
lakiem i katolikiem. Jedną z nich 
jest to, że rodzice z dziećmi klę-
kali do pacierza przed obrazem 
Częstochowskiej Matki, modlili 
się i uczyli swe dzieci prawdzi-
wej historii narodu. 

 Być odpowiedzialnym za 
dziedzictwo wiary to znaczy… 
…przyjdź Matko i Ojcze na 
Mszę św. w każdą niedzielę i 
święto! 
Po latach Twoje dziecko wspo-
mni, że „dla mego ojca, dla mo-
jej matki najważniejsza w nie-
dzielę była Msza św.” I gdyby 
nawet w życiu zbłądziło, to 
wspomnienie Twojej postaci 
zdążającej na Mszę św. wiarę 
mu przywróci. 
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O dczuwamy jeszcze rozgrze-
wającą nas duchowo atmos-

ferę Świąt Bożego Narodzenia – 
świąt, które można by określić 
świętami dziedzictwa wiary. Tam 
– w betlejemskim żłobie narodziło 
się dziedzictwo wiary. Gdy pa-
trzymy na Boże Dziecię złożone 
na sianie, myśl nasza biegnie do 
początków dwutysiącletniego 
chrześcijaństwa, w które wpisane 
jest tysiącletnie chrześcijaństwo 
narodowe. 

Odpowiedzialność każe 
nam jednak spojrzeć także w 
przyszłość, czyli w trzecie tysiąc-
lecie. Czy Ty, Droga Matko i Dro-
gi Ojcze, czujesz to dziedzictwo? 
Czy Ty potrafisz się nad nim za-
trzymać, zachwycić się nim?… 
czy potrafisz czuć się odpowie-
dzialnym za nie? 

Co to znaczy być odpowie-
dzialnym za to dziedzictwo? 
Być odpowiedzialnym za dzie-
dzictwo wiary to znaczy… 
…klęknij Matko i Ojcze razem z 
dziećmi do pacierza wieczornego 
przed obrazem Jasnogórskiej Pani. 
 Gdy uczyłeś się historii w 
szkole, szczególnie w tej powo-
jennej, podawano ci różne przy-
czyny, które sprawiły, że mimo 
123 lat niewoli Polak pozostał Po-

 Być odpowiedzialnym za 
dziedzictwo wiary to znaczy… 
…wyspowiadaj się Ojcze i Matko 
na święta jedne i drugie, a nawet 
częściej. 
 Czy Twoje dziecko rosnące 
i coraz bardziej myślące nie posta-
wiło Ci pytania: „Tatusiu, a gdy 
urosnę, to będę się spowiadał raz 
do roku tak jak Ty?” Co wtedy 
odpowiesz? 
 Może zdziwi nas to, że te 
podniosłe słowa „być odpowie-
dzialnym za dziedzictwo wiary” 
znaczą tylko tyle: pacierz, Msza 
św., spowiedź. To… aż tyle. Na 
tych praktykach sumiennie wypeł-
nianych wyrośli ci, którzy tworzy-
li narodowe dziedzictwo wiary: 
rodzina Ledóchowskich, Karolina 
Kózka, Wincenty Witos, major 
Sucharski i wielu, wielu innych. 
 Przyjmijcie, Moi Drodzy, w 
tych bożonarodzeniowych dniach 
i na zawsze to dziedzictwo, które 
Chrystus wniósł: 
dwutysiącletnie – w świat i tysiąc-
letnie – w nasz naród. 
 
Przyjmijcie i wnieście je w 
Trzecie Tysiąclecie. 

 
Ks. Proboszcz 

G Ł O S 
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Nasza parafia 
 

Życie mieszkańców 
parafii i miasta 

w latach 1920 – 1945  (cz. 2) 

