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Po rocznej przerwie ukazało się nowe 
wydanie „Na Oścież”. 

W „Zamyśleniach” ks. proboszcz Jan pisze  
o najważniejszych wydarzeniach mijającego 
roku 2019. Minione dni i miesiące przyniosły 
wiele radości, a to np. z racji  nietypowego 
rekolekcjonisty wielkopostnego, którym był, 
pierwszy raz w dziejach parafii, ks. bp  Jacek 
Kiciński z Wrocławia. Innym wydarzeniem 
było świętowanie 10-lecia sakry biskupiej 
ks. abpa Jana Pawłowskiego, który na tę 
uroczystość przybył z Rzymu. Były też za-
skakujące zmiany personalne.

Warto przejrzeć treść „Parafialnej kroniki 
roku”, by zauważyć, że umieszczono jedynie 
daty i kilka słów o wybranych wydarzeniach 
o znaczeniu parafialnym, bydgoskim, czy 
diecezjalnym. Bywa, że jednego dnia przy-
pada kilka wydarzeń.

Jest tekst pani Anny o tym, jak niewidzący 
i niedowidzący przeżywają uczestnictwo w 
Misterium męki Pańskiej. 

Jakby „normą” stały się takie wydarzenia, 
jak np. Misterium Męki Pańskiej, Żywy Żłó-
bek, czy dwa odpusty. To wszystko wymaga 
pracy i merytorycznej i organizacyjnej. Nie 
wspomnę o innych stałych celebracjach  
przygotowywanych przez różne grupy i 
wspólnoty parafalne.

Są stałe działy i plan kolędy parafialnej. 
Wszystkim życzę Dobrych Świąt Bożego 
Narodzenia i jeszcze lepszego Roku 2020 

Fred
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Proboszczowskie zamyślenia

Pierwsze dni nowego roku rozpoczęły się 
od pielgrzymki do Panamy na trzydzieste 
czwarte Światowe Dni Młodzieży delegacji 
naszej diecezji pod przewodnictwem ks. 
wikariusza Piotra Wachowskiego.

Wraz z całym Kościołem powszechnym 
dziękowaliśmy Panu Bogu za dar tych 
dni. Młodzi ludzie wrócili z nowymi chary-

zmatami, pragnąc zawierzać miłującemu 
Ojcu młodzież całego świata, aby na 
współczesnych drogach, z odwagą odkry-

wała i wiernie wypełniała swoje życiowe 
i chrześcijańskie powołania. Słowa posłania 
skierowane przez Papieża odczytaliśmy 
jako drogowskaz także dla nas i dla naszej 
parafialnej wspólnoty. 

W minionym roku pod koniec lutego 
przeżywaliśmy piątą rocznicę podjętej przez 
Ojca Świętego Franciszka decyzji o podnie-

sieniu naszej świątyni do godności Bazyliki 
Mniejszej. Dnia 27 lutego odbyły się główne 
uroczystości związane z dziękczynieniem za 
tę papieską nominację. Wieczorną Eucha-

rystię, poprowadził i Słowo Boże wygłosił 
Wikariusz Generalny naszej diecezji ks. pra-

łat dr Bronisław Kaczmarek. Ksiądz Biskup 
Ordynariusz pięć lat temu wydał dokument 
(p. str. 4), w którym czytamy: „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 Byd-

goszczy do godności Bazyliki Mniejszej, 
niniejszym - w myśl postanowień dekretu 
Domus Ecclesiae. De titulo Basilica Minoris 
- ustanawiam warunki jak i dni, w których 
wierni mogą zyskać odpust zupełny. Zatem 
wierni, którzy pobożnie nawiedzą tę świą-

tynię i będą w niej uczestniczyć w świętej 
liturgii lub przynajmniej odmówią modlitwy 
„Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga” pod zwy-

kłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, 
Komunia św. i modlitwa według intencji Ojca 
św.) mogą uzyskać odpust zupełny: w dzień 
wspominający nadanie tytułu i godności 
bazyliki (27 lutego). 

Tuż po tej radosnej rocznicy 6 marca roz-

począł się Wielki Post – czas pokuty, postu, 
wyrzeczeń i modlitwy który zawsze ma słu-

żyć naszemu nawróceniu, ma przygotować 
nasze serca na owocne przeżycie świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego. Jak to mamy 
w zwyczaju w naszej parafii rekolekcje św. 
dla młodzieży akademickiej i dorosłych 
Parafian wyznaczamy zawsze w drugą nie-

dzielę Wielkiego Postu. I tu niespodzianka. 

Święta Bożego Narodzenia będą wówczas, jeśli podobnie
jak Józef uczynimy miejsce na milczenie; jeśli, podobnie jak
Maryja, powiemy Bogu „Oto jestem”; jeśli, podobnie jak Jezus,
będziemy blisko tych, którzy są samotni; jeśli, tak jak pasterze
opuścimy nasze zagrody, aby być z Jezusem. Boże Narodzenie
będzie wówczas, jeśli znajdziemy światło w ubogiej grocie
Betlejem. Nie będzie to Boże Narodzenie, jeśli będziemy szukali
lśniących blasków światła, jeśli napełnimy się prezentami,
obiadami i wieczerzami, ale nie pomożemy przynajmniej jednemu
biedakowi, który przypomina Boga, ponieważ Bóg w Boże
Narodzenie przyszedł ubogi   (Papież Franciszek, )

Niech błogosławieństwo Nowonarodzonego Jezusa dotknie wszystkich Re-
daktorów „Na oścież” i Czytelników i ożywi Wasze życie. Miłosierny, tro-
skliwy i czuły Bóg, który zamieszkał pośród nas, niech chroni i strzeże, 
napełnia serca radością, pokojem i darzy zdrowiem w nowym, 2020 roku. 
Niech te dni będą czasem zbliżenia się do Boga i do drugiego Człowieka, a 
Maryja Nasza Patronka i Matka nich chroni nas od wszelkiego złego i niech 
nam sprzyja - jak modlimy się często - ze Synem Swoim Panna Maryja.

z darem modlitwy ks. proboszcz. Jan Andrzejczak 

Strona 1. okładki - Fragment Obrazu MB Pięknej Miłości z Różą 
po renowacji w 2019 r., fot. Wiesław Kajdasz

BOŻE NARODZENIE I NOWY ROK  2020

cd. na str. 3

Z KONIECZNOŚCI NAJWAŻNIEJSZE
Cieszymy się, że po długim oczekiwaniu pojawia się nowe wydanie parafialnego 

pisma „Na oścież”. Niech mi wolno będzie w krótkim streszczeniu przypomnieć 
najważniejsze wydarzenia zbawcze minionego czasu.
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W tym roku – pierwszy raz w historii parafii 
- rekolekcje poprowadził i im przewodniczył 
Jego ekscelencja Ks. Bp Jacek Kiciński – 
sufragan diecezji wrocławskiej.

Szczegółowy plan nauk i nabożeństw 
rekolekcyjnych jak w poprzednich latach 
wyglądał podobnie. W dni powszednie Msze 
św. z nauka rekolekcyjną o 10.30 i 18.30. 
O 20.00 w kaplicy rekolekcje św. akade-

mickie. Hasłem rekolekcji było wezwanie: 
„W mocy Bożego Ducha, odnowić w sobie 
łaskę wiary”.

W tym roku w diecezji bydgoskiej 7 kwiet-
nia zakończyła się uroczysta peregrynacja 
kopii Cudownego Obrazu. Ikona Matki Bożej 
Jasnogórskiej nawiedziła wszystkie parafie, 
a także m.in. zgromadzenia zakonne, se-

minarium duchowne oraz szkołę katolicką.
Nawiedzeniu towarzyszyło hasło „Matka 

Kościoła” i było związane z dziękczynieniem 
za powstanie diecezji bydgoskiej oraz ze 
szczególną modlitwą o nowe powołania 
kapłańskie i zakonne. Uroczystości po-

żegnalne z udziałem Przewodniczącego 
Konferencji Episkopatu Polski abp. Stani-
sława Gądeckiego, Prymasa Polski abp. 
Wojciecha Polaka, arcybiskupów oraz 
biskupów z wielu polskich diecezji, ducho-

wieństwa, przedstawicieli władz różnych 
szczebli, zaproszonych gości oraz wiernych, 
odbywały się w Bazylice św. Wincentego 
a Paulo w Bydgoszczy. Przewodniczył im 
biskup ordynariusz Jan Tyrawa. Modlitwa 
była również dziękczynieniem za 15-lecie 
istnienia diecezji bydgoskiej.

Podczas homilii abp Jan Romeo Pawłowski 
nazwał Maryję „Wędrowniczką”. Także pol-
scy biskupi i cały naród zaprosili Maryję do 
wędrowania w 1956 roku – kiedy rozpoczy-

nały się przygotowania do 1000-lecia Chrztu 
Polski. Gość z Watykanu przypomniał, że 
od momentu przyjęcia chrztu i postawienia 
na polskiej ziemi krzyża chrystusowego 
na te nadwiślańskie tereny przyszła też 
Maryja, a potem „szła przez wieki, chodziła 
po polskich drogach i bezdrożach, w latach 
chwały i tragedii, wychwalana w majowych 
śpiewach litanii, wspominana i obecna w tylu 
sanktuariach i kapliczkach przydrożnych”.

Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski przy-

pomniał także, że Maryja przyszła do 
15-letniej zaledwie diecezji bydgoskiej i wę-

drowała w pielgrzymim trudzie od 1 września 
ubiegłego roku, a była przyjmowana wszę-

dzie tam, gdzie upływa codzienność wielu 
z nas, rodząc dobro i nawrócenia…

Wielki Post to zawsze dla naszej parafii 
wyjątkowy czas Bożych Łask. Nabożeństwa 
Drogi Krzyżowej, Gorzkie Żale, Wielki Ty-

dzień, Triduum sacrum, noc konfesjonałów 
to wielkie duchowe przeżycia których do-

świadczamy każdego roku. I sama Pascha. 
Zmartwychwstanie Pańskie. Podniosłe 
celebracje, żałoba Wielkiego Piątku, świę-

conka gromadząca w świątyni nawet niewie-

rzących, grób Pański, adoracje i wszystkie 
inne religijne praktyki i zwyczaje powodują, 
że Święta te, to najważniejszy Czas Bożych 
Łask w całym roku. 

Tuż po Wielkanocy wracały w pamięci 
po dziesięciu latach historyczne zdarzenia:

„Ojciec święty Benedykt XVI mianował 
Nuncjuszem Apostolskim ks. Prałata Jana 
Romeo Pawłowskiego, kapłana naszej 
bydgoskiej diecezji, wynosząc go jednocze-

śnie do godności Arcybiskupa tytularnego 
sejneńskiego. Konsekracja biskupia przewi-
dziana jest w Bydgoszczy i tu radosna wia-

domość - w naszym Sanktuarium – dnia 30 
kwietnia. Głównym konsekratorem będzie 
kardynał Tarcisio Bertone SDB, Sekretarz 
Stanu Stolicy Apostolskiej”. 

Dziś Ksiądz Arcybiskup jest jednym z naj-
bliższych współpracowników Ojca św. i stoi 
na czele sekcji Sekretariatu Stanu Stolicy 
Apostolskiej, której podlegają wszystkie wa-

tykańskie placówki dyplomatyczne na świe-

cie, czyli nuncjatury apostolskie. Cieszymy 
się, że po dziesięciu latach, w rocznicę swej 
sakry, ksiądz Arcybiskup udzielił młodzieży 
naszej parafii Sakramentu Bierzmowania, 
dziękując Bogu za dziesięć lat posługi Bi-
skupiej. Głównym celebransem uroczystości 
był ksiądz Arcybiskup, który zaprosił na 
uroczystość znamienitych Gości. 

Uroczystości miały miejsce we wtorek 30. 
kwietnia 2019 roku o 18.30. 

Witając wszystkich zebranych, proboszcz 
parafii Matki Bożej Królowej Męczenników 
odczytał skierowane na tę okazję słowa 
Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka oraz 
ordynariusza diecezji bydgoskiej bp. Jana 
Tyrawy, który był nieobecny ze względu na 
wcześniej zaplanowane zajęcia.

W uroczystościach z okazji 10. rocznicy 
przyjęcia sakry biskupiej uczestniczyli: abp 
Stanisław Gądecki, abp Józef Kowalczyk, 
bp Andrzej Suski, bp Józef Szamocki, abp 
nominat Tymon Tytus Chmielecki, duchowni 
i zaproszeni goście.

Tradycyjnie czas wielkanocny kończy się 
w liturgii Kościoła niedzielą Najświętszej 
Trójcy i następującą po uroczystości cele-

bracją Bożego Ciała z oktawą. 
W tym roku dowiedzieliśmy się, że w na-

szej parafii nastąpią zmiany personalne. 
I tak: dekretem Księdza Biskupa diecezji, 
ksiądz Krzysztof Buchholz, tutejszy wielolet-
ni wikariusz z dniem 22 czerwca 2019 roku 
zostaje odwołany ze stanowiska wikariusza 
naszej parafii i Diecezjalnego Duszpasterza 
Młodzieży Akademickiej Diecezji Bydgoskiej 
i mianowany proboszczem parafii Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy. 
Ksiądz Krzysztof pożegnalną Mszę św. od-

prawił w naszej parafii dnia 21 czerwca 2019 
roku w piątek o 18.30. W imieniu Parafian 
ks. Proboszcz podziękował księdzu Krzysz-

tofowi za jego wieloletnią, gorliwą posługę 
w naszej wspólnocie parafialnej i wszystkie 
dobre dzieła, które za jego przyczyną po-

wstały w naszym Sanktuarium. 

Jednocześnie z serca życzyliśmy ks. 
Krzysztofowi obfitości łask Bożych, opieki 
Matki Najświętszej w proboszczowskiej po-

słudze w nowej parafii. Na miejsce księdza 
Krzysztofa powołany został ks. Tomasz 
Klafetka, dotychczasowy wikariusz parafii 
Wniebowzięcia NMP i Świętych Apostołów 
Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku. 

Po wakacjach związanych zawsze z pa-

rafialnymi pieszymi pielgrzymkami na Jasną 
Górę i dekanalną pielgrzymką po parafiach 
fordońskich przyszedł czas, by przypo-

mnieć sobie, że: równo rok temu 1.IX.2018 
roku od godzin popołudniowych gościliśmy 
w murach naszej Bazyliki Królową Polski, 
Jasnogórską Panią przybywającą do nas 
w znaku Kopii Obrazu Czarnej Madonny. 
Powitaliśmy Ją godnie w obecności 24 
Polskich Biskupów na czele z Księdzem 
Prymasem Polski, naszym Ordynariuszem 
Księdzem Biskupem Janem Tyrawą i dele-

gacjami wszystkich parafii naszej diecezji. 
Po całonocnej modlitewnej adoracji i czu-

waniu przy Maryi przychodziliśmy na nie-

dzielną Mszę św., by nasze intencje polecić 
Chrystusowi przez Jej przyczynę. Minął rok 
i dalej 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? 

Pierwszego września w gronie Parafian 
o 21.00 na Apelu Jasnogórskim dziękowali-
śmy Maryi za tamte wydarzenia i prosiliśmy 
o Jej Matczyne błogosławieństwo dla nas 
i naszych rodzin.

Tradycyjnie w połowie września zaprosili-
śmy do Sanktuarium Matki Boskiej Królowej 
Męczenników - Golgoty Bydgoskiej i Kalwarii 
XX wieku wszystkich diecezjan na dorocz-

ną uroczystość odpustową ku czci naszej 
Patronki. Program odpustu poprzedzony 
uroczystymi modlitwami był następujący: 

W piątek 13 września br. o 18.30 Mszę 
świętą z procesją fatimską wokół sanktu-

arium – celebrował ksiądz Krzysztof Ne-

storuk SDB Dyrektor Collegium Salesianum 
w Bydgoszczy.

W sobotę 14 września br. o 17.00 prze-

żywaliśmy VIII Bydgoską Drogę Krzyżową 
w Dolinie Śmierci organizowaną przez ka-

tolickie stowarzyszenia, organizacje i wspól-
noty diecezji bydgoskiej. Rozpoczęcie Drogi 
Krzyżowej nie w kościele a przy wejściu do 
Doliny Śmierci. 

18.30 Msza św. połączona z adoracją 
Krzyża Świętego - celebrował ksiądz Woj-
ciech Janusiewicz – wikariusz parafii św. 
Mateusza w Bydgoszczy.

 Po Mszy św. w nawiązaniu do wydarzenia 
„Polska pod Krzyżem” adoracja i uwielbienie 
Krzyża Świętego które w godzinach wieczor-
nych potrwały do północy.

Uroczystości Wielkiego Odpustu Kal-
waryjskiego w naszym Sanktuarium roz-

poczęły się 15. września br. w niedzielę 

cd. na str. 4

cd. ze str. 2
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o 13.00. Uroczystą Mszę św. sprawował 
i homilię wygłosił ks. dr Artur Pukownik, 
prefekt Collegium Marianum z Pelplina. Na 
ten Sanktuaryjny Odpust zaprosiliśmy całą 
Diecezję Bydgoską.

Istniał w naszej Bazylice pewien zwyczaj 
obchodów odpustu parafialnego związane-

go z tytułem kościoła: Matki Boskiej Królowej 
Męczenników, który od założenia parafii 
obchodzony jest w dniu jej ustanowienia, 
tj. 7. października 1983 roku. W tym roku 
z okazji XXXVI rocznicy powstania naszej 
parafii główne uroczystości odpustowe i 
Mszę św. o 18.30. prowadził ks. dr Dariusz 
Sobczak – Dyrektor Chóru Prymasowskiego 
i wykładowca Prymasowskiego Wyższego 
Seminarium Duchownego w Gnieźnie. 

Dzień odpustu, to dla naszych Parafian 
okazja do modlitwy, wdzięczności Bogu za 
wszystkie nasze spotkania z Chrystusem, 
od początku istnienia Kościoła, a także 
wyjątkowa okazja do zyskania odpustu zu-

pełnego (p. poniższy Dekret), który możemy 
ofiarować za nas samych, albo za naszych 

bliskich zmarłych.
Z okazji wspomnienia liturgicznego Matki 

Bożej Różańcowej odbyło się poświęcenie 
Różańców dla dzieci przygotowujących się 
do Pierwszej Komunii.

