w więzieniu, 
tylu szlachetnych ludzi zginęło potajemnie 
w ubeckich kazamatach, a przecież zbliżało 
się 1000-lecie chrztu Polski. Ktoś musiał 
ludziom przewodzić, a nie było proroka ni 
wodza, Ona zeszła z jasnogórskich ołtarzy, 
aresztowana, zawrócona i za kratami 
uwięziona. Chodziła potem w pustych 
ramach obrazu od parafii do parafii, od 
domu do domu, i przypominała nam wiarę 
naszą, abyśmy pamiętali kim jesteśmy. I 

znowu zwycięstwo. 
Jest 3. maja 1956 roku, wszyscy 

gromadzą się na Jasnej Górze w 
uroczystość Najświętszej Maryi Panny, 
Królowej Polski. Prymas, kardynał 
Wyszyński ofiarowuje w macierzyńską 
niewolę miłości wszystkie dzieci Boże 
ochrzczonego narodu, i wszystko, co 
Polskę stanowi. Znów jesteśmy blisko 
Matki. 

Wreszcie nadchodzi pamiętny 
dzień, 16 października 1978 roku - 
nie spodziewaliśmy się tego nawet 
w najśmielszych marzeniach, bo oto 
ogłoszono światu, że następcą Piotra, 
zastępcą Chrystusa na ziemi jest Karol 
Wojtyła. I kiedy go zobaczyliśmy i gdy 
przemówił do nas, wtedy wszystko stało 
się Kościołem: i dworce, i autobusy, i 
gdziekolwiek człowiek był – modlił się, 
bo przecież on mówił naszym językiem, 
on miał krew z naszej krwi. I przyszedł 
czas, że stanął Biały Prorok na Placu 
Zwycięstwa, który mówił: zwycięstwem jest 
nasza wiara, a my wołaliśmy: My chcemy 
Boga. A on wołał: „NIECH ZSTĄPI DUCH 
TWÓJ! NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ! I 
ODNOWI OBLICZE ZIEMI! TEJ ZIEMI. 
Echo powtarzało tą modlitwę wieków: 
Veni Creator! Przyjdź Stworzycielu. 
A my splataliśmy się wielkim węzłem 
solidarności. Po tych dniach pozostały 
piękne wspomnienia, poświęcone 
sztandary, ale pozostał także ból i żal nie 
wykorzystanej szansy. Pozostała także 
nadzieja i wiara, że jeszcze będą takie 
sierpnie, wrześnie i październiki, a Matka 
Boża pozszywa wieczorami ludzkie serca 
popękane złością. 

Dzisiaj, kiedy losy Ojczyzny wzywają 
do mobilizacji ludzi wiary, kiedy tak wiele 
między nami jest niezgody, ludzkiej zawiści, 
gdy zagrożone są fundamentalne prawa 
i wartości w wolnej Ojczyźnie – znowu 
chcemy stanąć przed Jasnogórską Panią 
i odnowić nasze jasnogórskie ślubowanie 
i znowu zawierzyć naszej Matce swój los, 
ufni, że otoczy nas opieką i uchroni od zła 
i zaprowadzi do swojego Syna. Nie traćmy 
czasu na spory i swary, wejdźmy w koalicję 
z Bogiem Wszechmogącym, dotrzymajmy 
przymierza, które On sam zawarł z nami, 
a wtedy i smok o siedmiu głowach nic nam 
uczynić nie potrafi. Zwróćmy się do Maryi 
słowami poety Stanisława Wyspiańskiego: 

Panienko Ty nasza litościwa! daj nam 
tę miłość bratnią, niech dumy nie będzie 
w nas płochej, niech poczujemy się równi 
przed glorią Twoją. Daj nam tę wolę, 
byśmy wolność nieśli ku Tobie, Panno. Ty, 
nad Polską rolą roztocz promienną miłości 
zasłonę, ponad polami płyń niebiosami, 
nad czołem noś polską koronę.

na podstawie zapisu magnetofonowego 
opracowała IP
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Nadszedł długo oczekiwany dzień 
nawiedzenia Maryi jasnogórskiej w 
kopii cudownego obrazu 1 września 
2018 r. Do tego dnia przygotowywaliśmy 
się od dziewięciu miesięcy nowenną w 
każdy pierwszy dzień miesiąca modląc 
się w tej intencji. 

Ksiądz biskup Jan Tyrawa skierował 
do diecezjan specjalny list poprzedzający 
»„Przejście” Najświętszej Maryi Panny – 
Bożej Rodzicielki przez naszą diecezję w 
kopii Jej Jasnogórskiego Obrazu”« (z lis-
tu). Biskup Jan Tyrawa napisał, że TEN, 
kto rządzi rzeczywistością, „przychodzi do 
nas w tym historycznym wydarzeniu Pere-
grynacji Najświętszej Maryi Panny w Jas-
nogórskim Obrazie”, bo Bóg przez Maryję 
wchodzi w historię jako prawdziwy człow-
iek. Maryję przyjmujemy nie jako Boga, 
lecz jako Wzór do naśladowania. Czcimy 
Ją jako Matkę naszego Boga, bo przez 
to stała się także naszą Matką, do której 
możemy się uciekać – pisze dalej ks. Bi-
skup. 

Ks. Biskup podzielił się również swoimi 
troskami prosząc o modlitwę: w intenc-
ji powołań kapłańskich, bo „więcej mamy 

potrzeb niż możliwości”. Już w dwóch 
przypadkach jeden proboszcz obsługuje 
dwie parafie – pisze ks. Biskup. 

Ksiądz Biskup swój list zakończył myślą, 
że Peregrynacja mogłaby zrodzić w para-
fiach różne formy spotkań: seniorów, rodz-
in, młodzieży, by sobie nawzajem pomagać. 

Niechby te spotkania budziły świadomość 
ludzi świeckich, ich misyjną postawę, niech 
to będą katechezy dla dorosłych, przez 
nich samych przygotowywane. Na koniec 
listu ks. Biskup zapewnił nas wszystkich o 
swej modlitwie i prosił o modlitwę w intencji 
owoców Peregrynacji.

Gdy do nawiedzenia pozostał już tylko 
tydzień przyjechali do naszej parafii mis-
jonarze św. Wincentego a Paulo i prowad-
zili misje przygotowujące parafian. 

Podczas tych ćwiczeń duchowych 
wysłuchaliśmy nauk dla kobiet i mężczyzn, 
odnowiliśmy nasze małżeńskie przyrzec-
zenia, chorzy przyjęli sakrament namaszc-
zenia. Misje trwały tydzień. 

W dniu nawiedzenia czekaliśmy na 
przyjazd Maryi w kopii Jasnogórskiego 
Obrazu na nabożeństwie oczekiwania. Do 
naszej parafii przybyło wielu biskupów i 

kapłanów. Biskupi zajęli miejsca w prezbi-
terium i na wystawionych krzesłach w jego 
najbliższym sąsiedztwie. Kapłani, ławki w 
lewej części nawy kościoła. Ze wszystkich 
parafii w diecezji przyjechały Delegacje. 
Były obecne poczty sztandarowe, wspól-
nota św. Wojciecha pełniła funkcję straży 
porządkowej.

Obraz przyjechał specjalnie dla tego celu 
przystosowanym samochodem-kaplicą. 
Do kościoła wnieśli go kapłani. Nastąpiło 
nabożeństwo powitania. Wśród gości był 
ksiądz Prymas – Wojciech Polak, który 
wygłosił homilię podczas Mszy świętej 
powitalnej. Mszy świętej przewodniczył 
biskup Jan Tyrawa Ordynariusz Diecezji 
Bydgoskiej w asyście 21 arcybiskupów i 
biskupów, członków kapituły Bydgoskiej, 
kilkudziesięciu księży gości i tych, którzy 
byli przewodnikami swoich delegacji para-
fialnych i 150 delegacji parafii Diecezji 
Bydgoskiej. Po uroczystości powitania del-
egacje z parafii zabrały ze sobą wizerunki 
- kopie obrazu Matki Bożej Pięknej Miłości 
z różą, które po peregrynacji obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej w parafiach, z woli 
bpa Jana Tyrawy, nawiedzą ich rodziny.

O północy odbyła się msza św. Pasterka, 
odprawiana  przez naszych byłych wikari-
uszy w intencji powołań kapłańskich, której 
przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Prze-
mysław Książek. 

Przez całą noc trwało czuwanie mod-
litewne, a że 2. września była niedziela, to 
Msze św. parafialne odbywały się w pięknej 
aurze nawiedzenia Maryi w Jej cudownym 
wizerunku. Po Mszy św. o 13.00 było czu-
wanie modlitewne wszystkich parafian, a 
po nim odprawiono Mszę św. o 15.00, którą 
celebrował ks. proboszcz Jan Andrzejczak 
i nabożeństwo pożegnania. Obraz Jas-
nogórski jechał do parafii Świętej Faustyny, 
odwiedzał też Centrum Onkologii i po kolei 
trafiał do wszystkich parafii naszego deka-
natu. 

Przez najbliższe dni mieliśmy blisko, by 
do sąsiednich parafii, które gościły u siebie 
Obraz – Ikonę Matki Bożej Częstochows-
kiej - wejść choć na krótką chwilę modlitwy. 

ip
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Idea peregrynacji kopii obrazu Matki Bo-
skiej Jasnogórskiej zrodziła się 26 sierpnia 
1956 roku w 300 rocznicę Ślubów Królew-
skich Jana Kazimierza. W tym dniu ponad 
milion wiernych zebrało się na Jasnej Górze 
i w modlitwie widziało procesję z cudownym 
Obrazem na wałach, oraz na szczycie pod-
czas całych uroczystości. Przez cały czas 
tłumy wołały „Matko chodź do nas”. Wtedy 
to kustosz sanktuarium O. Teofil Krauze i 
generał Paulinów O. Alojzy Wrzaźlik doszli 
do wniosku, że skoro wierni chcą, by Maryja 
poszła do nich. to należałoby zorganizować 
Jej przybycie do wiernych w parafiach. O 
swoim pomyśle poinformowali listownie 
uwięzionego jeszcze Prymasa Wyszyńskie-
go. Prymas propozycję przyjął, rozumiejąc, 
że istnieje taka siła, która może pobudzić 
cały naród, a obraz jest takim znakiem, 
przez który Bóg ukazuje swą potęgę. Pomysł 
zakiełkował i czyniono starania do realizacji. 

W kwietniu 1957 roku, kiedy Prymas już 
wyszedł z więzienia i przewodniczył 45 Kon-
ferencji Episkopatu Polski biskupi zatwier-
dzili projekt. Jednak nie do pomyślenia było, 
by ten zabytkowy cudowny oryginał wyruszył 
w taką podróż. Należało wykonać oryginalną 
kopię. W tym czasie na Jasną Górę przybył 
artysta malarz i konserwator prof. Leonard 
Torwit z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. W rozmowie z paulinami powie-
dział, że on ma pochodzenie szwedzkie, 
więc powinien Matce Bożej jakoś wyna-
grodzić za napad swych przodków. Paulini 
namówili go na wykonanie dwóch kopii 
cudownego obrazu. Artysta wyraził zgodę, 
choć z obawą. Pracował bardzo często w 
nocy, bo wtedy paulini przynosili mu orygi-
nalny obraz, aby kopie byłu najwierniejsze. 
Ukończył swą pracę w dniu 2 maja 1957 
roku i zdał obrazy ze słowami: „Niczego 
większego w życiu już nie dokonam”. W tym 

czasie Prymas Stefan Wyszyński otrzymał 
od władz zezwolenie na wyjazd do Rzymu 
po odbiór kapelusza kardynalskiego. Zabrał 
też z sobą kopie obrazów Matki Boskiej. 
Jedną z nich podarował Ojcu Świętemu 
Piusowi XII, a drugą papież w dniu 14 maja 
poświęcił, by udała się na szlak Nawiedze-
nia. Obraz został przywieziony do katedry 
warszawskiej, gdzie był wystawiony do  
26. sierpnia 1957 roku, kiedy został prze-
wieziony na Jasną Górę z okazji pierwszej  
rocznicy Jasnogórskich Ślubów Narodu. 
Po procesji na wałach obraz odprowadzo-
no do samochodu kaplicy i rozpoczęło się 
Nawiedzanie wszystkich polskich parafii. W 
1966 roku przerwano na pewien czas pere-
grynację po parafiach kończąc jej pierwszy  
etap nawiedzeniem 10 diecezji. Z okazji 
Milenium Chrztu Polski rozpoczął się kolejny 
brzemienny w wydarzenia etap peregrynacji. 
Obraz odwiedzał wszystkie miasta diecezjal-

ne rozpoczynając od 21. kwietnia 1966 roku 
od Gniezna, a później w dalszą trasę po pa-
rafiach. Zakończył się 12. października 1980 
roku procesyjnym przeniesieniem obrazu 
sprzed katedry częstochowskiej na Jasną 
Górę. Obraz przeszedł drobną konserwację, 
ale nie dane mu było długo odpoczywać. 
Już 18 października 1980 roku rozpoczął 
się kolejny etap Nawiedzenia wszyst-
kich warszawskich parafii, który trwał do  
30. czerwca 1982. Okres ten trwał ponad 
20 lat. 

Od 4. maja 1985 roku trwa obecny etap 
Peregrynacji, który rozpoczął się od diecezji 
drohiczyńskiej. Trzeba nadmienić, że Na-
wiedzenie miało swoje dramatyczne chwile. 
Gdy Episkopat chciał z Matką Bożą peregry-
nować 25 miast z okazji Milenium Chrztu 
Polski, nie wszędzie mogła być Matka Boża. 
Bez przeszkód mogła Ona odwiedzić tylko 

Gniezno, Poznań i Jasną Górę. Do Krakowa 
musiała jechać polnymi bocznymi drogami 
i lasami, gdyż na nią „polowała” milicja. 
Jakież było zdziwienie, gdy pomimo blokad 
wyszła ogromna procesja z udziałem całego 
Episkopatu i ogromnej rzeszy wiernych z 
Wawelu na Skałkę w Krakowie. Peregryna-
cja ruszyła dalej. Podczas wiezienia obrazu 
z Lublina samochód został zatrzymany i w 
dalszą drogę pojechał w eskorcie milicji 
prosto na Jasną Górę nigdzie się nie zatrzy-
mując. Jednak po tygodniu księża z diecezji 
warmińskiej zabrali go swoim samochodem 
na uroczystości Milenijne w Fromborku. Po 
nich Prymas Wyszyński zabrał Obraz na ta-
kie same uroczystości do Warszawy i dalej. 

Samochód znowu został zatrzymany i 
Obraz dowieziony przez milicję do katedry, 
a nie tam gdzie przewidziano. W katedrze 
księża wystawili go w zakratowanym oknie 
zakrystii widocznym od strony ulicy. Rzesze 
ludzi z kwiatami, świecami i modlitwą zata-
rasowało całą ulicę. Władza była bezsilna, 
jednak i zacięta. Toteż chcieli ostateczne 
zakończyć tą sprawę. 

W dniu 2. września 1966 roku, kiedy 
samochód wiózł obraz z Warszawy na 
nawiedzenie diecezji katowickej został w 
lesie zatrzymany. Z samochodu wyrzucono 
kwiaty i wszelkie dekoracje oraz sprzęt, 
obraz położono na podłogę auta, zakryto 
plandeką i odstawiono na Jasną Górę. Tam 
przykazano przeorowi, że nie może stąd zni-
kać, bo taka jest decyzja władz naczelnych. 
Został on oplombowany, a przy wjeździe 
do klasztoru i sanktuarium wystawiono po-
sterunki milicyjne sprawdzające wszystkie 
samochody 

Pełniący tam służbę milicjanci nazwani 
zostali przez pielgrzymów „Szwedami XX 
wieku”. Wielu z nich się załamało, gdyż piel-
grzymi witali ich słowami „Szczęść Boże” i 
żegnali „Zostańcie z Bogiem”, a im nie wolno 
było nic odpowiedzieć. Prośba o zwolnienie 
z tej służby równało się z odejściem z MO 
(czyt. Milicji Obywatelskiej, przyp. red.). 
Zagrożono, że nieposłuszeństwo ukarane 
zostanie powołaniem wszystkich kleryków 
do wojska i likwidacją warszawskiego klasz-
toru. Obraz obłożony aresztem był do 1972 
roku. Peregrynacja trwała dalej, tyle że „przy 
pustych ramach” udekorowanych kwiatami, 
świecą i Ewangeliarzem. 

Za symboliczną Maryją szły jeszcze więk-
sze tłumy. W dniu 13. czerwca 1972 roku 
za wiedzą Prymasa Wyszyńskiego Obraz 
został potajemnie wywieziony z klasztoru i 
skierowany na trasę peregrynacji. Władze 
uległy i dalsza peregrynacja przebiegała bez 
zakłóceń. Na koniec nasuwa się pytanie o 
tak zwane „owoce duchowe” nawiedzenia. 
Parafia wszędzie, gdzie Maryja przybywała 
i przybywa przeradza się w wielką manife-
stację wiary. Cóż, prawdziwe owoce dla nas 
ludzi nie są znane, choć wiemy, że było wiele 
powrotów na łono Kościoła, wiele zasianej 
zgody międzyludzkiej, małżeńskiej, rodzin-
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nej, wiele otrzymanych i uproszonych łask. 
Zanotowano dziesiątki tysięcy spowiedzi 

po wielu latach przerwy. Jednak dokładne 
owoce zna tylko Pan Bóg. Na zakończenie 
I etapu Prymas Wyszyński powiedział: „Z 
początku sami byliśmy pełni lęku, czy to Na-
wiedzenie głęboko zapadnie w duszę. Czy 
zrodzi łaski nadprzyrodzone? Ale z postawy 
duchowieństwa, księży dziekanów i całego 
społeczeństwa zrozumieliśmy od razu, że 
działają tu jakieś szczególne łaski Boże. 
Ileż to razy księża po Nawiedzeniu ich pa-
rafii przez Panią Jasnogórską, przekazując 
Obraz następnej parafii, wyznawali otwarcie: 
«Nigdy nie przypuszczaliśmy, że to Nawie-
dzenie wywoła tak ogromne poruszenie, tak 
pogłębi ducha wiary i modlitwy». Dzisiaj jak 
gdyby na nowo poznajemy potęgę i moc 
naszej Matki. I z naszej piersi wyrywa się, 
parafrazując,  wołanie, jak wyrwało się kie-
dyś z serca zdumionej zaszczytem Elżbiety: 

- A skądże nam to, że Matka Pana naszego 
przyszła do nas? 

Przypomnijmy sobie odwiedziny z dnia 
20. grudnia 1988 roku. Oto wpis tamtego 
wydarzenia w Kronice parafialnej: 

„O 17.45 rozpoczęło się w parafii Wielkie 
Nawiedzenie Matki Bożej Jasnogórskiej w 
kopii cudownego obrazu zwanej Obrazem 
Nawiedzenia. Obraz powitano u zbiegu 
ulic Twardzickiego i Popławskiego (obec-
nie gen. Mikołaja Bołtucia), a o 18.00 na 
fundamentach kościoła, pod gołym niebem 
w temperaturze minus 23 stopni Celsjusza 
ks. bp Marian Przykucki (Ordynariusz Die-
cezji Chełmińskiej, przyp. red.) celebrował 
uroczystą Eucharystię wśród kilkutysięcz-
nego tłumu parafian, trwającą ponad dwie 
godziny. 

O północy odprawiono Pasterkę,  a na-
stępnie, przez całą noc, w tymczasowej ka-

plicy trwało czuwanie przy Matce. Prowadzili 
je parafianie, nauczyciele, przedstawiciele 
służby zdrowia, kolejarze, studenci i mło-
dzież, a także goście ze Starego Fordonu i 
wielu wiernych przyjezdnych z Bydgoszczy 
i okolic. 

Przez cały czas czuwania, aż do poże-
gnania, była okazja do spowiedzi i Komunii 
świętej. 

KfaD
Od redakcji: 
Na archiawlnym zdjęciu -  na stro-
nie obok (u góry od lewej) można do-
strzec: ks. Władysława Erdmańskie-
go - pierwszego naszego wikariusza,  
ks. bpa Mariana Przykuckiego, ks. Zygmun-
ta Trybowskiego - pierwszego proboszcza, 
a u dołu (drugie fot. od lwej)  ks. Antoniego 
Strycharza (CM). A może i ktoś z PT Czy-
telników odnajdzie znaną twarz?.