P owrót parafii jak i miasta do Pol-
ski nie rozwiązał jednak wszyst-

kich problemów mieszkańców. Nadal 
znajdowały się osoby, które zakłócały 
spokój publiczny przez różnego rodza-
ju agitacje i intrygi polityczne. Poza 
tym życie znacznie utrudniały wciąż 
rosnące ceny żywności i nieproporcjo-
nalnie niski wzrost zarobków. Taka 
sytuacja prowadziła do wielu strajków. 
Jeden z nich odbył się w kwietniu  
1922 r. Powrót Fordonu do Polski wią-
zał się również z powrotem do życia 
publicznego języka polskiego. Z 
dniem 10.03.1920 r. język polski stał 
się językiem urzędowym wszelkich 
władz, urzędów i korporacji admini-
stracyjnych. Nie wszyscy mieszkańcy 
jednak go znali lub znali w niewystar-
czającym stopniu, dlatego dla tych 
osób organizowano kursy języka pol-
skiego, w które zaangażowane było 
duchowieństwo fordońskie. Pierwszy z 
takich  kursów rozpoczął  s ię 
11.08.1919 r. Znaczny wpływ na życie 
mieszkańców Fordonu i parafii w 
okresie międzywojennym wywierała 
działalność kulturalna różnych organi-
zacji i stowarzyszeń. Szczególne miej-
sce zajmował ruch muzyczny, śpiewa-
czy i teatralny. Dużym uznaniem cie-
szyło się Towarzystwo Chóru Męskie-
go „Lutnia” oraz Towarzystwo Śpiewu 
„Cecylia”. 
 T o w a r z y s t w o  Śp i e w a c z e  
„Lutnia” założone zostało w Fordonie 
19.10.1922 r. jako chór męski. Jego 
założycielem i pierwszym prezesem 
był administrator parafii ks. Bolesław 
Piechowski. Wiceprezesem został Wa-
cław Wawrzyniak, skarbnikiem - 
Maks Delik, sekretarzem - Józef Au-
gustyn, bibliotekarzem - Wacław Le-
wandowski. Dyrygentem chóru był 
Jan Bross. Dnia 13.07.1924 r., w 500-
tną rocznicę powstania Fordonu, To-
warzystwo poświęciło swój sztandar. 
Nie wiadomo, w którym roku nastąpi-
ło zakończenie działalności chóru i jak 
długo trwała przerwa. Wiadomo jed-
nak, że w roku 1937 zgłoszono chęć 
założenia nowego stowarzyszenia o 
nazwie Stowarzyszenie Chóru Męskie-
go „Lutnia”. Osoby, chcące założyć 
nową „Lutnię”, należały wcześniej do 
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzie-

ży Męskiej. Wystąpiły z niego z po-
wodu zatargu, do jakiego doszło 17-
.10.1937 r. W dniu tym KSMM urzą-
dziło przedstawienie amatorskie, z 
którego zysk miał być przeznaczony 
na cele ogólne Stowarzyszenia. Po 
przedstawieniu, niektórzy członko-
wie biorący w nim udział jako akto-
rzy i muzycy, zażądali wynagrodze-
nia po 10 zł na osobę, czemu sprzeci-
wił się ks. Raszkowski. W tej sytu-
acji zainteresowani zapowiedzieli 
wystąpienie z KSMM i założenie 
nowego towarzystwa „Lutnia”, by z 
występów zapewnić sobie zysk. 
Sprzeciw wyraził Starosta powiatu 
bydgoskiego. Decyzję swą motywo-
wał faktem, że Prawo o Stowarzy-
szeniach sprzeciwia się celom zarob-
kowym, co koliduje z celami zgło-
szonymi przez ewentualną nową  
„Lutnię”. 
 Towarzystwo najprawdopo-
dobniej przyjęło stawiane mu warun-
ki i zostało oficjalnie uznane, gdyż 
jest o nim mowa w sprawozdaniu z 
działalności stowarzyszeń za okres 
od października 1938 r. do marca 
1939 r. W okresie tym Towarzystwo 
liczyło 30 osób, a zajmowało się wy-
łącznie pielęgnowaniem śpiewu pol-
skiego - świeckiego. Dochód chóru 
pochodził ze składek miesięcznych 
w wysokości 0,20 zł. 
 Towarzystwo Śpiewu św. Ce-
cylii powstało w Fordonie w grudniu  

1923 r. W chwili założenia liczyło 25-
30 członków, tak mężczyzn, jak i ko-
biet. Założycielem jego, podobnie jak 
chóru „Lutnia”, był ks. B. Piechowski, 
zostając także jego prezesem. Obo-
wiązki sekretarza pełniła M. Rosińska, 
natomiast skarbnika - M. Delik. Dyry-
gentem chóru był rektor J. Bross, orga-
nistą Jan Sobieski. Próby odbywały się 
raz w tygodniu. Repertuar chóru skła-
dał się wyłącznie z pieśni kościelnych, 
gdyż jedynym jego zadaniem było 
upiększanie śpiewem uroczystości 
kościelnych, a niekiedy imprez organi-
zowanych przez zrzeszenia katolickie. 
 W 1933 r. w skład zarządu To-
warzystwa wchodzili: ks. Paweł Red-
mer - prezes, Aniela Kulpińska - se-
kretarz, Alfons Zieliński - skarbnik, 
Franciszek Falkowski - dyrygent. Cały 
chór liczył wtedy 42 osoby. Dnia  
16.10.1933 r. w czasie wizyty duszpa-
sterskiej ks. bp Dominik poświęcił 
sztandar Towarzystwa. W 1939 r. To-
warzystwo liczyło 30 osób. Próby chó-
ru odbywały się dwa razy w tygodniu. 
Dochód Stowarzyszenia pochodził ze 
składek członkowskich wynoszących 
0,10 zł miesięcznie. 
 Oba chóry uczestniczyły w 
okręgowym Zjeździe Kół Śpiewa-
czych z okazji obchodów 500-lecia 
nadania praw miejskich Fordonowi. 
Nie zajęły jednak żadnego znaczącego 
miejsca. 
 Obok chórów istniało w Fordo-
nie wiele innych stowarzyszeń mają-
cych znaczny wpływ na życie społecz-
no-kulturalne i religijne mieszkańców 
Fordonu w latach 1920-1939, ale im, 
już niedługo, poświęcony zostanie 
specjalny rozdział w cyklu „Nasza 
parafia”. 