Na zakończenie tego skróconego spra-

wozdania z minionego roku warto zazna-

czyć, że w ostatnich latach nasza Parafia 
zmniejszyła się o około 5 tysięcy Parafian. 
Powstały dwie nowe parafie. Pierwsza pw. 
Św. Jana Pawła II przy ul. Bydgoskich Olim-

pijczyków 11 i druga parafia pw. Św. Fausty-

ny przy ul. Ks. Zygmunta Trybowskiego 3.  
Mimo, że parafia jest mniejsza i obsza-

rowo i liczbą mieszkańców, to jednak nie 
obserwujemy znaczącego obniżenia ilości 
osób korzystających z posługi sakramental-
nej w naszej świątyni. To cieszy i zachęca 
kapłanów tu pracujących do jeszcze więk-

szego wysiłku, aby nasze Sanktuarium było 
nadal żywym Sacrum, żywą i promieniującą 
łaską Bożą Bazyliką i miejscem stałej ado-

racji Krzyża Chrystusowego.
ks. proboszcz Jan

Z KONIECZNOŚCI NAJWAŻNIEJSZE
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Od 19. lat na terenie Doliny Śmierci 
w Fordonie [por. przypis (1)] odbywa się 
Misterium Męki Pańskiej. W tym roku, jak 
przekazała mi Mariola Ciesielska, autorka 
scenariusza i główny reżyser, w przygotowa-

nie inscenizacji tego niezwykłego wydarze-

nia zaangażowanych było około 400 osób. 
Możliwość obejrzenia w plenerze, w formie 
teatralnej ostatnich dni z życia Jezusa, 
przyciąga tłumy ludzi, przyjeżdżających 
z różnych stron województwa kujawsko-

-pomorskiego, a nawet całej Polski. Jako 
mieszkanka Fordonu wielokrotnie uczest-
niczyłam w tym wydarzeniu, odkrywając za 
każdym razem nowe treści. Zachęcałam 
również innych do przyjścia, obejrzenia 
i zaczerpnięcia czegoś dla siebie. Ponieważ 
pracuję z uczniami z dysfunkcją wzroku, im 
także chciałam umożliwić doświadczenie 
niezwykłości Misterium. W pracy kateche-

tycznej staram się pokazywać żywy Kościół 
na różne sposoby, dawać szansę poznania 
jego bogactwa i darów tak, by młodzież 
mając tę wiedzę i doświadczenie sama 
mogła poszukiwać w nim swojego miejsca 
i zadania. Żeby w tym Kościele mogła do-

świadczyć  miłości Boga. 
Działania przeze mnie podejmowane 

wpisują się w praktykę katechetyczną sto-

sowaną od lat w Kujawsko-Pomorskim Spe-

cjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej 
i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy. 
Program aktywnego przeżywania roku litur-
gicznego zapoczątkował tu śp. ks. Benon 
Kaczmarek i kontynuuje go jego następca 
ks. Piotr Buczkowski wraz z katechetami. 
Próbując przybliżyć dzieciom i młodzieży 
wydarzenia z życia Jezusa zachęcamy ich 
do wspólnego i aktywnego uczestnictwa 
we mszy świętej odprawianej na terenie 
Ośrodka. Podczas spotkań eucharystycz-

nych, uczniowie mogą czytać czytania, 
śpiewać psalm, służyć przy ołtarzu czy też 
pomóc przy oprawie muzycznej. Zgodnie 
z kalendarzem roku liturgicznego dajemy im 
także możliwość doświadczenia wspólnoty 
Kościoła podczas nabożeństw różańco-

wych, Rorat, drogi krzyżowej, gorzkich żali, 
nabożeństw majowych i czerwcowych, 
organizowanych również w tym miejscu. 
Elementem aktywnego przeżycia Triduum 
Paschalnego zaczyna stawać się, od paru 
lat, udział w  fordońskim Misterium.

Wiedząc, że w to dzieło zaangażowa-

nych jest mnóstwo młodych ludzi, posta-

nowiłam wybrać się na nie także z grupą 
moich uczniów. 

Przed jakim wyzwaniem stanęłam? Trze-

ba sobie wyobrazić ogromny pagórkowaty 
teren, na którym odgrywane są poszcze-

gólne sceny. Tłumnie zebrana widownia 
w wyznaczonych taśmami sektorach, 
stojąca ponad dwie godziny na skarpach 
i górkach okalających miejsce wydarzeń. 
I w takich właśnie okolicznościach znajduje 
się nagle osoba, która nie widzi, pragnąca  

BLIŻEJ

 N. 509/2014/ Bp          Bydgoszcz 15 września 2014 r. 

 Dekret  
o możliwości uzyskania  

odpustu zupełnego  
w Bazylice Królowej Męczenników 

w Bydgoszczy
 

W związku z dekretem Kongregacji Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów  wyda-

nym w dniu 27 lutego 2014 r. podnoszącym 
kościół pw Matki Boskiej Królowej Męczen-

ników w Bydgoszczy do godności Bazyliki 
Mniejszej, niniejszym -  w myśl  postanowień 
dekretu Domus Ecclesiae. De titulo Basilica 
Minoris - ustanawiam warunki jak i dni, w 
których wierni mogą zyskać odpust zupełny. 

 Zatem wierni, którzy pobożnie nawiedzą 
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 uświęcają-

cej, Komunia św. i modlitwa według intencji 
Ojca św.)  mogą uzyskać odpust zupełny: 
• w rocznicę poświęcenia Bazyliki  

(7 października)
• w dzień liturgicznego święta tytułu ko-

ścioła (15 września),
• w uroczystość świętych Apostołów Pio-

tra i Pawła (29 czerwca) 
• w dzień wspominający nadanie tytułu  

i godności bazyliki (27 lutego)
• jeden raz w roku w dzień ustalony przez 

Ordynariusza miejsca (25 marca )
• jeden raz w roku w dzień wybrany  

dowolnie przez każdego wiernego
Dekret wchodzi w  życiu w dniu uroczystej 

inauguracji funkcjonowania bazyliki mniej-
szej tj. 15 września 2014 r.                          

Ks. Bp Jan Tyrawa  

Ordynariusz Diecezji

dokończenie ze str. 3

Tablica pamiątkowa, na frontonie kościoła parafialnego informująca o nadaniu mu tytułu Bazyliki Mniejszej, której 
poświęcenia 15. września 2014 r. dokonał Prymas Polski ks. abp Wojciech Polak 
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doświadczyć czegoś duchowego, podobnie 
jak inni ... . Jak to możliwe? „Każde wyda-

rzenie o charakterze teatralnym, filmowym 
składa się z dwóch uzupełniających się 
warstw: wizualnej i dźwiękowej. Nie mając 
dostępu do któregoś z tych komponentów 
nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć 
danego dzieła…” (2). Zatem jedynym spo-

sobem na przeżycie czegoś przez uczniów 
z problemami wzrokowymi i danie im moż-

liwości jak najpełniejszego odbioru całego 
Misterium jest to, by spocząć na trawie 
i wsłuchiwać się uważnie w dialogi aktorów, 
muzykę i opisy odgrywanych scen, szeptane 

do ucha przez opiekuna, obrazujące co ak-

tualnie dzieje się podczas poszczególnych 
aktów. Audiodeskrypcja (3) tworzona tutaj 
na żywo ogranicza się raczej do informacji, 
jakie czynności wykonują na scenie główne 
postaci. Ani czas, ani duża odległość od 
aktorów nie daje szansy na bardziej dokład-

ny opis sytuacji … . Przeżywanie Triduum 
Paschalnego w pigułce, w otwartym terenie, 
wymaga skupienia i uwagi, choć warunki 
ku temu nie są sprzyjające. Niewidomemu, 
jak wyjaśnia podróżniczka Hanna Pasterny, 
sama będąc osobą, która nie widzi, trudno 
bowiem oddzielić te chciane dźwięki i słowa 
od słyszanych mimochodem rozmów stoją-

cych obok sąsiadów, od dźwięków związa-

nych z przyrodą (4).  Misterium, to nowe, 
cenne doświadczenie dla osób z dysfunkcją 
wzroku, uznałam, że niestety zbyt trudne 
w odbiorze. Na kilka lat zrezygnowałam 
z kolejnych prób uczestnictwa z uczniami. 
Jednakże oni sami często powracali do tego 
wydarzenia w rozmowach.

Wśród odgrywających Misterium jest 
wielu moich znajomych, przyjaciół ob-

sadzonych w rolach głównych, ale i tych 
drugoplanowych, w których nie wypowiada 
się żadnego słowa, stanowiąc niejako tło 
wydarzeń z życia Jezusa. Odgrywają oni 
mieszkańców Jerozolimy, Jerycha, Betanii 

i innych miast wspo-

minanych w Biblii. 
Słysząc ich rela-

cje z doświadczeń 
zdobytych w ten 
sposób, postano-

wiłam zapropono-

wać uczniom taką 
formę przeżywania 
Misterium. Miałam 
przeświadczenie, 
że umożliwi im to 
bycie bl iżej naj-
ważniejszych dla 
naszej wiary wyda-

rzeń. W ten sposób, 
w tym roku już po 
raz trzeci uczest-
niczyliśmy w Mi-
sterium jako ,,sta-

tyści”, odgrywając 
rolę mieszkańców 
Jerozolimy. 

Zanim pojawi-

liśmy się ,,na pla-

nie” ,  czyn i l iśmy 
p r z y g o t o w a n i a 
w zakresie wyglą-

du zewnętrznego 
każdego z nas. Od 
organizatorów usły-

szeliśmy konkretne 
wskazówki doty-

czące stroju, który 
powinien w miarę 
możliwości jak naj-
dokładniej odzwier-
ciedlać realia epoki. 

Zaczynając od obuwia - najlepsze byłyby 
sandały, gdyż klimat Palestyny jest gorący 
i suchy… . Z racji chłodnej pogody w Nie-

dzielę Palmową, kiedy odbywa się Misterium 
w Fordonie, nie zdecydowaliśmy się jeszcze 
na tak profesjonalne podejście. Jeżeli chodzi 
o resztę garderoby zbliżonej do tej, która 
noszona była w czasach Jezusa, zapew-

nili ją nam organizatorzy. Obowiązkowe 
było  nakrycie głowy - zarówno dla kobiet, 
zasłaniające ich włosy i uszy, jak również 
dla mężczyzn. Założyliśmy sięgające do 
ziemi szaty z długimi rękawami, które za-

pewne w tamtym klimacie chroniłyby nas 
przed oparzeniami słonecznymi i piaskiem. 

Ubrani w stroje z epoki Jezusa, pozbawieni 
okularów, telefonów komórkowych i innych 
elementów garderoby niepasujących do 
realiów, udaliśmy się na miejsce spektaklu. 
Najpierw było to jedno z czterech ognisk 
rozpalonych na terenie Misterium. Potem, 
specjalnie dla naszej grupy przygotowa-

ny stół i ognisko z postawionym nad nim 
kociołkiem, co miało obrazować gospodę 
jerozolimską. W niej serwowaliśmy dania 
żydowskie, przygotowane wcześniej przez 
uczniów i nauczycieli ze Szkoły Branżowej 
o profilu kucharz z Ośrodka Braille’a w Byd-

goszczy. Na stole mieliśmy podpłomyki (5), 
sos czosnkowy, miętowy, falafele z ciecie-

rzycy (6), humus (7), a w kociołku gulasz 
z ciecierzycy. Myślę, że również te osoby, 
które włączyły się w to dzieło poprzez goto-

wanie, mogły być przez to bliżej Misterium 
życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. 
Tym zaś, którzy próbowali naszych potraw 
dało niebywałą szansę wczucia się w at-
mosferę przeżywanych świąt żydowskich. 

Bezcenne stawały się te momenty, kiedy 
jako mieszkańcy miasta zbieraliśmy się np. 
przy pałacu Piłata. Tam musieliśmy najpierw 
zdecydować jaką rolę odegramy - za, czy 
przeciw Jezusowi? Ci, którzy opowiedzieli 
się jak większość za ukrzyżowaniem Jezu-

sa, musieli z całym przekonaniem krzyczeć 
z tłumem „Ukrzyżuj Go”, „Uwolnij Baraba-

sza”. Wiem, że był to jeden z trudniejszych 
momentów dla niektórych uczniów, obo-

jętnie jaką opcję wybrali. Podobnie scena 
biczowania, gdzie jako tłum staliśmy blisko 
miejsca, gdzie żołnierze znęcali się nad 
Jezusem, zadając Mu kolejne razy biczami. 
Osoby, które nie widzą mogły wówczas usły-

szeć dźwięki uderzeń. Aktorzy odgrywający 
rolę żołnierzy mieli do dyspozycji „bicze” 
wykonane z tkaniny zamoczonej w czerwo-

nej farbie, co dawało efekt zakrwawionych 
miejsc na ciele biczowanego (8).  Poza tym 
słyszeliśmy jęki Jezusa i obelgi rzucane 
w Jego stronę przez legionistów (9). Jedna 
z uczennic napisała później, że nie mogła 
pojąć, jak wiele wycierpiał Jezus z miłości 
do człowieka. Poruszyła ją ta scena, było jej 
żal umęczonego Chrystusa… .

Kiedy szliśmy za Jezusem niosącym 
poprzeczną belkę od krzyża, wchodziliśmy 
pomiędzy widzów, odgrywając dalej swoją 
rolę. Z perspektywy osoby niewidomej wy-

dawałoby się to bez znaczenia, a jednak dla 
niektórych były to chwile budzenia się ich 
tożsamości chrześcijańskiej. Mogli odpowie-

dzieć sobie na pytanie jakim jestem chrze-

ścijaninem? Czy jestem gotowy odważnie 
wyznawać wiarę? A może się jej wstydzę?

Idąc na ,,Golgotę’’ (10) wsłuchiwaliśmy 
się w przejmujące dźwięki muzyki i ostat-
nich dialogów Jezusa z Dobrym Łotrem, 
Maryją i umiłowanym Janem. Po twarzach 
naszych wychowanków widać było, że 
dzieje się w nich coś ważnego. Z ,,Golgoty’’ 

cd. na str. 6
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schodziliśmy w milczeniu do swoich miejsc, 
„domów”, do czynności dnia codziennego, 
podobnie jak dwa tysiące lat temu miesz-

kańcy Jerozolimy.
W scenariusz Misterium, pomiędzy wy-

darzenia dotyczące Triduum Paschalnego, 
wpleciony jest zawsze jakiś temat przewod-

ni. W tym roku była to „Przyjaźń”, ukazana 
w relacji Jezusa do trójki rodzeństwa z Beta-

nii (11): Łazarza, Marty i Marii oraz relacji do 
swoich uczniów i w ogóle człowieka. Dodany 
był również wątek współczesny, zwracają-

cy uwagę na wartość prawdziwej, trwałej, 
choć czasem trudnej przyjaźni. W zeszłym 
roku oprócz doświadczenia Tajemnicy 

Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa, 
przeżywaliśmy prawdę zawartą w słowach 
obietnicy Jezusa: „Nie zostawię was”. 
Jeszcze długo po Misterium uczniowie wra-

cali do tego zdania jako dającego nadzieję, 
pocieszenie w trudnych chwilach. Dwa lata 
temu natomiast dotykaliśmy tematu „Ecce 
Homo” (12), próbując zobaczyć Jezusa 
bardzo nam bliskiego, tak bardzo ludzkiego, 
przeżywającego to wszystko co znane jest 
każdemu człowiekowi, oprócz grzechu. 
Tematy zawarte w kolejnych tytułach Miste-

rium są niezwykle ważne, bo ukazują różne 
sfery życia człowieka, w których Bóg chce 
uczestniczyć. 

Pełniejsze przeżywanie tego wydarze-

nia przez uczniów, którzy mają problemy 
wzrokowe jest możliwe nie tylko dzięki przy-

chylności Marioli Ciesielskiej i odpowiedzial-
nego za całość ks. Krzysztofa Buchholza 
ale również nauczycieli i wychowawców, 
którzy są ich przewodnikami. Potrzebne 
jest tutaj wsparcie zarówno w bezpiecznym 
poprowadzeniu po nierównym terenie, jak 
również w opowiadaniu o tym, co dzieje się 

w miejscach, gdzie aktualnie odgrywana jest 
scena. Idealnie byłoby, gdyby każdy uczeń 
miał przy sobie osobę, która pełniłaby rolę 
audiodeskryptora. Innym rozwiązaniem 
byłoby skorzystanie z profesjonalnego 
sprzętu do audiodeskrypcji, używanego np. 
w kinach. System audioguides daje możli-
wość usłyszenia w słuchawce głosu osoby 
opisującej obraz. Obecność odpowiedniej 
ilości opiekunów jest niezwykle ważna, gdyż 
daje każdemu uczniowi możliwość „obejrze-

nia dotykiem” z jego pomocą scenografii po 
zakończonym przedstawieniu. To bardzo 
cenne ze względu na walory poznania kul-
tury i zwyczajów zarówno żydowskich jak 
i rzymskich. Umożliwia poznanie warsztatu 
tworzenia scenografii w teatrze i pozwala 
lepiej zrozumieć to, co działo się podczas 

Misterium.
I tak, wchodząc na scenę „Wieczernika”   

(13) uczeń, który nie widzi, dowiaduje się, że 
Jezus z uczniami podczas Ostatniej Wiecze-

rzy siedział przy niskim stole, na ułożonych 
na podłodze poduszkach i dywanach (14).  
Dotykając naczyń poznaje, że wykonane 
były z gliny. Scena w pałacu Piłata staje 
się mu bliższa, gdy może podejść np. do 
misy, w której Piłat po wydaniu wyroku umył 
ręce, mówiąc: „Nie jestem winny krwi tego 
Sprawiedliwego. To wasza rzecz.” (15).   
Bardzo wymowny gest, który bez dodatko-

wego wyjaśnienia nie będzie odpowiednio 
zrozumiany.

Będąc w miejscu biczowania jeden 
z uczniów zapytał, czy mógłby spróbować 
nieść belkę krzyża. Czyż nie jest to najlepszy 
sposób odczucia przez osobę niewidomą 
całej drogi krzyżowej? Uczeń ten rzeczy-

wiście z pomocą innych wziął na swoje 
ramiona belkę, a na głowę włożono mu 
koronę cierniową, którą wcześniej dokładnie 
„obejrzał” dłońmi. Niesamowite doświadcze-

nie, jak twierdził.

Jak tłumaczy Hanna Pasterny: „Świat 
bez obrazów to również świat, w którym trud-

niej wytłumaczyć niektóre pojęcia ze świata 
wiary” (16).  Stąd ciągłe moje poszukiwania 
właściwego języka, oddającego Prawdę 
o wydarzeniach paschalnych. W mojej 
pamięci na całe życie pozostaną obrazy 
i związane z tym emocje po obejrzeniu filmu 
„Pasja”, Mela Gibsona. Przejmujące sceny 
biczowania i całej Drogi Krzyżowej przed-

stawione w filmie miały niezwykły wpływ 
na moją wiarę. Ale jak te treści przekazać 
komuś, kto nie widzi? Mam nadzieję, że 
podejmowane przeze mnie próby pomogą 
przybliżyć tę Tajemnicę. 

Dotykiem „obejrzeliśmy” scenografię 
Grobu Jezusa i miejsca ukrzyżowania. 
Uczniowie mogli tam objąć pionową belkę 

krzyża, czy wziąć do ręki gwoździe. W Miste-

rium, w którym uczestniczyliśmy, aktor gra-

jący Jezusa nie jest przybijany gwoździami 
lecz jego ręce przywiązane są sznurem, a  
stopy opierają się na drewnianej podpórce. 
Z kolei zatrzymując się przy scenie imitującej 
fragment świątyni jerozolimskiej, uczniowie 
mieli możliwość poznania sposobu czytania 
ksiąg żydowskich. Podchodzili do pulpitu, 
na którym położone były dużych rozmiarów 
zwoje księgi Starego Testamentu. Roz-

wijali je, brali w dłonie wskaźnik tzw. Jad 
(17), który przesuwali po pergaminie od 
prawej do lewej strony, gdyż w taki właśnie 
sposób zapisany jest tekst hebrajski Biblii. 
Słabowidzący poznawali przy tej okazji 
zapis powiększonego tekstu w języku he-

brajskim. W tym samym miejscu można 
było natknąć się również na Menorę (18) 
dużych rozmiarów. I tu znowu była okazja do 
poznania kultury i historii narodu wybranego. 
Dla uczniów, którzy słabo widzą, była ona 
widoczna z daleka, dla większości jednak 
konieczne byłoby dodatkowe wyjaśnienie 
na mniejszym, możliwym do „obejrzenia” 

cd. ze str. 5
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dłońmi modelu. Tu musiał wystarczyć opis 
słowny.