Wielu z nas, zwłaszcza w okresie letnim, 
pielgrzymuje do różnych miejsc rozsianych 
po świecie i kraju. Nic dziwnego, bo przecież 
nasze życie jest ciągłą pielgrzymką. Chrze-
ścijanin jest pielgrzymem, toteż „odwiedza” 
różne sanktuaria. Jedne są bardziej znane, 
inne mniej. Jedne mają zasięg światowy, 
inne krajowy, ale są i sanktuaria lokalne. Dla 
nas Polaków jednym z sanktuariów bardzo 
ważnych jest Jasna Góra. Tam idziemy do 
stolicy naszej Królowej NMP Jasnogórskiej. 
Tak jak powiedziano „tam bije serce narodu”. 
Tam „ładujemy akumulatory”. Rzeczywiście, 
bo każdy pobyt w tym miejscu dodaje nam 
dalszych sił, umacnia w wierze. Idziemy 
pieszo, jedziemy autokarami, samochodami 
prywatnie. Nie ma dnia, aby na Jasnej Górze 
nie było pielgrzymów. Byłem tam też wiele 
razy. Trudno mi zliczyć ile, ale na pewno 
kilkanaście. 

Jednak nie wszyscy i nie zawsze mogą 
tam się udać. Toteż nasz polski Episkopat 
na czele ze Sługą Bożym Prymasem Ty-
siąclecia kardynałem Stefanem Wyszyńskim 
dał nam możliwość pielgrzymowania Matki 
Boskiej do nas w parafiach. Ta decyzja. 
można powiedzieć, ustanowiła Maryję Ja-
snogórską pielgrzymem wprowadzającym 
nas w III Tysiąclecie. Zapewne wielu z nas 
przeżyło już takie spotkanie z Matką Bożą, 
bowiem Ona już raz „obeszła” wszystkie 
parafie. Teraz przybędzie do nas. Przybę-
dzie ponownie, bo już raz była, ale młodsze 
pokolenie tego nie zaznało. Dla mnie takie 
spotkanie z pielgrzymującą Matką będzie już 
czwartym. Wszystkie one są wryte w moją 
pamięć, choć każde nieco inaczej. 

Pierwszym spotkaniem była Jej pere-
grynacja w mej rodzinnej parafii w dniu 
9. kwietnia 1969 roku. Była to parafia św. 
Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku, 
w dekanacie bierzgłowskim, bo tam wtedy 
należeliśmy. Parafia w tamtych czasach sto-
sunkowo niewielka, bo licząca niecałe 3000 
mieszkańców. Na powitaniu i całonocnym 
czuwaniu kościół wypełniony był po brzegi. 

Trudno było przejść. Pierwszy raz w tym 
kościele widziałem takie tłumy. Nawet na 
Pasterkach, czy Rezurekcji tylu ludzi nigdy 
nie było. Po tym spotkaniu „zatęskniłem” za 
pielgrzymkami na Jasną Górę. Parafia na 
tym również skorzystała, by bp chełmiński 
Zygfryd Kowalski skierował do pomocy  pro-
boszczowi w podeszłym już wieku obsługu-
jącym kościół parafialny i filialny  wikariusza. 

Drugi raz miałem możność spotkania się  
z Nią podczas Jej pobytu w parafii św. Stani-
sława przy ulicy Kaplicznej, do której wtedy 
należałem. Było to w dniu 18. września 
1978 roku. Piękne powitanie. Poruszające 
serce słowa bpa Jana Michalskiego i tłumy, 
tłumy. Msza powitalna ze względu na ma-
lutki kościół była przy ołtarzu polowym na 
terenie przykościelnym, a plac wypełniony 
ludźmi. Co ciekawe, na ulicy, wtedy jeszcze 
w zasadzie polnej drodze było widać patrole 
milicji. Zapewne po cywilnemu ktoś z SB  też 

był i w tłumie. Przeżycie niesamowite. Tam 
na czuwaniu spędziłem prawie całą noc.

Kolejny raz Matka Boża spotkała się ze 
mną w tej już parafii, kiedy przybyła 20 
grudnia 1988 roku. Była to jeszcze wtedy 
wielka budowa. Msza powitalna przy pro-
wizorycznym ołtarzu w miejscu dzisiejszego 
prezbiterium na tle wyciągniętego już, ale 
nie dokończonego muru. Wszyscy wierni 
stali w obrysie wykonanych już fundamen-
tów kościoła ledwie się tam mieszcząc. 
Najbardziej zaskoczył mnie fakt, że podczas 
trwającej trochę ponad dwie godziny Mszy i 
kazania ks. bpa Przykuckiego wszyscy wy-
trwaliśmy. Był wtedy mróz, bagatela, ponad 
20 stopni na minusie. Jakoś nikt nie sarkał, 
nie odchodził szukać ciepłego miejsca, bo 
i tak go na miejscu nie było. Nikt też jakoś 
nie szedł przed zakończeniem do domu. 
Można powiedzieć, że chyba Matka Boża 
nas Swym wzrokiem ogrzewała. Nocne 
czuwanie w kaplicy zlokalizowanej na miej-
scu dzisiejszego Domu Jubileuszowego 
też przeżywało wiele osób, od młodzieży, 
bo nawet i starców, choć tych ostatnich 
wiele wtedy nie było. Prosiliśmy Ją wtedy, 
między innymi, o siły do ukończeniu budowy 
kościoła.

Obecnie Maryja przybywa do nas po 
30. latach. Nie ma już budowy. Nie ma 
prowizorki. Wszystko zagospodarowane. 
Jej świątynia, bo pod Jej wezwaniem jest 
już podniesiona do rangi sanktuarium i 
kościoła papieskiego, posiadając tytuł ba-
zyliki mniejszej. Zaprośmy Maryję godnie 
do Jej sanktuarium i ugośćmy naszą wiarą, 
nadzieją i miłością wypraszając wszelkich 
łask, których w tych czasach tak wiele nam 
potrzeba. Umocnijmy tą wiarę, nadzieję i 
miłość podczas Jej pobytu u nas na na-
stępne lata i pokolenia. A po pożegnaniu 
nas pójdzie odwiedzić dwie „córki” powstałe  
z Jej parafii - parafie św. Jana Pawła II  
i św. Faustyny. 

adalbert
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triduum sacrum związane z wielkim 
odpustem kalwaryjskim (15. września 
NMP Bolesnej, przyp. red.) rozpoczęło 
się 13. września 2018 r., a zainauguro-
wał je ks. Marek januchowski, obecnie 
wikariusz w fordońskiej parafii pw. św. 
łukasza apostoła.

Ksiądz Marek był naszym wikariu-
szem, prowadził pielgrzymki, swoim 
entuzjazmem, energią pociągał dzieci 
i młodzież, przy nim wszystko było 
dynamiczne, radosne i pełne życia. 
13. września 2018r. wygłosił w naszym 
sanktuarium kazanie o nadziei: o bólu i 
o nadziei, o strachu i o nadziei, o lęku, 
który każdy z nas przeżywa i o nadziei.

„Przed laty ukazała się książka „Strach 
w kulturze Zachodu”. Francuski autor po-
twierdza w niej, że największym lękiem dla 
współczesnego świata jest ten, który staje 
się coraz częściej odwiecznym składnikiem 
mentalności ludzi, którzy tworzą społecz-
ność. Kilka lat temu odbyła się w Polsce 
konferencja lekarzy i humanistów, której 
hasło brzmiało: „Człowiek się boi”. W wy-
głoszonych referatach i przeprowadzonych 
dyskusjach wskazywano na różnego rodzaju 
lęki, jakie nawiedzają współczesnych ludzi. 
Najczęściej mówiono o lęku przed chorobą, 
człowiek boi się, że choroba go zaskoczy. 
Później mówiono o tym, że człowiek boi się 
starości i boi się starzeć. Pokazano też, że 
mamy takie naturalne lęki przed śmiercią, 
że za chwilę odejdziemy, za chwilę nas 
nie będzie. I wykazano też, że człowiek 
boi się dzisiaj drugiego człowieka. Boi się 
rozmawiać z drugim człowiekiem, otwierać 
się na drugiego człowieka, być z drugim 
człowiekiem. Mówiono też o lęku przed 
życiem, przed uzależnieniem i przed sobą. 
Takie lęki przyjmują formę nie tylko całkowi-
tego zwątpienia w sens istnienia, ale także 
negują możliwości zwycięstwa dobra. 

Człowiek, który otwiera się na lęki, ne-
guje sens życia. Myślę, że również i w nas 
pojawiają się różnego rodzaju lęki. Może 
tu i teraz jest ktoś zalękniony, bo martwi 
się o dzieci, o małżeństwo, o rodziców, o 
przyszłość, o wiarę przyszłego pokolenia, 
o pracę. A może masz lęki przed uzależnie-
niami i boisz się, co dalej? 

Trzeba się zastanowić, co ja z tym mogę 
zrobić, skoro te sprawy zaczynają mnie 
męczyć? Komu zaufać? Dlaczego Maryja w 
kontekście naszych lęków jest tak ważna? 
Księga Apokalipsy wskazuje nam na Mary-
ję, jako znak niezawodnej Nadziei, Maryja, 
która jest niewiastą obleczoną w słońce i 
księżyc pod Jej stopami. Ona jest znakiem 
ostatecznego zwycięstwa nad złem, nad 
słabością, nad strachem, gdyż Jej potom-
stwo zmiażdży zło u jego korzeni. Maryja 
jest źródłem nadziei w pokonaniu naszych 
lęków. Nie obędzie się bez ciężkiej walki – 
Siostry i Bracia. Przez całe dzieje ludzkości 
ta walka trwa i trwa dzisiaj w naszym życiu, 
ale zakończy się zwycięstwem dobra i po-
konaniem tego, co nas oddziela od światła. 

Bo Maryja jest centrum tych zmagań w nas, 
jest znakiem nadziei i uwalnia nas od tych 
lęków, strachów i przywiązań. Ale jak? Co 
ja zatem mam zrobić? I jak to zrobić, żebym 
był uwolniony od tych lęków i miał wielki 
pokój w sercu? 

By pokonać każdy strach, lęk, słabości, 
muszę zacząć rozmawiać z Maryją jak z 
ukochaną osobą, jak z ukochaną mamą. Nie 
mogę tylko „odmawiać” różańca, ja muszę z 
Nią rozmawiać, pełen miłości do Niej, pełen 
otwartości na to, co Ona dla mnie przygoto-
wała. Ta rozmowa musi być pełna miłości i 
zaufania, ma być często i wypełniać to, do 
czego Maryja mnie zaprasza.

Zastanawiałem się dlaczego dzieci 
fatimskie Franciszek i Hiacynta są dzisiaj 
świętymi? Czy dlatego, że są dziećmi? Ra-
czej nie. Przecież dla Hiacynty i Franciszka 
Maryja stała się źródłem nadziei. A kiedy 
Maryja stała się dla nich nadzieją, to rozpo-
częły się prześladowania tych dzieciaków 
– przez władze, przez rodzeństwo, przez 

bliskich. Były psychicznie nękane, niszczo-
ne, maltretowane. Świętymi są dlatego, że 
wszystkie kryzysy, lęki, które ich spotykały, 
trudności, pokonały przez to, że pozostały 
wierne Maryi i temu wszystkiemu, do czego 
Maryja te święte dzieciaki zapraszała. Żad-
na siła nie była w stanie ich przebić, połamać 
ich życia, bo pozostały z Maryją, rozmawiały 
z Nią, bo pełne miłości serca otwierały na 
Maryję. A tym potężnym orędziem dla nich 
stał się różaniec i to co usłyszały od Maryi: 
odmawiajcie różaniec, módlcie się na różań-
cu, bądźcie pełni miłości w czasie różańca. 

I to jest wskazówka dla nas. I to dla 
nas jest źródło nadziei, by Maryja mogła 
dokonywać rewolucji w naszej duszy, w 
naszych myślach, w naszych kryzysach i 
w tym wszystkim, co oddziela nas od Pana 
Boga, od pokoju.

Święte dzieciaki fatimskie też żyły w 
strachu, nie miały łatwo. Ale chwyciły się 
Maryi przez różaniec święty, a w ten sposób 
Maryja mocno pracowała nad tym, by oni się 
nie poddali. I tak samo Maryja czyni wobec 
nas, pracuje nad tym, byśmy w naszych 
kryzysach, lękach, się nie poddali.

Nie wiem czy kiedykolwiek zastanawiali-
ście się dlaczego właśnie różaniec jest źró-
dłem nadziei? Dlaczego te cztery części ró-
żańca w tajemnicach radosnych, bolesnych, 
chwalebnych i światła? Myślę, że dlatego, 
bo one są naszym życiem, a Maryja w tych 
tajemnicach jest naszym bezpieczeństwem, 
bo to Jej oddajemy to, co radosne, bolesne 
w życiu naszym. Potrzebujemy też części 
chwalebnej, by wychwalać Boga i Maryję i 
potrzebujemy światła i miłości Boga w tym, 
co jest dla nas trudne.

Drodzy Bracia i Siostry, nie jest łatwo 
mówić o sobie. Dzisiaj mija dziesięć mie-
sięcy od mojego poważnego wypadku, 
gdzie zagrożone było moje życie i zdrowie. 
Kiedy to wszystko wydarzyło się, to moje 
postrzeganie życia całkowicie się zmieniło. 
Pamiętacie moją radość, entuzjazm takie-
go szczęśliwego chłopaka, który biegał tu 
między wami. A nagle gdzieś zatraciłem tą 
radość i chęć życia, ten entuzjazm. I nawet 
nie zdawałem sobie sprawy z poważnych 
konsekwencji tego wydarzenia, bo najpierw 
informacja o zagrożeniu życia, później, że 
będzie toczyła się walka o uratowanie mojej 
nogi. Kolejne informacje o utracie krwi. Czy 
bałem się wtedy? Czy miałem lęki? Ogrom-
ne. Bałem się utraty życia, utraty części 
siebie. Ale wtedy, w czasie wypadku, tak 
jak zwykle, w mojej lewej kieszeni miałem 
różaniec, bo często się na nim modlę: kiedy 
idę do szkoły, kiedy jadę, kiedy dzieciaki 
zagadują mnie w czasie przerwy w szkole... 
Cały czas Maryi oddaję moje życie. Nie 
zwątpiłem w to wszystko, dlatego, że byłem 
pewien, że Maryja jest źródłem mojej nadziei 
i mojego zwycięstwa. Powiedziałem wtedy 
do Niej: Będzie tak jak Ty chcesz, nie jak ja 
chcę. Cały czas rehabilitacji spędzałem z 
Maryją z różańcem w ręku. Strach, lęk, ból, 
niewiadoma... Dlaczego o tym wspominam? 
Dlatego, bo to Jej – Maryi – naszej Mamie 
– trzeba zawierzać wszystko, co nas w 
życiu spotyka, to co spotyka nas trudnego, 
bezwzględnego, czasem po ludzku nie do 
pomyślenia, by to wszystko oddawać Jej w 
modlitwie różańcowej, by Ona miała szan-
sę ogarniać nas swoją miłością. I abyśmy 
usłyszeli to, co Ona do nas mówi, jestem 
przy Was, nie bójcie się, nie poddawajcie 
się, bo Ja jestem waszą nadzieją, Ja was 
nie zostawię.

Między strachem a nadzieją, między 
bólem a nadzieją, tam pośrodku jest Maryja. 

Siostry i Bracia, chcę teraz powiedzieć 
do Maryi słowami modlitwy, przepięknej mo-
dlitwy, przy której się wzruszam: „Pomódl się 
Miriam, aby Twój Syn żył we mnie, pomódl 
się, by Jezus we mnie żył. Gdzie Ty jesteś 
zstępuje Duch Święty, gdzie Ty jesteś, tam 
Niebo staje się”. 

Życzę, żebyśmy byli pewni, że cokolwiek 
przeżywamy, jakiekolwiek mamy sytuacje 
w życiu, tam, gdzie pojawia się Maryja i je-
steśmy przy Niej, tam naprawdę jest Niebo, 
tam jest bezpiecznie, tam jest miłość i tam 
jest człowiek szczęśliwy.
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Kazanie ks. rafała Muzolfa wygło-
szone 14. września 2018 r. w święto 
Podwyższenia Krzyża świętego w czasie 
triduum odpustowego w naszym sanktu-
arium. tyle razy słyszeliśmy przepiękne 
kazania ks. rafała, gdy był u nas wikariu-
szem, dlatego postanowiłam przytoczyć 
je w całości, abyśmy mogli kosztować 
i delektować się głębią słowa Bożego, 
które ks. rafał tak pięknie objaśniał 
i przybliżał. Ks. rafał zarysował cały 
kontekst historyczny i stawiał pytania, 
których my sami byśmy nie postawili, 
bo brak nam tej dociekliwości i wiedzy 
prowadzącej do istoty słowa. jednocze-
śnie odpowiedź, która wynika dla nas z 
tego słowa jest ścieżką do celu jakim jest 
nasze zbawienie. 

„Kiedy pochylamy się dzisiaj nad prze-
piękną Liturgią Słowa (Lb 21,4b-9 Wąż z 
brązu znakiem ocalenia; Fp 2,6-11 Chry-
stus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go 
wywyższył; J3-13-17 Krzyż narzędziem 
zbawienia), te teksty, które dane są nam 
do rozważania, możemy się nieco zdzi-
wić, bo niewiele jest tutaj mowy o krzyżu. 
Pierwsze czytanie ukazuje nam wędrówkę 
Izraelitów. Jest mowa o wężu, później o tym 
wężu miedzianym. Chciałbym, abyśmy w 
naszych rozważaniach znaleźli słowo klucz, 
którym nie tylko będziemy mogli otworzyć 
piękną interpretację dzisiejszych czytań, ale 
również je połączyć i spiąć pewną klamrą, 
abyśmy wyszli ze świątyni z przekonaniem, 
że dzisiejsze święto jest ważne również w 
naszym życiu.

Pierwsze czytanie, wyjątek z Księgi 
Liczb, ukazuje nam wędrówkę ludu izra-
elskiego, który wyszedł z ziemi egipskiej. 
Lud szemrze przeciwko Panu Bogu i Moj-
żeszowi, a jeszcze chwilę wcześniej widzieli 
ogromne znaki i cuda. Te dziesięć plag, 
które Pan Bóg daje, żeby przekonać Fara-
ona, żeby wypuścił naród izraelski z ziemi 
egipskiej, żeby oni mogli wyjść. Te plagi nie 
były dane tylko samemu Faraonowi, żeby on 
wiedział, że Bóg Jahwe, to nie jest jakiś bo-
żek, lecz że to jest Bóg jedyny i prawdziwy, 
Bóg, który tym światem rządzi. Te plagi były 
również dane samym Izraelitom po to, by oni 
uwierzyli, że Bóg jest rzeczywiście Bogiem 
żywym i prawdziwym, żeby oni Bogu zaufali. 
Pan Bóg mówił do Mojżesza: idź do Faraona 
i powiedz, że jeżeli was nie wypuści, to wody 
Nilu zamienią się w krew i rzeczywiście tak 
było. Więc Izraelici wcześniej znali to, co 
stało się później plagą. Plaga szarańczy, 
w końcu śmierć wszystkiego, co jest pier-
worodne, gdy również umiera pierworodny 
syn Faraona. 

Czy patrząc na te plagi, wiara Izraelitów 
nie powinna być wiarą mocną, stabilną, 
dojrzałą? Przecież widzieli Boga potężnego, 
Boga, który włada tym światem, Boga, przed 
którym każdy musi się ukorzyć. Zanim doj-

dziemy do dzisiejszego czytania, widzimy, 
ze Izraelici znowu szemrzą przeciwko Bogu: 
tam w Egipcie, to chociaż mieliśmy wodę, 
a tu z pragnienia umrzemy. Wówczas Pan 
Bóg mówi do Mojżesza: weź swą laskę, 
uderz nią trzy razy w skałę i woda wytryśnie 
ze skały. Mojżesz zaczyna w to wątpić i 
dlatego dopiero później Pan Bóg daje mu tą 
łaskę i kiedy woda wytrysnęła ze skał, wtedy 
dopiero oczy Izraelitów się otworzyły. Znów 
zobaczyli, że Pan Bóg jest Bogiem potęż-
nym, ale już słyszymy o kolejnym szemraniu 
przeciwko Panu Bogu. Lud traci cierpliwość 
i pyta, czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, 
byśmy tu na pustyni pomarli? Uprzykrzył się 
nam ten pokarm mizerny. Konsekwencje 
tego buntu są chyba nie końca adekwatne, 
bo Pan Bóg na to szemranie odpowiada 

jadem węży, które kąsają i jak podpowiada 
nam autor, wielka liczba Izraelitów zmarła. 