D.G. 

Poświęcenie sztandaru chóru parafialnego św. Cecylii - 1933 r. 
W pierwszym rzędzie w środku - organista Falkowski i ks. P. Redmer. 
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W tym numerze „Głosu Świętego 
Mikołaja” proponujemy zapoznanie 
się z tekstem rozmowy, którą z na-
szym księdzem Proboszczem 
przeprowadzili redaktorzy mie-
sięcznika parafii pw. Matki Bożej 
Królowej Męczenników w 1998 ro-
ku. Jest to przedruk tekstu, który 
ukazał się w numerze 7-8(54)/1998 
„Na oścież”. 

Redakcja: Z czym kojarzy się księdzu 
Proboszczowi data 15 czerwca 1989 
roku? 
Ks. Roman Buliński: W tym dniu zo-
stałem wezwany do księdza biskupa 
Mariana Przykuckiego. Zanim wsze-
dłem do biura, zauważyłem, że od bi-
skupa wyszedł właśnie ksiądz Stani-
sław Grunt. Ksiądz biskup zapropono-
wał mi probostwo. Zdziwiłem się, 
gdyż byłem od siedmiu lat probosz-
czem w Toruniu – Kaszczorku. Kiedy 
ksiądz biskup powiedział, że pójdę do 
Fordonu, pomyślałem, że zacznę bu-
dowę nowego kościoła i zajmę się or-
ganizowaniem nowej parafii. Ksiądz 
biskup oświadczył jednak, że mam 
przejąć parafię pod wezwaniem świę-
tego Mikołaja po księdzu Stanisławie 
Gruncie w Fordonie. Po krótkim zasta-
nowieniu się powiedziałem: - Księdzu 
biskupowi nie mówi się „nie”. Na to 
ksiądz biskup powiedział - Bóg zapłać. 
Wszystko stało się nagle i szybko. 
Wróciłem do domu i oświadczyłem 
mamie, która mieszkała ze mną na 
plebanii, że przeprowadzamy się do 
Fordonu. 
Jak matka księdza Kanonika przyjęła 
wiadomość o przeprowadzce? 
Spokojnie. 
Czy znał ksiądz Proboszcz wcześniej 
nowe miejsce pracy? 

O Fordonie nic nie wiedziałem, gdyż 
nigdy tu wcześniej nie byłem. Skrę-
cając z mostu na Wiśle w prawo zo-
baczyłem niezbyt zadbane domy 
przy ulicy Bydgoskiej, potem Rynek, 
dwa kościoły. Nie wiedziałem, że 
oba należą do parafii, którą otrzyma-
łem pod opiekę. Zgodę na przyjęcie 
parafii wyraziłem “w ciemno” nie 
wiedząc o niej absolutnie nic. 
Czy jadąc do Fordonu, Ksiądz wie-
dział, co go tutaj czeka? 
Nie. Absolutnie nie. W małym śro-
dowisku np. w Kaszczorku po 6 mie-
siącach działalności można było 

zjednać parafian. W dużym środowi-
sku, jak Fordon, zjednanie parafian 
trwa znacznie dłużej i z większymi 
oporami. W małej parafii istnieje 
bliższy kontakt między ludźmi. W 
dużych parafiach, w których uczest-
niczy w nabożeństwach około 1/3 
mieszkańców więzi międzyludzkie 
są słabsze. Ludzie mieszkający w 
blokach nie znają się wzajemnie. 
Nowi mieszkańcy Fordonu nie znają 
starych mieszkańców i odwrotnie.  
Wiemy, że ksiądz Kanonik interesuje 
się problematyką rodzinną. Dlacze-
go? 
Moja praca magisterska tematycznie 
związana była z rodziną, gdyż jest to 
komórka społeczna mająca jedyne i 
niepodważalne walory w popraw-
nym funkcjonowaniu ludzi. 
Może ksiądz Kanonik opowie o swo-
jej rodzinie? 
Urodziłem się w Toruniu, wychowa-
łem w Unisławiu. Mój ojciec był 
człowiekiem niezwykle skromnym i 
pracowitym. Pracował jako murarz i 
malarz. Ponieważ moja mama zmar-
ła wkrótce po moim urodzeniu, oj-
ciec ożenił się z siostrą mojej mamy, 
która wychowywała mnie i o prawie 
trzy lata starszą ode mnie siostrę. W 
domu był mundur strażacki ojca. 