Młodzież mogła w tym roku „obejrzeć” 
dom Łazarza, w zeszłym roku dom Zache-

usza (19). W zbudowanym na potrzeby 
Misterium domostwie można było odnaleźć 
niski stół, na nim gliniane naczynia pełne 
tradycyjnych dań żydowskich. Na podłodze 
dało się zauważyć miękkie siedzenia służą-

ce mieszkańcom. Mogliśmy doświadczyć tej 
przestrzeni i poczuć się gośćmi bohaterów 
wspomnianych na kartach Ewangelii. 

Dla mnie najbardziej wzruszającym 
momentem była sytuacja, kiedy przyprowa-

dziłam uczniów do aktora grającego Jezusa. 
Niewidomy uczeń wyciągnął wtedy ku Nie-

mu ramiona, przytulił się do Niego, jakby 
przeżywał rzeczywiste spotkanie z żywym 
Chrystusem. Aktor ten, choć przedstawienie 
już się skończyło, odpowiedział na to czułym 
gestem objęcia i ucałowania w czoło. Po-

ruszająca scena, z tego co wiem, nie tylko 
dla mnie i dla ucznia. Przejęty i wzruszony 
tą otwartością i sposobem przeżywania wy-

darzeń był również odgrywający rolę Jezusa 
Łukasz Nowacki. 

Patrząc z perspektywy osób z dysfunk-

cją wzroku, dla głębszego zrozumienia 
całości wydarzenia jakim jest Misterium 
Męki Pańskiej potrzeba trzech elementów. 
Pierwszym z nich jest poznanie przestrzeni, 
w której odbywa się akcja Misterium. A więc 
spacer z przewodnikiem po tym terenie, 
zaznajomienie z topografią, „obejrzenie” 
dotykiem scenografii. Po drugie, audiode-

skrypcja podczas Misterium dostępna dla 
każdego indywidualnie. Mam nadzieję, że 
w kolejnych latach będzie możliwe skorzy-

stanie z słownego opisu zdarzeń, przeka-

zanego poprzez fale radiowe, dostępnego 
dla każdego chętnego. W takim wariancie 
mogłoby to pomóc w odbiorze również wielu 
osobom starszym, które stojąc z daleka 
nie dostrzegają wszystkiego co dzieje się 
na scenach. I w końcu katecheza mista-

gogiczna (20), czyli wyjaśnienie znaczenia 
poszczególnych gestów, zwyczajów (21).  
Wszystkie te elementy dają pełniejszy ob-

raz tego, co przeżywał w ostatnich dniach 
Jezus, również tego co chcieli przekazać 
odbiorcom organizatorzy Misterium, by 
przybliżyć nas do Tajemnicy… .

Na podstawie doświadczeń w przeży-

waniu Misterium Męki Pańskiej w Fordonie, 
wydaje się być zasadne skorzystanie z po-

jęcia znanego nam z poezji Mickiewicza - 
„różnofarbny” - na określenie piękna świata 
wokół nas, w jego wielowymiarowości. Na 
to ciekawe pojęcie zwrócił uwagę ks. Piotr 
Buczkowski (22) widząc w nim możliwość 
wyrażenia tego, czym jest świat doświad-

czany przez niewidomych. Świat to zapach, 
smak, emocje, temperatura, dźwięk… A wie-

lu ludziom wydaje się, że świat jest tym co 
widzimy… (23) 

Mam nadzieję, że te kilka refleksji 
i wspomnień będzie dla niejednego czy-

telnika zachętą do wybrania się w kolejne, 
XX Misterium Męki Pańskiej w Fordonie, by 
również doświadczyć całym sobą spotkania 

z Nim. Z kolei tym, którzy nie mają trudności 
związanych ze wzrokiem, artykuł ten po-

może lepiej zrozumieć świat, w którym żyją 
osoby z problemami w tym zakresie.
Przypisy: 
1. Dolina Śmierci - miejsce masowego mordu 

i jednocześnie grobu mieszkańców Bydgoszczy 
i okolic wymordowanych jesienią 1939 r. przez 
członków pomorskiego oddziału Selbstschutzu 
oraz SS-manów z oddziału Einsatzkommando 
16. Fordońska „Dolina Śmierci” jest najwięk-
szą mogiłą zbiorową na terenie Bydgoszczy, 
a zarazem stanowi najbardziej znany symbol 
martyrologii mieszkańców miasta.  Znajduje się 
na osiedlu Bohaterów w bydgoskiej dzielnicy 
Fordon. Stanowi malowniczy wąwóz w Zboczu 
Fordońskim, na terenie Nadwiślańskiego Parku 
Krajobrazowego. https://pl.wikipedia.org/wiki/
Dolina_%C5%9Amierci_(Bydgoszcz), (dostęp: 
10.05.2019);

2. Por. Monika Zabrocka, „Audiodeskrypcja w 
programach dla dzieci – audiodeskrypcja szcze-
gólna” s. 252;

3. Audiodeskrypcja  to technika, która dzięki do-
datkowym opisom słownym udostępnia odbiór 
wizualnej twórczości artystycznej oraz pozwala 
osobom niewidomym poznawać widzialny do-
robek kulturalny z zakresu sztuki plastycznej, 
teatralnej, scenicznej i filmowej. Podczas au-
diodeskrypcji opisywane są ważne, znaczące 
informacje wizualne takie jak: język ciała, wyraz 
twarzy, przebieg akcji, sceneria, kostiumy. 
Zwięzłe, obiektywne opisy scen pozwalają 
osobie niewidomej podążać za rozwijającym 
się wątkiem historii oraz usłyszeć i zrozumieć 
co dzieje się na scenie, ekranie, obrazie./ http://
www.audiodeskrypcja.pl , (dostęp: 10.05.2019);

4. Por. Monika Białkowska, Bóg w ciemności, Bóg 
w ciszy, „Przewodnik Katolicki”, nr 37/2017;

5. Najstarsza forma chleba, rodzaj prymitywnego 
pieczywa w postaci małego placka przygoto-
wanego z mąki i wody bez użycia drożdży oraz 
pieczonego na żarze. https://pl.wikipedia.org/
wiki/Podp%C5%82omyk (dostęp:10.05.2019);

6. Smażona w głębokim tłuszczu kulka z ciecierzy-
cy, często również z bobu czy fasoli z dodatkiem 
cebuli, czosnku, pietruszki, kolendry, kuminu, 
kardamonu, cynamonu czy chilli. Tak naprawdę 
skład zależy od tego, kto falafel przygotowuje 
i w różnych miejscach smakują one inaczej. Jest 
to chyba najpopularniejsza wegańska alterna-
tywa kebabu w picie. https://fashionvoyager.pl/
kuchnia-zydowska-w-izraelu-hummus-i-falafele/, 
(dostęp: 10.05.2019);

7. Pasta z ugotowanej ciecierzycy, tahini (pasta 
sezamowa), gniecionego czosnku, oliwy i soku 
z cytryny. Wszystko delikatnie doprawione. 
Często z dodatkiem chilli. Smakuje świetnie 
jako przekąska. https://fashionvoyager.pl/kuch-
nia-zydowska-w-izraelu-hummus-i-falafele/, 
(dostęp:10.05.2019);

8. Realia historycznego biczowania były dużo 
bardziej drastyczne. Narzędzia biczowania 
były różne i zmieniali je w trakcie egzekucji. 
Rózgi, kije, bicze. Te ostatnie to było narzędzie 
okrutne; na końcu rzemiennych pasków albo 
łańcuszków były przymocowane kawałki kości, 
metalu, kulki z ołowiu, a nawet metalowe haczyki. 
Bicze oplatały ciało, żłobiły je i rozszarpywały.  
Por: o. Leonard Głowacki, OMI, https://naszdzien-
nik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/181329,biczowa-
nie-pana-jezusa.html, (dostęp: 10.05.2019);

9. Żołnierze  legionu-podstawowej i największej 
jednostki taktycznej armii rzymskiej złożonej 
przede wszystkim z ciężkozbrojnej piechoty. Od-
powiednik współczesnej dywizji. https://pl.wiki-
pedia.org/wiki/Legionista, (dostęp: 10.05.2019);

10. Wzgórze znajdujące się nieopodal  Jerozolimy, 
gdzie dokonywano egzekucji na skazańcach. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Golgota, (dostęp: 
10.05.2019);

11. W czasach biblijnych wieś pod tą nazwą, albo 
- ze względu na znajdujący się tam dom, a 
później grób św. Łazarza - Lazarium. W Betanii 
mieszkały też Marta i Maria goszczące Jezusa. 
Znajdowała się przy południowo-wschodnim 

zboczu Góry Oliwnej, w pobliżu Jerozolimy (ok. 
2,7km).  https://pl.wikipedia.org/wiki/Al-Ajzarijja, 
(dostęp: 10.05.2019);

12. Słowa „oto Człowiek” miał wypowiedzieć Piłat 
ukazujący Chrystusa ludowi żydowskiemu. 
Motyw w sztuce chrześcijańskiej – wykorzystany 
na plakacie Misterium w 2017 roku obraz Adama 
Chmielewskiego- przedstawiający ubiczowa-

nego Chrystusa w koronie cierniowej.  https://
pl.wikipedia.org/wiki/Ecce_homo, (dostęp: 
10.05.2019);

13. Wieczernik to miejsce, w którym miała miejsce 
Ostatnia Wieczerza. Tam również schronili 
się apostołowie podczas męki. Tutaj Zmar-
twychwstały spotykał się z uczniami. Sala na 
Górze stała się świadkiem narodzin Kościoła 
podczas wylania Ducha Świętego. Również po 
wniebowstąpieniu kamienna średniowieczna 
posadzka gościła członków pierwszych wspól-
not chrześcijańskich po wniebowstąpieniu. 
http://www.parafia.radzionkow.pl/www/index.
php?option=com_content&view=article&id-

=420:miejsce-ostatniej-wieczerzy-wieczernik
-ziemia-wita&catid=38:aktualnoci&Itemid=93, 
(dostęp: 10.05.2019);

14. Por.  h t tps : / /p l .a le te ia .org/2017/05/08/
archeolodzy-odkryli-co-spozywano-podczas-
ostatniej-wieczerzy/, (dostęp:10.05.2019);

15. Mt 27,24b;
16. Monika Białkowska, Bóg w ciemności, Bóg w 

ciszy, „Przewodnik Katolicki”, nr 37/2017;
17. Jad z hebr. „ręka”, to pałeczka z zakończeniem 

w kształcie dłoni ułatwiająca wskazywanie i 
czytanie fragmentów Tory, gdyż według tradycji 
żydowskiej nie wolno dotykać świętego zwoju 
ręką ludzką. Wykonywany jest ze srebra, kości 
słoniowej lub drewna. https://pl.wikipedia.org/
wiki/Jad_(judaizm), (dostęp: 10.05.2019);  

18. Świecznik; według tradycji żydowskiej, symboli-
zuje płonący krzew, który ujrzał Mojżesz (Wj 3,1 
nn.) Sześć ramion symbolizuje świat widzialny 
stworzony w sześć dni, siódmy, środkowy pień 
menory, dopełniając szóstkę w siódemkę, jest 
symbolem świętej Obecności Boga.  https://
religie.wiara.pl/doc/1530537.Menora, (dostęp: 
10.05.2019);

19. Zwierzchnik celników, człowiek bardzo bogaty. 
Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to 
jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był 
niskiego wzrostu… Po spotkaniu z Jezusem 
rozdaje majątek tym, których skrzywdził. Zob. 
Łk 19,1-10, Por. https://www.deon.pl/224/
art,383,do-grzesznika-poszedl-w-goscine-

-lk-19-1-10.html, (dostęp:10.05.2019);
20. Katechezy mistagogiczne, w pierwszych wiekach 

chrześcijaństwa, miały miejsce bezpośrednio 
po udzieleniu sakramentów inicjacji chrześci-
jańskiej: chrztu, bierzmowaniu i Eucharystii. Ich 
zadaniem było wyjaśnianie neofitom znaczenia 
przyjętych sakramentów i wskazywanie na prak-

tyczne konsekwencje, jakie wynikały z nich dla 
życie we wspólnocie chrześcijańskiej. Por. Kazi-
mierz Misiaczek SDB, Mistagogia w katechezie, 
w: https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/
km_mistagogia_wk.html, (dostęp: 10.05.2019);

21. Por. Ks. Piotr Buczkowski, Audiodeskrypcja w 
kościele?, Oko nr 61 III /2017;

22. Kapłan diecezji bydgoskiej,  diecezjalny duszpa-

sterz osób niewidomych, katecheta w K-P SOSW 
Nr 1 w Bydgoszczy;

23. Por. Magdalena Gill, Każdy człowiek to oryginał 
nie do podrobienia, Tygodnik Bydgoski, 28 
listopada 2017;

Sceny z XIX Misterium, foto Wiesław Kajdasz (2X).

O autorce: 

Anna Myszko - szczęśliwa żona od 15 lat, 
mama 3 dzieci; od 15 lat katechetka w K-P 
SOSW nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy; 
tyflopedagog, formująca się w Ruchu 
Światło-Życie; zaangażowana w działania 
Stowarzyszenia Komunii Małżeństw…
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PARAFIALNA KRONIKA ROKU (1)
STYCZEŃ 2019
1. stycznia 2019 to Nowy Rok - doroczna uroczystość Świętej 
Bożej Rodzicielki Maryi i Światowy Dzień Modlitw o pokój w ży-

ciu narodów i społeczeństw, w naszych rodzinach. * Przypadała 
82 rocznica urodzin (1937) śp. księdza prałata Zygmunta 
Trybowskiego. Z tej okazji Stowarzyszenie Muzyczne - Chór 
„Fordonia”, wraz z Zespołem Pieśni Dawnej Fresca Voce 
z Młodzieżowego Domu Kultury 5 w Fordonie, zorganizowały 
noworoczny i urodzinowy koncert kolęd.

6.01 – w Uroczystość Objawienia Pańskiego, Mszę św. o 13.00 
ubogaciła asysta Żywego Żłóbka. W Bydgoszczy przeszedł VI 
i XI (w Warszawie) Orszak Trzech Króli pod hasłem „Odnowi ob-

licze ziemi”. Warto dodać, że Orszak Trzech Króli (2019) prze-

szedł ulicami 752 miejscowości w Polsce i 22 poza jej granicami. 
(więcej na str. 22)

17.01 - rozpoczęły się XXXIV Światowe Dni Młodzieży w Panamie 
pod hasłem „Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie 

według słowa twego!”. Również z naszej parafii i diecezji wraz 
z księdzem Piotrem wyruszała grupa młodych na Światowe Dni 
Młodzieży do Panamy. Relacje z wydarzeń w Panamie na bie-

żąco publikowane były na młodzieżowym profilu facebook’owym 
4don4LORD i w formie korespondencji ks. Piotra do parafian.

LUTY 2019
3.02 –przypadało (tym razem w niedzielę) wspomnienie św. 
Błażeja. Po Mszach św. o 8.30 i 18.30 udzielano błogosławień-

stwa św. Błażeja - patrona osób chorych na gardło.

7.02 – zakończyły się odwiedziny duszpasterskie - kolęda. 
Złożone w czasie kolędy ofiary przeznaczono m.in. na sfinanso-

wanie prac remontowych w parafii.

11.02 – przypadało liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi 
Panny z Lourdes. połączone z obchodami Światowego Dnia 
Chorych. W naszym kościele Mszę Świętą z Sakramentem 
Namaszczenia i ze specjalnym nabożeństwem dla chorych 
sprawowano w sobotę 9.02.br o 10.00. 

15.02 - zmarł ojciec Zdzisław Pałubicki, znany polski jezu-

ita i misjonarz, krzewiciel Miłosierdzia Bożego. W maju skoń-

czyłby 84 lata. W 2014 roku głosił w naszej parafii Misje św. 

poświęcone Miłosierdziu Bożemu. Wszystkich, a szczególnie 
Czcicieli Miłosierdzia Bożego prosimy o modlitwę za spokój 
Jego duszy.

19.02 - Biskup ordynariusz Jan Tyrawa powierzył ks. Dawidowi 
Perlikowi funkcję egzorcysty diecezjalnego.

21.02 - Mszą świętą o 18.30 w kościele rozpoczęto wieczór 
ewangelizacyjny z modlitwą o uzdrowienie, który prowadziła 
Maria Vadia, świecka ewangelizatorka z USA.

27.02 - przypadała V rocznica decyzji Ojca Świętego Franciszka 
o podniesieniu naszej świątyni do godności Bazyliki Mniejszej. 
Wszystkie Msze św. w środę 27 lutego sprawowane były 
w Bazylice według porządku z dnia powszedniego. Główne 
uroczystości odbyły się w łączności z Eucharystią o 18.30, 
której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. prałat dr Bronisław 
Kaczmarek - Wikariusz Generalny naszej diecezji. Przy okazji 
warto wspomnieć, że Ksiądz Biskup Ordynariusz pięć lat temu 
wydał dokument, na podstawie którego tego dnia wierni mogą 

zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (dla przypo-

mnienia treść Dekretu zamieszczono na str. 4). * W komunika-

tach duszpasterskich podano komunikat, żeWyższe Seminarium 
Duchowne Diecezji Bydgoskiej zamierza stworzyć Izbę Pamięci 
Męczenników z obecnych terenów naszej diecezji. W związku 
z tym ks. Rektor zwraca się z prośbą o przekazywanie wszel-
kich pamiątek związanych z męczennikami, kapłanami i świec-

kimi, którzy złożyli ofiarę życia i krwi, czy to w czasie II Wojny 
Światowej, czy też później. Osoby mogące wspomóc to dzie-

ło proszone są o kontakt z Wyższym Seminarium Duchownym 
Diecezji Bydgoskiej.

MARZEC 2019
1.03 - obchodzono Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”. Tego dnia towarzyszyła nam pamięć i modlitwa za 
bohaterów naszej Ojczyzny. Po wieczornej Mszy Świętej odśpie-

wano hymn „Boże, coś Polskę”, zawierzając przyszłość Polski 
Bożej opiece.