Gdybyśmy się zastanowili: czy to nie 
jest zbyt surowa kara za zwykłe szemranie, 
może trochę większe narzekanie? Przecież, 
gdyby Pan Bóg spojrzał na nasze życie, to 
pewnie każdy z nas powiedziałby, że nam 
też zdarza się narzekać na to, co Pan Bóg 
nam daje. Czy zatem Pan Bóg nie wziął na 
swój lud, przecież ukochany, zbyt wielkich 
armat? Dlaczego Pan Bóg ich doświadczył 
akurat śmiercią? I wydaje się nam, że roz-
strzygnąć to możemy tylko w świetle tego, 
co nastąpi później. 

Księga Rodzaju pokazuje nam Boga, 

który stwarza człowieka z miłości, dla miło-
ści Pan Bóg pozostawia również ten świat 
człowiekowi we władanie. Pan Bóg nie-
ustannie zabiega o to, żeby człowiek wyzbył 
się grzechu, żeby żył w bliskości z Panem 
Bogiem. Pan Bóg w jednym momencie chce 
to wszystko przekreślić? Nie. Pan Bóg chce 
każdego doprowadzić do życia wiecznego. 
Pan Bóg chce każdego człowieka zbawić, 
to Bóg jest Panem życia i śmierci. A zatem 
to doświadczenie śmierci Izraelitów na 
pustyni jest dla nich nauką, jest kolejnym 
etapem na drodze oczyszczania wiary, jest 
doświadczeniem, które mają przenieść na 
grunt późniejszej dobrej relacji z Panem 
Bogiem. Wydaje się, że dziwne antidotum 
dał Pan Bóg, skoro węże kąsały Izraelitów. 
Przecież Pan Bóg mógł powiedzieć: dobrze, 
to ja wam to wszystko wymazuję i od tej pory 
„pstryk” i jesteście zdrowi. 

Pan Bóg każe Mojżeszowi tworzyć 
węża miedzianego, każe go umieścić na 
wysokim palu i każdy ukąszony koniecznie 
musi spojrzeć na tego węża miedzianego. 
Czy nie mógł Pan Bóg dać Mojżeszowi ja-
kiegoś lekarstwa, tabletki lub po prostu im 
przebaczyć i powiedzieć; dobrze, to macie 
nauczkę, teraz już wszyscy żyją i idziemy 
dalej? Po co cały ten zabieg z tym wężem 
miedzianym? I tego fragmentu nie da nam 
się rozstrzygnąć, nie znajdziemy na niego 
odpowiedzi w Starym Testamencie. Znaj-
dziemy ją dopiero z perspektywy krzyża 
Chrystusa. Po ludzku wydaje się, co może 
wąż miedziany? Nic. Może być jedynie amu-
letem, czymś w rodzaju jakiegoś zaklęcia, 
jakiejś magii, a przecież Pan Bóg jest daleki 
od magii. 

My, z perspektywy Nowego Testamentu 
będziemy widzieli w tym zapowiedź Boga, 
który poprzez krzyż zbawi człowieka. Po-
przez krzyż dokona się odpokutowanie 
tych grzesznych win Starego Testamentu. 
Dlaczego w dzisiejsze święto mamy rozwa-
żać fragment Ewangelii dotyczący rozmowy 
Chrystusa z Nikodemem, gdzie Jezus mówi: 
„Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, 
który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. 
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, 
tak potrzeba, by wywyższono Syna Czło-
wieczego.”? Jezus odwołuje się do tego 
historycznego wydarzenia, jakim było po-
kąsanie Izraelitów przez węże i stworzenie 
tego węża miedzianego. Jezus mówi: „Tak 
jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak 
potrzeba, by wywyższono Syna Człowie-
czego”. Dlaczego? „Bo nikt nie wstąpił do 
nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił”. 
A zatem, czy możemy powiedzieć, że ludzie 
Starego Testamentu, to są ludzie, którzy 
otrzymali chwałę nieba? Nie możemy tego 
powiedzieć. Stary Testament ukazuje nam 
ludzi, nawet tych najbardziej uczciwych, 
sprawiedliwych, którzy umierali z jakimś 
grzechem. Można by więc powiedzieć, że 
chociaż oni umierali będąc oddani Panu 
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Bogu, to jednak nie mogli dostąpić pełni 
zbawienia, dlatego, że w tym ostatecznym 
rozrachunku, szatan mógłby powiedzieć: 
nie, ja ich skusiłem, oni poszli za moim 
głosem. Jeżeli był to człowiek sprawiedliwy, 
uczciwy, to mimo wszystko popełnił grzech, 
odszedł od Pana Boga. 

A zatem potrzebne było zbawienie czło-
wieka, które dokona człowiek bez grzechu, 
bez jakiejkolwiek skazy. Zaczynamy więc 
rozumieć połączenie, że Jezus ukazuje 
nam, że wydarzenia Starego Testamentu 
stają się zapowiedzią tego, co będzie czymś 
najpiękniejszym, że to Bóg zbawi człowieka 
na drzewie krzyża. Ale to zbawienie jest dla 
nas… kłopotliwe. Dlaczego? Bo my bardzo 
często używamy pewnych uproszczeń i 
mówimy, że właśnie krzyż jest znakiem na-
szego zbawienia. Owszem, pewnie tak, ale 
czy to znaczy, że Pan Bóg nie mógł zbawić 
nas w inny sposób? Jeżeli tak mielibyśmy 
spoglądać, to myślelibyśmy, że Pan Bóg 
jest takim trochę sadystą, bo patrzy na 
śmierć własnego Syna. Nie łatwiej było w 
jakikolwiek inny sposób uzdrowić ludzkość? 
Odkupić? 

Ale tutaj odpowiedź znajduje się właśnie 
na krzyżu. I za chwilę dojdziemy do tego 
jedynego słowa, które stanie się dla nas 
słowem-kluczem. Mianowicie, kiedy Jezus 
przychodzi i rozpoczyna swoją publiczną 
działalność od pójścia na pustynię, gdzie 
jest kuszony przez szatana trzema poku-
sami „stricte” ludzkimi: jedzeniem, władzą 
i majątkiem. To są trzy pokusy, którym my 
najczęściej ulegamy. Można by dyskutować 
nad tym, czy szatan wiedział, że Jezus jest 
wcielonym Synem Bożym? Tak, czy nie, 
trudno jest nam to dzisiaj rozstrzygnąć. 
Wiedział, że na pewno jest prawdziwym 
człowiekiem, który nie popełniał grzechu, 
a zatem wiedział, że jeżeli Jezus pójdzie 
tą drogą, którą idzie, a więc drogą ufności, 
drogą zawierzenia, drogą pełnienia woli 
Pana Boga, to w ten sposób będzie jedynym 
człowiekiem, który nie popełni grzechu i w 
ten sposób może wziąć na siebie grzechy 
wszystkich ludzi, tych, którzy żyli od Adama 
i Ewy, ale i tych, którzy będą żyli do końca 

świata. I dlatego szatanowi zależy żeby Je-
zusa skusić, żeby Jezus popełnił jakikolwiek 
grzech, i to do tego stopnia, że kiedy Jezus 
dojdzie na Golgotę, dojdzie w męczarniach, 
bólu i cierpieniu, będzie słyszał okrzyki: na 
krzyż z Nim, aż w końcu powie: Wykonało 
się. 

Jakie jedno słowo będzie słowem, które 
powiąże nam te dzisiejsze dwa czytania? 
Tym słowem jest: posłuszeństwo. Zobacz-
my, że Jezus nie zbawia nas dlatego, że 
cierpi. Jezus nie zbawia nas dlatego, że 
umiera na krzyżu, w końcu był to rzymski 
sposób uśmiercania ludzi. Jezus nie zbawia 
nas dlatego, że został do krzyża przybity. 
Jezus nie zbawia nas dlatego, że przelał 
swoją krew. Jezus zbawia nas dlatego, że 
był posłuszny woli Ojca, posłuszny aż do 
śmierci. I zobaczmy, że kiedy wsłuchujemy 
się w to dzisiejsze drugie czytanie, św. Pa-
weł w liście do Filipian pisze: „a w zewnętrz-
nym przejawie uznany za człowieka, uniżył 
samego siebie, stawszy się posłusznym aż 
do śmierci, i to śmierci krzyżowej”. A zatem, 
można by powiedzieć, że Pan Bóg złożył w 
dłonie Pana Jezusa przede wszystkim drogę 
zbawienia świata. Ale to ludzie doprowadzili 
Jezusa na krzyż, a Jezus na tej drodze był 
posłuszny. 

Moi Drodzy, to bardzo biblijne rozważa-
nia, myślę, że one bardzo pięknie ukazują 
nam naszą wiarę, bo my nie wierzymy w 
jakieś statki kosmiczne, UFO-ludki, które 
może są – może ich nie ma. My wierzymy 
w Boga, który jest Bogiem żywym i prawdzi-
wym. Wierzymy w Boga, który ukazywał się 
w Starym Testamencie i dawał dowody na 
to, że jest Bogiem jedynym i prawdziwym. 
My wierzymy w Boga, który posłał swojego 
Syna na świat po to, aby ten świat zbawił. 
Zbawił nawet w taki sposób, że ludzie przy-
bili Go do krzyża, że Go odrzucili. Ale czy 
to sprowadziło na nas jakąkolwiek odrazę 
Pana Boga? Czy Pan Bóg zsyła na nas 
nieszczęście, cierpienie, niesprawiedliwość, 
za to, że Panu Bogu tak się chce, że Pan 
Bóg tak sobie wymyślił? 

Zobaczmy, że Pan Bóg czasem i nas 

doświadcza różnym cierpieniem, dlatego 
myślę, że najpełniejszym, najbardziej wyraź-
nym symbolem jest pobliska Dolina Śmierci, 
gdzie 1939 rok stał się rzeczywiście Doliną 
Śmierci, stał się krzyżem dla tych ludzi, 
którzy jakże często z różańcem w ręku, z 
pieśnią i oddaniem mówili: niech się stanie 
Twoja wola, niech przyjdzie twoje królestwo, 
zbaw nas od złego.  

Kiedy dzisiaj to rozpamiętujemy, chce-
my zobaczyć również kontekst naszego 
życia, że i w naszym życiu, poprzez różne 
wydarzenia Pan Bóg działa, dopuszczając 
historie naszego życia chce  nas czegoś 
uczyć. Pan Bóg nie chce nas kąsać, czy 
rzucać nam kłody pod nogi, Pan Bóg chce 
nas prowadzić do życia wiecznego, chce 
nas zbawić. Więc niekiedy, poprzez trudne 
doświadczenia, będzie chciał, abyśmy rów-
nież i my stali się posłuszni woli Boga. Nawet 
jeżeli my tej woli nie rozumiemy, nawet jeżeli 
będą się działy rzeczy w naszym życiu takie, 
których nie potrafimy pojąć i będziemy pytali: 
dlaczego Panie Boże mnie spotyka takie a 
nie inne doświadczenie. Nawet kosztem 
tego, trzeba nam uczyć się od Chrystusa 
pełnienia woli Bożej, trzeba nam uczyć się 
dzisiaj posłuszeństwa. 

Za każdym razem, kiedy popełniamy 
grzech, można powiedzieć, że stajemy się 
pokąsani przez te węże starotestamentowe 
i płynie w nas niejako ten jad grzechu, który 
zamyka nas na działanie Pana Boga. A za-
tem, jakże ważnym i pięknym jest sakrament 
spowiedzi świętej, spojrzenie na krzyż Chry-
stusa, w którym widzimy, że Bóg nas zbawia. 
Pokazuje, że przez wiele trudów musimy 
przejść, by wejść do królestwa Bożego. 

Powierzmy dziś Panu Bogu to, co w 
naszym życiu jest trudne, nawet to, czego 
nie rozumiemy, te wszystkie doświadczenia, 
które wciąż odkrywamy w naszym sercu, 
które wciąż są żywe, zawierzmy to dzisiaj 
Panu Bogu, temu Chrystusowi cierpiącemu, 
powierzmy je i błagajmy dzisiaj o to, byśmy i 
my w naszym życiu okazali się posłusznymi 
woli Boga.”

opracowała ip

w dzień odpustu sanktuaryjnego, 15. 
września, w uroczystość Matki Bolesnej, 
kazanie o Matce wygłosił ks. Krzysz-
tof Kozłowski – proboszcz parafii św. 
Faustyny Kowalskiej. Kapłan w sposób 
szczególny mówi o matce, bo ona uczyła 
go miłości czystej i wzniosłej, której po-
święcił swe kapłańskie życie.

„Pociągnięci męką Chrystusa, zapa-
trzeni w Jego krzyż, dzisiaj docieramy do 
kolejnego etapu Jego męki. I gdy zbliżamy 
się do Niego w świętej liturgii nie możemy 
nie zauważyć Maryi - Jego Matki, którą 
najpierw spotykamy na drodze krzyżowej 
i która dzisiaj stoi na Golgocie pod Jego 
krzyżem. Słyszeliśmy fragment Ewangelii: 

„Obok krzyża Chrystusa stały: Matka Jego 
i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, 
i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał 
Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego 
miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn 
Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto 
Matka Twoja». I od tej godziny uczeń wziął 
Ją do siebie.”

Jezus i Matka. Tak niewiele jest w na-
szym języku słów, które wywołują wielkie 
uczucia, a wypowiadane rodzą szacunek. 
Obok takich słów jak: Bóg, przyjaźń, miłość, 
jest takie jedno słowo bliskie każdemu czło-
wiekowi, to słowo Matka. To w nim ukryte 
są najgłębsze i najpiękniejsze treści: wspo-
mnienia i radości z dzieciństwa, marzenia i 

tęsknoty młodości, troski i sukcesy dojrzało-
ści. Człowiek, nawet dorosły, zwraca się do 
swojej mamy i prosi o pomoc. U niej szuka 
pomocy, zwierza się jej ze swoich kłopotów 
i zmartwień, mówi o swoich sukcesach i 
niepowodzeniach. Dzieli się z nią radościami 
i doskonale wie, że matka rozumie go zwykle 
lepiej niż inni i uczyni wszystko, aby pomóc 
swojemu dziecku. Dobrze wiemy, że źle 
się dzieje w rodzinach, w których zaczyna 
brakować kochającej mamy. Bo to ona, 
matka, będąca współpracownikiem Boga 
przekazuje życie i chroni je, uczy tego, co 
najważniejsze, strzeże przed złem, wska-
zuje kierunek, a jeśli potrzeba, jest gotowa 
nawet poświęcić swoje życie. 

serce matki
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28. kwietnia 1962 roku zmarła po swoim 
czwartym porodzie włoska lekarka Joanna 
Beretta Molla. Wiedziała, jako lekarka, że 
ciąża przyniesie jej wiele cierpień, a praw-
dopodobnie nawet śmierć. Koledzy lekarze 
powiedzieli jej otwarcie: śmierć matki albo 
dziecka. Wybrała własną śmierć: moim 
obowiązkiem jest teraz wypełnić posłan-
nictwo matki, jestem gotowa na wszystko, 
byleby tylko ocalić swoje życie. W Wielki 
Piątek przybyła do kliniki spodziewając się 
rozwiązania. Do pielęgniarki powiedziała 
tak: przyszłam tutaj, i tym razem będę mu-
siała umrzeć, lekarzom zaś: jeżeli musicie 
wybierać między mną i dzieckiem, nie wa-
hajcie się, ratujcie dziecko - ja tego żądam. 
Urodziła się Emanuela. Matka zdążyła ją 
tylko zobaczyć i uścisnąć, potem zmarła. 
Od 2004 roku jest świętą naszego Kościoła. 
Oto, czym jest serce matki. Ona, jak nikt inny 
potrafi wysłuchać, zrozumieć, bo matka trwa 
nawet wtedy, gdy wszyscy zawiodą, ona nie 
zawodzi - taka jest mama. 

Ale słowo Matka kojarzy się również 
z cierpieniem. Ileż każda mama musi się 
nacierpieć, gdy podejmie trud macierzyń-
stwa, gdy wydaje dziecko na świat, gdy 
przebrnie wraz z nim wszystkie choroby i 
niepokoje dzieciństwa, gdy potrafi wraz z 
nim uporać się z rozterkami młodości, zanim 
wychowa dziecko, wykształci, doprowadzi 
do samodzielności. Nie raz traci przy tym 
siły, czasami zabraknie jej życia, i każda jest 
tak szczęśliwa, bo mogła zobaczyć swoje 
dziecko w wieku dorosłym, w wybranym 
przez nie stanie i zawodzie. Choć i wtedy 
nie zawsze dajemy jej powód do radości. 
Dlatego słowo matka i cierpienie łączą się 
w pewien sposób nierozerwalnie.

Scena, w którą wsłuchaliśmy się w dzi-
siejszej według Ewangelii św. Jana, pokazu-
je jeszcze inny aspekt matczynego bólu: a 
pod krzyżem Jezusa stała Matka Jego - ból 
nie do opisania, nie do wyobrażenia. Tylko 
ten pojmie tą scenę, kto patrzył na śmierć 
ukochanej osoby, kto przeżył odejście bli-
skiego w strasznych cierpieniach lub jeszcze 
tragiczniejsze - nagłe odejście. Szukamy 
wtedy pociechy, duchowego wsparcia, mio-
tamy się jak ryby w sieci i zostajemy sami. 
Nie ma współrozumienia w cierpieniu, jest 
ból, który kaleczy, może na wiele lat.

Moi Drodzy, w naszej polskiej pięknej lite-
raturze są utwory, które oddają cierpienie po 
stracie kogoś ukochanego: chociażby treny 
Jana Kochanowskiego, sceny wspomnień z 
wizyty w domu rodzinnym po śmierci matki 
w części IV „Dziadów” Adama Mickiewicza, 
„Godzina myśli” Juliusza Słowackiego, wiele 
scen śmierci opisanych w „Nocach i dniach” 
Marii Dąbrowskiej, czy wreszcie tom poezji 
„Anka” Władysława Broniewskiego. Może, 
po ludzku rzecz biorąc, należy skwitować 
tę sprawę wypowiedzią bohaterki powieści 
Marii Dąbrowskiej „Noce i dnie”: „Dokądkol-
wiek się wyjdzie, dokądkolwiek pospieszy, 
wyjdzie się i pospieszy ku śmierci. Może 
więc pozostaje tylko zamknąć się jak naj-
szczelniej w domu, do którego śmierć i tak 
aż nadto wcześnie sama przybędzie?”

Dzisiaj przywołujemy w naszych roz-
ważaniach ujęcie bólu i śmierci z punktu 
widzenia człowieka cierpiącego. To jest 
nam bliższe i bardziej zrozumiałe, dlatego 
tym większa ogarnia groza, gdy tą sytuację 
przeniesiemy na przeżycia Matki Bożej. Na 
krzyżu umierał Jej Syn niewinny, Bóg dobro-
wolnie ofiarujący się za ludzi, święty, a obar-
czony wszystkimi naszymi grzechami, cichy 

i pokorny, a wśród urągań i bluźnierstw. 
Kochający wiernie, aż do całkowitego wy-
niszczenia siebie, a odtrącony prostacko i 
haniebnie przez tych, których ukochał. W tej 

scenie heroicznych rozmiarów nabiera cier-
pienie Matki, Tej, dzisiaj czczonej, Bolesnej, 
współcierpiącej, współofiarującej swój ból 
z Synem za tych, którzy odtrącają miłość.

W Andaluzji istnieje legenda, która mówi, 
że kiedy Matka Bolesna stała pod krzyżem, 
płacząc z powodu męki Jezusa, Bóg posłał 

Aniołów, aby pozbierali jej łzy. Aniołowie 
rozrzucili potem łzy po błękicie niebios, i tak 
powstały maleńkie, jasne gwiazdy. Miesz-
kańcy Andaluzji nazywają Mleczną Drogę 
łzami Panny Maryi. 

Jednemu z malarzy epoki renesansu 
zaproponowano kiedyś, by do swojej boga-
tej wówczas kolekcji obrazów, namalował i 
dołączył jeszcze jeden obraz - obraz jakiejś 
pięknej kobiety. Spodziewano się wtedy, 
że mistrz namaluje portret królowej albo 
którejś z pięknych dwórek. A tymczasem 
artysta udał się do swojej matki staruszki i 
powiedział do niej: usiądź mamo, bo będę 
malował Twój portret. Czy boisz się tego, 
bo jesteś stara, bo na twojej twarzy jest tyle 
zmarszczek, bo na głowie wszystkie włosy 
są już siwe? Nie lękaj się mamo, Ty pozo-
staniesz zawsze najpiękniejszą dla tego, 
który Cię kocha. I tak powstał, jak mówią 
znawcy sztuki, najpiękniejszy z portretów 
kobiety. I po dziś dzień, jeśli jest wystawiany 
w jakimkolwiek z muzeów świata, ludzie 
ustawiają się w kolejce, by popatrzeć na 
obraz pięknej kobiety, utrwalone oblicze 
matki. Można powiedzieć, że ten obraz 
został namalowany sercem. 