Kiedy zmarł, odbył się niezwykle 
uroczysty pogrzeb. Brało w nim 
udział ponad czterdziestu księży i 
orkiestra strażacka. Wtedy to dopiero 
dowiedziałem się, że ojciec był 
współorganizatorem Straży Pożarnej 
w Unisławiu. 
Jest Ksiądz autorem takiego powie-
dzenia: „Parafia jest pierwszą szkołą 
człowieczeństwa”. 
Parafia jest, poza wspólnotą rodzin-
ną, drugą wielką rodziną rodzin, któ-
ra wywiera wpływ na kształtowanie 
się konkretnej osoby. 
Pracował ksiądz w kilku parafiach 
jako wikariusz i jako proboszcz. Któ-
rą z parafii wspomina ksiądz najle-
piej? 
Proboszczem jestem w drugiej para-
fii. Po ukończeniu seminarium zosta-
łem skierowany do pracy w Gro-
dzicznie. Kiedy zobaczyłem niewiel-
ką wieś, byłem przerażony. Do wsi 
dochodziły dwa autobusy, jeden ra-
no, drugi po południu. Po semina-
rium, gdzie żyłem w przyjacielskiej 
grupie rówieśniczej, poczułem się 
początkowo jak na wygnaniu. Pro-
boszcz przyjął mnie serdecznie i po-
informował o zakresie obowiązków. 
Uczyłem religii w kościele, później 
w sali katechetycznej. Do sąsiednich 
wsi dowozili mnie gospodarze. Kie-
dy na raty kupiłem motor WSK, do-
jeżdżałem sam. Pracowałem tam trzy 
lata. Odchodziłem z żalem. Tę para-
fię wspominam najmilej. 
Na ile seminarium duchowne przygo-
towuje do pracy duszpasterskiej w 
różnych parafiach? 
Seminarium Duchowne w Pelplinie 
ma dobre tradycje i daje dobre przy-
gotowanie. Absolwenci tej uczelni 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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radzą sobie w pracy duszpasterskiej. 
Większość młodych księży zdobywa 
doświadczenie w pracy w różnych pa-
rafiach. Zanim młody ksiądz zostanie 
proboszczem bywa wikariuszem, w 
kilku parafiach. Tam styka się z różny-
mi środowiskami wiernych. Uczy się 
również doświadczając współpracy z 
różnymi proboszczami. Zwykle jest 
tak, że przyjmuje to co dobre, a odrzu-
ca to co nieskuteczne. Sam byłem wi-
karym w Grodzicznie, Drzycimiu, Iło-
wie, Wejherowie, Toruniu, Wąbrzeź-
nie. Od każdego z proboszczy nauczy-
łem się czegoś. Mam znajomych w 
parafiach, w których pracowałem i 
zawsze jestem tam mile widziany. 
Który z przedmiotów wykładanych w 
seminariach przydaje się w pracy 
duszpasterskiej najbardziej? 
Seminarium przygotowuje całościowo 
z wielu dziedzin. Trudno wskazać 
przedmioty ważniejsze. Całość wiedzy 
zdobytej w seminarium jest przydatna 
w pracy duszpasterskiej np. absolwent 
KUL może posiąść głębszą wiedzę z 
niektórych przedmiotów, ale nie posią-
dzie teologicznego instynktu, który 
daje seminarium. W seminarium 
wpływ na ukształtowanie się osobo-
wości kapłanów ma ojciec duchowny. 
Proboszcz jest ojcem parafii, ojcem 
wikariuszy. Co jest najbardziej istotne 
w budowaniu wspólnoty? 
To złożona sprawa. Przede wszystkim 
serce, a nie przewodzenie. Wikariusze 
z parafii św. Mikołaja odchodzili na 
studia, na stanowiska proboszczy. Re-
lacja proboszcz – wikariusze stanowi 
czynnik dobrego funkcjonowania 
wspólnoty parafialnej. 
Parafia św. Mikołaja jest matką ko-
ściołów w nowym Fordonie Podczas 
tworzenia nowych parafii następuje 
migracja wiernych. Czy to zjawisko 
stanowi utrudnienie w pracy duszpa-
sterskiej? 
Na pewno utrudnienie. Nowoprzybyli 
mieszkańcy z trudem wchodzą w no-
we wspólnoty parafialne. Najtrudniej 
jest np. rodzinom wojskowych, którzy 
wielokrotnie zmieniali miejsce za-
mieszkania. Do nowych parafian wy-
syłam powitalne listy. Dołączam do 
nich informacje o Mszach św., nabo-
żeństwach, godzinach urzędowania 
Biura Parafialnego, jednym słowem o 
porządku życia parafialnego. Jest to 
nieraz pierwszy list otrzymany przez 
nich w nowym miejscu zamieszkania. 
Często dziękują za taką miłą niespo-
dziankę. 
Najbliżej kościoła św. Mikołaja jest 