5.03 - po Mszy św. o 18.30 w domu parafialnym odbyło się spo-

tkanie Sejmiku Parafialnego (Parafialnej Rady Duszpasterskiej) 
poświęcone głównie sprawom bieżącym i celebracjom związa-

nych ze zbliżającym się Wielkim Postem. 
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6.03 – 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. * Tego dnia obowiązywał post ścisły, który 
obejmuje wiernych między 18. a 60. rokiem życia i polega na 
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, jednorazowym po-

siłku do syta oraz na dwóch skromnych posiłkach w ciągu dnia. 
* Ofiary złożone na tacę w środę popielcową przeznaczono na 
działalność samarytańską Hospicjów w: Bydgoszczy, Złotowie 
i Sępólnie Krajeńskim. * Nabożeństwa wielkopostne odprawiano 
wg następującego porządku: Drogę Krzyżową dla dzieci w piąt-
ki 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 neokatechume-

nalna zapraszała rano o 6.15 do modlitwy brewiarzowej Laudesy 
od poniedziałku do piątku w domu duszpasterskim. * W całej 
bydgoskiej Diecezji, w ramach wielkopostnej jałmużny, była pro-

wadzona akcja zbiórki środków na dokończenie budowy szkoły 
w Czadzie, gdzie pracuje misjonarz z naszej diecezji ks. Jakub 
Szałek.

7.03 - o 18.30 rozpoczęło się w kaplicy Seminarium Odnowy 
Wiary, które w formie rekolekcji trwało 6 tygodni. Polecane było 
osobom, które pragnęły pogłębić swoje życie duchowe, rozpo-

znać w sobie dary Ducha Świętego i odkryć piękno modlitwy 
z Pismem Świętym. Seminarium zorganizował Ks. Dawid.

10.03 – przypadała I Niedziela Wielkiego Postu. Wielki Post to 
czas spowiedzi św. wielkanocnej, której odbycie w naszej diece-

zji dokumentuje się specjalnymi kartkami.

13.03 – to dzień VI. rocznicy wyboru papieża Franciszka. 
Posługę Ojca Świętego otoczyliśmy naszą modlitwą podczas 
wszystkich Mszy Świętej sprawowanych w naszej Bazylice.

17.03 - II Niedziela Wielkiego Postu przypomniała, że w Kościele 
w Polsce obchodzimy „Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności 
z Misjonarzami”. Jej hasło: „Misjonarze mocą Ducha”, podkre-

ślało prawdę, że misje są sprawą wiary, a głoszenie Ewangelii 
dokonuje się dzięki łasce Bożego Ducha. Była sposobność, by 
modlitwą i darem serca wesprzeć Kościół w krajach misyjnych. 
W ten sposób wyrażaliśmy braterską solidarność z 2004 polski-
mi misjonarkami i misjonarzami, którzy głoszą Ewangelię i dają 
świadectwo miłości Boga i bliźniego w 99 krajach misyjnych. * 
W naszej Bazylice o 14.00 odprawiono Mszę św. dla Wspólnoty 
Ruchu Światło Życie, a po niej była Droga Krzyżowa w Dolinie 
Śmierci.

24.03 – od III Niedzieli Wielkiego Postu trwały rekolekcje wiel-
kopostne dla dorosłych i dla młodzieży akademickiej, które pod 
hasłem „W mocy Bożego Ducha, odnowić w sobie łaskę wiary” 
prowadził ks. bp Jacek Kiciński (klaretyn) z Wrocławia. * 

25.03 – w uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzo-

no również Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego. Uroczyste podjęcie dzieła modlitwy za nie-

narodzonych odbyło się podczas Mszy Świętej o 8.30. * Tego 
dnia przypadała też XV Rocznica powstania naszej diecezji.

KWIECIEŃ 2019
1.04 – rozpoczęły się rekolekcje szkolne dla młodzieży Zespołu 
Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego i Szkoły Podstawowej nr 17 
z ul. Fieldorfa „Nila” (d. Berlinga).

4.04 – 26 lat temu (1993), w Niedzielę Palmową, ukazało się 
pierwsze wydanie pisma parafialnego „Na Oścież”, którego,  do 
tej pory, ukazało się 229 wydań.

7.04 - o 16.00 w Bazylice św. Wincentego a Paulo podczas 
uroczystej Eucharystii zakończyliśmy Peregrynację Kopii 
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Diecezji Bydgoskiej. 
Uroczystościom przewodniczył Biskup Ordynariusz, a homi-
lię wygłosił abp Jan Pawłowski. Na zakończenie Obraz został 
przekazany Archidiecezji Poznańskiej. * Diecezjalna wspólnota 
Radia Maryja, po Mszy św. o 13.00, prowadziła nabożeństwo 
drogi krzyżowej w Dolinie Śmierci. * Przeprowadziliśmy wielko-

postną akcję charytatywną „Kilogram dla potrzebujących”. Do 
koszy przy wejściach do świątyni zbierane były dary, z których 
przygotowano paczki dla ubogich na święta wielkanocne.

9.04 – odbyło się spotkanie Sejmiku Parafialnego poświęcone 
przygotowaniom do Wielkanocy. 

12.04 - z naszej Parafii, po Mszy Świętej o 21.00 wyruszyli 
uczestnicy IX Ekstremalnej Drogi Krzyżowej (EDK), której droga 
(wiodąc różnymi trasami, trasa Zielona EDK nazwana została 
im. ks. Zygmunta Trybowskiego.) to ok. 50 km wyznaczonymi 
szlakami ze stacjami Drogi Krzyżowej. Warto przy okazji przy-

pomnieć, że na drogę wyszło kilkaset osób, zaś liderem EDK 
Bydgoszcz jest od początku ks. Wojciech Retman. 

14.04 – to Niedziela Palmowa i rozpoczął się Wielki Tydzień. 
Uroczyste poświęcenie palm miało miejsce przed każdą Mszą 
św., zaś sumę parafialnąo 8.30, z udziałem Wspólnot Drogi 
Neokatechumenalnej, poprzedziła uroczysta procesja z palma-

mi od grobu ks. Prałata Zygmunta do świątyni. * Wystawiono 
XIX Misterium Męki Pańskiej pt. „Przyjacielu” w Dolinie Śmierci 
o 16.00 i o 20.00 z udziałem kilkunastu tysięcy wiernych.

17.04 – w Wielką Środę przypadała wielkanocna spowiedź świę-

ta, która trwała od 9.00 do 11.00 i od 16.00 do 18.30. Spowiadali 
zaproszeni kapłani, a z daru łaski skorzystało wielu parafian i go-

ści.

18.04 – Wielki Czwartek – ks. proboszcz Jan Andrzejczak prze-

wodniczył uroczystej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej z udziałem 
wszystkich 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.

19.04 – Wielki Piątek – o 15.00 odprawiono tradycyjną Drogę 
Krzyżową w Dolinie Śmierci, a w nabożeństwie wzięło udział kil-
kuset wiernych. * Liturgii Męki Pańskiej o 18.30 przewodniczył 
nasz wikariusz ks. Tomasz Budnik, a zakończyła ją procesja do 
Grobu Pańskiego i złożenie Pana Jezusa w grobie. Po liturgii 
odprawiono nabożeństwo Gorzkich Żali w wykonaniu naszego 
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 naszej bazylice w ramach ogol-
nopolskiej akcji duszpasterskiej - „Noc konfesjonałów”.

20.04 – Wielka Sobota – przez cały dzień trwała Adoracja 
Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim i o wyzna-

czonych godzinach święcenie pokarmów * O 20.00 rozpoczę-

to Liturgię Wigilii Paschalnej - Tajemnicy Zmartwychwstania 
Chrystusa - z procesją rezurekcyjną, której przewodniczył ks. 
Dawid Perlik.

21.04 – Zmartwychwstanie Pańskie - Wielkanoc – celebrację 
rozpoczęto o 7.00 procesją i Mszą św. Poranka Wielkanocnego 
(p. foto).

22.04 – Poniedziałek Wielkanocny - był dniem modlitw za wspól-
notę uczelni katolickich. 

PARAFIALNA KRONIKA ROKU (2)
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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.

30.04 – o 18.30 miała miejsce podniosła uroczystość X-lecia świę-

ceń biskupich ks. abpa Jana Pawłowskiego z udziałem zacnych 
gości: arcybiskupów (m.in. ks. abpa Stanisława Gądeckiego – 
przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski), biskupów,  
księży, członków wszystkich wspólnot Apostolskich działających 
w parafii i gości, pocztów sztandarowych i głównego celebran-

sa – Księdza abpa Jubilata Jana. Dziś Ksiądz Arcybiskup jest 
jednym z najbliższych współpracowników Ojca św. Franciszka 
i stoi na czele Sekcji Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, 
której podlegają wszystkie watykańskie placówki dyplomatycz-

ne na świecie, czyli nuncjatury apostolskie. Było naszą wiel-
ką radością, że po dziesięciu latach - w rocznicę swej sakry - 
ksiądz Arcybiskup, wraz z bpem Józefem Szamockim udzielił 
Sakramentu Bierzmowania 85 młodym osobom naszej parafii. 
* To również był dzień św. Wojciecha (uroczystości przeniesio-

ne z uwagi na konkurencję dni oktawy Wielkanocy) i patronalne 
święto Towarzystwa Świętego Wojciecha i Braci z parafialnej 
grupy tego Towarzystwa.

MAJ 2019
Od 1.05 – przez cały maj odprawiano nabożeństwa majowe 
w kościele 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. 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 
świętych odnawiano Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego.

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

13.05 – wspomnienie NMP Fatimskiej i dzień XXXVIII 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). 

26.05 – grupa 82 dzieci klas trzecich przystąpiła do I Komunii  
św. podczas Eucharystii sodprawianej o 10.00.

CZERWIEC 2019
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.

2.06 – przypadało XI Święto Dziękczynienia (I niedziela czerw-

ca) Bożej Opatrzności za wszelkie otrzymane dobrodziejstwa. 
Po Mszach św. zbierano ofiary do puszek na budowę Świątyni 
Bożej Opatrzności w Warszawie.

8.06 – siódmy raz wyruszyła z naszej bazyliki jednodniowa 
piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia 
Chorych w Topolnie. Pielgrzymkę prowadził nasz wikariusz ks. 
Tomasz Budnik. W pielgrzymce wzięło udział około 80 osób.

13.06 – II tegoroczny Dzień Fatimski celebrowano Mszą św. 
i procesją z Różańcem dookoła kościoła. 

16.06 – Ks. kanonik Roman Jakubowski, emerytowany kapłan 
naszej diecezji, który od dwóch lat pomaga nam w posłudze 
konfesjonału i Eucharystii z okazji 50 rocznicy Sakramentu 
Kapłaństwa odprawił w naszej bazylice o 18.30 dziękczynną 
Mszę św. Po nabożeństwie czerwcowym udzielił kapłańskiego 

błogosławieństwa i rozdał pamiątkowe obrazki. 

19.06 – o 18.30 tegoroczny neoprezbiter, ks. Jakub Fotin odpra-

wił w naszej bazylice Mszę św. tzw. sekundycję.

20.06 – to uroczystość Bożego Ciała. Procesja z Najświętszym 
Sakramentem przeszła tradycyjnie do czterech ołtarzy. Trasa 
wiodła ulicami parafii: Bołtucia, Fiedlera, Fieldorfa Nila (d. 
Berlinga), Kleina, Albrychta i Wańkowicza. Przy pięknej pogo-

dzie asystowała jej orkiestra dęta i wzięło w niej udział kilka ty-

sięcy wiernych. 

22.06 - dekretem Księdza Biskupa Ordynariusza, ksiądz 
Krzysztof Buchholz, nasz długoletni wikariusz, został odwoła-

ny ze stanowiska wikariusza naszej parafii oraz Diecezjalnego 
Duszpasterza Młodzieży Akademickiej Diecezji Bydgoskiej 
i mianowany proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Bydgoszczy, a 21 czerwca Ksiądz Krzysztof odprawił 
w naszej parafii pożegnalną Mszę św. o 18.30. Dziękowaliśmy 
księdzu Krzysztofowi za jego przykładną, wieloletnią, gorliwą 
i pełną oddania posługę w naszej wspólnocie parafialnej oraz 
wszystkie dobre dzieła, które za jego przyczyną powstały w na-

szym Sanktuarium i życzyliśmy obfitości łask Bożych, opieki 
Matki Najświętszej w proboszczowskiej posłudze w nowej para-

fii. Na miejsce księdza Krzysztofa powołany został ks. Tomasz 
Klafetka, dotychczasowy wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP 
i Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku.

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

27.06 – przypadało uroczyste zakończenie oktawy Bożego 
Ciała. Po Mszy św. 18.30 przeszła procesja do czterech ołtarzy 
ustawionych wokół kościoła zakończona poświęceniem wian-

ków i ziół oraz błogosławieństwem małych dzieci.

28.06 – 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. 

29.06 – to uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. 
Nasza świątynia jest Bazyliką Mniejszą - świątynią papieską, 
której przysługują nadane przywileje, w tym możliwość uzyska-

nia odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (spowiedź, ko-

munia św., modlitwa za Ojca św.) w określone dni, którym jest 
też uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. * Przypadało 
wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. 
Po Mszy o 7.00 nabożeństwo do Niepokalanego serca NMP 
z wystawieniem Najświętszego Sakramentu do 8.30.

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 peniten-

tów o stałych godzinach z wyjątkiem sobót.

LIPIEC 2019
1.07 – wyruszyła 40. pielgrzymka piesza z parafii św. Mikołaja 
(Fordon) do Chełmna, w której uczestniczyła grupa parafian. 

2.07 – rozpoczęły się prace związane z wymianą nawierzchni 
wokół kościoła. 05/07/19

3.07 –  Biskup ordynariusz Jan Tyrawa mianował z dniem 3 lipca 
ks. Piotra Wachowskiego - naszego wikariusza - diecezjalnym 
duszpasterzem młodzieży akademickiej.
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13.07 - to trzeci Dzień Fatimski z Mszą św. o 18.30 i procesją z 
Różańcem dookoła kościoła.

Od 21.07 do 1.08 – trwała XXIV Piesza Pielgrzymka Promienista 
w Grupie Biało-Żółtej na Jasną Górę. Równolegle – w tym sa-

mym terminie - z bydgoskiej katedry wyruszyła XV Diecezjalna 
Pielgrzymka Piesza, z Akademicką Grupą Przezroczystą.

Od 21 do 28.07 – trwał XX Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. 
Zarówno 21. jak i 28. lipca, po każdej Mszy św. nastąpiło poświę-

cenie pojazdów takich jak: samochody, motocykle, quady i ro-

wery. MIVA Polska zaprosiła wszystkich kierowców do udziału 
w akcji „1 grosz za 1 km szczęśliwej jazdy” na środki transportu 
dla misjonarzy.

Od 22. do 29.07 – trwała Dekanalna Pielgrzymka między para-

fiami Fordonu. Trasa pielgrzymki wiodła w 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.

SIERPIEŃ 2019
1.08 – gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej kilkudziesię-

cioosobową grupę pielgrzymów pieszych z Gdańska udających 
się na Jasną Górę.

13.08 – o 18.30 odprawiono wieczorną Mszę św. a po niej IV 
nabożeństwo 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”.

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 wa-

kacje oraz prosiliśmy o dalszą opiekę nad nami. 

27.08 - po wieczornej Mszy św. odbyło się spotkanie Sejmiku 
Parafialnego.

WRZESIEŃ 2019
1.09 – przypadała I rocznica, goszczenia w naszej Bazylikce 

Królowej Polski, Jasnogórskiej Pani przybywającej do nas 
w Kopii Obrazu Czarnej Madonny. Z tej okazji odprawiono 
o 21.00 uroczysty Apel Jasnogórski, by podziękować Maryi za 
tamte wydarzenia.

Ofiary zbierane w naszej świątyni w pierwszą niedzielę miesią-

ca przeznaczaliśmy dotąd na finansowanie obiadów dla dzieci 
i młodzieży naszej parafii. W ostatnim czasie zmiany systemowe 
w naszej Ojczyźnie znacząco zmniejszyły obszar biedy wśród 
najmłodszego pokolenia. Nie chcąc rezygnować z charytatyw-

nych działań naszej parafii postanowiono dalej, jak dotąd wspie-

rać dzieci. Tym razem będą to młodzi ze Świetlicy Środowiskowej 
„Kącik”, prowadzonej dla dzieci z Fordonu przez Siostry 
Zakonne Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy 
przy ul. Piekary 14, a także dzieci polskie na Ukrainie w parafii 
w Przemyślanach prowadzonej przez Księży Salezjanów.

7 i 8.09 – w wigilię i święto Narodzenia NMP w Bydgoskiej 
Katedrze odbyły się uroczystości odpustowe ku czci NMP Matki 
Pięknej Miłości – Patronki naszej diecezji. 7 września o 18.00 
rozpoczęła się uroczystość konsekracji odnowionego Ołtarza, 
poświęcenia odrestaurowanego prezbiterium i organów kate-

dry. Zaś 8 września Msze Święte w Sanktuarium Matki Bożej 
Pięknej Miłości sprawowano o zwykłej porze, tj. o: 8.00, 9.30, 
11.00 i 12.30.

Od 13 do 15.09 - trwało Triduum Wielkiego Odpustu 
Kalwaryjskiego.

13.09 – Mszę świętą celebrował i V procesją fatimską prowa-

dził ks. Krzysztof Nestoruk SDB Dyrektor Collegium Salesianum 

w Bydgoszczy (poniższe foto, z lewej).

14.09 – o 16.30 odprawiona została VII Bydgoska Droga 
Krzyżowa w Dolinie Śmierci organizowana przez katolickie 
stowarzyszenia, organizacje i wspólnoty diecezji bydgoskiej, 
a o 18.30 odprawiona została Msza św. połączona z adoracją 
Krzyża Świętego, którą celebrował ks. Wojciech Janusiewicz – 
wikariusz parafii św. Mateusza w Bydgoszczy (powyższe foto, w 
środku, z prawej obok ks. Wojciecha jest tegoroczny nasz prak-

tykant ks. kleryk Dariusz Lipiński).

15.09 – o 18.30 uroczystości Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego 
w naszym Sanktuarium zakończyła uroczysta Msza św., którą 
odprawił ks. dr Artur Pukownik (powyższe foto, z prawej), prefekt 
Collegium Marianum z Pelplina. * Przypadała zarazem trzecia 
niedziela września, w którą Kościół w Polsce obchodzi Dzień 
Środków Społecznego Przekazu. Przypominała nam obowią-

zek modlitwy za pracowników środków przekazu i wspierania 
mediów katolickich. Modliliśmy się też za redaktorów naszego 
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pisma parafialnego „Na oścież”.

29.09 – 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 odpowiedzie-

li na to wezwanie przygotowano pamiątkowe błogosławieństwa.

PAŹDZIERNIK 2019
Od 1.10 – przez cały miesiąc odprawiano Nabożeństwa 
Różańcowe dla dorosłych codziennie o 18.00, a dla dzieci w po-

niedziałki, środy i piątki o 17.30. * Otwarto nową Księgę Intencji 
Mszalnych na rok 2019_2020. Intencje można zamawiać tylko 

w biurze parafialnym w godzinach urzędowania. Warto pamiętać, 
że modlitwa z racji rocznic ślubnych, czy też w różnych potrze-

bach 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. 

5.10 – o 18.00 sprawowana była Msza św. z okazji uroczystości 
odpustowych w parafii św. Faustyny. Przypomnijmy, że kaplica 
mieści się przy ul. Ks. Z. Trybowskiego 3 na Osiedlu Eskulapa. 