Słowa Jezusa, wypowiedziane z krzyża 
do Matki, są słowami pożegnania umiera-
jącego Syna ze swoją najdroższą Matką. 
I nie ma w tym pożegnaniu nic dziwnego, 
przecież Ona, mówiąc Bogu „Fiat” przyję-
ła z radością dar Jego ziemskiego życia. 
Urodziła Go, otoczyła matczyną opieką, 
drżała o Jego życie, karmiła Go i wychowa-
ła. Pomyślmy, czy postępowanie Jezusa 
na krzyżu, nie powinno być dla nas, Jego 
uczniów pewnym zobowiązaniem? Jest to 
bowiem dla nas wspaniały przykład, jak my 
winniśmy otaczać miłością i szacunkiem 
nasze mamy. O tym zaś, że jest to zawsze 
możliwe pokazuje nam przypomniana wyżej 
historia malarskiego dzieła - Portretu Matki. 
Ale czy tak, jak w życiu tego malarza, jest w 
moim życiu? Słowa Jezusa wypowiedziane 
z krzyża są słowami, w których Chrystus 
ustanawia i przekazuje swojej Matce: opie-
kę nad rodzącym się Kościołem. Chrystus, 
kochający bezgranicznie swoją Matkę, 
pragnie Jej oddać pod opiekę mnie i ciebie - 
Kościół, który założył. Jeśli jesteśmy dziećmi 
Kościoła, to także jesteśmy Jej dziećmi, a 
każde dziecko wobec swej matki, zarówno 
ziemskiej, jak i niebieskiej powinno mieć 
dwa wielkie uczucia: wdzięczności i miłości. 

Pamiętacie dzień 1. września br., kiedy 
pojawiła się Jej Jasnogórska Ikona, i widzie-
liście 24 godziny ludzi pełnych miłości, sie-
bie - pełnych miłości i wdzięczności wobec 
Matki, Tej, która stała obok krzyża, Tej Matki, 
którą utrwaliło na kartach poezji tak wielu 
pisarzy, poetów, na płótnie tak wielu malarzy. 
Pozwólcie się prowadzić Matce, pozwólcie 
Jej jeszcze raz powiedzieć te słowa, które 
wypowiedziała w Kanie Galilejskiej: zróbcie 
wszystko cokolwiek Syn mój Wam powie. 
Niech w Waszych sercach zawsze wobec 
Mamy będzie miłość i wdzięczność.
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parafialna krOnika rOku
1. stycznia 2018 w Nowy Rok przypadało Świętej Bożej Rodzicielki 
i Światowy Dzień Modlitw o pokój w życiu narodów i społeczeństw, 
w naszych rodzinach. * Nasza parafia włączyła się do programu 
Caritas – „Rodzina Rodzinie”, który polega na objęciu wsparciem 
rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii. 
Pomagamy osobom w rodzinie Cherchian z Aleppo, którzy są 
ormiańskimi chrześcijanami składając ofiary na ten cel do skar-
bonki. * W kolejną rocznicę urodzin śp. księdza prałata Zygmunta 
Trybowskiego, chór - Stowarzyszenie Muzycznego „Fordonia”, 
wraz z Zespołem  Pieśni Dawnej Fresca Voce z Młodzieżowego 
Domu Kultury 5 w Fordonie, zorganizowały koncert kolęd. * W 
każdy pierwszy dzień miesiąca od grudnia 2017 do sierpnia 2018 
wieczorna Msza św. o 18.30 była połączona ze specjalnie przy-
gotowanymi modlitwami Nowenny przygotowującymi do spotkania 
Matki Bożej Częstochowskiej (1-2. września 2018 r.). 

6.01 – w Uroczystość Objawienia Pańskiego, Mszę św. o 13.00 
ubogaciła asysta Żywego Żłóbka. W Bydgoszcz przeszedł V 
Orszak Trzech Króli pod hasłem „Bóg Jest Dla Wszystkich”. 

7.01 – Mszę św. o 13.00 ubogaciła asysta Żywego Żłóbka, a w Hali 
„ŁUCZNICZKA” miał miejsce koncert „Betlejem w Bydgoszczy”, 
podczas którego zabrzmiały najpiękniejsze kolędy w aranżacjach: 
Natalii Kukulskiej, Kasi Moś, Igora Herbuta, Mietka Szcześniaka, 
Darii Zawiałow, Beaty Bednarz, Mate.O, Agnieszki Musiał, Dany 
Winnyckiej i Adama Krylika.

14.01 – rozpoczęły się w naszej parafii przygotowania do 
Światowych Dni Młodzieży w Panamie (2019). Koordynatorem 
przygotowań został ks. Piotr.

3.02 – przypadało wspomnienie św. Błażeja. Po Mszach św. o 8.30 
i 18.30 udzielano błogosławieństwa Św. Błażeja - patrona osób 
chorych na gardło.

4.02 – zakończyły się tegoroczne odwiedziny duszpasterskie - ko-
lęda. Złożone w czasie kolędy ofiary przeznaczono m.in. na sfinan-
sowanie prac związanych z tynkowaniem kościoła i położeniem 
kostki brukowej wokół świątyni.

11.02 – przypadało liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi 
Panny z Lourdes. i Światowy Dzień Chorych. W naszym kościele 
Mszę Świętą z Sakramentem Namaszczenia i ze specjalnym na-
bożeństwem dla chorych sprawowano już 10.02 o 10.00.

14.02 – w Środę Popielcową zaczął się Wielki Post okres przygoto-
wania do Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. W naszym 
kościele Msze Święte z posypaniem głów popiołem odprawiano 
jak w każdą niedzielę. Nabożeństwa wielkopostne odprawiano wg 
następującego porządku: Drogę Krzyżową dla dzieci w piątki o 
17.30, dla dorosłych o 9.00, po Mszy św. i o 18.00; a dla młodzieży 
w kaplicy o 20.00; Nabożeństwo Pasyjne Gorzkie Żale w niedzielę 
z kazaniem pasyjnym o 16.00, a dla młodzieży o 21.00. W okresie 
Wielkiego Postu Wspólnota neokatechumenalna zapraszała do 
modlitwy brewiarzowej Laudesy od poniedziałku do piątku w domu 
duszpasterskim o 6.00 rano.

18.02 – przypadała I Niedziela Wielkiego Postu i rozpoczął się 
czas spowiedzi św. wielkanocnej, której odbycie w naszej diecezji 
dokumentuje się specjalnymi kartkami.

25.02 – przypadała II Niedziela Wielkiego Postu i rozpoczęły się 
4-dniowe rekolekcje Wielkopostne dla parafian i studentów, któ-
re prowadził ks. Sławomir Piotrowski duszpasterz akademicki z 
Łodzi.

26.02 – przypadała V rocznica wyboru papieża Franciszka na sto-
licę Piotrową.

27.02 – przypadała IV rocznica podpisania przez Ojca Świętego 
Franciszka dekretu o podniesieniu naszej świątyni do godno-
ści Bazyliki Mniejszej. Msze św. sprawowano jak w dni powsze-
dnie, zaś główna Msza św. dziękczynna odprawiona została o 

18.30.  Trzeba przypomnieć, że ks. Biskup Ordynariusz wydał 
dokument, w którym napisał: „W związku z dekretem Kongregacji 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydanym w dniu 27 
lutego 2014 r. podnoszącym kościół pw. Matki Boskiej Królowej 
Męczenników w Bydgoszczy do godności Bazyliki Mniejszej, ni-
niejszym -  w myśl postanowień dekretu Domus Ecclesiae. De titu-
loBasilica Minoris - ustanawiam warunki jak i dni, w których wierni 
mogą zyskać odpust zupełny.  Zatem wierni, którzy pobożnie na-
wiedzą tę świątynię i będą w niej uczestniczyć w świętej liturgii lub 
przynajmniej odmówią modlitwy „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga” 
pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, Komunia św. i 
modlitwa według intencji Ojca św.) mogą uzyskać odpust zupełny: 
w dzień wspominający nadanie tytułu i godności bazyliki”.

4.03 – przypadała III Niedziela Wielkiego Postu. Tradycyjne na-
bożeństwo Drogi Krzyżowej w Dolinie Śmierci przygotowały 
Dekanalne Wspólnoty Kościoła Domowego, które rozpoczęła 
Msza św. w Bazylice o 14.00.

5.03 – o 18.30 odprawiono Mszę Świętą i modlitwy o uzdrowienie 
duszy i ciała. Modlitwie przewodniczył ks. dr Ireneusz Łukanowski 
z Warszawy, kapłan posługujący w wielu szpitalach i opiekun 7 
wspólnot charyzmatycznych, autor książek m.in. „Wiara czyni 
cuda”. Po Mszy świętej odmówiono modlitwy egzorcyzmu wody, 
soli, oleju i świecy.

17.03 – w Bydgoskiej Drodze Krzyżowej ulicami miasta, pod ha-
słem „W Jej oczach”, która wyruszyła o 19.30 sprzed Katedry 
Bydgoskiej, a zakończyła się w kościele Świętej Trójcy uczestni-
czyła czynnie grupa młodzieży z parafii.

18.03 – to V Niedziela Wielkiego Postu, którą w naszych kościo-
łach wyróżniały zasłonięte krzyże. Zorganizowano w parafii koleją 
wielkopostną akcję charytatywną pod hasłem „Kilogram dla po-
trzebujących”. Diecezjalna wspólnota Radia Maryja spotkała się w 
naszym Sanktuarium Kalwarii Bydgoskiej, by o 13.00 celebrować 
Mszę św. i nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Dolinie Śmierci.

19.03 – rozpoczęły się rekolekcje szkolne dla młodzieży Zespołu 
Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego i Szkoły Podstawowej nr 17 z 
ul. Fieldorfa „Nila” (d. Berlinga).

23.03 – o 21:00 w kościele św. Józefa w Toruniu przy ul. św. Józefa 
odprawiono Mszę św. w intencji osób i ich sympatyków uczestni-
czących w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej (EDK). Trasa EDK li-
czyła (wiodąc różnymi trasami) ok. 43 km wyznaczonymi szlakami 
ze stacjami Drogi Krzyżowej od kościoła św. Józefa w Toruniu do 
parafii św. Łukasza Ewangelisty w Bydgoszczy - Fordonie. Trasa 
Zielona EDK nazwana została im. ks. Zygmunta Trybowskiego.

25.03 – przypadała Niedziela Palmowa i rozpoczął się Wielki 
Tydzień. Uroczyste poświęcenie palm miało miejsce przed każ-
dą Mszą św., zaś sumę parafialną, z udziałem Wspólnot Drogi 
Neokatechumenalnej, poprzedziła uroczysta procesja z palmami 
od grobu ks. Prałata Zygmunta do świątyni. Wystawiono XVIII 
Misterium Męki Pańskiej pt. „Nie zostawię Was” w Dolinie Śmierci 
o 16.00 i o 20.00 przy pełnym wykorzystaniu efektów świetlnych z 
udziałem kilkunastu tysięcy wiernych. * 

28.03 – w Wielką Środę przypadała wielkanocna spowiedź święta, 
która trwała od 9.00 do 11.00 i od 16.00 do 19.00. Spowiadali za-
proszeni kapłani, a z daru łaski skorzystało wielu parafian i gości.

29.03 – Wielki Czwartek – ks. proboszcz Jan Andrzejczak przewod-
niczył uroczystej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej z udziałem wszyst-
kich kapłanów naszej parafii. Podczas Mszy św. 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.

30.03 – Wielki Piątek – o 15.00 odprawiono tradycyjną Drogę 
Krzyżową w Dolinie Śmierci, a w nabożeństwie wzięło udział 
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kilkuset wiernych * Liturgii Męki Pańskiej o 18.30 przewodniczył 
nasz wikariusz ks. Tomasz Budnik, a liturgię zakończyła procesja 
do Grobu Pańskiego i złożenie Pana Jezusa w grobie. Po litur-
gii odprawiono nabożeństwo Gorzkich Żali w wykonaniu nasze-
go chóru „Fordonia”. * 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. * Kilkunastu kapłanów od 21.00 do 8.00 rano  

w Wielką Sobotę spowiadało w ramach ogolnopolskiej akcji dusz-
pasterskiej - „Noc konfesjonałów”.

31.03 – Wielka Sobota – trwała Adoracja Najświętszego 
Sakramentu przy Grobie Pańskim przez cały dzień i święce-
nie pokarmów * O 20.00 rozpoczęto Liturgię Wigilii Paschalnej - 
Tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa - z procesją rezurekcyjną.

1.04 – Zmartwychwstanie Pańskie - Wielkanoc – celebrację rozpo-
częto o 7.00 procesją i Mszą św. Poranka Wielkanocnego, której 
przewodniczył ks. apb Jan Romeo Pawłowski z Watykanu (p. foto).

2.04 – Poniedziałek Wielkanocny - był dniem modlitw za wspólnotę 
uczelni katolickich.

4.04 – 25 lat temu, w Niedzielę Palmową, ukazało się pierwsze 
wydanie pisma parafialnego „Na Oścież”.

22.04 – o 15.00 w domu katechetycznym pierwsze spotkanie gru-
py osób biorących udział w teatrzyku przygotowującym ukazanie 
życia śp. ks. Zygmunta Trybowskiego.

23.04 – to święto patronalne Towarzystwa Świętego Wojciecha. 
Bracia z parafialnej grupy tego Towarzystwa udali się na uroczy-
stości odpustowe do parafii św. Wojciecha w Bydgoszczy.

24.04 – odbyło się spotkanie Sejmiku Parafialnego, który omawiał 
przygotowania do zbliżających się celebracji i uroczystości.

27.04 – Monstrancja Fatimska – dar przygotowany przez 

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem i Fundację 
Aniołów Miłosierdzia – wyruszyła w Pielgrzymkę Pokoju. Maryja, 
niosąca Jezusa w Niepokalanym Sercu, która wędruje przez pol-
skie miasta i dociera do różnych krajów świata przybyła do naszej 
parafii. Była okazja do adoracji przed Najświętszym Sakramentem 
w tym niezwykłym wizerunku od 9.00 do 17.00.

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 
modliliśmy się przy Jego grobie. 

3.05 – Uroczystość NMP Królowej Polski i rocznica Konstytucji 3 
Maja. Sumę sprawowano w intencji Ojczyzny. Podczas Mszy świę-
tych odnawiano Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego.

7.05 – o 18.30 odprawiono Mszę Świętą i modlitwy o uzdrowienie 
duszy i ciała. Modlitwie przewodniczył o. Grzegorz Góralski - ka-
pucyn.

8.05 – to wspomnienie św. Stanisława, biskupa i męczennika, 
patrona naszej Ojczyzny. Trwały modlitwy przez przyczynę św. 
Biskupa o ład moralny w Polsce.

13.05 – dzień 38. rocznicy zamachu na życie Ojca Św. Jana Pawła 
II. Po wieczornej Mszy św. o 18.30 odbyła się tradycyjna Fatimska 
Procesja Różańcowa (w naszej parafii celebrowana jest od maja 
do października). 

15.05 – podczas Mszy św. o 18:30, grupa młodzieży naszej parafii, 
otrzymała sakrament Bierzmowania z rąk ks. bpa Jana Tyrawy.

19.05 – w Wigilię Zesłania Ducha Świętego o 19.30 w bydgoskiej 
Artego Arenie odbyło się Diecezjalne Czuwanie „Pełna Łaski”. 
Podczas spotkania był koncert krakowskiego zespołu „niema-
GOtu”. Katechezę wygłosił ks. Dominik Chmielewski SDB (sale-
zjanin). Po koncercie przeszła „Procesja Światła” do Bazyliki św. 
Wincentego a’Paulo, gdzie o 23.00 odprawiona została uroczysta 
Msza święta pod przewodnictwem ks. bpa Jana Tyrawy wraz z 
odnowieniem przyrzeczeń sakramentu bierzmowania.

20.05 i 27.05 – kolejno pierwsza, a tydzień później druga grupa 
dzieci przystąpiła do I Komunii podczas Mszy św. o 10.00.

31.05 – to uroczystość Bożego Ciała. Procesja z Najświętszym 
Sakramentem przeszła tradycyjnie do czterech ołtarzy. Trasa wio-
dła ulicami parafii: Bołtucia, Fiedlera, Fieldorfa Nila (d. Berlinga), 
Kleina, Albrychta i Wańkowicza. Przy pięknej pogodzie asystowała 
jej orkiestra dęta i wzięło w niej udział kilka tysięcy wiernych.

1.06 – przez cały miesiąc odprawiano nabożeństwa czerwcowe 
po Mszy o 18,30 oraz o 21.00 przy krzyżu misyjnym prowadzone 
przez grupy i wspólnoty parafialne.

3.06 – przypadało XI Święto Dziękczynienia Bożej Opatrzności za 
wszelkie otrzymane dobrodziejstwa. Po Mszach św. zbierano ofia-
ry do puszek na budowę Świątyni Bożej Opatrzności w Warszawie.

7.06 – przypadało uroczyste zakończenie oktawy Bożego Ciała. 
Po Mszy św. 18.30 przeszła procesja do czterech ołtarzy wokół 
kościoła zakończona poświęceniem wianków i ziół oraz błogosła-
wieństwem małych dzieci.

8.06 – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (NSPJ) 
to m.in. dzień modlitwy o uświęcenie kapłanów (inicjatywa za-
początkowana przez św. Jana Pawła II w 1995 roku). Po Mszy o 
18.30 ruszyła procesja do przygotowanego ołtarza ku czci Serca 
Jezusowego zwanego na „Bożej roli” i ponowiono Akt Poświęcenia 
Rodzaju Ludzkiego NSPJ.

10.06 – odbył się VII Bydgoski Marsz dla Życia i Rodziny, któ-
ry rozpoczęła Msza św. o 12.30 w kościele oo. Jezuitów przy 
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Pl. Kościeleckich, a zakończył się na placu przy bazylice św. 
Wincentego a Paulo, gdzie czekało wiele atrakcji dla rodzin. * W 
rozpoczętym tygodniu podjęto prace przy wymianie betonowego 
podłoża na nową kostkę brukową istniejącego przed głównym wej-
ściem do kościoła. 

13.06 – II tegoroczny Dzień Fatimski celebrowano Mszą św. i pro-
cesją z Różańcem dookoła kościoła. 

14.06 – o 12.00 w katedrze bydgoskiej celebrowano uroczystą 
Eucharystię obchodząc liturgiczne wspomnienie patrona naszej 
diecezji bł. biskupa Michała Kozala.

16.06 – piąty raz wyruszyła z naszej bazyliki jednodniowa piesza 
pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w 
Topolnie. Pielgrzymkę prowadził nasz wikariusz ks. Tomasz, W 
pielgrzymce wzięło udział ponad 100 osób.

23.06 – o 18.30 w naszej bazylice Mszę św. Prymicyjną od-
prawił ks. neoprezbiter Radosław Markiewicz, który, w sobotę,  
26. maja br. przyjął święcenia kapłańskie w Dallas (USA). Ksiądz 
Radosław należy do działającej w naszej parafii IV Wspólnoty 
Neokatechumenalnej. Po Mszy św. udzielił zebranym błogosła-
wieństwa prymicyjnego. 

24.06 – obchodzono uroczystość św. Jana Chrzciciela i dzień imie-
nin naszego księdza proboszcza Jana Andrzejczaka. * W minio-
nym czasie trwały dalsze prace przy wymianie przed kościołem 
istniejącego betonowego podłoża na nową kostkę brukową.

26.06 – po Mszy św. o 18.30 odbyło się spotkanie Sejmiku 
Parafialnego poświęcone głównie zbliżającym się wydarzeniom 
roku 2018, tj. misjom i peregrynacji Ikony Matki Boskiej.

17.06 – przypadał odpust z okazji wspomnienia patrona Domu 
Sue Ryder św. Brata Alberta, O 10.00 rozpoczęto adoracją 
Najświętszego Sakramentu, a o 12.00 odpustową Msza św. od-
prawił o. Marek Myśliński - przełożony Wyższej Polskiej Prowincji 
Zgromadzenia Ducha Świętego.

29.06 – to uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Jak wia-
domo od 27.II.2014 roku nasza świątynia jest Bazyliką Mniejszą 
- świątynią papieską, której przysługują nadane przywileje, w tym 
możliwość uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami 
(spowiedź, komunia św., modlitwa za Ojca św.) w określone dni, 
którym jest też uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła.

W lipcu i sierpniu zmieniono parafialny porządek Mszy św. i sta-
łego konfesjonału.  W niedzielę i dni powszednie nie odprawiano 
Mszy św. o 17.00. Stały Konfesjonał był do dyspozycji penitentów 
o stałych godzinach z wyjątkiem sobót.