(Ciąg dalszy ze strony 3) kościół i parafia św. Jana Apostoła i 
Ewangelisty. Czy to nie jest zbyt bli-
sko? 
W 1990 roku filia parafii św. Miko-
łaja stała się samodzielną parafią pod 
wezwaniem św. Jana Apostoła i 
Ewangelisty. Na proboszcza nowej 
parafii został powołany młody wów-
czas ks. Stanisław Pozorski. Niektó-
rzy ze zdziwieniem przyjęli goto-
wość oddania 4000 parafian. Ksiądz 
biskup przyjął tę propozycję z życz-
liwością i radosną aprobatą. Uważa-
łem, że w dwu sąsiadujących para-
fiach, na zasadzie zdrowej konkuren-
cji, wzrośnie aktywność parafian w 
jednej i drugiej.  
Czy integracja parafii, w której są 
nowi i starzy parafianie jest trudniej-
sza od integracji nowej wspólnoty 
parafialnej? 
Integracja zależy od konkretnych 
ludzi. Jeśli wśród parafian znajdą się 
ludzie chętni do współpracy z dusz-
pasterzami to niezależnie od tego w 
jakiej parafii zamieszkają będą 
uczestniczyli w realizacji zamierzeń 
określonej wspólnoty. Zaś ludzie, 
którzy dawno opuścili swoją parafię, 
gdy ją odwiedzają mówią o niej z 
sentymentem. 
Czy wyjazdy do pracy duszpaster-
skiej do Niemiec wpłynęły na 
ukształtowanie się wizerunku este-
tycznego kościoła, jego otoczenia, 
czy wynika to z wewnętrznego wy-
czucia estetycznego? 
Na pewno wyjazdy do Niemiec spo-
wodowały zachętę do zmiany oto-
czenia wokół świątyni (trawniki, 
krzewy, drzewka, kwiaty, parkany). 
Doświadczenie z Niemiec przenio-
słem na nasz grunt już w Toruniu – 
Kaszczorku oraz tu w Fordonie. Sam 
lubię również pracować w pięknym 
otoczeniu. 
Czy jakieś doświadczenia z wyjaz-
dów do Niemiec przydały się Księdzu 
w pracy duszpasterskiej tu - w Pol-
sce? 
Będąc tam w Niemczech zrozumia-
łem ważność Sakramentu Pokuty, w 
takiej postaci w jakiej prowadzony 
jest u nas. Pozytywnie odbierałem 
udział laikatu w pracy duszpaster-
skiej na rzecz parafii. Liczba czyn-
nych parafian, mówię tylko o Bawa-
rii, porównywalna jest z liczbą w 
Polsce. 
W biurze parafialnym stoi komputer. 
Jaką  rolę pełni w parafii? 
Zawsze chciałem mieć maszynę do 
pisania, która zastąpi przepisywanie 
ręczne tekstów przez kalkę. Ten wy-