6.10 – na Mszy św. o godz. 10:00 młodzież klas ósmych Szkoły 
Podstawowej wraz z Rodzicami złożyła deklaracje pragnienia 
rozpoczęcia przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. * 
Podczas Mszy św. o 11.30 poświęcono różańce dzieciom klas 
trzecich – przygotowującym się do I Komunii św. * O 13.00 
sprawowana była w naszej Bazylice Msza św. na rozpoczęcie 
nowego roku akademickiego Uniwersytetu Technologiczno-
Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Uniwersytet 
działa na terenie naszego dekanatu. Jest naszym zaszczy-

tem gościć na Mszy św. Władze Uniwersytetu, przedstawicieli 
Senatu, przedstawicieli Władz Dziekańskich i Administracyjnych. 
Dotychczas uroczystości takie miały miejsce w kościele pw. 
Świętej Trójcy w Bydgoszczy, a w tym roku - po raz kolejny - 
witaliśmy Władze Uniwersytetu w naszej parafii, polecając opie-

ce Bożej studentów, pracowników naukowych, dydaktycznych 

i administracyjnych w nowym roku akademickim. 

7.10 – świętowaliśmy doroczny odpust ku czci Patronki Parafii 
Matki Bożej Królowej Męczenników i XXXVI rocznicę powstania 
parafii. Głównej Mszy św. odpustowej o 18.30. przewodniczył ks. 
dr Dariusz Sobczak – Dyrektor Chóru Prymasowskiego i wykła-

dowca Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego 
w Gnieźnie.

13.10 – przeżywano XIX Dzień Papieski pod hasłem „Wstańcie, 
chodźmy!” oraz VIII Karoliadę Bydgoską. Świętowanie rozpoczę-

ła (o 13.00) Msza św. w parafii św. Józefa Rzemieślnika, a na-

stępnie po przejściu na Artego Arenę braliśmy udział w różnych 
konkurencjach sportowo-artystycznych. Na sam koniec święto-

wania tego Dnia czekał nas koncert zespołu „Armia Dzieci”. * 
W łączności z Mszą św. o 18.30 odprawiono VI nabożeństwo 
fatimskie z różańcem i procesją dookoła kościoła.

15.10 – na całym świecie obchodzono Dzień Dziecka 
Utraconego. U nas odmawiano różaniec w intencji dzieci utraco-

nych, ich rodziców i bliskich.

20.10 - Rozpoczęliśmy w Kościele Tydzień Misyjny, który wpi-
sywał się w trwający w Kościele Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny 
ogłoszony przez papieża Franciszka dla uczczenia 100. rocz-

nicy ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża 
Benedykta XV. * podczas wszystkich Mszy św. Słowo Boże głosił 
o. dr Tomasz Zamorski - dominikanin z Łodzi, kaznodzieja, wy-

kładowca homiletyki, prowadzący internetowe kanały ewangeli-
zacyjne: „Salon piękności”, „Chlebak” i „Pandziochy”. Następnie 
dla naszego Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria” odpra-

wił rekolekcje akademickie pt. „Odnalezieni”. * O 18:30 ks. bp 
Jan Tyrawa odprawił Mszę św. i wygłosił Słowo Boże podczas 
Ogólnobydgoskiej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020, 
w której uczestniczyły władze uczelni wyższych naszego miasta. 

21.10 - IV Wspólnota Neokatechumenalna rozpoczęła w na-

szej parafii katechezy dla dorosłych i młodzieży w poniedziałki 
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i czwartki po wieczornej Mszy św. o 19.15 w kaplicy. 

22.10 – przypadało liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II 
a zarazem 41 rocznica inauguracji pontyfikatu Karola Wojtyły. 
W związku z tym, że nasza Bazylika jest świątynią papieską, 
a św. Jan Paweł II jest patronem naszego województwa odpra-

wiono specjalne modlitwy ku czci św. Jana Pawła II, a wieczorną 
Mszę św. połączono z uczczeniem relikwii Świętego oraz spe-

cjalnym błogosławieństwem.

27.10 – od ponad 11 lat przeżywamy w naszej parafii Niedzielę 
Hospicyjną. Na wszystkich Mszach świętych usłyszeliśmy oko-

licznościową homilię ks. dr. Mateusza Nowaka i trwała zbiórka 
ofiar do puszek na cele hospicyjne.

31.10 - pierwszy raz, w naszej parafii, przeżywaliśmy „Noc 
Świętych”. Ten wyjątkowy wieczór, który był Wigilią Uroczystości 
Wszystkich Świętych, rozpoczęliśmy Eucharystią sprawowaną 
o 19:30. Trwając na modlitwie, w sposób szczególny odnowi-
liśmy przyrzeczenia Chrztu Świętego, uszanowaliśmy relikwie 
świętych i błogosławionych oraz oddaliśmy cześć pomordowa-

nym w Dolinie Śmierci.

LISTOPAD 2019
1.11 – przypadała Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św., 
które odprawiano w kościele wg porządku niedzielnego.

2.11 – w Dzień Zaduszny o 13.30 - po Mszy św. przeszła dróż-

kami cmentarza komunalnego przy ul. Wiślanej w Bydgoszczy 
procesja z modlitwami za zmarłych prowadzona przez oso-

by z parafii pw. św. Łukasza z ks. proboszczem Mirosławem 
Pstrągowskim na czele. W celebracji brali również udział nasi 
parafianie.

3.11 – tradycyjnie w niedzielę po Uroczystości Wszystkich 
Świętych odprawiono Drogę Krzyżową w Dolinie Śmierci pro-

wadzoną od lat przez Duszpasterstwa Akademickie naszego 
miasta. W tym roku nabożeństwo prowadziło Duszpasterstwo 
Akademickie „Źródło” z Sanktuarium MB Fatimskiej 
w Bydgoszczy. O 15:15 wyruszyła procesja do Doliny Śmierci, 
a zakończono Mszą św. o 17:00, której przewodniczył i Słowo 
Boże wygłosił ks. Łukasz Boruch. Nabożeństwo to ma ponad 60 
letnią tradycję, a tegoroczne było XXXVII Drogą Krzyżową pod 
opieką parafii i XI w Sanktuarium.

5.11 - po Mszy św. o 18.30, odbyło się spotkanie Sejmiku 
Parafialnego. * 5 listopada przypadała też 31. rocznica sakry bi-
skupiej naszego Biskupa Ordynariusza Jana Tyrawy. 

11.11 – przypadła 101. rocznica odzyskania niepodległości przez 
Polskę, po 123 latach (1918) niewoli wróciła na mapę Europy. 
Mszę św. o 8.30 sprawowano w intencji Ojczyzny. * Wspominano 
także św. Marcina z Tours wielkiego biskupa, jałmużnika i opie-

kuna ubogich oraz patrona naszego miasta i Katedry Bydgoskiej. 
Po Mszy św. o 11.30 dzieci odwiedził św. Marcin i rozdał wszyst-
kim obecnym poświęcone „rogale świętomarcińskie”.

Od 15-17.11 - w Domu Jubileuszowym Jana Pawła II 
Duszpasterstwo Młodzieży zaprosiło młodzież, małżonków 
i rodziców do wzięcia udziału w I Forum Młodych Diecezji 
Bydgoskiej „Razem ku przyszłości”. Główną ideą Forum było 
zaproszenie do otwartej dyskusji młodzieży, ich rodziców, na-

uczycieli, wychowawców oraz wszystkich, którym leży na sercu 
przyszłość i wychowanie młodego człowieka.

17.11 - na zakończenie Forum Młodych, podczas Mszy świę-

tej o 10:00, gościliśmy w naszej parafii wspólnotę Wyższego 
Seminarium Duchownego naszej diecezji (patrz fot. na str. obok). 
Mszy świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Rektor dr 
Marcin Puziak. * W trzecią niedzielę listopada przeżywaliśmy 
Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. 

To kolejna okazja do zwrócenia uwagi kierowców na potrzebę 
bezpiecznej i ostrożnej jazdy. Według oficjalnych danych każde-

go dnia na polskich drogach ginie - średnio - 11 osób, a ponad 
100 zostaje rannych. Według badań wypadki drogowe zajmują 
9. pozycję na liście przyczyn nagłych zgonów, zaś rocznie na 
świecie ginie w tych wypadkach 1,2 mln osób, co daje liczbę 
4 tys. osób dziennie. * Tego dnia przypadał III Światowy Dzień 
Ubogich. Caritas Diecezji Bydgoskiej zachęcała do włączenia 
się w akcję „Tytka charytatywna”. Przy figurze Matki Boskiej 
Bolesnej wyłożono torby i była zachęta, by je zabrać i zapełnić 
artykułami pierwszej potrzeby. Zapełnione artykułami torby przy-

nosiliśmy do kancelarii parafialnej lub zakrystii, by później trafiły 
do ubogich. 

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: pa-

nom organistom, dyrygentom, chórowi „Fordonia”, Scholi „Boże 
Nutki”, które uświetniają nabożeństwa śpiewem i muzyką.

24.11 – 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. 

25.11 - wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patron-

ki kolejarzy przypomniało, że brać kolejarska z naszej parafii 
szczególnie mocno była zaangażowana w budowę naszego ko-

ścioła, choć dziś może jest mniej widoczna, ze względu na wiek 
i to, że wielu kolejarzy odeszło już do wieczności. Przy okazji 
warto wspomnieć, że ks. Krzysztof Buchholz został duszpaste-

rzem kolejarzy Diecezji Bydgoskiej. 

26.11 – po Mszy św. o 18.30 odbyło się nadzwyczajne spotkanie 
Sejmiku Parafialnego.

GRUDZIEŃ2019
1.12 – przypadała pierwsza niedziela Adwentu i nowego roku 
kościelnego. Adwent to czas świętego i radosnego oczekiwa-

nia na spotkanie ze Zbawicielem w święta Bożego Narodzenia 
i w dniu ostatecznym. W czasie Adwentu odprawiane są „roraty”, 
czyli Msza Święta wotywna o Matce Bożej o 7.00 dla dorosłych 
(dni powszednie), a o 17.00 dla dzieci (od poniedziałku do piąt-
ku). roraty dla dzieci o 17.00. 

6.12 – przypadało wspomnienie św. Mikołaja. Tego dnia w na-

szej parafii przyszedł do dzieci po Roratach o 17.00 „św. Mikołaj”  
z niespodziankami.

8.12 – przypadała uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny. * Od 12.00 do 13.00 trwała „Godzina 
Łaski”, czyli modlitw przed Najświętszym Sakramentem. * 
Podczas Mszy św. o 11.30 poświęcono medaliki dzieciom przy-

gotowującym się do I Komunii św. * Przez całą niedzielę pro-

wadzono tradycyjną zbiórkę artykułów spożywczych w ramach 
akcji adwentowej „Kilogram dla potrzebujących”. Do koszy 
umieszczonych przy wejściu do kościoła składano artykuły spo-

żywcze o dłuższej możliwości przechowania. Z darów tych przy-

gotowano 140 paczek dla najbardziej potrzebujących parafian. 
* Członkowie i wolontariusze Zakonu św. Łazarza, po Mszach 
Świętych rozprowadzali kalendarze-cegiełki. Środki zebrane 
ze sprzedaży pozwolą na wsparcie działania Centrum Opieki 
Perinatalnej św. Łazarza (hospicjum perinatalnego), które ma 
pod swoją opieką rodziny, spodziewające się narodzin śmiertel-
nie chorego dziecka. (cd. informacji na str. 22)

opracował FRED
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FUNDACJA „WIATRAK”
ul. Bołtucia 7, 85-796 Bydgoszcz

sekretariat@wiatrak.org.pl
www.wiatrak.org.pl: 
tel. 52 323 48 10/12

Godziny otwarcia biura:   
poniedziałek–piątek  9.00-18.00

W ramach Fundacji „Wiatrak” działają:
• Centrum Kultury Katolic-

kiej - zajęcia stałe dla dzie-

ci, młodzieży i dorosłych,
• Przedszkole „U Karolka”,
• Klub Młodych Mam,
• Świetlica „Pinokio”,
• Wolontariat GPS,
• Wolontariat Europejski,
• Parafialny Klub Sportowy „Wiatrak”,
• Uniwersytet Trzeciego Wieku
• Zajęcia dla osób niepełno-

sprawnych - Interart,
• Klub Seniora (+60),
• 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
• Konto Centrum Kultury 

Katolickiej – dot. płatno-

ści za zajęcia w CKK:
BNP Paribas Bank Polska S.A.

93 2030 0045 1110 0000 0243 7690
• Wyposażenie Domu  

Jubileuszowego Jana Pawła II
Bank Pocztowy SA 

06 1320 1117 2045 5859 2000 0001
• Kawiarnia artystyczna MŁYNEK  

ul. Bołtucia 7, w Domu Jubi-
leuszowym im. Jana Pawła II, 
otwarta codziennie  10.00–17.00

DLA WIATRAKA -  
„TWÓJ 1% JEST JAK CHLEB” 

FUNDACJA WIATRAK - 
 KRS 0000 175233

 

Tegoroczny festiwal odbywał się pod ha-

słem „Bądź moim „Przyjacielem”. Prace 
konkursowe w 7 kategoriach (muzyka, ta-

niec, teatr, rękodzieło, plastyka, fotografia i 
twórczość literacka) spłynęły do nas z całej 
Polski od artystów w wieku od 8 do 88 lat. 
Wszystkie prace piękne i ciekawe, pokazu-

jące przyjaźń w różnych jej aspektach, tak-

że tym trudnym – braku przyjaciela. Część 
prac (zwłaszcza te nagrodzone i wyróżnio-

ne) można obejrzeć w Domu Jubileuszo-

wym Jana Pawła II do 30 grudnia. 
W środę i czwartek (27-28 listopada) odbył 
się drugi etap konkursu, czyli przegląd form 
scenicznych w kategoriach taniec, muzyka, 
teatr. To było niesamowite przeżycie oglą-

dać artystów na scenie, zachwycać się ich 
głosem, ruchem, pomysłem.
Konkurencja była ogromna, gdyż udział 
w konkursie wzięło więcej osób niż w ze-

szłym roku – prawie 800. Jury musiało się 
natrudzić, aby wybrać laureatów. Dlatego 
serdecznie gratulujemy wszystkim arty-

stom, a szczególnie tym nagrodzonym i 
wyróżnionym.
Jury Festiwalu w składzie:
1. Grażyna Dobrzelecka
2. Katarzyna Lewandowska
3. Sylwia Pieczka
4. Maja Wasilewska-Pardo
5. Aleksandra Wolna
6. Wiesław Kajdasz
7. Maciej Różycki
przyznało następujące wyróżnienia i na-

grody:
GRAND PRIX 

TEATR DOROTY – Środowiskowy Dom 
Samopomocy Caritas Diecezji Krakowskiej 
– Kraków

W KATEGORII RĘKODZIEŁO:
w I kategorii niepełnosprawności  

(niepełnosprawność intelektualna): 
wyróżnienie – Leszek Oborski – Warszta-

ty Terapii Zajęciowej Mazurskiego Stowa-

rzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnospraw-

nych – Kętrzyn
III miejsce – Brygida Matuszewska – 
Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Die-

cezji Gliwickiej – Zabrze
II miejsce – Bartosz Dzieniszewski – 
Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diece-

zji Gliwickiej – Zabrze
I miejsce – Agnieszka Kukwa – Warsztat 
Terapii Zajęciowej Stowarzysznia „Otwarte 
Drzwi” – Warszawa

w II kategorii niepełnosprawności  
(niepełnosprawność fizyczna):

wyróżnienie – Kamil Łukaszów – Warszta-

ty Terapii Zajęciowej – Krosno Odrzańskie
III miejsce – Katarzyna Przewódzka – 
Warsztaty Terapii Zajęciowej Mazurskiego 
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełno-

sprawnych – Kętrzyn
II miejsce – Ryszard Dziedzic – Środowi-
skowy Dom Samopomocy LAZARUS – El-
bląg
I miejsce – Krzysztof Kumorek – Warszta-

ty Terapii Zajęciowej Mazurskiego Stowa-

rzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnospraw-

nych – Kętrzyn
W KATEGORII FOTOGRAFIA:

w I kategorii niepełnosprawności  
(niepełnosprawność intelektualna): 

wyróżnienie – Zbigniew Bieganowski – 
Dom Pomocy Społecznej Orunia – Gdańsk
III miejsce – Marzena Pawlak – Środowi-
skowy Dom Samopomocy – Głębockie
II miejsce – Bartosz Wesołek – Środowi-
skowy Dom Samopomocy „Gościnni” – 
Kórnik
I miejsce – Danuta Doroż – Środowiskowy 
Dom Samopomocy Caritas Diecezji Kra-

kowskiej
w II kategorii niepełnosprawności  

(niepełnosprawność fizyczna): 
wyróżnienie – Maciej Borkowski – Śro-

dowiskowy Dom Samopomocy „Caritas” 
– Grudziądz
III miejsce – Karina Kominek – Środowi-
skowy Dom Samopomocy „Gościnni” – 
Kórnik
II miejsce – Mariusz Teichert – 5 Dom Po-

mocy Społecznej – Łódź
I miejsce – Michał Jędrzejczak – Warsztat 
Terapii Zajęciowej – Drzewica

W KATEGORII PLASTYKA  

(malarstwo i rysunek):
w I kategorii niepełnosprawności  
(niepełnosprawność intelektualna): 

24 LATA WIATRAKA  
I GALA FINAŁOWA fART

28 listopada 2019 w bazylice MBKM w Bydgoszczy i Domu Jubileuszowym im. Jana 
Pawła II odbyła się Gala finałowa VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych „fART” i świętowano 24 urodziny „Wiatraka”. Wręczono nagro-

dy, statuetki „Przyjaciel Wiatraka” i zagrał zespół Małe TGD.

ks. Wojciech Przybyła - nowy prezes Fundacji 
WIATRAK  czuwał nad przebiegiem uroczystości
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wyróżnienie – Sandra Kotlarczyk – Ośro-

dek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wycho-

wawczy – Biskupiec
III miejsce – Rafał Miodek – Warsztaty 
Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu 
„Bądź z Nami” – Podłosie
II miejsce – Natalia Malinowska – Środo-

wiskowy Dom Samopomocy – Gdańsk
I miejsce – Mariusz Stankiewicz – Warsztat 
Terapii Zajęciowej – Dąbrowa Białostocka

w II kategorii niepełnosprawności  
(niepełnosprawność fizyczna):

wyróżnienie – Wiktor Ozimkiewicz – Ku-

jawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. L. Braille’a 
– Bydgoszcz
– Danuta Witkowska – Świebodzin
III miejsce – Andrzej Wiśniewski – Ośro-

dek Wsparcia „Pod Zielonym Dębem” – Ja-

wor

II miejsce – Urszula Siurnicka – Warsztat 
Terapii Zajęciowej – Szczytno
I miejsce – Krzysztof Stasiak – Warsztat 
Terapii Zajęciowej – Piasecznik