1.07 – wyruszyła XXXVII. pielgrzymka piesza z parafii św. Mikołaja 
(Fordon) do Chełmna, w której uczestniczyła grupa parafian.

8.07 – w naszej bazylikce rozpoczęto II edycję Letnich Koncertów, 
które odbywały się w wyznaczone niedzielne wieczory lipca i sierp-
nia po mszy świętej o 18:30. Artyści zaprezentowali kompozycje 
mistrzów muzyki organowej i kameralnej. Pierwszy z nich był kon-
cert pod tytułem „Zacznij od Bacha” naszego organisty Krzysztofa 
Fryski.

13.07 - to trzeci Dzień Fatimski z Mszą św. o 18.30 i procesją 
Różańcem dookoła kościoła.

Od 21.07 do 1.08 – trwała XXIII Piesza Pielgrzymka Promienista 
w Grupie Biało-Żółtej na Jasną Górę pod hasłem ,,Wyrusz, aby 
się odblokować”. Równolegle – w tym samym terminie - z byd-
goskiej katedry wyruszyła XIV Diecezjalna Pielgrzymka Piesza, z 
Akademicką Grupą Przezroczystą.

Od 22 do 29.07 – obchodziliśmy XIX Ogólnopolski Tydzień św. 
Krzysztofa pod hasłem „Z mocą Ducha Świętego niesiemy 
Chrystusa”. MIVA Polska zaprosiła wszystkich kierowców do 

udziału w akcji „1 grosz za 1 km szczęśliwej jazdy” na środki trans-
portu dla misjonarzy. Po każdej Mszy św. nastąpiło poświęcenie 
pojazdów takich jak: samochody, motocykle, quady i rowery.

Od 23. do 30.07 – trwała Dekanalna Pielgrzymka między para-
fiami Fordonu. Trasa pielgrzymki wiodła kolejne dni od parafii 
św. Mateusza Ap. i Ew.,  kolejno do parafii: św. Jana Pawła II, 
św. Faustyny Kowalskiej, Matki Boskiej Królowej Męczenników, 
św. Marka Ew., św. Łukasza Ew., św. Jana Ap. i Ew.,  Parafii św. 
Mikołaja i ponownie do Parafii św. Mateusza Ap. i Ew..

1.08 – gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej kilkudziesięcio-
osobową grupę pieszych pielgrzymów  z Gdańska udających się 
na Jasną Górę.

13.08 – o 18.30 odprawiono wieczorną Mszę św. a po niej IV nabo-
żeństwo fatimskie z różańcem i procesją światła dookoła kościoła. 
W modlitwie różańcowej prosiliśmy Maryję o trzeźwość w naszych 
domach i rodzinach.

15.08 – to uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. w naszym 
Sanktuarium odprawiano jak w każdą niedzielę. Tego dnia czcili-
śmy Maryję jako opiekunkę ludzkiej pracy na roli i jej owoców. Po 
każdej Mszy św. nastąpiło poświęcenie wianków z ziół  i kwiatów 
oraz owoców i plonów z własnych ogródków.  * 15 sierpnia - to 
także Dzień Wojska Polskiego. O 21.00 odprawiono w kościele 
nabożeństwo maryjne, które prowadziła Grupa Pielgrzymkowa 
„Promienista”.

16.08 – po wieczornej Mszy św. odbyło się nadzwyczajne spotka-
nie Sejmiku Parafialnego, którego  głównym tematem były Misje 
Święte i peregrynacja Ikony Matki Boskiej Jasnogórskiej.

17.08 – zmarła śp. Irena Buchholz, mama ks. Krzysztofa 
Buchholza, naszego wikariusza, diecezjalnego duszpasterza 
akademickiego oraz prezesa Fundacji „Wiatrak” w Bydgoszczy, 
20 sierpnia uroczystości pogrzebowe rozpoczęła modlitwa ró-
żańcowa w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Bydgoszczy. 
Następnie sprawowana była Msza Święta, zaś pogrzeb odbył się 
na cmentarzu przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy.

25.08 – rozpoczęły się misje święte przed nawiedzeniem ko-
pii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego, które prowadzili: ks. 
dr Zbigniew Knop i ks. dyrektor Grupy Misyjnej Krzysztof Dura 
– ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a’Paulo 
z Krakowa. Misje trwały do 31. sierpnia i zakończyły się o 18.30 
Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń Chrztu św. uroczystym bło-
gosławieństwem misyjnym i procesją do Krzyża Misyjnego.

26.08 – 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 spędzone urlopy i waka-
cje oraz prosiliśmy o dalszą opiekę nad nami.

1.09 – poprzedzona czuwaniem od 15.00 o 16.00 rozpoczęła 
się Peregrynacja Kopii Obrazu Jasnogórskiej Pani w Bydgoskiej 
Diecezji. Na uroczystość powitania przybyło 22 biskupów z pryma-
sem ks. abpem Wojciechem Polakiem, prymasem seniorem ks. 
abpem Henrykiem Muszyńskim i przewodniczącym Konferencji 
Episkopatu Polski ks. abpem Stanisławem Gądeckim. Z Watykanu. 
Na ręce ks. bpa Jana Tyrawy nadszedł specjalny telegram z 
Watykanu. Czuwanie z Maryją trwało do 2. września.

2.09 – rozpoczęła się peregrynacja w parafii pw. św. Faustyny, a 
w kolejnych dniach we wszystkich parafiach Dekanatu V Fordon. 
* Od niedzieli 2. września po Mszy św. o 18.30 rozpoczęło się w 
naszej parafii nawiedzenie rodzin przez wizerunek Matki Bożej 
Pięknej Miłości. Była to iniocjatywa ks. bpa Jana Tyrawy. * Podczas 
Mszy św. o 11.30 odbyło się poświęcenie tornistrów i przyborów 
szkolnych dzieci z klas pierwszych. 

8.09 – w święto Narodzenia NMP w Bydgoskiej Katedrze odby-
ły się uroczystości odpustowe ku czci NMP Matki Pięknej Miłości 
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– Patronki naszej diecezji. 

Od 13 do 15.09 - trwało Triduum Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego.

13.09 – Mszę świętą celebrował i V procesją fatimską prowadził 
ks. Marek Januchowski – wikariusz parafii pw. Św. Łukasza - nasz 
były wikariusz.

14.09 – o 16.30 odprawiona została VII Bydgoska Droga Krzyżowa 
w Dolinie Śmierci organizowana przez katolickie stowarzysze-
nia, organizacje i wspólnoty diecezji bydgoskiej, a o 18.30 Mszę 
św. połączoną z adoracją Krzyża Świętego celebrował ks. Rafał 
Muzolf – wikariusz parafii Przemienienia Pańskiego w Bydgoszczy 
na Opławcu.

15.09 – o 18.30 uroczystości Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego 
w naszym Sanktuarium zakończyła. uroczysta Msza św., którą od-
prawił ks. Krzysztof Kozłowski, nowy proboszcz parafii pw. Świętej 
Faustyny na Osiedlu Eskulapa w Bydgoszczy.

17.09 – otwarto nową Księgę Intencji Mszalnych na rok 2019. 
Intencje można zamawiać tylko w biurze parafialnym w godzinach 
urzędowania. Warto pamiętać, że modlitwa z racji rocznic ślub-
nych, czy też w różnych potrzebach naszych lub naszych bliskich, 
a także w intencji zmarłych z naszych rodzin jest najwspanialszym 
darem duchowym dla tych wszystkich, których polecamy Bogu w 
czasie Eucharystii.

30.09 – o 13.00 sprawowano Mszę św. z odnowieniem przyrze-
czeń małżeńskich dla małżeństw obchodzących rocznice ślubu: 
1,5,10 i dalsze co 5 lat. Dla tych małżonków, którzy odpowiedzieli 
na to wezwanie przygotowano pamiątkowe błogosławieństwa.

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.

5.10 – przypadała I rocznica erygowania i powstania nowej pa-
rafii pw. św. Faustyny. Sumę odpustową ku czci św. Faustyny 
odprawiono o 11.30. Kaplica parafialna znajduje się przy ul. ks. 
Zygmunta Trybowskiego 3 w Bydgoszczy na Osiedlu Eskulapa.

6.10 – na stadionie Narodowym PGE w Warszawie odbyło się 
ogólnopolskie spotkanie młodzieży pod nazwą „Stadion Młodych” 
z racji rozpoczynającego się w Rzymie pod przewodnictwem 
Papieża Franciszka Powszechnego Synodu Biskupów na temat 
„Wiara, młodzież i rozeznanie powołania”. Cieszy fakt, że nasza 

parafianka z duszpasterstwa 4don4LORD jest jednym z delegatów 
naszego kraju biorących udział w tym Synodzie.

7.10 – świętowaliśmy doroczny odpust ku czci Patronki Parafii 
Matki Bożej Królowej Męczenników i XXXV rocznicę powstania pa-
rafii. Głównej Mszy św. odpustowej o 13.00. przewodniczył ks. bp. 
Jan Tyrawa – ordynariusz naszej diecezji. Uroczystość jubileuszu 
parafii odbywała się w łączności z inauguracją nowego roku aka-
demickiego na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. 
Jana i Jędrzeja Śniadeckich z udziałem przedstawicieli władz rek-
torskich Uniwersytetu, Senatu, władz Dziekańskich oraz nauczy-
cieli akademickich, pracowników administracyjnych i studentów. * 
Z okazji wspomnienia liturgicznego Matki Bożej Różańcowej pod-
czas Mszy św. o 11.30 poświęcono dzieciom klas trzecich różańce.

Od 9 do 10.10 - trwała w Domu Jubileuszowym peregrynacja kopii 
Wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Uroczystość ta zbiegła 
się z rozpoczęciem przechowywania Najświętszej Eucharystii w 
kaplicy Domu Jubileuszowego za zezwoleniem władzy kościelnej.

13.10 – w łączności z Mszą św. o 18.30 odprawiono VI nabożeń-
stwo fatimskie z różańcem i procesją dookoła kościoła.

14.10 - przeżywano XVIII Dzień Papieski oraz VII Karoliadę 
Bydgoską. Świętowanie rozpoczęła o 13.00 Msza św. w koście-
le św. Jadwigi na Wzgórzu Wolności, po której od 16.00 w Hali 
Widowiskowo-Sportowej „Łuczniczka” odbywały się rywalizacje ar-
tystyczno-sportowe. Wystąpiła również ekipa naszego dekanatu. 
Spotkanie zakończył koncert rapera - ks. Jakuba Barczaka, który 
w następnych dniach głosił w naszej parafii rekolekcje akademic-
kie „Na dobry początek”.

15.10 – na całym świecie obchodzono Dzień Dziecka Utraconego. 
U nas odmawiano różaniec w intencji dzieci utraconych i ich rodzi-
ców, i bliskich.

19.10 – to 33. rocznica męczeńskiej śmierci kapelana Solidarności 
- bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Jego postać widnieje w naszej bazy-
lice w „Orszaku Świętych” z następującym tekstem modlitewnym: 
„Przebaczyć, gdy inni nie potrafią. Cieszyć się życiem, gdy inni je 
lekceważą.”

21.10 – przeżywaliśmy Niedzielę Misyjną, rozpoczynającą Tydzień 
Misyjny. Do każdego z nas Pan Jezus kieruje polecenie: „Idźcie 
i głoście” by przez modlitewną i materialną pomoc wspierać mi-
sje Kościoła. * O 17.00, z okazji 40. rocznicy wyboru Kardynała 
Wojtyły na Stolicę Piotrową Fundacja „Wiatrak” zaprosiła do 
Domu Jubileuszowego im. Jana Pawła II przy ul. Bołtucia 7 na 
premierę spektaklu „Przed sklepem jubilera”, wystawianego przez 
Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny z Torunia.* IV 
wspólnota neokatechumenalna zapraszała przez całą niedzielę 
katechezy, które kierowane są do dorosłych i młodzieży. Katechezy 
odbywać się będą w poniedziałki i czwartki po wieczornej Mszy św. 
w kaplicy.

22.10 – przypadało liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła 
II i doroczny odpust w parafii pw. św. Jana Pawła II na Osiedlu 
Akademickim przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy – 
Fordonie, który świętowano w wigilię wspomnienia 21. październi-
ka o 12.00. * W Domu Jubileuszowym Fundacja Wiatrak zorgani-
zowała Konferencję z okazji 40-lecia pontyfikatu św. Jana Pawła II 
na temat: “Nie lękajcie się …dialogu” będącą jednocześnie Forum 
Dialogu i Myśli Jana Pawła II przy Fundacji „Wiatrak”. Patronat 
nad tym wydarzeniem objął Marszałek Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. Wystąpili ciekawi prelegenci, z interesującą i bieżą-
cą tematyką. Całość rozpoczęła o 10.00 Msza św. w kaplicy naszej 
parafii.

28.10 – od ponad 10 lat w naszej parafii odbywa się Niedziela 
Hospicyjna. Na wszystkich Mszach świętych usłyszeliśmy oko-
licznościową homilię i miała także miejsce zbiórka ofiar do pu-
szek na cele hospicyjne. W tym roku szczególnie naszą troską 
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obejmowaliśmy osoby cierpiące i w podeszłym wieku.

1.11 – przypadała Uroczystość Wszystkich Świętych. W ten dzień 
każdy z nas miał obowiązek uczestniczenia we Mszy św., które 
odprawiano w kościele wg porządku niedzielnego.

2.11 – w Dzień Zaduszny od 19:00 w Domu Jubileuszowym Jana 
Pawła II miał miejsce zlot młodzieży naszej diecezji jako owoc 
kończącego się Powszechnego Synodu Biskupów na temat dusz-
pasterstwa młodzieży. Spotkanie trwało do soboty do godzin po-
południowych.

3.11 – świętowano w katedrze bydgoskiej 70-lecie urodzin (4.XI) i 
30. rocznicę sakry biskupiej (4.XI) naszego Biskupa Ordynariusza 
Jana Tyrawy. Z tej okazji ukazało się okolicznościowe wydawnic-
two „Crux ave spes unica”.

4.11 – o 15.15 odprawiono XXXVI Bydgoską Drogę Krzyżową 
w Dolinie Śmierci. Nabożeństwo to ma w tym miejscu już po-
nad 60 letnią tradycję, z tego 36 lat pod opieką parafii i 10 lat w 
Sanktuarium.

11.11 – przypadła 100. 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. * 
Wspominano także św. Marcina z Tours wielkiego biskupa, jałmuż-
nika i opiekuna ubogich oraz patrona naszego miasta i Katedry 
Bydgoskiej. Po Mszy św. o 11.30 dzieci odwiedził św. Marcin i roz-
dał wszystkim obecnym poświęcone „rogale świętomarcińskie”.

Od 8 do 18.11 – trwał XXXVII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w 
Bydgoszczy, w ramach którego 16. listopada o 19.30 wystawio-
no w naszej Bazylice spektakl laserowy pt. „Historia Niepodległej 
Polski w stulecie niepodległości”. Pokazano najważniejsze wyda-
rzenia historyczne, które zaważyły o losach Ojczyzny. Specjalnie 
na potrzeby spektaklu przygotowano ponad 200 obrazów i anima-
cji laserowych przedstawiających wybitnych przywódców Polski, 
wydarzenia symbolizujące powstania i zrywy narodowościowe 
dążące do odzyskania niepodległości, przełomowe bitwy, które 
uchroniły nasz kraj przed najeźdźcami, wydarzenia polityczne, a 
także postaci kształtujące ducha patriotyzmu i dumy narodowej.

14.11 – po Mszy o 18.30 odbyło się spotkanie Sejmiku Parafialnego. 

22.11 – to wspomnienie liturgiczne św. Cecylii, patronki śpiewu 
i muzyki sakralnej, a także organistów i chórów kościelnych. W 
naszej bazylice szczególne podziękowanie kierowano ku panom 
organistom, dyrygentom, chórowi „Fordonia”, zespołom: „Samemu 
Bogu”, Scholi „Boże Nutki” które uświetniają śpiewem i muzyką 
nabożeństwa.

25.11 – przypadała uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 
i ponawiano w naszych parafiach Jubileuszowy Akt Przyjęcia 
Jezusa za Króla i Pana. Dzień ten był jednocześnie świętem pa-
tronalnym Akcji Katolickiej. Akcja Katolicka jest publicznym sto-
warzyszeniem wiernych, a jej zasadniczym celem jest formacja 
duchowa, moralna, a także kulturalna. Wspólnota ta działa także 
w naszej parafii. * Wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 
patronki kolejarzy przypomniało, że brać kolejarska z naszej pa-
rafii szczególnie 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 
dla zmarłycg proszono o łaskę nieba.

2.12 – przypadała pierwsza niedziela Adwentu i nowego roku ko-
ścielnego.  dwent to czas świętego i radosnego oczekiwania na 
spotkanie ze Zbawicielem w święta Bożego Narodzenia i w dniu 
ostatecznym. W czasie Adwentu odprawiane są o 7.00 dla doro-
słych (dni powszednie), a o 17.00 dla dzieci (od poniedziałku do 
piątku) „roraty”, czyli Msza Święta wotywna o Matce Bożej. roraty 
dla dzieci o godz. 17.00.

8.12 – przypadała uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny. Msze św. odprawiano jak w dni po-
wszednie. Od 12.00 do 13.00 trwała „Godzina Łaski”, czyli modlitw 
przed Najświętszym Sakramentem.

9.12 – prowadzono tradycyjną zbiórkę artykułów spożywczych w 
ramach akcji adwentowej „Kilogram dla potrzebujących”.  Do ko-
szy umieszczonych przy wejściu do kościoła składano artykuły 
spożywczych o dłuższej możliwości przechowania. Z darów tych 
przygotowano 140 paczek dla najbardziej potrzebujących parafian.

14.12 – o 18.00, w Katedrze Bydgoskiej, Ks. Biskup sprawował, 
z okazji imienin (wspomnienia Św. patrona św. Jana od Krzyża), 
Mszę Św. z udziałem Prezbiterium Bydgoskiego Kościoła, zapro-
szonych gości i przedstawicieli naszych parafii. 

parafialna krOnika rOku

fo
t. 

W
ie

sł
aw

 K
aj

da
sz

2018-03-25 XVIII Misterium Męki Pańskiej w Fordońskiej Dolinie Śmierci - spotkanie Jezusa z uczniami (z lewej) i gościna Pana w domu 
Zacheusza (z prawej)
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W sobotę 26. maja 2018 roku byliśmy 
świadkami wyjątkowego wydarzenia. Grupa 
kilkunastu osób ze wspólnot neokatechu-
menalnych wraz z księdzem Proboszczem 
tutejszego Sanktuarium uczestniczyła w 
święceniach kapłańskich Radosława Mar-
kiewicza, który pochodzi z Parafii pw. Św. 
Mateusza i należy do czwartej wspólnoty 
neokatechumenalnej naszej Parafii. 

Ceremonia odbywała się w Dallas w 
Teksasie. Nasza obecność w tak odległym 
miejscu była związana z tym, że Radek zde-
cydował się na realizację swojego powołania 
w diecezjalnym seminarium duchownym 
Redemptoris Mater w Dallas, które ma 
charakter międzynarodowy, bowiem do ka-
płaństwa przygotowują się klerycy z różnych 
stron świata. 

Wszyscy seminarzyści przygotowują się 
do posługi misyjnej i jednocześnie kontynu-
ują formację we wspólnotach. Wyświęcani 
prezbiterzy wysyłani są do miejsc na całym 
świecie, w których brakuje księży. Radosław 
został wysłany do Dallas, gdzie przez wiele 
lat przygotowywał się do tego szczególnego 
dnia. 

Ceremonia odbyła się w Cathedral Shrine 
of The Virgin of Guadalupe (Katedra Matki 
Bożej z Guadalupe), a przewodniczył jej 
Biskup Dallas Edward J. Burns. W konce-
lebrze uczestniczył także ks. proboszcz Jan 
Andrzejczak wraz z wieloma innymi kapła-

nami związanymi z Radkiem i pozostałymi 
przyjmującymi święcenia seminarzystami. 

Pod koniec tej Mszy św. biskup, jako 
pierwszy, poprosił neoprezbiterów o prymi-
cyjne błogosławieństwo, ponieważ ma ono 

wartość błogosławieństwa papieskiego. Na 
uroczystości nie zabrakło także najbliższej 
rodziny neoprezbitera - rodziców oraz brata. 

Tego samego dnia wieczorem odbyła się 
Msza prymicyjna dla wszystkich wspólnot 
z parafii Nuestra Senora del Pilar, gdzie 
Radek uczestniczy w formacji Drogi Neo-
katechumenalnej. 

Było to wspaniałe wydarzenie, ponieważ 
brało w nim udział ponad 600 osób, w tym 
bliscy przyjaciele neoprezbitera.