nalazek właśnie to umożliwia. Pomaga 
w przygotowywaniu ogłoszeń parafial-
nych, prowadzeniu finansów i innych 
statystyk parafialnych. Nauczyłem się 
obsługiwania komputera i jestem z tej 
umiejętności zadowolony. Mam podłą-
czony komputer do sieci Internetu i 
widziałem Wasze elektroniczne wyda-
nie „Na oścież”. 
Czy lokalizacja, sąsiedztwo Zakładu 
Karnego wpływa na pracę i zachowa-
nie parafian? 
Mieszkańcy chyba nie odczuwają 
działania tej instytucji. Dzieje się to 
podobnie, jak w przypadku, gdy ktoś 
mieszka przy ruchliwej ulicy z tram-
wajami, czy przy torze kolejowym. Po 
jakimś czasie przyzwyczajają się. Nasi 
wikariusze pełnią jednak posługę 
duszpasterską w Zakładzie. 
Czy widać próby odradzania się w 
parafii grup i wspólnot działających w 
czasach II Rzeczpospolitej? 
Myślę, że każdy czas ma swoją formę 
organizowania się ludzi świeckich. Na 
przykład, Żywy Różaniec był, jest i 
będzie. Aktualnie działają Róże stano-
we: męskie i żeńskie. Sytuacja jest jak 
w każdej wspólnocie, jedni przycho-
dzą inni odchodzą. Działają inne 
współczesne ugrupowania i ruchy, jak 
np. Oaza Rodzin. Wielką nadzieję po-
kładam w Akcji Katolickiej. 
Jest ksiądz Proboszcz kanonikiem ho-
norowym. Co to oznacza? 
Kanonik to godność nadawana przez 
biskupa i obowiązuje w danej diecezji. 
Otrzymałem ten tytuł pracując w daw-
nej Diecezji Chełmińskiej i drugi raz 
w Diecezji Gnieźnieńskiej. Ksiądz 
biskup nadaje takie lub inne tytuły 
chcąc wyrazić swoje uznanie za pracę. 
Myślę, że najpiękniejszym tytułem jest 
tytuł księdza proboszcza. Niektóre 
tytuły obowiązujące aktualnie w Ko-
ściele mają wieloletnią tradycję. Tytu-
ły wprowadzają pewne urozmaicenie. 
Nie jest to najbardziej istotne. Najważ-
niejsze jest, aby Pan Bóg ocenił czło-
wieka pozytywnie i był jego nagrodą. 
To jest naprawdę najważniejsze. 
Czy ksiądz Proboszcz lubi politykę? 
Raczej nie. Chociaż orientuję się w 
aktualnych wydarzeniach. W naszym 
kościele nie politykujemy, co jest do-
brze przyjmowane przez parafian. Do-
wiadujemy się o tym podczas kolędy, 
kiedy parafianie dziękują nam za to, 
że, jak to pięknie określają, „u nas jest 
głoszona Ewangelia”. Nie zgadzam 
się, jako proboszcz na to, aby prowa-
dzić akcje polityczne na terenie ko-
ścioła i przykościelnym. 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 
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A jak ksiądz Proboszcz ocenia np. 
ostatnie prace nad nowym podziałem 
administracyjnym kraju, czy wcze-
śniejszą reformę administracji kościel-
nej w Polsce? 
Nie zauważyłem różnic w funkcjono-
waniu Kościoła po reformie admini-
stracyjnej w 1992 roku. Jeśli chodzi o 
podział administracyjny kraju to uwa-
żam za rozsądne i logiczne, że większa 
od Torunia Bydgoszcz jest stolicą wo-
jewództwa. Chociaż jestem z urodze-
nia Toruniakiem, nie czuję animozji 
do Bydgoszczy. Została jedynie sym-
patia do żużlowej drużyny „Apator 
Toruń”. Jej trenerem był i jest parafia-
nin z parafii Toruń - Kaszczorek. Z tej 
racji miałem zawsze dobre miejsce na 
mecze  żuż lowe na s tad ionie  
„Apatora”. Uważam, że animozje mię-
dzy Toruniem, a Bydgoszczą są nie-
uzasadnione i raczej animowane przez 
polityków. 
Powszechnie wiadomo, że proboszcz - 
ojciec parafii ma wiele zajęć. Czy star-
cza Księdzu czasu na czytanie gazet, 
książek? 
Nie czytam lokalnych dzienników, 
choć staram się być na bieżąco z po-
znawaniem wydarzeń. Czytam tygo-
dnik „Niedziela”. Lubię dobrą książkę, 
od czasu do czasu dobry film w TV. 
Koniecznie trzeba poczytać coś ze 
swej dziedziny. 
Jakim ksiądz był chłopakiem? W książ-
ce „Tobie Panie zaufałem” wspomina 
ksiądz o swoich zainteresowaniach 
piłką nożną. 
Od dziecka byłem namiętnym piłka-
rzem. Po lekcjach do późnych godzin 
wieczornych biegałem za piłką. Zaw-
sze grałem w ataku. Zimą jeździłem na 
łyżwach. Brakowało czasem czasu na 
naukę i w szkole podstawowej otrzy-
mywałem nienajlepsze oceny. Lepiej 
było już w szkole średniej i bardzo 
dobrze w seminarium duchownym. Te 
sportowe zainteresowania przetrwały. 
Jako wikariusz organizowałem chło-
pięce drużyny piłkarskie i rozgrywki z 
drużynami z sąsiednich miejscowości. 
Czy lubi ksiądz Proboszcz uśmiechać 
się? 
Nie wiem, czy to zauważyliście? Na 
pewno nie jestem smutnym urzędni-
kiem. 
Czy jest coś, co Księdza denerwuje? 
Są w życiu kapłana sytuacje wymaga-
jące wiele cierpliwości i rozwagi. Na-
prawdę wiele. Modlę się o łaskę do 
Boga, aby mi tych cech nie zabrakło. 

Serdecznie dziękujemy za rozmowę. 
Bóg zapłać. 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 

W  październikowym wyda-
niu „Głosu Świętego Mi-

kołaja”, w artykule „Struktura 
terytorialno-ludnościowa” Dorota 
Gabrowska opisała powstanie pa-
rafii pw. Świętego Jana Apostoła 
i Ewangelisty. 27 grudnia 2000 r., 
w dzień swojego patrona, parafia 
przeżywała uroczystość poświę-
cenia kościoła czyli tzw. konse-
krację. 
Konsekra-
cja wyma-
ga by oł-
tarz był 
wykonany 
z niekru-
chego ma-
teriału i 
t r w a l e 
związany 
z podło-
żem. W 
c z a s i e 
uroczystej 
l i t u r g i i 
następuje 
poświęce-
nie, oka-
dzenie i 
n a m a s z -
c z e n i e 
o l e j e m 
o ł t a r z a 
oraz ścian 
kościo ła, 
co symbo-
l i z u j e 
p r z e z n a -
czenie bu-
dynku do wyłącznego kultu boże-
go. 