W KATEGORII  
TWÓRCZOŚĆ LITERACKA:

w I kategorii niepełnosprawności  
(niepełnosprawność intelektualna): 
wyróżnienie – Teresa Wojtkiewicz – Śro-

dowiskowy Dom Samopomocy „Bratek” – 
Ostróda
III miejsce – Magdalena Burniak – Warsz-

tat Terapii Zajęciowej „Caritas” im. św. 
Krzysztofa – Lwówek Śląski
II miejsce – Tomasz Kołątaj – Środowisko-

wy Dom Samopomocy „Bratek” – Ostróda
I miejsce – Piotr Banaszkiewicz – Warsz-

tat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ra-

zem” – Koluszki
w II kategorii niepełnosprawności  
(niepełnosprawność fizyczna):
wyróżnienie – Ewa Górska – Środowisko-

wy Dom Samopomocy – Pabianice
III miejsce – Zygmunt Miszczak – Lublin
II miejsce – Anna Łabor – Środowiskowy 
Dom Samopomocy Powiatowego Ośrodka 
Wsparcia – Kamienna Góra
I miejsce – Szymon Nyga – Warsztaty Te-

rapii Zajęciowej – Olsztynek
W KATEGORII TANIEC:

w I kategorii niepełnosprawności  
(niepełnosprawność intelektualna): 

wyróżnienie – Aleksandra Lipowska i Da-

niela Szpank – Środowiskowy Dom Samo-

pomocy – Lubliniec
III miejsce – ZIG-ZAG – Szkoła Podstawo-

wa Specjalna nr 37 – Gdańsk
II miejsce – NOWA ZORZA – Warsztat Te-

rapii Zajęciowej „Nowa Zorza”
I miejsce – CZARNO-BIALI – Środowisko-

wy Dom Samopomocy
w II kategorii niepełnosprawności (nie-

pełnosprawność fizyczna): 
wyróżnienie – PSIKUS – Środowiskowy 

Dom Samopomocy im. Wernera Kenkel – 
Włoszakowice
III miejsce – nie przyznano
II miejsce – nie przyznano
I miejsce – nie przyznano

W KATEGORII TEATR:
w I kategorii niepełnosprawności (nie-

pełnosprawność intelektualna): 
wyróżnienie – MICHAŁY Z MICHALINO-

WA – Ośrodek Rehabilitcyjno-Edukacyjno-

-Wychowawczy – Michalinów Oleśnicki
III miejsce – nie przyznano
II miejsce – KWORCE – Dom Pomocy 
Społecznej „Orunia”/ Środowiskowy Dom 
Samopomocy – Gdańsk
– FRANK I PRZYJACIELE – Środowisko-

wy Dom Samopomocy – Milicz
I miejsce – GRUPA TEATRALNA „CARI-
TAS” – Warsztat Terapii Zajęciowej „Cari-
tas” im. św. Krzysztofa – Lwówek Śląski
w II kategorii niepełnosprawności (nie-

pełnosprawność fizyczna): 
wyróżnienie – KOŁO MIŁOŚNIKÓW TE-

ATRU – Kujawsko-Pomorski Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. 
L. Braille’a – Bydgoszcz
III miejsce – WTZ DRZEWICA – Warsztat 
Terapii Zajęciowej – Drzewica
II miejsce – GRUPA TEATRALNA LUX – 
Środowiskowy Dom Samopomocy – Gru-

dziądz
I miejsce – TEATR JiM – Warsztat Terapii 
Zajęciowej Fundacji JiM – Łódź

W KATEGORII MUZYKA:
w I kategorii niepełnosprawności  
(niepełnosprawność intelektualna): 

wyróżnienia – Ryszard Kilarski – ZDP-

SiOW Środowiskowy Dom Samopomocy 
“WRZOS” – Bydgoszcz
– ARKADIA – Warsztat Terapii Zajęciowej 
przy Fundacji na Rzecz Osób Niepełno-

sprawnych „Arkadia” – Toruń
III miejsce – TO-MY – Warsztat Terapii Za-

jęciowej – Grudziądz
II miejsce – GROLLE – Dom Pomocy Spo-

łecznej Orunia – Gdańsk
I miejsce – DOMINIK STRZELEC BEND 
– Dom Pomocy Społecznej Katolickiego 
Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archi-
diecezji Warszawskiej – Brwinów
w II kategorii niepełnosprawności (nie-

pełnosprawność fizyczna):
wyróżnienie – Maja Adamska – Młodzie-

żowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka 
– Inowrocław
– LAZURKI – Środowiskowy Dom Samo-

pomocy LAZARUS – Elbląg
III miejsce – Anna Gerlach – Dom Pomocy 
Społecznej – Grudziądz
II miejsce – Monika Górska i Wioleta 
Urbańska – Warsztat Terapii Zajęciowej 
Polskiego Związku Niewidomych – Toruń
I miejsce – nie przyznano
Statuetki „Przyjaciel Wiatraka” otrzyma-

li:
Pan Georgi Gergov, który kilka lat temu 
przyjechał z Bułgarii w ramach wolonta-

riatu europejskiego, w „Wiatraku” odbył 
staż, pracuje w Polsce, a w wolnych chwi-
lach pomaga wolontariuszom europejskim 
goszczącym w „Wiatraku”
Państwo Magdalena i Tobiasz Torz – 
członkowie wspólnoty „Martyria” (część 
absolwencka), wolontariusze przy wielu 
projektach i akcjach, np. Festiwal Twórczo-

ści Osób Niepełnosprawnych „fART”, Wia-

trakowy Klub Filmowy, koncerty. Dostępni 
prawie na każde wezwanie.
Pan Mariusz Kujawa – dyrektor sklepu 
Auchan w Bydgoszczy, dzięki jego przy-

chylności „Wiatrak” po raz kolejny ma 
możliwość realizować projekt dla dzieci ze 
świetlicy socjoterapeutycznej „Pinokio”.
Podczas Gali zagrał zespół Małe TGD.
Panu Adamowi Sowie dziękujemy za pysz-

ny tort na 24. urodziny „Wiatraka”.
Zdjęcia: Pan Wiesław Kajdasz

żródło: https://wiatrak.org.pl/final-festiwalu-
fart-i-24-urodziny-wiatraka-bylo-pieknie/; 
dostęp: 2019-11-29

OD REDAKCJI: Strony 14 i 15 - opracowano 
na podstawie materiałów Fundacji WIATRAK.
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Od lewej ks. Tomasz Klafetka i ks. Wojciech Przybyła gratulują nowym po-

siadaczom statuetek „PRZYJACIEL WIATRAKA”
W czasie uroczystej gali wystąpił zespół Małe TGD bardzo żywiołowo przy-

jęty przez obecnych na koncercie starszych i młodszych uczestników
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Dla (nie tylko starszych) dzieci

UZUPEŁNIANKA 

ŚWIĄTECZNA 

(OPRACOWAŁ KFAD)

Kochane Dzieci! 
Bardzo cieszę się, że znów możemy 

się spotkać. Lubię pisać do Was listy, a 
jeszcze bardziej, gdy do mnie odpisujecie, 
wysyłając rozwiązania zagadek i zadań, 
które dla Was przygotowuję.

W tym roku, w czasie Adwentu 2019 
roku, towarzyszy mi taka wyjątkowa myśl 
- co ja mogę zrobić dla Pana Jezusa, który 
się niebawem narodzi. Wiecie, co wymy-
śliłem? Każdy mój dobry uczynek, a także 
każdy Wasz dobry uczynek, może stać się 
garścią sianka w żłóbku malutkiego Pana 
Jezusa. Dzięki nim będzie Jemu bardziej 
wygodnie. 

A co to takiego ten dobry uczynek? To 
takie dobro, które zrobimy dla drugiego 
człowieka, a nie oczekujemy niczego w za-
mian. Macie jakieś pomysły? 

Dzieci, które spotykam na roratach w 
naszym kościele codziennie przynoszą 
serduszka, na których zapisują swoje do-
bre czyny. I są to przeróżne pomysły - po-
magają rodzicom, dziadkom, albo kolegom 
z klasy, wynoszą śmieci, gotują, sprząta-

ją... Niektórzy odwiedzają chorych i star-
szych, którym jest smutno samym, jeszcze 
inni przygotowują paczki dla tych, którzy 
potrzebują pomocy. 

Pomysłów jest dużo, najważniejsze 
jest, byśmy chcieli podzielić się dobrem, 
które mamy w naszych sercach. Bardzo 
Was do tego zachęcam i przygotowałem 
zadanie, które może Wam pomóc. Należy 
wybrać dobre uczynki i połączyć je ze żłób-
kiem Pana Jezusa, by wyściełać mu mięk-
kie posłanie.

Mam nadzieję, że dzięki naszej wspól-
nej pracy, Bożej Dziecinie będzie szczegól-
nie wygodnie w tym roku w żłóbku.

Życzę Wam pięknego czasu świętowa-
nia Bożego Narodzenia, radości ze spotka-
nia z rodziną i trochę śniegu do zabawy. I 
do zobaczenia na Pasterce - mszy świętej 
w nocy w naszym kościele lub tam gdzie 
będziecie. Może będziecie mogli zobaczyć 
żywą Świętą Rodzinę i towarzyszące im 
anioły, pasterzy oraz zwierzęta.

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 29. lutego 
2020 r. Nadsyłając rozwiązania, podajcie 
swój adres  i napiszcie ile macie lat. Na au-

tora poprawnych rozwiązań czeka nagroda. 
Prawidłowe rozwiązania z poprzedniego wy-

dania brzmiały: hasło zagadki literowej to „W 
MOCY BOŻEGO DUCHA”, a Kropkogramu  
„NOWY ROK”. 
Nagrodę otrzymuje Dorota Kuryło  z Byd-

goszczy. Gratulujemy. Nagroda czeka w za-

krystii. 

ZNACZENIE WYRAZÓW 
[1] Budzenie zemdlonego [2] Roślina 
zwana też lilią wodną [3] Żona kupca 
[4] Imię Gorbaczowa [5] Gatunek sikor-
ki [6] Gwiazdka przy bucie kowboja [7] 
Dolna część nogi źrebięcia [8] Nonsens, 
absurd [9] Utwór fortepianowy [10] Oso-

bliwy bajkowy pojazd [11] Jednostka bo-

jowa w lotnictwie [12] Wykonuje pomiary 

gruntów [13] Odgłos pracy zegara [14] 
Znany prorok biblijny [15] Kraj Ormian 

[16] Dodatek do ciasta by urosło [17] 
On zamienił siekierkę na kijek [18] Gra 
z pionkami na szachownicy [19] Nasza 
poranna modlitwa [20] Otacza głowę 
świętego

Wpisz brakujące litery do diagramu.  
Te z wyróżnionych pól dadzą rozwiązanie, 
które należy nadsyłać na adres redakcji 
lub włożyć do skrzynki „Poczty parafialnej”  
do 29. LUTEGO 2020 r. Losujemy na-

grodę niespodziankę. 
Hasło uzupełnianki brzmiało: „MAT-

KA BOŻA BYŁA U NAS”. Nagrodę 
otrzymuje Kasia Lang zam. we Wło-

cławku.  Gratulujemy. Nagrodę wyślemy 
pocztą. 

1 C U I E

2 N E A R
3 K U W A
4 M I I Ł
5 B O K A
6 O S G A
7 K O K O

8 B E N S
9 N O R N

10 W E U Ł
11 E S R A
12 G E T A
13 T Y I E

14 I Z S Z

15 A R I A
16 D R Ż E

17 S T E K

18 W A B Y
19 P A R Z

20 A U L A

ŚWIĄTECZNA INSPIRACJA
Należy wybrać dobre uczynki i połączyć je ze żłóbkiem Pana Jezusa, by wyściełać mu 

miękkie posłanie. Rozwiązaniem będzie lista dobrych uczynków przesłana do redakcji. 
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Szanowna Redakcjo!
W przestrzeni publicznej, szczególnie w różnych obiektach handlowych, jesz-

cze przed rozpoczęciem Adwentu można usłyszeć kolędy. Zwyczaj ten rozszerza 
się nadal i obejmuje coraz to nowe środowiska i miejsca, nawet przedszkola 
i szkoły. A kiedy przychodzi okres Bożego Narodzenia, który trwa do Niedzieli 
Chrztu Pańskiego (pierwszej niedzieli po uroczystości Trzech Króli) melodie ko-
lęd w tych miejscach cichną ustępując innym utworom i melodiom. 

Podobne rozterki nachodzą mnie w związku ze spotkaniami opłatkowymi 
w różnych wspólnotach i miejscach przed świętami, kiedy ich uczestnicy śpie-
wają też kolędy. W niektórych parafiach w Polsce też z początkiem Adwentu 
rozpoczyna się okres odwiedzin duszpasterskich, tzw. kolędy. Jak poradzić sobie 
z tym „wyprzedzeniem”, bo dla mnie jest to irytujące.

Iwona

Bardzo często przeżywamy swoja wiarę na poziomie odczuć, emocji, przeżyć 
i uważamy, że jeżeli „czujemy” obecność Pana Boga podczas modlitwy, czy pod-

czas pobytu w kościele, to Bóg jest z nami i jest nam wtedy dobrze. W sytu-

acjach, kiedy nie „czujemy”, czy też nie „odczuwamy” obecności Bożej jesteśmy 
w stanie wpaść w panikę i zrobić bardzo wiele, by to odczucie, czy uczucie od-

zyskać. I często te swoje stany emocjonalne rzutujemy na otaczający nas świat, 
ludzi wydarzenia.

Chrystus wzywa nas do tego, by nasza wiara był coraz bardziej dojrzała i świa-

doma, czyli byśmy nie zwracali uwagi na to, na co nie mamy wpływu, ale byśmy 
realizowali swoją, jedyną, niepowtarzalną misje na tym świecie i swoim życiem 
oddawali cześć Bogu w „…w Duchu i prawdzie” (por. J4,24). Kiedy skoncentru-

jemy się na tym najważniejszym zadaniu naszego życia takie sprawy, jak ko-

mercyjne i powierzchowne przeżywanie czasu Adwentu, czy też Okresu Bożego 
Narodzenia przestaną być dla nas irytujące. #

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.plksiądz  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  święta Bożego Narodzenia przeżył we wspólnocie, czy rodzinnej, czy 
jakiejkolwiek innej i abyś nie był sam.  Zaśpiewaj kolędy, pójdź na „Pasterkę” 
oraz na spotkanie z „Dzieciątkiem i aniołami” przy Żywym Żłóbku, wspomnij 
ks. Zygmunta Trybowskiego w XVII-stą rocznicę śmierci (25. grudnia). A  sło-
wa: „Abyście uwierzyli w Tego, Którego Bóg posłał” - przyjmij jako hasło na 
dni Nowego Roku 2020.

Redakcja „Na Oścież”
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Kompendium (94)

Pytania i odpowiedzi
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 (86) 
Rozdział drugi:  

 CELEBRACJA SAKRAMENTALNA MISTERIUM PASCHALNEGO
RÓŻNORODNOŚĆ LITURGICZNA A JEDNOŚĆ MISTERIUM

247. Dlaczego jedyne misterium Chrystusa jest przez Kościół celebrowane według 
różnych tradycji liturgicznych? 
Ponieważ bogactwo misterium Chrystusa jest tak niezgłębione, że żadna tradycja liturgicz-

na nie może go wyczerpać. Toteż od samego początku bogactwo to znalazło w różnych 
narodach i kulturach odbicie w szczególnych formach wyrazu, charakteryzujących się 
przedziwną różnorodnością i komplementarnością.
248. Jakie jest kryterium zapewniające jedność w wielości? 
Jest to wierność Tradycji apostolskiej, to znaczy komunia wiary i sakramentów otrzymanych 
od Apostołów; jest ona oznaczana i zapewniana przez sukcesję apostolską. Kościół jest 
katolicki: może więc integrować w swojej jedności wszystkie prawdziwe bogactwa kultur.
249. Czy w liturgii wszystko jest niezmienne?
W liturgii, zwłaszcza w liturgii sakramentów, jest pewna część niezmienna, ponieważ po-

chodzi z ustanowienia Bożego i Kościół jest jej stróżem. Jest w niej również część podległa 
zmianom i Kościół może, a nawet czasem powinien dostosowywać ją do kultury różnych 
narodów. (cdn.) Źródło: „Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego”,  Jedność, Kielce 2005

CO OZNACZA DLA MNIE  
treść przytoczonych tu punktów Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego KKKK?

 Tak, jak każdy człowiek przyjmuje wiarę w Boga w wolności serca i umysłu, tak 
również ludy i narody przyjmują wiarę w Boga nie pozbawiając się swojej kultury. 
 Od Soboru Watykańskiego II każdy naród uczestniczy w liturgii sprawowanej w 
jego własnym języku. Misjonarze, udając się do krajów misyjnych, uczą się języka danego 
narodu, starają się szanować i zachować kulturę danego ludu, oczyszczając ją jedynie ze 
zwyczajów sprzecznych z Duchem Chrystusa. Poruszył ten temat Jan Paweł II w liście 
apost. Vecisimus quintus annus: „Adaptacja kulturowa wymaga nawrócenia serca, a jeśli 
trzeba, także zerwania ze zwyczajami przodków niezgodnymi z wiarą katolicką.”
 W czasopiśmie księży werbistów „Misjonarz” nr 3/431 marzec 2018 w artykule 
„Misje – pustynia i bogactwo” (z o. Józefem Maciołkiem SVD, misjonarzem i prowincjałem w 
Papui Nowej Gwinei rozmawia Lidia Popielewicz) mówi na ten temat rozmówca: „Piękna jest 
w nowogwinejskim Kościele wielość kultur. W naszej werbistowskiej prowincji w PNG żyją 
misjonarze reprezentujący 23 nacje. Tak więc budowanie mostów między poszczególnymi 
narodami i kulturami jest naturalne i namacalne. Spotykamy ludzi z Ameryki, Azji czy Afryki, 
z różnych tradycji Kościoła, a każdy niesie swoją historię i pojmowanie Boga. Człowiek 
jest zmuszony do weryfikacji swojego obrazu Boga, a zarazem wspólnego poszukiwania 
Go. Zastanawia się, co w jego wierze jest tradycją czy naleciałością, a co jest jej istotą czy 
esencją.” 
 Każdy, kto uczestniczył w liturgii mszy świętej w innym niż nasz języku, poznaje 
wszystkie jej elementy, bo są one stałe i takie same w swej istocie. Może być bardziej 
rozbudowana procesja z darami, idąca wśród radosnych śpiewów i niosąca w darze do 
ołtarza płody ziemi, ale Liturgia Słowa, Przeistoczenie, Komunia …, to elementy stałe i 
rozpoznawalne dla każdego katolika bez względu na znajomość języka danego kraju.
Co oznacza to dla mnie? Oznacza to, że cały świat jest zbawiany przez Chrystusa, że 
wszystkie ludy na całej ziemi jednoczą się w przeżywaniu Eucharystii, że ludzi Kościoła 
Katolickiego mogę spotkać wszędzie i będziemy się rozumieć, bo podwaliny naszego 
myślenia i postępowania w życiu kształtują podstawy naszej wiary – Tradycja apostolska.

 Irena Pawłowska 

WIĘKSZE ŚWIADECTWO
Jestem przekonany, że w dzisiejszych czasach prawda jest 
taka, że większe świadectwo daje Kościół, który towarzyszy 
największemu grzesznikowi w ostatniej drodze, niż Kościół 
deliberujący nad jego trumną o tym, czy mu się to należy, 
czy nie. 