Na koniec mszy każdy otrzymał prymi-
cyjne błogosławieństwo a po uroczystości 
nie zabrakło także miejsca na wspólne 
świętowanie i radowanie się z nowego daru 
kapłaństwa w kościele katolickim. Towarzy-
szyła nam piękna pogoda która pozwoliła na 
agappe na świeżym powietrzu. 

W czasie całego naszego pobytu w Dallas 
opiekowali się nami bracia z miejscowych 
wspólnot neokatechumenalnych, którzy 
gościli nas w swoich domach. Mogliśmy 
zasmakować niezwykłej otwartości i ser-
deczności ludzi, którzy opiekowali się nami 
jak swoją rodziną oraz zadbali także o miło 
spędzony czas.

Wróciliśmy ubogaceni doświadczeniem 
obecności Kościoła katolickiego, który w 
swojej różnorodności zachowuje pełną 
jedność i jest bogatszy o nowego neopre-
zbitera, pochodzącego z naszego regionu. 

jadwiga i Bogdan

Od redakcji:
Uzupełnieniem tej relacji jest kolejne wyda-
rzenie w życiu ks. Radosława. W sobotę, 
23. czerwca o 18.30, ks. Radosław odpra-
wił w naszej bazylice prymicyjną Mszę św. 
Po Mszy św. udzielił zebranym prymicyjne-
go błogosławieństwa. 

Święcenia w dallaS ... 
Grupa kilkunastu osób ze wspólnot neokatechumenalnych wraz z księdzem Proboszczem naszego sank-
tuarium uczestniczyła w święceniach kapłańskich radosława Markiewicza, który pochodzi z parafii pw. 
św. Mateusza i należy do iV wspólnoty Neokatechumenalnej naszej Parafii. Ceremonia odbywała się w 
dallas w teksasie.

XViii MisteriuM MęKi PaŃsKiej 
„Nie zostawię was” odbyło się 25. marca  
2018 r. w Fordońskiej Dolinie śmierci.  
w dwóch porach dnia historię ostatnich 
dni zmieskiego życia - śmierci i zmar-
twychwstania jezusa obejrzało kilkana-
ści tysięcy pielgrzymów z różnych stron 
Polski. Co takiego działo się tym razem 
w Fordońskiej Dolinie śmierci?

 Kolejny raz odbyło się Misterium, czyli 
Tajemnica Męki, Śmierci i Zmartwychwsta-
nia Jezusa Chrystusa. Tajemnica, której 
źródło i sens wytłumaczyć może tylko mi-
łość. Ta miłość, której na imię Bóg; ta mi-
łość, która wyraża się przez wejście Boga 
w naszą ludzką codzienność; ta miłość, 
która była, jest i będzie... i przychodzi do 
każdego z nas z powiewem Ducha Po-
cieszyciela, Ducha Mocy, radości, pokoju, 
odwagi, Ducha, który jest naszym życiem. 
W Nim poruszamy się i jesteśmy... Bóg dał 
nam swojego Syna, bo tak nas umiłował... 

a Syn posłał nam Ducha Świętego, aby-
śmy już nigdy nie byli sami.

Tegoroczne Misterium przypomniało 
nam, że Bóg jest dobry i mówi do każdego 
z nas: „Nie zostawię was”. Czy wierzysz w 
to? Jezus mówi: przyjdźcie do Mnie wszy-
scy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście... 
a Ja was pokrzepię... dam wam serce 
nowe... nie zostawię was... Wierzysz Chry-
stusowi?

 Misterium Męki Pańskiej odbywa się 
od 17. lat w Fordońskiej Dolinie Śmier-
ci – miejscu szczególnym – uświęconym 
krwią Polaków. Tu, w roku 1939 roku od 
października do listopada zamordowano 
ponad 1600 osób, głównie mieszkańców 
Bydgoszczy i okolic. Niewielka część ofiar 
została ekshumowana i rozpoznana. Więk-
szość nadal spoczywa wzdłuż brukowanej 
drogi, która dzięki staraniom parafii Królo-
wej Męczenników, jest częścią Golgoty XX 
wieku. To miejsce zobowiązuje i wzywa, 
by nie zmarnować tego znaku i zadania. 

Dlatego właśnie w tym miejscu zdecy-
dowaliśmy się na odgrywanie Misterium 
Męki Pańskiej, które nie jest wydarzeniem 
teatralnym i kulturalnym, ale jest wydarze-
niem duchowym i zaproszeniem, by auten-
tycznie wejść w tajemnicę miłości Boga, by 
spojrzeć na siebie, na świat i zobaczyć, że 
Bóg jest i kocha.

 W tym roku Misterium prowadziło nas 
ku prawdzie, że Bóg jest z nami – tu i te-
raz, że nas nie zostawi, bo dał nam Ducha 
Pocieszyciela. Tę prawdę pomagał nam 
dostrzec Zacheusz – przełożony celników, 
który chcąc zobaczyć Jezusa, wdrapał się 
na drzewo. Bóg dostrzegł jego pragnienie 
i wyprzedził jego myśli – wszedł do jego 
domu i otworzył serce Zacheusza, dał mu 
nowe życie, uleczył jego zranione serce. 
Może dziś Bóg stoi pod twoim drzewem i 
mówi: „Chcę zatrzymać się w twoim domu”. 
Przyjmiesz Go?

opracowała ip
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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
FUNDACJA WIATRAK - 

KRS 0000 175233
W Fundacji „Wiatrak” działają m.in.: 

• Centrum Kultury Katolickiej - zajęcia 
stałe dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

• Przedszkole „U Karolka”,
• Klub Młodych Mam,
• Świetlica „Pinokio”,
• Wolontariat GPS,
• Parafialny Klub Sportowy „Wiatrak”,
• Uniwersytet Trzeciego Wieku
• Zajęcia dla osób niepełnosprawnych,
• Klub Seniora (+50),
• Wiatrakowy Klub Filmowy
• Poradnia „Wiatrak”
• Forum Dialogu i Myśli Jana Pawła II
• Biznes Solidarny
• warsztat terapii Zajęciowej 

ul. Porazińskiej 9, tel. 52 343 35 36
• Konto Fundacji:  

Bank Pocztowy SA  
49 1320 1117 2045 5859 2000 0003

• wyposażenie Domu jubileuszowego 
jana Pawła ii: Bank Pocztowy SA  
06 1320 1117 2045 5859 2000 0001

• Kawiarnia artystyczna MłyNeK 
ul. Bołtucia 7, w Domu Jubileuszo-
wym, codziennie 10.00-20.00

• Więcej o inicjatywach Wiatraka -  
wiatrak.org.pl

• Przekaż 1% i rozlicz swój PIT -  
1procent.wiatrak.org.pl
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betleJem w pOlsce
5. stycznia 2019 r, 18.00, hala sporoto-

wo-widowiskowa „łuczniczka”.
Najpiękniejsze kolędy z różnych stron 

świata zaśpiewają: Grażyna Łobaszewska, 
Kamil Bednarek, Antonina Krzysztoń, Józef 
Broda, Adam Krylik, Mate.O, Dana Vynnyt-
ska, Agnieszka Musiał, Dawid Kwiatkow-
ski, Bovska i zagrają: Atom String Quartet,   
Kapela Maliszów oraz bułgarsko-rumuń-
ska orkiestra dęta - Fanfara Moldova. 
Pod kierownictwem Jana Smoczyńskiego 
wystąpią m. in.: Yazeed Sakhnini - Arab z 
Nazaretu, Adeba – perkusista o syryjsko-
-ormiańskich korzeniach, Yaron Cherniak 
– Żyd z Jerozolimy. 

Podzielimy się opłatkiem i złożymy sobie 
życzenia. Dochód z koncertu jest przezna-

czony na pomoc dla osób potrzebujących. 
Bilety są do kupienia w Fundacji „Wiatrak”. 

Prowadzenie: Marek ZAJĄC; Produkcja: 
Adam Guzdek, Mate.O; 

Patronat honorowy: Konferencji Episko-
patu Polski; Biskupa Jana Tyrawy - Bisku-

pa Bydgoskiego. 
Fundacja „Wiatrak” jest „Przyjacielem 

Wydarzenia”.
Od redakcji: Więcej o koncercie w interne-
cie: http://www.betlejemwpolsce.pl/pl/
betlejem-w-bydgoszczy.

14.10.2018 - XVIII Dzień Papieski - grupa wolontariuszy Wiatraka - GPS na Karoliadzie 

10.10.2018 - ks. bp Jan Tyrawa święci miejsce przechowywania Najświętszej Eucharystii w kaplicy

9-10.10.2018 - Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej - w auli Domu Jubileuszowego
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• 27.12.2018r.-„Barszczyk na święta”- 
koncert kolęd w wykonaniu:  D. Barsz-
czyk - wokal; A. Rusinek -  instrumenty 
klawiszowe

• 5.01.2019 r.- „Betlejem w Bydgoszczy” 
(Hala Łuczniczka w Bydgoszczy)

• 10.01 - konkurs kolęd i pastorałek
• 11.01, 19:00 - koncert kolęd w wykona-

niu zespołu Quadrans
• 13.01, 10:15 - Noworoczny poranek mu-

zyczny dla dzieci i rodziców.
• 14.01-18.01 - I turnus półkolonii
• 20.01 - koncert w wykonaniu Akademii 

Muzycznej: Hanna Michalak sopran, Stu-
dentki klasy śpiewu, Ewa Leszczyńska, 
Bartłomiej Wezner - fortepian

• 21.01-25.01 - II turnus półkolonii
• 4.02 - 08.02 - tydzień zajęć otwartych
• 10.02, 10:15 -  Karnawałowy poranek 

muzyczny dla dzieci i rodziców.
• 17.02 - koncert w wykonaniu Akademii 

Muzycznej: Stanisław Miłek - akordeon, 
Sara Wienczek - akordeon, Konrad No-
wakowski - klarnet

• 24.02, 15:00 - bal karnawałowy
• 8.03 -  początek konkursu na najpięk-

niejszego EKO – zająca i pisankę wiel-
kanocną

• 17.03, 10:15 - Hej, wiosno, hej -  
Poranek muzyczny dla dzieci i rodziców, 
16:00 - koncert w wykonaniu Akademii 
Muzycznej: Urszula Jankowiak mezzo-
sopran, Studenci klasy śpiewu, Marek 
Kamola - fortepian

• 7.04, 16:00- koncert w wykonaniu aka-
demii Muzycznej: Chór Wydziału Dyry-
gentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej: 
Magdalena Filipska - dyrygent

• 14.04 – Misterium Męki Pańskiej  
w Dolinie Śmierci

• 17.04 – finał konkursu na najpiękniejsze-
go EKO – zająca i pisankę

• 28.04, 10.15 - Kwietniowa muzyka - Po-
ranek muzyczny dla dzieci i rodziców.

• 12.05 - 16:00- koncert w wykonaniu Aka-
demii Muzycznej: Anna Grzelak - śpiew, 
studenci Katedry jazzu

• 10.06 -15.06 - zakończenie zajęć; df

Wszystkim, którzy przekazali nam 1% 
podatku w 2018 r. bardzo dziękujemy. Bez 
niego nasze działanie dla Was jest niemoż-
liwe, dlatego liczymy na Państwa również 
w 2019 r. 

Wszystko, co odbywa się w „Wiatraku”, 
możemy organizować dzięki 1 %.

Pieniądze, które do nas wpłyną w tym 

roku przeznaczymy na dalsze inicjatywy 
„Wiatraka”, zorganizowanie placu zabaw, 
wyposażenie Domu Jubileuszowego Jana 
Pawła II: głównego wejścia, pomieszczeń 
rehabilitacyjnych oraz sali widowiskowej. 
Przypominamy też, że „Wiatrak” pomaga 
wszystkim chętnym w rozliczeniu PIT-ów.

pOmOc  
i wsparcie

Prowadzimy m.in. Warsztat Terapii Za-
jęciowej oraz zajęcia świetlicowe i artete-
rapię dla niepełnosprawnych. Pomagamy 
bezrobotnym w Klubie Integracji Społecz-
nej. Każdy szukający pomocy znajdzie ją 
w prowadzonej przez „Wiatraka” poradni, 
w której dyżurują psycholog, psychiatra, 
prawnicy, naprotechnolog i coach.

OD „MalusZKa”  
DO „starusZKa”

W „Wiatraku” odbywają się zajęcia dla 
dzieci i młodzieży, a także konkursy, prze-
glądy, festiwale i inne imprezy. Raz w ty-
godniu spotyka się wiatrakowy Klub Mło-
dych Mam. Dla najmłodszych prowadzimy 
przedszkole „U Karolka”. Wychowujemy 
ich w takich wartościach jak: godność, 
szacunek i wiara. Dzięki temu wkraczają w 
dorosłe życie z mądrością nauki św. Jana 
Pawła II. Uświadamiamy młodym, co jest 
w życiu ważne, uczymy jak być gotowym, 
żyjącym w przyjaźni i otwartym na służbę. 
Szczególnie doświadczają tego wolontariu-
sze GPS (Giovanni Paolo Secondo – Jana 
Pawła II). Jako jedna z najbardziej aktyw-
nych w Bydgoszczy organizacji, wysyła-
my młodych na wolontariat zagraniczny i 
gościmy wolontariuszy z różnych krajów 
Europy. Dla seniorów prowadzimy Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku, a od 2018 r. także 
Klub Seniora „Wiatrak”. Proponujemy star-
szym ludziom m.in. rehabilitację, zajęcia ję-
zykowe, kursy komputerowe, gimnastykę. 
Nie brakuje okazji do integracji i zabawy.

KONCerty,  
sPeKtaKle,  
filmy  
dla wszystkicH

Nasz Dom Jubileuszowy Jana Pawła II 
jest otwarty dla każdego. Kilka razy w roku 
odbywają się u nas spotkania z cyklu „Ro-
dzina to jest siła”. Od 2016 r. działa restau-
racja i Restauracja „Młynek”. Przy „Wiatra-
ku” funkcjonuje też Forum Dialogu i Myśli 
Jana Pawła, które podejmuje wiele inicja-
tyw dla różnych grup społecznych.

W naszej sali widowiskowej odbywają 
się Poranki Muzyczne dla dzieci i rodzi-
ców oraz koncerty muzyki klasycznej, 
prowadzone przez Akademię Muzyczną i 
Państwowy Zespół Szkół Muzycznych w 
Bydgoszczy. Od 2018 r. zapraszamy także 
na seanse filmowe m.in. w ramach Wiatra-
kowego Klubu Filmowego oraz na spek-
takle teatralne, prezentowane m.in. przez 
Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr 
Muzyczny z Torunia. Organizujemy kilka 
dużych wydarzeń kulturalnych w roku, ma-
jących zasięg wojewódzki, a nawet ogólno-
polski. fo

t. 
A

rc
hi

w
um

 W
ia

tra
ka

Nie Ma „wiatraKa” BeZ 1%

KaleNDariuM „wiatraKa”  
(na I półrocze 2019 roku) 

Od redakcji:  
Strony 22 i 23 - opracowano na podstawie materiałów nadesłanych z Fundacji WIATRAK
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Dla (nie tylko starszych) dzieci

uZuPełNiaNKa 
świąteCZNa 

(OPrACOWAł KfAD)

Kochane Dzieci!
W dniu, kiedy na wieńcu adwentowym 

zapłonęła pierwsza świeca, rozpoczęliśmy 
nowy rok liturgiczny. Polscy biskupi, czy-
li episkopat, postanowili, że będziemy go 
przeżywać pod hasłem „W mocy Bożego 
Ducha”. Chcą nam w ten sposób przypo-
minać, przez cały rok liturgiczny, o Osobie 
Ducha Świętego. O tym, jak wiele działa 
On w naszym życiu. Wiecie, że Pan Jezus 
powiedział, że gdyby nie Duch Święty, to 
nie moglibyśmy powiedzieć, że Jezus jest 
naszym Panem? 

W naszym codziennym życiu nie my-
ślimy o obecności Ducha Świętego wśród 
nas. A wielka jest Jego moc. Ja często się 
do Niego zwracam, jak mam coś niezwy-
kle trudnego do zrobienia. Albo wtedy, gdy 
nie wiem, jak rozwiązać problem, albo jak 
mam spotkanie z kimś ważnym i strasznie 
się boję. Wtedy proszę o pomoc Ducha 
Świętego i bardzo wierzę, że jest wtedy 
ze mną i mi pomaga. Wam też proponu-
ję, abyście się zwracały do Ducha Święte-
go, wtedy, kiedy będzie Wam szczególnie 
ciężko: przed sprawdzianem w szkole lub 
wtedy, kiedy trzeba będzie przyznać się ro-

dzicom, że zrobiło się coś złego lub dostało 
uwagę w szkole.

Duch Święty nam pomaga. Pan Jezus, 
który po swoim zmartwychwstaniu szedł 
do nieba, powiedział apostołom, że nie 
zostawi ich samych, tylko pośle im Ducha, 
który ich pocieszy. I mówił wtedy właśnie 
o Duchu Świętym. A apostołowie, którzy 
Go przyjęli, mieli odwagę i siły, by głosić 
Ewangelię ludziom, których spotykali. Mie-
li też odwagę oddać swoje życie za Pana 
Jezusa.

Przed nami wyjątkowy czas - świętowa-
nie Bożego Narodzenia. Będziemy cieszyć 
się z tego, że Pan Bóg posłał do nas swo-
jego Syna. Wspólnie z rodziną usiądziemy 
do stołu, by się spotkać i porozmawiać, 
zaśpiewać kolędy i zjeść coś dobrego. To 
takie wyjątkowe urodziny, pamiętajmy, by 
zaprosić na nie także Ducha Świętego.

A w wolnej chwili zapraszam Was do 
rozwiązania świątecznego rebusu, który 
dla Was przygotowałem.

Życzę Wam wspaniale przeżytego cza-
su świątecznego, niech Boża Dziecina ob-
darza Was wszelkimi łaskami.

wasz rumianek

Takie misie

krOpkOgram świąteCZNy

Zabawa z „Kropkogramem” . Za pomocą 
zaszyfrowanego alfabetu odgadnijcie wyra-
żenie, które kryje się pod zaszyfrowanymi 
literami. Jest też zagadka z liniami i literkami. 
Termin nadsyłania rozwiązań do 24. lutego 
2019 r. Nadsyłając rozwiązania, podajcie 
swój adres  i napiszcie ile macie lat. Na autora 
poprawnych rozwiązań czeka nagroda. Pra-
widłowe rozwiązania z poprzedniego wydania 
brzmiały: hasło zagadki literowej to „BąDźMy 
wDZięCZNi jeZusOwi”, a Kropkogramu  
„DZieCię”. 
Nagrodę otrzymuje  maksymilian rud-
nicki z Bydgoszczy. Nagroda czeka  
w zakrystii. Gratulujemy.

znaczenie wyrazów 
[1] Jeszcze nie ciemno, ale i nie widno [2] 
Krótki zapisek na marginesie [3] Państwo 
graniczące z Etiopią [4] Relaksowe zakoń-
czenie tygodnia [5] Kolega posła [6] Pod-
trzymuje złamaną rękę [7] Odgłos „pracu-
jącej” myszy [8] Harcerska formacja [9] 
Suszone owoce południowe [10] Potocz-
nie bardzo dla nas podły człowiek [11] Byle 
jaki muzyk, rzępoła [12] Panika połączona 
czasem z ucieczką [13] Anioł z najwyższe-
go rzędu chórów anielskich [14] Nieustan-
na podchlebczyni [15] Sportowa zaprawa 
[16] Kłopot dla dwojga [17] Permanentny 
brak środków do życia.

Wpisz brakujące litery do diagramu.  
Te z wyróżnionych pól dadzą rozwiązanie, 
które należy nadsyłać na adres redakcji 
lub włożyć do skrzynki „Poczty parafialnej”  
do 24. lutegO 2019 r. Losujemy nagro-
dę niespodziankę. 

Hasło uzupełnianki brzmiało: „45 lat 
KaPłaŃstwa Ks jaNa”. Nagrodę 
otrzymuje Dorota ratajczak zam. w Byd-
goszczy.  Gratulujemy. Nagroda czeka w 
zakrystii. 

1 p ó O k
2 n O k a
3 e r e a
4 w e n d
5 s e O r
6 t e a k
7 c H O t
8 d r n a
9 b a i e

10 p s a t
11 m u u s
12 p O c H
13 s e i n
14 l i k a
15 t r n g
16 a m a s
17 u b w O świąteCZNy reBus

Spróbujcie odczytać kilkuwyrazowe hasło rebusu. Powodzenia.