Konsekracji kościoła św. 
Jana dokonał metropolita gnieź-
nieński abp Henryk Muszyński. 
Słowa powitania i jednocześnie 
prośbę o dokonanie konsekracji 
skierował do ks. Arcybiskupa 
proboszcz parafii, ks. Przemysław 
Książek: 
Ekscelencjo, Najdostojniejszy 
Księże Arcybiskupie! 
Zwracam się z gorącą prośbą o 
uroczyste poświęcenie, konsekra-
cję tego kościoła parafialnego 

pod wezwaniem św. Jana Apostola 
i Ewangelisty. 
Patron tego kościoła należał do 
trzech wybranych uczniów Pana 
Jezusa. Był tym, któremu Pan Je-
zus powierzył przygotowanie ostat-
niej paschy, w czasie której był 
zasłuchany w bicie Jezusowego 
Serca - wytrwał jako jedyny z 
uczniów aż do Krzyża, był pierw-

szym z męż-
czyzn, który 
p r z y b i e g ł 
do pustego 
grobu Pana 
Jezusa. Zo-
stawił Ko-
ś c i o ł o w i 
jakże wy-
m o w n ą 
Ewangelię, 
Apokalipsę 
i trzy Listy. 
Od tego 
k o ś c i o ł a 
pod jego 
wezwaniem 
p o w s t a ł a 
myśl, aby 
we Fordo-
nie szcze-
gólnie byli 
c z c z e n i 
c z t e r e j 
Ewangeli-
ści. 
I rzeczywi-
ście: trwają 
budowy po-
z o s t a ł y c h 

trzech świątyń parafialnych: Mar-
ka, Mateusza i Łukasza. 
Ta świątynia, chociaż już ponad 
studwudziestoletnia długo czekała 
na ten uroczysty dzień poświęcenia 
dla wyłącznego kultu Bożego. Wy-
budowana przez naszych braci 
Ewangelików 121 lat temu służyła 
im do końca II wojny światowej, 
potem przeznaczona na magazyn 
zboża, jeszcze później na magazyn 
odzieży ochronnej została odzyska-
na w 1983 roku do ponownego 
kultu Bożego. W 1985 po zakoń-

(Ciąg dalszy na stronie 6) 

Konsekracja - Bożą pieczęcią 
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czonym remoncie, poświęcona do-
kładnie 15 lat temu przez ks. bpa 
Mariana Przykuckiego służyła 
młodzieży głównie jako kościół 
akademicki. Po erygowaniu para-
fii w 1990 roku jest świątynią pa-
rafialną. Przez wszystkie te lata 
remontowana i doposażana wysił-
kiem całej wspólnoty parafialnej i 
nie tylko, stała się akurat na ko-
niec wielkiego Jubileuszu na tyle 
gotową, aby przyjąć doniosły akt 
konsekracji. 
Natomiast: rekolekcje, nabożeń-
stwa, a przede wszystkim liczne 
pielgrzymki do sanktuariów Jubi-
leuszowych od Katedry począwszy, 
przez sanktuaria Archidiecezji, 
Polski i Włoch, a na Ziemi Świętej 
skończywszy - stanowiły bezpo-
średnie przygotowanie naszej 
wspólnoty parafialnej do tego ak-
tu. 
Jesteśmy wiec przekonani, że proś-
ba o ten doniosły akt jest głęboko 
uzasadniona. 

 W czasie wygłoszonej homi-
lii ks. Arcybiskup powiedział m.in.: 
Ciebie Boże chwalimy, Ciebie 
Panie wysławiamy, Ciebie wy-
chwala przesławny chór Aposto-
łów, Ciebie wielbi Kościół świę-
ty. Wypowiadam te słowa w 
imieniu wszystkich tutaj zgroma-
dzonych w chwili bardzo szcze-
gólnej, w chwili, gdy wraz z ca-
łym Kościołem jesteśmy pośrod-