Ks. Grzegorz Kramer, SJ Pryszcz

CZAS W PANAMIE
Kochani Parafianie! 
Od kilku dni zaznajemy tu - w Panamie 

- wielkiej otwartości i gościnności mieszkań-
ców. Mieszkańcy wioski, do której trafiliśmy 
- Santa Maria w diecezji Chitre żyją bardzo 
skromnie, wręcz biednie. Troszczą się o nas, 
by niczego nam nie brakowało i sądzę, że 
odejmują sobie, by nam dać. Przywitanie 
było królewskie: cała społeczność wioski 
wraz z ks. Proboszczem wyszła nam na 
spotkanie, by w eskorcie policji, barwnego 
korowodu, ludowych tańców, hucznych 
fajerwerków i głośnych okrzyków „Viva Po-
lonia” wprowadzić nas do kościoła. Przez 
te dni poznawaliśmy społeczność lokalną. 
A dziś, z młodzieżą, odwiedzaliśmy domy 
z błogosławieństwem kolędowym, modląc 
się szczególnie za chorych i pożegnaliśmy 
się z gościnną parafią.

Następnie dotarliśmy do stolicy Pana-
my - Panama City, gdzie z innymi piel-
grzymami przeżywamy czas katechezy w 
oczekiwaniu na Ojca Świętego Franciszka. 
Po doświadczeniu gościnności ubogiej 
prowincji trafiliśmy w samo centrum stolicy 
- do parafii Santa Antonio Maria Claret oto-
czonej charakterystycznymi dla tego miasta 
wieżowcami. Codziennie przed południem 
odbywały się katechezy na temat hasła 
ŚDM głoszone przez polskich biskupów. 
Jako nieliczni dostaliśmy zaproszenie, by 
odwiedzić polski żaglowiec „Dar Młodzieży”. 
Z dnia na dzień przybywało rozśpiewanych 
pielgrzymów. Papież Franciszek też zdawał 
się zachowywać, jakby wracał do domu. 

Doświadczenie Kościoła jest tu zdecydo-
wanie inne niż w Europie, czy w Polsce. Tu 
wiarą żyje się radośniej. Ludzie na ulicach 
pozdrawiają nas serdecznymi okrzykami i 
klaksonami samochodów. Niektórzy prze-
chodnie widząc duchowego w sutannie 
proszą o błogosławieństwo. Liturgia jest 
zawsze śpiewana, często towarzyszą jej 
różne instrumenty i oklaski. Oni po prostu 
cieszą się wiarą.

Może jest to również jakiś znak dla nas? 
Piękno tych dni pokazuje, jak młodzież po-
trafi żyć bez kompleksów i wiedzieć czego 
od Boga i życia oczekuje! 

Niech Duch Święty prowadzi nas wszyst-
kich po takich drogach Kościoła. Zostańcie 
z Bogiem i do zobaczenia. 

ks. Piotr, Panama w styczniu 2019 r.

Od redakcji: 34. Światowe Dni Młodzie-
ży pod hasłem „Oto ja służebnica Pańska, 
niech mi się stanie według słowa Twego” 
(Łk 1,38), odbywały się w styczniu 2019 r 
w Panamie.  

W dniach od 23 do 27 stycznia br. młodzi 
z całego  świata spotkali się z Papieżem 
Franciszkiem. Także grupa 23 młodych, 
z księżmi opiekunami Maciejem Sierzpu-
towskim i Piotrem Wachowskim, z Diecezji 
Bydgoskiej była w Panamie. 

Młodzi wyruszyli z Warszawy 14 stycznia 
br., lecąc specjalnym samolotem LOT-u, zaś 
do domu wrócili 31. stycznia. 

Powyższe słowa ks. Piotra są jedynie 
próbą opisu tego co przeżywali. #
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Urodził się 19. lutego 1911 roku w Sol-
cu Kujawskim w powiecie bydgoskim.  Był 
synem Jakuba i Marianny. Ojciec pracował 
w nasycalni drewna i produkcji podkładów 
kolejowych w Solcu Kujawskim, a matka 
Marianna opiekowała się domem i niewiel-
kim gospodarstwem. Szkołę Powszechną 

ukończył w rodzinnej miejscowości. Na-
stępnie podjął naukę w Gimnazjum Kla-
sycznym w Bydgoszczy, gdzie uzyskał 
maturę. 

Po maturze rozpoczął studia w Warsza-
wie w Wyższej Szkole Rolniczej na Wy-
dziale Weterynarii. Po skończeniu studiów 
podjął pracę na Mazowszu w prywatnej 
stadninie koni. 

Rodzice w 1920 roku przeprowadzi-
li się do Bydgoszczy zamieszkując przy 
ulicy Chopina. Powodem zmiany był stan 
zdrowia ojca, dla którego praca w nasy-
calni stawała się za ciężka. W Bydgoszczy 
podjął pracę w młynie Kentzera (dziś hotel 
„Słoneczny Młyn”). 

Jesienią 1937 roku  zmarł ojciec Ja-
kub, więc Benjamin przybył do matki do 
Bydgoszczy, by jej pomóc w utrzymaniu 
rodzeństwa. Tu podjął pracę w Instytucie 
Rolnictwa przy Placu Weyssenhoffa. Miał 
zamiar rozbudować dział weterynarii, w 
którym zamierzał objąć kierownictwo. Jed-
nak czasowo skierowano go do pracy w 
bibliotece naukowej Instytutu polecając mu 
skatalogowanie wszystkich druków, czaso-
pism i prac naukowych. Ta praca bardzo 
mu się podobała i pracował tam do wybu-
chu wojny. 

Po wybuchu wojny pozostawał w domu, 
gdyż Instytut zawiesił swą działalność. W 
domu mówił matce, że w końcu sierpnia 
schował razem z jednym z pracowników 
w szopie - magazynie wszystkie patenty 
Instytutu, by nie dostały się w niemieckie 
ręce. Schowane były w kalenicy za podbi-
tymi od dołu deskami, które zamaskowa-
no impregnatem, by nie było widać, że są 
nowe. Również pewne ważne prace na-

ukowe schował gdzieś w piwnicy. 
7. lub 8. października do domu Benjami-

na przybyło aż czterech Gestapowców ro-
biąc rewizję. Niczego ciekawego nie zna-
leźli, tylko trzy polskie czasopisma religijne 
jeszcze sprzed wojny. Zniszczyli je i zarzą-
dali, by oddał patenty. Mówił, że przecieć 
on ich nie ma i wcale ich nie widział. - To 
gdzie są? - zapytali. Odpowiedział, że pew-
nie w sejfie w tajnej kancelarii. Zabrano go 
rzekomo do Instytutu, by je pokazał. Jeden 
z nich powiedział nawet, że trzeba podjąć 
pracę, bo tam jest bałagan  Poszedł z my-
ślą, że rozpocznie pracę. Jednak z domu 
widzieli, że oni w ogóle nie idą w kierunku 
Instytutu, a do siedziby Gestapo. 

Do domu więcej nie wrócił. Trafił do obo-
zu dla internowanych Polaków w kosza-
rach 15 PAL-u przy ulicy Gdańskiej. 

14 listopada, w przedostatnim dniu wy-
wożeń wieźniów, zabrano go w grupie 
wieźniów na rozstrzelanie w dzisiejszej 
Dolinie Śmierci. 

W 1947 roku, podczas ekshumacji,  brat 
Marian rozpoznał zwłoki po porfelu z jego 
dokumentami, które zabrał w chwili aresz-
towania.

KfAD

Od autora: O losach Benjamina dowiedziałem 
się najpierw od siostrzeńca Benjamina, Zygmun-
ta, z którym razem pracowałem w latach 70-tych 
ubiegłego wieku. Gdy rozpocząłem pisać ni-
niejszy cykl „Ludzie z pomnika” przypomniałem 
sobie tę rozmowę i po odnalezieniu Zygmunta 
wróciliśmy rozmowy. Zygmunt wiedział to, co 
mówiła mu mama i wuj, tj. kolejny brat Benja-
mina. Mama Żyburska po wojnie podjęła pracę  
w Rzeźni Miejskiej. Zmarła w 1964 roku.

BENJAMIN  ŻYBURSKI

Ludzie z pomnika (186)

DALSZE ŻYCIE  
W PARAFII - SANKTUARIUM
Rok 2010 w parafii to nie tylko duże wy-

darzenia religijne. Życie biegło normalnie i 
składało się z wielu zwykłych spraw para-

fialnych, które były przyczyną całej mozaiki 
życia religijnego.

Były jednak i sprawy zaskakujące. Już 
w pierwszą niedzielę roku 2010 odczytany 
został zaskakujący większość dekret bisku-

pa Ordynariusza Jana Tyrawy, że z części 
naszej parafii, oraz parafii św. Mikołaja i św. 
Stanisława powołana została nowa parafia. 
Jej tymczasową siedzibą miał być budynek 
byłego przedszkola przy ulicy Igrzyskowej. 
W związku z tym w naszej parafii zamieszkał 
czasowo przyszły jej proboszcz ks. Jarosław 
Czuliński.

Jednak pewnie sprawa ta nie była prze-

myślana do końca, gdyż w listopadzie 
biskup zmienił treść dekretu powołując tam 
Ośrodek Duszpasterski.. Miało tam być 
centrum Duszpasterstwa Akademickiego. 
To również nie wyszło, gdyż studenci tego 

miejsca nie zaakceptowali. Doszło w końcu 
do powołania tam parafii św. Jana Pawła 
II, która boryka się z trudnościami do dziś.

Jednak były i przyjemniejsze sprawy. W 
styczniu ponad 500 osób zgromadziło się na 
koncercie dedykowanym śp. ks. Zygmunto-
wi Trybowskiemu, a przygotowanym przez 
Zespół „Quadrans” i zatytułowanym „Spacer 
po dróżkach Betlejem”. Było to nawiązanie 
do spaceru ks. Trybowskiego po dróżkach 
Doliny Śmierci.

Był też zamówiony na kwiecień duży kon-
cert w wykonaniu „Poznańskich Słowików” 
pod dyrekcją niezmordowanego Stefana 
Stuligrosza. Niestety, charakter koncertu 
był w ostatniej chwili zmieniony w związku 
z tragedią narodową w Smoleńsku. Koncert 
jak planowano odbył się 18 kwietnia, ale 
miał charakter bardzo spokojny, żałobny. Na 
zakończenie tego koncertu Duszpasterstwo 
„Martyria przygotowało dużą ilość zniczy 
i 96 kartek z nazwiskami ofiar katastrofy. 
Karteczki te rozdano przypadkowym uczest-
nikom koncertu i przy blasku pochodni i 
zniczy udaliśmy się do XII stacji naszej 
Bydgoskiej Golgoty XX Wieku. Tam po mo-
dlitwie za ofiary tej tragedii odbył się swego 
rodzaju Apel Poległych. Po krótkiej modlitwie 
wyczytywano nazwiska, a osoby mające 
karteczkę z nimi ze zniczem przechodziły na 
drugą stronę XII stacji. Ta stacja nazwana 
jest „Drogą do Nieba”, toteż symbolicznie 
wprowadzaliśmy tam ofiary polecając je 
Miłosiernemu Bogu. Było to niezapomniane 

przeżycie, a uczestnicy w ciszy wracali, by 
jeszcze pomodlić się w świątyni.

Należy też wspomnieć o pielgrzymkach, 
z czego dwie najważniejsze, piesze na 
Jasną Górę, które prowadzili ks. Krzysztof 
Buchholz i ks. Marek Januchowski. Stowa-

rzyszenie Wspierania Powołań z liderem 
Ryszardem Dadkiem pielgrzymowało do 
Oblatów NMP w Lądzie. Byliśmy w Oborach 
u Matki Bożej Bolesnej. Wielu wyjechało do 
Warszawy na uroczystość beatyfikacji ks. 
Jerzego Popiełuszki. Spora grupa wyjechała 
też na nocne czuwanie z Maryją na Jasnej 
Górze. To było duchowe przygotowanie i 
wyproszenie łask do zbliżającej się pere-

grynacji MB w naszej diecezji.  
Nasi cykliści w maju wyruszyli trasą ks. 

Zygmunta Trybowskiego, a w czerwcu wyje-

chali do Górki Klasztornej. Te wyjazdy orga-

nizował Parafialny Klub Sportowy „Wiatrak”
Były też zmiany kadrowe w parafii. Ks. Bi-

skup odwołał od nas ks. Dariusza Wesołka i 
kapelana z Centrum Onkologii ks. Zbigniewa 
Zabiszaka. Nowym kapelanem CO został 
ks. Szymon Gołota.

Tak powoli, ale po Bożemu docieraliśmy 
do końca roku, a to związane było z ko-

lejnym naszym Żywym Złóbkiem. Jednak 
najpierw niektórzy nasi parafianie oraz de-

legacja księży i pocztu sztandarowego była 
na pogrzebie budowniczego pierwszego 
powojennego kościoła na Wyżynach ks. 
Romualda Biniaka.  (cdn)  KfAD 

O mojej parafii (111)
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Badania  statystyczne praktyk niedziel-
nych w parafiach prowadzi Instytut Staty-

styki Kościoła Katolickiego SAC (pallotyni) 
mieszczący się przy ul. Skaryszewskiej 12 
w Warszawie (taki odpowiednik kościelne-

go GUS’u, z którym współpracuje). Insty-

tut ma wieloletnie i bogate doświadczenie 
w tym zakresie. 

Termin do badań wybiera się z zacho-

waniem zasad badań statystycznych, zwy-

kle w październiku, bowiem wtedy dorośli 
wrócili z urlopów do pracy, dzieci, młodzież 
i studenci rozpoczęli naukę i nastał czas 
„stabilności populacji”).

W naszej parafii, aby uczynić zadość 
obowiązkowi uczestnictwa w niedzielnej 
Mszy św. można skorzystać z dziewię-

ciu, a w niedziele z udzielaniem  Chrztu 
św. nawet z dziesięciu terminów odpra-

wiania Eucharystii. Cechą badań jest li-
czenie  wiernych wchodzących/wycho-

dzących  do/z kościoła (dominicantes) 
z podziałem na grupy kobiet i mężczyzn  
(w tej liczbie nie ujmuje się dzieci do lat 7), 
jak i osoby przystępujące do Komunii św. 
(comunicantes). 

Jak widać z porównania (w tablicy), 
w niedzielę przychodzi do kościoła para-

fialnego kilka tysięcy osób.  Przy okazji 

warto dodać, że nasza parafia zmniejsza 
się i powierzchniowo i w liczbie mieszkań-

ców. Podstawowy powód zmian to utwo-

rzenie kolejno parafii pw. św. Jana Pawła 
II z kaplicą parafialną przy ul. Bydgoskich 
Olimpijczyków 11 (głównie Osiedle Boha-

terów)  i pw. św. Faustyny z kaplicą para-

fialną przy ul. ks. Zygmunta Trybowskiego 
3 (głównie Osiedle Eskulapa). 

Zatem „u nas”, z ponad 20 tysięcy 
mieszkańców w okresie największej liczby 
mieszkańców pozostało ok. 14 tys. para-

fian (w tym ok. 1000 osób na emigracji). 
Poniżej zamieszczono dane ar-

chiwalne od 2008 roku i aktualne  
z dn. 19/20.10.2019 r. Analizując liczby 
widać pewne zjawiska, które mogą przy-

bierać charakter stałych zmian. Niemniej, 
jedno jest chyba dość charakterystyczne 
- zwiększa się względna liczba (procent) 
comunicantes, czyli liczba osób przystępu-

jących do Komunii św. w stosunku do liczby 
uczestniczących we Mszy św.

Na zkończenie warto wspomnieć, że for-
mularz ankietowy obejmuje jeszcze inne 
dane dotyczące parafii, jak np. działalność 
wydawniczą Parafii i to zarówno w formie 
papierowej jak i elektronicznej.

FRED

PRAKTYKI NIEDZIELNE  
w parafii MBKM w Bydgoszczy

Godzina 

dnia

Uczestnictwo (dominicantes) Komunia święta (comunicantes)
[%]

Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem
18.30S 218 138 356 148 56 204 57,30

20.00KP 227 164 391 224 161 385 98,47
7.00 208 125 333 92 39 131 39,34
8.30 292 247 539 164 96 260 48,24
10.00 637 523 1160 179 116 295 25,43
11.30 412 356 768 182 102 284 36,98
13.00 294 175 469 141 72 213 45,42
17.00 176 119 295 98 61 159 53,90
18.30 274 143 417 96 84 180 43,17
20.00 69 53 122 65 18 83 68,03

Łącznie 2807 2043 4850 1389 805 2194 45,24
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
2019 2807 2043 4850 1389 805 2194 45,24

Oznaczenia: KP - kaplica parafialna pw. Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego 
(Neokatechumenat - 7 wspólnot), S - Msza św. tzw. „awansowa” w sobotę, [%] - procent 
przystępujących do Komunii św. z ogółu będących na Mszy św. 
Liczenie wiernych przeprowadzono 19-20 października  2019 r. (dane liczbowe z biura parafialnego)

NIEDZIELA W PARAFII

Ukazało się XVIII wydanie kalendarza 
Parafii i Sanktuarium na rok 2020.

Na 16 stronach zawiera dwunastostroni-
cowe kalendarium ilustrowane fotografiami 
z wydarzeń parafialnych oraz trzystronico-

we informatorium o planowanych wydarze-

niach i inicjatywach duszpasterskich. W ka-

lendarzu znajdują się również informacje o 
działaniach grup i wspólnot apostolskich w  
parafii. Aby mogło ukazać się kolejne wy-

danie tradycyjnego kalendarza konieczna 
była współpraca kapłanów i świeckich. 

Za jakąkolwiek pomoc - Wszystkim ser-
decznie dziękujemy

Redakcja

fo
t. 

W
ie

sł
aw

 K
aj
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sz

 

7-8.09.2019 - w ramach dorocznego odpu-

stu w Katedrze miało miejsce poświęcenie 
odnowionego prezbiterium i obrazu MB 
Pięknej Miłości z Różą.
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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 2019 r. (nauka 23. 
grudnia) 12 i 26 stycznia; 9 i 23 lutego; 8 i 22 marca; 12 i 26 kwiet-
nia; 10 i 24 maja; 14 i 28 czerwca; 12 i 26 lipca; 9 i 23 sierpnia; 
13 i 27 września; 11 i 25 października; 8 i 22 listopada; 13, 25 i 27 
grudnia (nauka 23 grudnia) 2020 roku. 
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 2020).

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. Tomasz  Budnik,  tomekbudnik@tlen.pl
• ks. Tomasz Klafetka,  tomek.klafetka@interia.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 15. grudnia 2019 r. Następne  
wydanie pisma „Na Oścież” planowane jest w 2020 r.