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!
Choć nie jestem z waszej parafii mam dwa 
pytania:
1. Dlaczego niektóre modlitwy są powta-

rzane trzykrotnie? Co to za symbolika? 
2. Dwukrotnie zdarzyło się, że w czasie 

niedzielnej mszy świętej ksiądz, który 
ją odprawiał był ubrany w szaty, w albę 
i stułę, nie miał ornatu. Jakie są wytycz-
ne odnośnie stroju księdza na niedziel-
ną Eucharystię?

          ewa
trZyKrOć

Liczba „trzy” - jest najczęściej wspomi-
naną liczbą w Piśmie Świętym. Wskazuje 
na całość, pełnię, komplementarność, jed-
ność. Kiedy się pojawia, znaczy to, że coś 
dzieje się w całej rozciągłości i nie ma już 
miejsca na nic innego, dodatkowego. 

Szczególnego znaczenia liczba nabiera 
w odniesieniu do sacrum. Bóg jest Jeden 
w trzech Osobach, jest po trzykroć Święty. 
Jezus według tradycji nauczał przez trzy 
lata; zmartwychwstanie dokonało się po 

trzech dniach od śmierci Zbawiciela. Piotr 
trzy razy wypiera się Chrystusa. Chrystus, 
po swoim zmartwychwstaniu, trzy razy pyta 
się Piotra „ czy miłujesz Mnie?”

stróJ 
W Ogólnym wprowadzeniu do Mszału 

Rzymskiego (OWMR) jest wyraźny przepis  
jak powinien być ubrany kapłan, nie tylko 
podczas niedzielnej, ale każdej Mszy św.: 
Kapłan odprawiając Mszę świętą oraz inne 
czynności liturgiczne połączone bezpo-
średnio z Mszą świętą, na albę i stułę wkła-
da ornat, chyba że przewidziano inną szatę 
(OWMR 298).

W tymże wprowadzeniu do Mszału 
Rzymskiego jest również podane rozwią-
zanie, kiedy to z jakiejś słusznej przyczyny 
(duża liczba koncelebrujących kapłanów 
i braku odpowiedniej liczby szat liturgicz-
nych), kapłani mogą nałożyć na albę tylko 
stułę.

Nie dotyczy to jednak przewodniczące-
go, który zawsze powinien nałożyć ornat w 
kolorze, który jest określony przepisami.  #

centrum trzeciegO wieku  
im. Sue ryder  

ul. Rupniewskiego 11, 85-796 Bydgoszcz 
tel. 784 699 597, 52 515 40 40 wew. 6,  

oraz centrum@sueryder.org.pl

ksiądz  melchisedec odpowiada

kluczyk 
dOrabianie kluczy 

patentowe * podklamkowe *  
samochodowe * Gerda * prze-
rabianie wkładek   do nowych 

skrzynek pocztowych
naprawa Obuwia

Ostrzenie 
nożyczek  * noży  * sekatorów * 

łańcuchów pił spalinowych i elek-
trycznych * narzędzi AGD 

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

Drogi Czytelniku, życzymy Ci,  
abyś miał siłę w te święta Bożego Narodzenia wyłączyć otaczające nas 
na codzień media, z rodziną zaśpiewać kolędy, pójść na „Pasterkę”, za-
śmiać się z „Dzieciątkiem i aniołami” przy Żywym Żłóbku, wspomnieć 
ks. Zygmunta Trybowskiego w 16-stą rocznicę śmierci (25. grudnia). 
Zaś Jego słowa: „Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. 
(1J3,18n)” - przyjmij jako program na dni Nowego Roku 2019.

Redakcja „Na Oścież”
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Kompendium (93)

Pytania i odpowiedzi

 Ten, który jest ochrzczony i wierzy w 
Boga jest członkiem Kościoła – żywym ka-
mieniem, który ten Kościół buduje. Na Led-
nicy, co roku, tysiące ludzi zebranych pod 
gołym niebem tworzy wraz z kapłanami 
piękną duchową świątynię oddającą cześć 
Bogu. 

 I w naszym kościele w ostatnim czasie: 
podczas przyjęcia Matki Bożej w Ikonie 
Obrazu Częstochowskiego, czy w czasie 
uroczystego triduum odpustu sanktuaryj-
nego, były tłumy wiernych zasłuchanych, 
rozśpiewanych i wielbiących Boga – to 
Kościół żywy – Kościół z ducha. Jak ma-
wiał ks. Zygmunt Trybowski: „Módlmy się o 
powstanie Kościoła duchowego, bo mate-
rialny prędzej czy później i tak powstanie.” 
I powstał, jest dużym domem modlitwy, 
który co niedzielę napełnia się wielokrotnie 

wiernymi, a bywają msze, podczas których 
trzeba szukać miejsc siedzących. To dowo-
dzi, że żyje Kościół duchowy.

 Najważniejszym miejscem w kościele 
jest ołtarz, „który stanowi centrum świą-
tyni”. „Ołtarzem Nowego Przymierza jest 
Krzyż Chrystusa” - czytałam zdumiona w 
pkcie 1182 KKK. To prawda, bo przecież na 
nim „uobecnia się w znakach sakramental-
nych ofiara Krzyża. 

 I Maryja przyszła do nas w Jasno-
górskim Obrazie, aby nam powiedzieć, 
przypomnieć, uświadomić: „Oto Syn Mój 
dokonuje Ofiary pojednania Ludu zgroma-
dzonego z Ojcem”. 

 Wielka to chwila, w czasie której doko-
nuje się już teraz nasze zbawienie.

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 (85) 

rozdział drugi:  
 celebracJa sakramentalna misterium pascHalnegO

Gdzie celebrować?
244. Czy Kościół potrzebuje miejsc do celebracji liturgicznej? 
Kult Nowego Przymierza „w Duchu i prawdzie” (J 4,24) nie jest związany z jakimś okre-
ślonym miejscem na zasadzie wyłączności, ponieważ Chrystus jest prawdziwą Świątynią 
Bożą, co sprawia, że także chrześcijanie i cały Kościół stają się – pod działaniem Ducha 
Świętego – świątyniami Boga żywego. Jednakże w swoim ziemskim wymiarze Kościół po-
trzebuje miejsc, w których mogłaby się gromadzić wspólnota wiernych dla celebracji liturgii.
245. Czym są świątynie? 
Są one domami Bożymi, symbolami Kościoła, który w tym miejscu żyje, a także obrazem 
mieszkania niebieskiego, do którego pielgrzymujemy. Są miejscami modlitwy, w których 
Kościół celebruje przede wszystkim Eucharystię i adoruje Chrystusa rzeczywiście obecnego 
w tabernakulum.
246. jakie są uprzywilejowane miejsca wewnątrz świątyni?
Są to: ołtarz, tabernakulum, miejsca służące do przechowywania świętego krzyżma oraz 
innych olejów świętych, katedra biskupa lub krzesło prezbitera, ambona, chrzcielnica, 
konfesjonał. (cdn.) Źródło: „Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego”,  Jedność, Kielce 2005

cO Oznacza dla mnie  
treść przytoczonych tu punktów Kompendium Katechizmu  

Kościoła Katolickiego (KKKK)?

O BOżym NarOdzeNiu
W tym świecie pełnym bólu, rozpaczy i zwątpienia pojawił się Bóg. Przyszedł On po to, by 
przywrócić ludziom i ich sprawom właściwy porządek przed Bogiem, uzdrawiając nie tylko 
ich serca i dusze, ale też ich sprawy zawodowe, codzienne problemy, politykę i wszelkie 
inne sfery życia (...). Ocalił on to wszystko przed zatraceniem, rodząc się jako bezbronne 
Dziecię w niepozornym miasteczku Betlejem.”

abp Fulton J. Sheen , z książki „Myśl właściwie, żyj szczęśliwie”, Pryszcz

czas  
Na PaNaMę

Już za miesiąc rozpoczną się Światowe 
Dni Młodzieży w Panamie. Mimo sporej 
odległości i kosztownej wyprawy, z różnych 
stron świata wybierają się młodzi, by wziąć 
udział w tym spotkaniu. Również z naszej 
diecezji jadą tam 23 osoby. 

Poniżej jest wizerunek Patronki Panamy 
i modlitwa za Światowe Dni w Panamie.
Każdy, choć tam nie jedzie, może przyłą-
czyć się do duchowego udziału.



Na Oścież 1-12/2018  27

Marjem z domu Berenstein, urodziła się 
w 1887 roku w Sochaczewie.  Dokładnej  

daty jej urodzin nie pamiętam i nie wiem.  
W 1918 roku wyszła za mąż za mego wuja 
(tak chyba się mówi na brata mego ojca) 
Erwina Zyskind z Bydgoszczy. Jak i kiedy 
się poznali nie mam pojęcia. W 1922 roku 
rodzina ta mieszkała już w Bydgoszczy, ale 
nie wiem, czy od razu po ślubie, czy po-
czątkowo w innym miejscu. Mieszkali przy 
ulicy Długiej. Mąż jej, a mój wujek był fry-
zjerem, co u żydowskich mężczyzn było 
zawodem rzadkim.

Była to rodzina ortodoksyjna, ale bez-
dzietna, dlatego Marjem była niezbyt do-
brze traktowana w społecznosci żydow-
skiej. Mąż jej zmarł w 1933 roku i od tego 
czasu Marjem była sama. Z czego żyła nie 
wiem, ale raczej nie z oszczędności po 
mężu.

Przed wybuchem w Polsce wojny świa-
towej namawiano ją, aby wyjechała z Byd-
goszczy. Wielu Żydów sprzedawało swój 
majątek i udawało się na wschód Polski, a 
stamtąd  dalej, przez Czechy, czy Węgry 
do Szwajcarii. Wielu w ten sposób się ura-
towało, choć Szwajcaria nie była jeszcze 
takim pewnym ostatecznym miejscem. Nie 
wiem jak ją nazwać jako krewną, ale Mar-
jem nie chciała nigdzie wyjeżdżać. Twier-
dziła zawsze, że jej, starej kobiecie, nikt 
nic nie zrobi. Nie ma przecież bogactwa, 
majątku, więc nawet jak wkroczą Niemcy, 
to ją pominą.

Rzeczywistość okazała się inna. Do-
tychczas nie znałam jej losów wojennych. 

Jednak kolega Marian Simon, który zaczął 
ze mną współpracować dla Ciebie usta-
lił ze źródeł w Archiwum Akt Dawnych w 
Berlinie, że Marjem Zyskind zamieszkała 
przy ulicy Długiej 27 w Bydgoszczy zosta-
ła aresztowana 4 października 1939 roku i 
wywieziona wraz z innymi Żydami do Doli-
ny Śmierci, gdzie została rozstrzelana.

Ustalenie Mariana było dla mnie szo-
kiem. Szukałam dla Ciebie innych tragicz-
nie zmarłych osób. Wiele opisałeś mi o 
Dolinie Śmierci, jako miejscu męczeństwa 
wielu ludzi. Dziś uważacie to za miejsce 
męczeństwa inteligencji, choć pisałeś, że 
nie tylko. Nie miałam jednak pojęcia, że 
w tym miejscu zginął ktoś z mojej rodziny. 
Tam zginęła i ma swoje miejsce spoczynku 
osoba mi bliska, choć nie inteligent i wróg 
ustroju. Dziękuję Marianowi, ale i Tobie za 
to, że podjąłeś się opisywania tych faktów.

Teraz rozumiem Twoje słowa, w których 
pisałeś, że w tej pracy odkrywasz coraz to 
nowsze nieznane sprawy. Dziękuję.

Jutka Zyskind – Jerusalem, 
KfaD

Od autora: Powyższy opis to informacja 
od Jutki, mojej informatorki z Jerozolimy. W 
tekście zmieniłem tylko niektóre wyrażenia 
gramatyczne, choć Jutka bardzo dobrze pi-
sze i mówi po polsku. Wspomniany Marian, 
to jej kolega, którego włączyła do pomocy 
w ustalaniu tożsamości pomordowanych i 
który już podał jedną z osób tu zamordo-
wanych. Jutka - dziękuję! Krzysztof

marJem zyskind

Ludzie z pomnika (185)

ducHOwe  
wzrastanie

Rok 2010 to pierwszy cały rok, który prze-
żywaliśmy w naszym młodym sanktuarium. 
Oczywiście ranga sanktuarium nie zmieniała 
nam kolejności Roku Liturgicznego. Wszyst-
ko toczyło się swoim torem jak zawsze, tylko 
trochę lepiej.

Wielki Post rozpoczęliśmy już w lutym. 
Gorzkie Żale celebrował i kazania Pasyjne 
głosił ks. Wojciech Retman. 

Już w I Niedzielę Wielkiego Postu przy-
był do nas prowadzący nam kiedyś Misje 
Miłosierdzia, jezuita o. Zdzisław Pałubicki i 
umacniał nas Słowem Bożym. Gość przy-
wiózł też nam kopię Całunu Turyńskiego i 
relikwie bł. Alojzego Sopoćki, spowiednika 
św. siostry Faustyny. Czas Wielkiego Po-
stu, to również czas rekolekcji dla dzieci, 
młodzieży i parafian, które głosił misjonarz 
z Zgromadzenia Świętej Rodziny z Ciecho-
cinka ks. Tomasz Górecki.

W Niedzielę Palmową przeżywaliśmy 
wraz z wieloma pielgrzymami X Misterium 
Męki Pańskiej. Hasłem przewodnim były 
słowa „Crux mea – lux mea”, czyli „Krzyż 

mój – światło moje”. 
W organizację zaangażowanych było 

ponad 250 osób. Było to również pierwsze 
Misterium, które zaszczycił swą obecnością 
ks. bp Jan Tyrawa, a na zakończenie powie-
dział kilka słów do zgromadzonych wiernych 
i organizatorów.

Licznie uczestniczyliśmy w parafialnej 
liturgii Triduum Paschalnego jak i uroczy-
stości Zmartwychwstania Pańskiego. W 
uroczystość Zesłania Ducha Świętego grupa 
dzieci przyjęła w sanktuarium I Komunię 
świętą. W Boże Ciało przeszła z licznym 
udziałem wiernych, ulicami naszych osiedli, 
procesja eucharystyczna.

Parafialna grupa członków Towarzystwa 
Świętego Wojciecha powiększyła się o dwie 
osoby. Podczas uroczystości odpustowych 
w Gnieźnie  ku czci św. Wojciecha bracia 
Romuald Lutostański i Piotr Szałkowski 
otrzymali płaszcze poświęcone przez Pry-
masa Polski abpa Henryka Muszyńskiego.

Maj i czerwiec to miesiące nabożeństw 
majowych i czerwcowych, które w naszej 
parafii odprawia się w kościele, przy figu-
rze MB Fatimskiej i przy krzyżu misyjnym. 
Te ostatnie prowadzone przez wspólnoty i 
grupy parafialne. 

Lipiec i sierpień to miesiące różnych piel-
grzymek pieszych i autokarowych na Jasną 
Górę i inne miejsca pielgrzymkowe. Jest 
też pielgrzymka do Chełmna organizowana 
przez parafię św. Mikołaja i międzyparafialna 
na Fordonie. 

Od 13 do 15. września odbył się pierw-
szy odpust w sanktuarium Matki Boskiej 
Bolesnej celebrowany w formie Triduum, 

na które złożyły się: Dzień Fatimski z Mszą 
św. i Nabożeństwem Fatimskim, Święto 
Podwyższenia Krzyża z Drogą Krzyżową w 
Dolinie Śmierci, Mszą św. i Adoracją krzyża 
Świętego oraz główna uroczystość odpusto-
wa w uroczystość NMP Bolesnej.

Nabożeństwo fatimskie z Mszą św. i Pro-
cesją Fatimską z Różańcem prowadzone 
było przez abpa Jana Romeo Pawłow-
skiego, który po Mszy poświęcił sztandar 
Apostolstwa Dobrej Śmierci. Kolejnego dnia 
Bydgoską Drogę Krzyżową w Dolinie Śmier-
ci przygotowaną przez Region Bydgoski 
Towarzystwa Świętego Wojciecha prowadził 
ks. Prałat Przemysław Książek. W ten dzień 
Triduum Mszę św. wraz z adoracją krzyża i 
Całunu Turyńskiego prowadził ks. kanonik 
Roman Buliński, proboszcz parafii św. Mi-
kołaja. Liturgii odpustowej przewodniczył 
i Słowo Boże wygłosił ks. bp Jan Tyrawa. 

Po dniach Triduum sanktuaryjnego 
przyszedł dzień (7. października) odpustu 
parafialnego. Głównym celebransem  był 
dziekan Pomorskiego Okręgu Wojskowego 
ks. pułkownik Józef Kubalewski. 

Dalsze dni to Dzień Papieski, XXVIII 
Listopadowa Droga Krzyżowa z licznym 
udziałem pielgrzymów i parafian przygoto-
wana przez duszpasterstwo akademickie. 
Na zakończenie Adwentu była spowiedź 
z gremialnym udziałem parafian i licznym 
udziałem w Boże Narodzenie podczas 
Pasterek z XVIII Żywym Żłóbkiem. W tym 
roku było u nas wiele zorganizowanych grup 
i indywidualnych pielgrzymów, a i my uczest-
niczyliśmy w pielgrzymkach poza parafią. O 
tym w następnym odcinku. (cdn)  KfaD 

O mojej parafii (110)
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Badania  statystyczne, również praktyk 
niedzielnych w parafiach prowadzi Instytut 
Statystyki Kościoła Katolickiego SAC (sale-
zjanie) mieszczący się 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. 20/21.10.2018 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 Eucha-
rystii, 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. (comunicantes). Jak widać, w niedzie-
lę przychodzi od ok. 5000 do 7000 osób.  

Trzeba też dodać, że nasza parafia zmniej-
sza się i powierzchniowo i w liczbie miesz-
kańców. Dziś mamy ok. 14 tys. parafian. 

Po utworzeniu parafii pw. św. Jana Pawła 
II, powstała kolejna - pw. św. Faustyny (ofi-
cjalnie 5. października 2017 r.) na Osiedlu 
Eskulapa. Pomijając wpływ innych czynni-
ków, mamy więc mniejszą liczbę wienych 
na mszach świętych co widać wyraźnie w 
poniższej tabeli. 

fred

pOliczeni wierni
Godzina 

dnia
Uczestnictwo (dominicantes) Komunia święta (comunicantes)

[%]
Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem

18.30S 220 140 360 151 60 211 58,61
20.00KP 211 161 372 196 143 339 91,13

7.00 211 132 343 86 42 128 37,32
8.30 314 280 594 179 128 307 51,68

10.00 617 540 1157 163 112 275 23,77
11.30 417 378 795 174 96 270 33,96
13.00 274 164 438 126 49 175 39,95
17.00 167 112 279 96 54 150 53,76
18.30 265 136 401 94 70 164 40,90
20.00 52 41 93 51 9 60 64,52

łącznie 2748 2084 4832 1316 763 2079 43,03
Porównanie ostatnich lat

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
2018 2748 2084 4832 1316 763 2079 43,03

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 20-21 października  2018 r. (dane liczbowe z biura parafialnego)

jaK liCZNie ChODZiMy DO KOśCiOła?

Ukazało się kolejne XVII wydanie kalen-
darza Parafii i Sanktuarium Kalwarii Byd-
goskiej Golgoty XX Wieku na rok 2019. 

Na 16 stronach zawiera dwunastostroni-
cowe kalendarium ilustrowane fotografiami 
z wydarzeń parafialnych oraz trzystronico-
we informatorium o planowanych wydarze-
niach i inicjatywach duszpasterskich. 

W kalendarzu znajdują się również infor-
macje o działaniach grup i wspólnot apo-
stolskich w  parafii. 
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Chrzty 
ja ciebie chrzczę:  
w imię Ojca i syna  
i Ducha świętego

z kancelarii parafialneJ

infOrmacJe

saKraMeNt ChrZtu św.  
sprawowany jest przy udziale wspólnoty parafialnej w czasie nie-
dzielnej Mszy św. 
Dziecko zgłaszają rodzice w Biurze Parafialnym podając kandyda-
tów na chrzestnych, tj. osoby ochrzczone, bierzmowane, praktyku-
jące, mające ukończone 16 lat (małżonkowie muszą być w związku 
sakramentalnym). Zgłaszając dziecko do Chrztu św. trzeba przed-
stawić skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z USC. Kateche-
za odbywa się zwykle przed Chrztem św. w sobotę po Mszy św.  
o 18.30.
Terminy udzielania Chrztu św.: 25. grudnia 2018 r. (nauka 23. 
grudnia) 13, 27 stycznia 2019 r.; 10, 24 lutego; 10, 24  marca; 7, 21 
kwietnia; 12, 26  maja; 9, 23 czerwca; 14, 28 lipca; 11, 25 sierpnia; 
8, 22 września; 13, 27 października; 10, 24 listopada; 8 i 25 (nauka 
23 grudnia) 2019 r. 
Chrzest udzielany jest w niedzielę na  Mszy św. o 15.00 w kaplicy 
lub w kościele (terminy Chrztu św. znajdują się także na str. 2 ka-
lendarza parafialnego na rok 2019).

zmarli 
Błogosławieni, 
którzy umierają  

w Panu

śluby 
ślubuję ci:  

miłość, wierność  
i uczciwość  małżeńską ...

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

pOgrzeb 
Zgłaszając zmarłego należy przedłożyć odpis aktu zgonu z USC.

duszpasterze
• ks. jan andrzejczak,  proboszcz@mbkm.pl
• ks. Krzysztof Buchholz,  krzysztof.buchholz@wp.pl
• ks. tomasz  Budnik,  tomekbudnik@tlen.pl
• ks. Dawid Perlik,  dawidperlik@gmail.com
• ks. wojciech  retman,  recio5@wp.pl
• ks. Piotr wachowski,  wachowskipiotr@op.pl 

biurO parafialne 
Czynne od poniedziałku do piątku od 9.00 do 10.00  
i od 16.00 do 17.00 (oprócz świąt zniesionych),  tel. 52 
323 48 34 (w godzinach urzędowania) oraz 52 323 48 33 
(całą dobę).

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.

Skład ukończono i oddano do druku 17. grudnia 2018 r. Następne  wyda-
nie pisma „Na Oścież” planowane jest w 2019 r.

znaczenie wyrazów 
pOziOmO: [1a] Apel ogłaszający koniec snu [1j] Gorliwy 
zwolennik papieża [3a] Przedmiot [3G] Królowa w stosunku do 
poddanych [5a] Dyżurna u furty w klasztorach [5l] Korona na her-
bach papieskich [7a] Arcykapłan z procesu Jezusa [7K] Dawne 
woskowe źródło światła [9a] Ozdobne ławki w prezbiterium ko-
ściołów [9K] Rataj – patron ulicy na osiedlu Szybowników [11a] 
Rafael – malarz słynnej Madonny [11G] Dawny system rasistow-
ski w RPA [13a] Zapał do działania [13l] Liczne na ramionach 
ośmiornicy [15a] Stan zachwytu związany z wielkim przeżyciem 
[15j] Wielki niezgrabny pojazd.

PiONOwO: [a1] Wspólnota religijna na czele z proboszczem 
[a9] Wyspiarskie państwo koło Madagaskaru [C1] Owad zwany 
bożą krówką [C11] Zeszycik do zapisków [e1] Wejście do miesz-
kania [e7] Naczynie do przechowywania soli [G1] Okres przed 
Bożym Narodzeniem [G10] Wróżba [j1] Dostojnik katolicki [j10] 
Syrop z cukru [l1] Kartka wysyłana z krótką wiadomością [l11] 
Inaczej o szatanie [N1] Jan – malarz współpracujący z Matejką 
[N7] Tytuł kardynała [P1] Polskie włókno syntetyczne [P9] Żona 
Władysława Jagiełły.

Oto szyfr: [(h8*) (D9, j11, C13) (a1, N5, K11, M13, a5, N9, C2) 
(K9, G12, h5, j13); h8* - cyframi rzymskimi liczba z diagramu.

Rozwiązania należy nadsyłać na adres redakcji  lub wrzucać do 
skrzynki „Poczty parafialnej” do 24. lutegO 2019 r. Rozwiązanie 
krzyżówki z poprzedniego wydania brzmiało: 100 lat Z FatiMy 
ku sercu cHrystusa. Prawidłowe rozwiązanie  nadesłała 
Krystyna Bohdan  z Bydgoszczy. Nagroda czeka w zakrystii. Gra-
tulujemy. 

KrZyŻówKa  
świąteCZNa 

OPrACOWAł rASKE WIDIP
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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. 
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infOrmuJemy - zawiadamiamy
2.12.2018 - od tej dnia niedzieli trwa Adwent. Poświęcone opłat-
ki i świece wigilijne rozprowadzane pod hasłem „Wigilijne Dzieło 
Pomocy Dzieciom” są do nabycia w sklepiku i zakrystii.
3.12 - o 19.00, w auli Domu Jubileuszowego, odbyło się spotka-
nie z Krzysztofem Drozdowskim, autorem książki pt. „Tajemnica 
Doliny Śmierci”. Warto odnotować, że  Autor książki opisującej wy-
darzenia sprzed kilkudziesięciu lat, korzysta również z  informacji 
zawartych w cyklu „Ludzie z pomnika” osób zamordowanych w 
Dolinie Śmierci i opisywanych w parafialnym pismie „Na Oścież” 
oraz z książki Krzysztofa Drapiewskiego - naszego parafianina  
„Męczennicy z Doliny Śmierci. cz. I” pod redakcją Hanki Sowińskiej  
wydanej w 2009 roku przez naszą parafię MBKM, Fundację Ocalić 
Pamięć i SITK RP Oddział w Bydgoszczy, w 70. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej. Spotkanie zorganizował Bydgoski Klub Frondy 
i DA Martyria.
9.12 - prowadzono tradycyjną adwentową zbiórkę artykułów spo-
żywczych „Kilogram dla potrzebujących”. Z darów tych przygoto-
wano 140 paczek dla najbardziej potrzebujących parafian.

13.12 - 18.30 - Msza św. odprawiona została w 37. rocznicę 
wprowadzenia w Polsce Stanu Wojennego w intencji ofiar Stanu 
Wojennego oraz internowanych w Zakładzie Karnym w Fordonie.
14.12 - przypadał dzień wspomnienia św. Jana od Krzyża - patrona 
naszego ks. bpa Jana Tyrawy. O 18.00, w Katedrze Bydgoskiej, 
ks. Biskup sprawował Mszę Św. z udziałem księży, zaproszonych 
gości i przedstawicieli naszych parafii.
21.12 – zaplanowano spowiedź adwentową, od 9.00 do 11.00 i po 
południu od 16.00 do 18.30. Do Komunii św. będzie można przy-
stąpić co 20 minut. W święta nie będzie okazji do spowiedzi. 
23.12 - podczas Mszy św. o 11.30-tej harcerze przyniosą do na-
szego kościoła Betlejemskie Światło Pokoju. Po Mszy będzie moż-
na zabrać je do swoich domów.
24.12 – Msze św. „Pasterki” z asystą Żywego Żłóbka odprawione 
zostaną tradycyjnie 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. * Przypada XVI rocznica 
śmierci proboszcza ks. prałata Zygmunta Trybowskiego. Po Mszy 
św. o 18.30 będą modlitwy przy Jego grobie.
26.12 – drugi dzień świętowania Bożego Narodzenia to  wspo-
mnienie św. Szczepana – pierwszego męczennika i dzień modlitw 
za uczelnie katolickie. * Na Mszy św. o 13.00 będzie Żywy Żłóbek.
27.12 – początek parafialnych odwiedzin duszpasterskich – kolę-
dy. Szczegółowe informacje na str. 31 i na bieżąco w ogłoszeniach.
31.12 – o 18.30 - tradycyjna Msza św. dziękczynno-błagalna na 
koniec roku. Ks. Proboszcz złoży sprawozdanie duszpasterskie. 
1.01.2019 – uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi i niedzielny po-
rządek Mszy św., a także obowiązek uczestnictwa we Mszy św.  

* O 18.00 koncert kolęd, poświęcony ks. Zygmuntowi Trybowskiemu. 
Po Mszy św. i koncercie modlitwa przy grobie śp. ks. Zygmunta.
5.01 - o 18.00 w Hali sportowo-widowiskowej „Łuczniczka”, już po 
raz trzeci odbędzie się Koncert Ewangelizacyjny pt. „Betlejem w 
Bydgoszczy” pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski oraz 
ks. Biskupa Jana Tyrawy. Bilety, które są wsparciem charytatywnej 
akcji „Ambasador Miłosierdzia” można nabyć w zakrystii lub w biu-
rze parafialnym. Bilet może być prezentem pod choinkę.
6.01 – uroczystość Objawienia Pańskiego Trzech Króli * Msza 
św. o 13.00 z asystą Żywego Żłóbka i przybyciem „Trzech Króli”. 
* Po wszystkich Mszach św. obrzęd poświęcenia kredy, którą za-
bierzemy do domu, by nasze drzwi wejściowe opisać symbolami 
K+M+B+2018. 
* W Bydgoszczy zaplanowano VI Orszak Trzech Króli. Bydgoski 
Orszak Trzech Króli rozpocznie się Mszą Świętą o 11.00 w ko-
ściele OO. Jezuitów pod przewodnictwem ordynariusza diecezji 
bydgoskiej ks. bp. Jana Tyrawy. Orszak wyruszy sprzed kościo-
ła ok. 12.30 i przejdzie ulicami: Bernardyńską, Zbożowy Rynek, 
Toruńską do Hali Widowiskowo-Sportowej „Łuczniczka”, gdzie 
odbędzie się przedstawienie jasełkowe oraz koncert kolęd. 
Tegoroczny scenariusz orszaku nawiązuje do nauczania Jana 
Pawła II. Trzej Królowie, którzy pochodzą z różnych stron świa-
ta reprezentować będą również trzy pokolenia. Król Afrykański 
będzie przedstawicielem młodego pokolenia, Król Azjatycki bę-
dzie reprezentował ojców rodzin, natomiast Król Europejski jest 
dziadkiem i przedstawicielem pokolenia seniorów. W tym roku 
nasi trzej królowie pojadą na koniach i wielbłądzie. Na zakoń-
czenie orszaku uczestnicy będą mogli poczęstować się specjal-
nie na tę okazję upieczonymi drożdżówkami z serem, które mają 
symbolizować zwyczaj częstowania kolędników szczodrakami.  
Szczegóły na stronie www.orszaktrzechkroli.bydgoszcz.pl
13.01 – uroczystość Chrztu Pańskiego. 
Od 22 do 27.01 - odbędą się Światowe Dni Młodych w Panamie. 
Młodzi z naszej parafii też tam będą.
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 i spe-
cjalne błogosławieństwo w naszej parafii.
23.02 – o 18.30, grupa parafialna Towarzystwa Świętego Wojciecha 
zaprasza do wspólnej modlitwy.
27.02 – przypada V rocznica podpisania przez Ojca Świętego 
Franciszka dekretu o podniesieniu do godności Bazyliki Mniejszej 
naszej świątyni.
6.03 – Popielec i rozpoczyna okres Przygotowania Paschalnego.
Uwaga: Więcej informacji - na bieżąco  - w ogłoszeniach..
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7.01.2019 (poniedziałek) - Albrychta 2, 
1-40; Albrychta 2, 41-55; Licznerskiego 
(domki); Wiszniewskiego 2, 1-18; Wisz-
niewskiego1, 1-30; Teski 2, 1-30; Teski 3
8.01.2019 (wtorek) – Bartłomieja z Byd-
goszczy 7, 1-42; Bartłomieja z Bydgosz-
czy 8, 1-50; Bartłomieja z Bydgoszczy 
4, 1-60; Bartłomieja z Bydgoszczy 10, 
1-50; Bartłomieja z Bydgoszczy 13,1-50; 
9.01.2019 (środa) – Tychoniewicza 4, 
41-80; Tychoniewicza 2, 1-24; Twardzic-
kiego (domki); Tychoniewicza 1, 1-40; 
Tychoniewicza 4,1-40; Nieduszyńskiego 
(domki); 
10.01.2019 (czwartek) –  Nieduszyń-
skiego 20, 1-40; Nieduszyńskiego 18, 
1-16; Kulpińskiego; Nieduszyńskiego 
11, 1 - 36; Łochowskiego 7, 1-37; Krysie-
wiczowej domki;  Krysiewiczowej 2,1-40
11.01.2019 (piątek) –  Łochowskiego 
7, 38-80; Łochowskiego 7, 81-115; Ło-
chowskiego 7, 116-162; Łochowskiego 
4, 1-26; Łochowskiego 4a, 1-24; Ło-
chowskiego 4, 27-61;
12.01.2019 (sobota) –  Łochowskiego 4, 
62-104; Łochowskiego 4, 105-141; Ło-
chowskiego 5, 1-20; Sosnowskiego 1, 
1-20; Łochowskiego 2, 1-60;
13.01.2019 (niedziela) – Łochowskiego 
2, 61-95; Łochowskiego 3, 1-40; Ło-
chowskiego 3, 41-79; 
14.01.2019 (poniedziałek) – Łochow-
skiego 3, 80-119; Łochowskiego 3, 120-
159; Łochowskiego 3, 160-189; Fieldor-
fa Nila 1, 1-39; 
15.01.2019 (wtorek) – Fieldorfa Nila 2, 
1-35; Fieldorfa Nila 2, 36-65; Fieldorfa 
Nila 2, 66-105; Fieldorfa Nila 2,106-129;
16.01.2019 (środa) – Fieldorfa Nila 4, 
1-42; Fieldorfa Nila 4, 43-71; Fieldorfa 
Nila 4, 72-103; Fieldorfa Nila 4, 104-145; 
17.01.2019 (czwartek) – Fieldorfa Nila 
4, 146-175; Sosnowskiego 3, 1 -21; 
Mielczarskiego 4, 1-30; Sosnowskiego 
5, 1-18; Sosnowskiego 4, 1-18; 
18.01.2019 (piątek) – Piórka 1, 1-25; 
Fieldorfa Nila 7, 8, 9 (domki); Piórka 1, 
26-55; Piórka (domki); Mielczarskiego 
1,1-24; Mielczarskiego 2, 1-16; Kleina 
7, 1-37; 
19.01.2019 (sobota) – Kleina 7, 38-79; 
Kleina 7, 80-113; Kleina 7, 114-139; 
Kleina 11, 1-24; 
20.01.2019 (niedziela) – Kleina 5, 1-35; 
Kleina 3 (przedszkole); Kleina 5, 36-69; 
Kleina 4, 1-46; 
21.01.2019 (poniedziałek) – Kleina 4, 
47-81; Kleina 4, 82-124; Kleina 4, 125-
161; Kleina 2, 1-38;
22.01.2019 (wtorek) – Kleina 2, 39-78; 
Fieldorfa Nila 15, 1-56; Fiedlera 1, 1-18; 
Fiedlera (domki); Fieldorfa Nila 11, 1-50;
23.01.2019(środa)–Fieldorfa Nila15,57-88;  

24.01.2019 (czwartek) – Bielawskiego 
1, 1-35; Bielawskiego 1, 36-55; Bielaw-
skiego 2, 1-20; Bielawskiego 2, 21-53;
25.01.2019 (piątek) – Bielawskiego 2, 
54-96; Bielawskiego 2, 97-111; Fieldorfa 
Nila 6, 1-40; Fieldorfa Nila 6, 41-92; 
26.01.2019 (sobota) – Fieldorfa Nila 6, 
93-143; Fieldorfa Nila 6, 144-189; 
Łabendzińskiego 1, 1-36; Łabendziń-
skiego 1, 37-48;
27.01.2019 (niedziela) – Łabendzińskie-
go 2, 1-28; Łabendzińskiego 2, 29-40; 
Łabendzińskiego 4, 1-26; 
28.01.2019 (poniedziałek) – Łabendziń-
skiego 4, 27-72; Łabendzińskiego 4, 
73-102; Stomy (d. Lehmana) 2, 1-32; 
Stomy (d. Lehmana) 2, 33-56; Suchar-
skiego 4, 1-43; 
29.01.2019 (wtorek) – Sucharskiego 4, 
44-84; Sucharskiego 4, 85-125; Suchar-
skiego 4, 126-172; Sucharskiego 4, 173-
200;
30.01.2019 (środa) – Sucharskiego 4, 
201-232; Sucharskiego 2, 1-45; Suchar-
skiego 2, 46-96; Twardzickiego 42; 
31.01.2019 (czwartek) – Twardzickiego 
44; Thommee 1, 1-40; Thommee 1, 41-
75;  Thommee 3, 1-30; 
1.02.2019 (piątek) – Gierczak 4, 1-30; 
Gierczak 13, 1-15; Gierczak 6, 1-18; 
Gierczak 13, 16-50; Gierczak 13, 51-94; 
2.02.2019 (sobota) – Gierczak 13, 95-
120; Kleeberga 3, 1-18; Kleeberga 7, 
1-20; Kleeberga 5, 1-30; 
3.02.2019 (niedziela) – Witeckiego 1, 
1-39; Witeckiego 1, 40-79; Witeckiego1, 
80-114; 
4.02.2019 (poniedziałek) - Witeckiego 2, 
1-40; Witeckiego 2, 41-78; Witeckiego 2, 
79-122; Witeckiego 3, 1-45;
5.02.2019 (wtorek) - Witeckiego 3, 46-
90; Witeckiego 3, 91-131; Bołtucia 8, 
1-20; Gordona, Brzęczkowskiego
6.02.2019 (środa) - Szumana i Wielicza
Raszewskiego (d. Piechockiego); 
Drygałowej oraz  kolęda dodatkowa  
(po uprzednim zgłoszeniu).

uwagi
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. 

• Zawieszony jest również dyżur  „Sta-
łego konfesjonału”.

Początek odwiedzin: 
16.00 – dni powszednie, 
14.00 – soboty,
15.00 – niedziele.

duszpasterskie Odwiedziny 2018/2019

27.12.2018 (czwartek) - Monte Cassino 
1,1-40; Monte Cassino 1, 41-90; Monte 
Cassino 2,1-40; Monte Cassino 2,41-78; 
28.12.2018 (piątek) – Monte Cassino 
4, 1-20; Monte Cassino 3, 1-19; Mon-
te Cassino 4, 21-60; Monte Cassino 5, 
1-40; Monte Cassino 5, 41-80; Monte 
Cassino 6, 1-51; 
29.12.2018 (sobota) – Monte Cassino 6, 
52-91; Brzóski (domki); Monte Cassino 
6, 92-135; Monte Cassino (domki); 
Piwnika Ponurego 4, 1-43; 
30.12.2018 (niedziela) – Piwnika Ponu-
rego 4, 44-76; 1c; Konfederatów Bar-
skich 3, 1-30; Konfederatów Barskich 3, 
31-73; 
2.01.2019 (środa) – Konfederatów Bar-
skich 3, 74-108; Konfederatów Barskich 
4, 1-20; Konfederatów Barskich 7, 1-18; 
Bołtucia 2, 1-59; Bołtucia 2, 60-119;
Bołtucia 4,1-20; Bołtucia 6, 1-20; 
3.01.2019 (czwartek) – Bołtucia 10, 1-45 
Bołtucia 10, 46-80; Wańkowicza 1, 1-38
Wańkowicza 2, 1-55; Wańkowicza 6,1-
30; 
4.01.2019 (piątek) – I piątek miesiąca
Wańkowicza 4, 1-46; Licznerskiego 2, 
1-50; Licznerskiego 4, 1-40; 
5.01.2019 (sobota) – Licznerskiego 6, 
1-21; Teski 1, 1-45; Hoffmana (d. Chło-
dzińskiego) 3, 1-20; Hoffmana (d. Chło-
dzińskiego) (domki i przedszkole); No-
wickiego (domki); Frydrycha (domki);
6.01.2019 (niedziela) – Hoffmana (d. 
Chłodzińskiego) 1, 1-44; Licznerskiego 
8, 1-12; Pawła z Łęczycy, Albrychta 1, 
1-35; Albrychta 1, 36-51; 
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2.09.2018 - o. Ryszard Bortkiewicz (paulin) - kustosz 
Ikony MB Częstochowskiej podczas modlitwy na zakoń-
czenie peregrynacji

7.10.2018 - celebracja jubileuszu XXXV-lecia Parafii i inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Technologiczno- 
Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy pod przewodnitwem ks. bpa Jana Tyrawy 

25.09.2018 - ukazała się książka Krzysztofa Drozdow-
skiego pt. „Tajemnica  Doliny Śmierci. Bydgoszcz-Fro-
don. Droga do prawdy 1939-2018”. (więcej na str. 30)

28.01.2018 - parafialna Schola „Boże Nutki”, w kaplicy pw. św. Michała Archanioła Centrum Onkologii w Bydgoszczy, 
przygotowała oprawę liturgii Mszy św. i wykonała koncert kolęd dla pacjentów
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8.06.2018 - jest parafialnym zwyczajem, że w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa - w dniu szczególnej 
modlitwy o uświęcenie kapłanów, po Mszy św o 18.30 wyrusza procesja do ołtarza na „Bożej roli”. Przy specjalnie 
przygotowanych ołtarzu odbywa się nabożeństwo. Na pierwszym planie idzie poczet sztandarowy chóru „Fordonia”

6.12.2018 - po Mszy św. roratniej dla dzieci przybył do 
kościoła św. Mikołaj i obdarował maluchy słodyczami
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