ZNACZENIE WYRAZÓW 
POZIOMO: [1A] Miejsce, gdzie wieczorem w Wielki 
Czwartek przenosi się Najświętszy Sakrament [2J] Jan 
Sebastian – kompozytor [3A] W budownictwie poprzeczna 
nawa przecinająca nawę główną [4J] W domu płynie z kranu 
[5A] Wspólny posiłek pierwszych chrześcijan [5G] Świeccy 
w Kościele [7A] Zdrajca Jezusa [7H] Był nim Szwejk  [8A] 
Lipiński, znany polski karykaturzysta [9E] Sposób sprawo-

wania liturgii [10A] Magda, znana piosenkarka polska [11E] 
Chorobliwe urojenie, obłęd.

PIONOWO: [A1] Plamka na futrze zwierzęcia [A7] Imię 
Syna Bożego [B5] Prostak, grubianin [C1] Materiał na gar-
nitury [C7] Drewniany kołek mocujący w ścianie [D5] Np. 
wróbel [E1] Tragi do przenoszenia rannych [F7] Zwierzę jak 
przejście na ulicy [G1] przylądek w stosunku do reszty lądu 
[H7] Obraz w telewizorze [J4] Napój z winogrona [K1] ka-

mizelka ratunkowa [K7] Pożywienie [L4] 24.12.2019 [M1] 
zuch [M7] Szmaciana lalka.

Oto szyfr: [H7, B1, L9, G5, M9, H1) (A3, F11, H10, F3, B10, 
E1, J5, M1, D7) (H7, F1, C5, G9, C8).

Rozwiązania należy nadsyłać na adres redakcji  lub wrzu-

cać do skrzynki „Poczty parafialnej” do 29. LUTEGO 2020 
r. Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania brzmia-

ło: XXXV LAT PARAFII MBKM. Prawidłowe rozwiązanie  
nadesłała Bernadeta Kruczkowska  z Bydgoszczy. Nagro-

da czeka w zakrystii. Gratulujemy. 

KRZYŻÓWKA  
ŚWIĄTECZNA 

OPRACOWAŁ RASKE WIDIP

A B C D E F G H J K L M
1
2

3

4

5

6

7

8

9
10
11

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 czerwca, 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
GRUDZIEŃ 2019
14.12 – przypadał dzień wspomnienia św. 
Jana od Krzyża - patrona naszego ks. bpa 
Jana Tyrawy. Z tej okazji odprawiono w ka-

tedrze uroczystą Mszę św., po której była 
okazja do złożenia życzeń Solenizantowi.
22.12 –  podczas Mszy św. o 11.30 har-
cerze przyniosą do naszego kościoła 
Betlejemskie Światło Pokoju. Po Mszy bę-

dzie można zabrać je do swoich domów.
23.12 – zaplanowano spowiedź adwento-

wą, od 9.00 do 11.00 i po południu od 16.00 
do 18.30. Do Komunii św. będzie można 
przystąpić co około 20 minut. W święta 
nie będzie okazji do spowiedzi. Spowiadać 
będą kapłani z Dekanatu V Fordon.
24.12 – Msze św. „Pasterki” 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. 
* Tego dnia przypada XVII rocznica śmier-
ci proboszcza śp. ks. prałata Zygmunta 
Trybowskiego. Po Mszy św. o 18.30 odbę-

dą się modlitwy przy Jego grobie.
26.12 – drugi dzień świętowania Bożego 
Narodzenia to  wspomnienie św. 
Szczepana – pierwszego męczennika i 
dzień modlitw za uczelnie katolickie. 
27.12 – początek parafialnych odwiedzin 
duszpasterskich – kolędy. Szczegółowe 
informacje na str. 23 i na bieżąco w ogło-

szeniach duszpasterskich.
31.12 – o 18.30 - tradycyjna Msza św. 
dziękczynno-błagalna na koniec roku. Ks. 
Proboszcz złoży sprawozdanie duszpa-

sterskie. 
STYCZEŃ 2020
1.01.2020  –  to uroczystość Bożej Rodzicielki 

Maryi i niedzielny porządek Mszy św., a tak-

że obowiązek uczestnictwa we Mszy św.  
* O 18.00 koncert kolęd, poświęcony ks. 
Zygmuntowi Trybowskiemu z okazji kolej-
nej rocznicy Jego urodzin (1937). Po Mszy 
św. i koncercie modlitwa przy grobie śp. ks. 
Zygmunta.
6.01 – uroczystość Objawienia Pańskiego 
Trzech Króli *  Po wszystkich Mszach św. 
nastąpi obrzęd poświęcenia kredy, którą 
zabierzemy do domu, by nasze drzwi wej-
ściowe opisać symbolami C+M+B+2020.  
Informuje on, że zapraszamy Jezusa do 
naszego życia i naszych domów, zaś sym-

bole oznaczają:  (Christus Mansionem 
Benedicat, łac. niech Chrystus błogosławi 
to mieszkanie) lub, jak podpowiada św. 
Augustyn Christus Multorum Benefactor 
(łac. Chrystus dobroczyńcą wielu) i aktu-

alny rok kalendarza, tj. 2020. * Tego dnia 
w Bydgoszczy zaplanowano VII Orszak 
Trzech Króli. Bydgoski Orszak rozpocznie 
się Mszą św. o 11.30 w Bazylice pw. św. 
Wincentego a’Paulo pod przewodnictwem 
ordynariusza diecezji bydgoskiej ks. bisku-

pa Jana Tyrawy. Około godziny 13.00 koro-

wód wyruszy sprzed Bazyliki i przejdzie uli-
cami: Markwarta, Krasińskiego, Gdańską, 
Focha, Mostową do Starego Rynku. Tam 
pokłon oddadzą Dzieciątku Jezus - naj-
pierw pasterze, później królowie, a na-

stępnie pozostali uczestnicy orszaku. 
Hasło tegorocznego Orszaku Trzech Króli 
(2020 roku) brzmi: „Cuda, cuda ogłaszają”. 
Nawiązuje ono do treści jednej ze znanych 
kolęd. 
12.01 – przypada uroczystość Chrztu 
Pańskiego. Warto przypomnieć sobie z tej 
okazji datę i inne okoliczności własnego 
chrztu.
19.01 – rozpoczyna się Tydzień 

Powszechnej Modlitwy O Jedność 
Chrześcijan. 
24.01 – wypada wspomnienie św. 
Franciszka Salezego, patrona dziennika-

rzy, literatów, pisarzy i prasy katolickiej. 
Jest to również Światowy Dzień Środków 
Społecznego Komunikowania się. Papież 
ogłosi orędzie 
29.01 – kończy się parafialny czas odwie-

dzin duszpasterskich.
LUTY 2020
2.02 – to święto Ofiarowania Pańskiego 
- zwane też Matki Bożej  Gromnicznej i 
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.
3.02 – wspomnienie św. Błażeja patrona 
chorych na gardło i specjalne błogosła-

wieństwo w naszej parafii.
23.02 – o 18.30, grupa parafialna 
Towarzystwa Świętego Wojciecha zapra-

sza do wspólnej modlitwy.
27.02 – przypada VI rocznica podpisania 
przez Ojca Świętego Franciszka dekre-

tu o podniesieniu do godności Bazyliki 
Mniejszej naszej świątyni.
26.02 – Popielec. Rozpoczyna okres Przy-

gotowania Paschalnego.

Więcej informacji o minionych wydarze-

niach w parafii w „Parafialnej Kronice Roku 
2019”, (p. str. 8-13) 

Najbardziej aktualne informacje o tym 
co dzieje się w parafii można posłuchać 
w czasie „Ogłoszeń duszpasterskich”, 
a także przeczytać w tablicach ogłosze-

niowych w kruchcie kościoła i kaplicy, a 
także na stronie internetowej parafii: www.
mbkm.pl. oraz FaceBook’u. 

Redakcja

„Diecezja bydgoska. Sól ziemi 1939–
1945” – to tytuł albumu (monografii), 

wydanego z okazji XV. rocznicy powstania 
diecezji bydgoskiej.

15 kwietnia br., w Domu Polskim przy  
ul. Grodzkiej w Bydgoszczy odbyło się spo-

tkanie z autorami i osobami zaangażowa-

nymi w powstanie publikacji.
Redaktorem całości wydania był Edward 

Małachowski, a autorem Wstępu ks. bp 
Jan Tyrawa.

Wydawnictwo składa się z dwóch czę-

ści. W pierwszej części zatytułowanej 
„Zbrodnia pomorska” 25 autorów przedsta-

wiło sylwetki ofiar - 54 osób, które doświad-

czając cierpień stały się solą ziemi. Są to 
postaci, które wyróżniały się aktywnością 
duszpasterską i zawodową oraz angażo-

wały się w służbę społeczną Kościołowi i 
ojczyźnie.

W drugiej części pt. „Fordońska <Doli-
na Śmierci>”, której autorem jest Krzysztof 
Drozdowski historyk i regionalista, przed-

stawiono „nierozpoznane miejsce spoczyn-

ku” wielu osób przedstawianych w I części. 
Wydawnictwo uzupełniają dobrze przy-

gotowane fotografie historyczne i aktualne, 

starannie opracowane noty o autorach,  
indeksy osób występujących w tekstach 
podstawowych opracowania, spis 332 ilu-

stracji, streszczenia po: polsku, angielsku, 
francusku i rosyjsku. 

 Książka przygotowana została przez 
Wydawnictwo HORN, Krzysztof Woźniak 
w 2019 roku. Opracowanie liczy 364 stro-

ny, wydrukowane na kredowym papierze, 
w twardzej oprawie i obwolucie ze skrzy-

dełkami. 
Warto wspomnieć, że wśród autorów 

opisów ofiar jest członek kolegium re-

dakcyjnego naszego pisma parafialnego 
i sanktuaryjnego „na Oścież” - Krzysztof 
Drapiewski. Również w części II opracowa-

nia zostały wykorzystane fotografie człon-

ków naszego Kolegium Redakcyjnego „Na 
Oścież” Wiesława Kajdasza i Mieczysława 
Pawłowskiego.

Kończąc tę komunikat warto zachęcić 
do lektury tego wydawnictwa lub do jego 
nabycia (np. w Kurii Diecezji Bydgoskiej, ).

FRED 
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6.01.2020 (poniedziałek) - Łochow-
skiego 4, 105–141 Łochowskiego 7, 
1–37, Łochowskiego 7, 38–80, Ło-
chowskiego 7, 116–162, Łochowskie-
go 7, 81– 115; 
7.01.2020 (wtorek) - Łochowskiego 
3, 1–40, Łochowskiego 3, 41–79, Ło-
chowskiego 3, 80–119, Łochowskiego 
3, 120 –159, Łochowskiego 3, 160–
189; 
8.01.2020 (środa) - Mielczarskiego 
1, 1–24, Mielczarskiego 2, 1–16, Ło-
chowskiego 2, 1–50, Łochowskiego 
2, 51-95, Łochowskiego 5, 1-20, So-
snowskiego 1, 1-20, Sosnowskiego 
3, 1–21, Mielczarskiego 4, 1–30, So-
snowskiego 5, 1–18, Sosnowskiego 4, 
1–18;
9.01.2020 (czwartek) - Fieldorfa Nila 
1, 1–39, Fieldorfa Nila 2, 1-35, Fiel-
dorfa Nila 2, 36–65, Fieldorfa Nila 2, 
66–105, Fieldorfa Nila 2, 106–129; 
10.01.2020 (piątek) - Fieldorfa Nila 4, 
1–42, Fieldorfa NIla 4, 43–71, Fiel-
dorfa Nila 4, 72–103, Fieldorfa Nila 4,  
104–145, Fieldorfa Nila 4, 146–175, 
Fieldorfa Nila 6, 1-40; 
11.01.2020 (sobota) - Fieldorfa Nila 6, 
41–92, Fieldorfa Nila 6, 93–143, Fiel-
dorfa Nila 6, 144–189, Fieldorfa Nila 
15, 1–44, Fieldorfa Nila 7,8,9 (domki); 
12.01.2020 (niedziela) - Fieldorfa Nila 
15, 45-88, Fieldorfa Nila 11, 1-50, Piór-
ka 1, 20 - 55, Kleina 7, 1–37, Piórka 
(domki); 
13.01.2020 (poniedziałek) - Kleina 7, 
38–79, UTP, Piórka 1, 1-20, Kleina 7, 
80– 113, Kleina 7, 114–139, Kleina 5, 
1–35; 
14.01.2020 (wtorek) - Kleina 5, 36–69, 
Kleina 4, 1–46, UTP, Kleina 11, 1–24, 
Kleina 4, 47–81, Kleina 4, 82–124, 
Kleina 4, 125–161; 
15.01.2020 (środa) - Kleina 2, 1–38, 
UTP, Fiedlera 1, 1–18, Kleina 2, 39–
78, Fiedlera (domki), Bielawskiego 1, 
1–35, 
16.01.2020 (czwartek) - Bielawskiego 
1, 36–55, Bielawskiego 2, 1–30, Bie-
lawskiego 2, 31–53, Bielawskiego 2, 
54–85, Bielawskiego 2, 86–111, Ła-
beńdzińskiego 4, 1–35; 
17.01.2020 (piątek) - Łabendzińskie-
go 4, 36-70, Łabendzińskiego 2, 1–40, 
Łabendzińskiego 1, 1–48, Łabendziń-
skiego 4, 71–102, Stomy 2, 1–40;
18.01.2020 (sobota) - Sucharskiego 
4, 1–43, Sucharskiego 4, 44–84, Su-
charskiego 4, 85–125, Sucharskiego 
4, 126–172, Sucharskiego 4, 173–200; 
19.01.2020 (niedziela) - Sucharskie-

go 4, 201-232, Sucharskiego 2, 1–45, 
Sucharskiego 2, 46-96, Twardzickiego 
42, Stomy 2, 41–55; 
20.01.2020 (poniedziałek) - Twar-
dzickiego 44, UTP, Gierczak 6, 1-18, 
Thommee 1, 1-40, Thommee 1, 41–
75, Thommee 3, 1-30; 
21.01.2020 (wtorek) Gierczak 4, 1–30, 
Gierczak 13, 16–50, UTP Gierczak 13, 
1-15, Gierczak 13, 51–94, Kleeberga 
5, 1-30, Kleeberga 3, 1–18, Kleeberga 
7, 1–20; 
22.01.2020 (środa) - Monte Cassino 1, 
1–40, UTP, Gierczak 13, 95–120, Mon-

te Cassino 1, 41–90, Monte Cassino 2, 
1–40, Monte Cassino 2, 41–78;
23.01.2020 (czwartek) - Monte Cassi-
no 5, 1–40, Monte Cassino 5, 41–80, 
Monte Cassino 6, 1-51 Monte Cassino 
6, 52–91, Monte Cassino 6, 92–135, 
Monte Cassino (domki);
24.01.2020 (piątek) - Monte Cassino 
4, 1–60, Piwnika Ponurego 4, 1–43, 
Piwnika Ponurego 4, 44–76; 1c, Kon-

federatów Barskich 3, 1–30, Konfede-

ratów Barskich 3, 31–73;
25.01.2020 (sobota) - Konfederatów 
Barskich 3, 74–108, Konfederatów 
Barskich 7, 1–18, Konfederatów Bar-
skich 4, 1-20, Bołtucia 2, 1–59, Bołtu-

cia 2, 60–119, Monte Cassino 3, 1–19, 
ul. ks. Brzózki (domki);
26.01.2020 (niedziela) - Bołtucia 10, 
1-45, Bołtucia 10, 46-80, Bołtucia 6, 
1-20, Bołtucia 8, 1–20, Witeckiego 1, 
1–39, Bołtucia 4, 1–20; 
27.01.2020 (poniedziałek) - Witeckie-

go 1, 40-79, Witeckiego 1, 80-114, Wi-
teckiego 2, 1-40, Witeckiego 2, 41-78, 
Witeckiego 2, 79-122, Witeckiego 3, 
1- 45; 
28.01.2020 (wtorek) - Witeckiego 3, 
46-90, Witeckiego 3, 91-131, Gordo-

na, Brzęczkowskiego, Szumana, Wie-

licza, Drygałowej, Raszewskiego;
29.01.2020 (środa) - 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 
„Stałego konfesjonału”.

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

DUSZPASTERSKIE  
ODWIEDZINY 2019/2020

27.12.2019 (piątek) - Licznerskiego 2, 
1 -50, Licznerskiego 4, 1-40, Wańkowi-
cza 6, 1–30, Wańkowicza 1, 1-38;
28.12.2019 (sobota) - Wańkowicza 2, 
1–55, Wańkowicza 4, 1–46, Albrychta 
2, 1-55, Hoffmana 1, 1-44;
29.12.2019 (niedziela) - Albrychta 1, 
1–51, Licznerskiego 8, 1–12, Licz-

nerskiego 6, 1–21, Pawła z Łęczycy, 
Hoffmana 3, 1–20, Hoffmana (domki), 
przedszkole;
30.12.2019 (poniedziałek) - Bartłomieja 
z Bydgoszczy 13, 1–50, Wiszniewskie-

go 2, 1-18, Bartłomieja z Bydgoszczy  

4, 1-60, Wiszniewskiego 1, 1–30, Licz-

nerskiego (domki), Nowickiego, Fry-

drycha (domki); 
2.01.2020 (czwartek) - Bartłomieja 
z Bydgoszczy 7, 1-42, Bartłomieja z 
Bydgoszczy 8, 1-50, Bartłomieja z 
Bydgoszczy 10, 1–50, Tychoniewicza 
1, 1–40, Tychoniewicza 4, 1-40;
3.01.2020 (piątek) - Teski 1, 1–45, Ty-

choniewicza 4, 41–80, Teski 2, 1–30, 
Twardzickiego (domki); 
4.01.2020 (sobota) - Nieduszyńskiego 
20, 1–40, Teski 3, Nieduszyńskiego 
(domki), Nieduszyńskiego 18, 1–16, 
Tychoniewicza 2, 1–24, Nieduszyń-

skiego 11, 1-36, Kulpińskiego; 
5.01.2020 (niedziela) - Krysiewiczowej 
2, 1–40, Łochowskiego 4, 1–26, Ło-

chowskiego 4a, 1-24, Łochowskiego 
4, 27–61, Łochowskiego 4, 62–104, 
Krysiewiczowej (domki); 
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Dariusz Sobczak z Gniezna 11 2 7 Światowy Dzień Chorego w
 kaplicy Centrum Onkologii w Bydgoszczy uświetnił wystę

25.03.2019 - ks. bp Jacek Kiciński prowadził wielkopost-
ne rekolekcje parafialne i akademickie

19.04.2019 - wielkopiątkowa Droga Krzyżowa na Kalwarii Bydgoskiej Golgocie XX Wieku z licznym udziałem wier-
nych: parafian, sympatyków i gości
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30.04.2019 - podczas uroczystej Mszy św. z udziałem księży arcybiskupów i biskupów, kapłanów, zaproszonych gości i licznie zgromadzonych wiernych ks. abp Jan Pawłowski 
świętował X-lecie święceń biskupich i udzielił wraz z ks. bp. Józefem Szamockim sakramentu bierzmowania grupie młodzieży naszej parafii

31.10.2019 - perwsza „Noc Świętych”, którą przygotowal i jej przewodniczył ks. Tomasz Klafetka,  była okazją do odno-

wienia przyrzeczeń Chrztu Świętego, oddania czci relikwiom świętych i modlitwy za pomordowanych w Dolinie Śmierci
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