(Ciąg dalszy ze strony 5) ku Tajemnicy 
Wcielenia, tajem-
nicy Boga, który 
stał się Człowie-
kiem, tajemnicy, 
której nikt z ludzi 
nie przybliżył tak 
bardzo i tak głę-
boko jak właśnie 
nasz niebieski 
patron, który nam 
dzisiaj patronuje - 
święty Jan Apo-
stoł i Ewangelista. 
Ale wypowiadam 
te słowa uwielbie-
nia i dziękczynie-
nia także w imieniu całej zgro-
madzonej tutaj wspólnoty, któ-
ra odtąd święto swojego patro-
na będzie obchodziła nie tylko 
jako uroczystość parafialną, 
zwaną powszechnie odpu-
stem, ale także jako dzień kon-
sekracji, poświęcenia tej świą-
tyni. Sposobiliście i świątynię i 
siebie na tę chwilę od lat. Bo-
gu niech będą dzięki, Bogu 
niech będą dzięki, że ta świą-
tynia znowu może służyć 
chwale Bożej, że w tej świątyni 
znowu rozlega się Słowo Bo-
że, że w tej świątyni żyjący Je-
zus Chrystus spotyka się z na-
mi, a w Jezusie Chrystusie 
otrzymujemy życie wieczne - 
spotkanie z Ojcem i Synem w 
mocy Ducha Świętego. Ta 
świątynia była wybudowana 
dla Jezusa Chrystusa i będzie 
odtąd służyła, nie waham się 
powiedzieć, na wieki temu 
dziełu i myślę, że to jest ra-
dość zarówno tych, którzy tę 
świątynię wznosili, jak i tych, 
którzy w tej świątyni uświęcają 
swoje życie. Kiedyś jeden z 
moich przyjaciół, pastor prote-
stancki,  powiedzia ł  mi: 
„Większość świątyń ewange-
lickich jest dzisiaj w posiadaniu 
katolików”. Zwróciłem jemu 
uwagę: „Tak, bo nie ma wspól-
not protestanckich, albo są 
bardzo nieliczne”. I zawiozłem 
go do trzech byłych kościołów 
ewangelickich. Jeden był ko-
ściołem katolickim. Zmienił 
nieco swój wygląd, ale służył 

nadal chwale bożej, kultowi bo-
żemu. Drugi był zamieniony w 
kino, a trzeci był prawie w roz-
sypce, był magazynem i tylko 
jedna część tego kościoła była 
w użyciu jako magazyn, - po-
dobnie zresztą jak i ten kościół, 
jak słyszeliśmy. I wtedy powie-
dział mi te znamienne słowa: 
„Muszę ci wyznać, że z mojej 
strony to była małoduszność. 
Bogu dzięki, że te kościoły 
nadal służą chwale bożej i zba-
wieniu ludzi”. I tak jest również i 
z tym kościołem. A dzisiejsza 
konsekracja jest jak gdyby Bożą 
pieczęcią, która potwierdza na 
zawsze, wobec wszystkich, że 
jest to miejsce święte, że jest to 
miejsce, które Pan Bóg w spo-
sób szczególny wybrał jako 
miejsce spotkania, jako miejsce 
modlitwy, jako miejsce przeba-
czenia, jako miejsce, w którym 
niebo spotyka się z ziemią. XX 
wiek, niestety, jest wiekiem, któ-
ry bardzo często rugował i nadal 
ruguje to, co jest Boże w imię 
źle rozumianej wolności, w imię 
fałszywie pojętego szczęścia. 
Myślę, że pod koniec XX wieku 
mamy dostateczną ilość dowo-
dów ku temu, by powiedzieć, że 
wszystko to, co zwracało się 
przeciwko Bogu, w gruncie rze-
czy zwracało się także przeciw-
ko człowiekowi. Bo tam, gdzie 
gwałci się prawa Boże, tam nie 
szanuje się również praw ludz-
kich, tam godność człowieka 
jest deptana. XX wiek dostarcza 

(Ciąg dalszy na stronie 7) 
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dziesiątki ku temu dowodów i 
dlatego ta świątynia konsekro-
wana na progu nowego wieku 
jest radosnym znakiem ku 
przyszłości, radosnym zna-
kiem, który przypomina nam, 
że wraz z ocaleniem Boga i 
praw Bożych, ocala się także 
wielką godność człowieka. Bo 
czymże jest człowiek, jeżeli 
zapomni o tym, że wyszedł od 
Boga, że jest odblaskiem, od-
biciem Boga. Staje się pro-
chem i przemijaniem, staje się 
materią. Człowiek, jego naj-
wyższa godność, osobowa 
godność wyraża się w tym, że 
on jest odbiciem Boga poprzez 
swoją wolność, zdolność wybo-
ru i poprzez to, że jest zdolny 
do miłości. XXI wiek nie jest 
wolny od wielkich niebezpie-
czeństw, który niesie z sobą. 
Ojciec Święty w swoim prze-
słaniu na Nowy Rok, które wy-
tycza właściwie drogę na cały 
XXI wiek, a może i na dalszą 
perspektywę, ukazuje nam, że 
największe niebezpieczeństwo 
grozi właśnie, pochodzi wła-
śnie stąd, że człowiek sam mo-
że zapomnieć o swojej wielkiej 
godności i o swoim wielkim po-
wołaniu. I dla tego Bogu dzięki, 
że są takie miejsca, które są 
miejscami świętymi, bo one 
służą do ocalenia sacrum w 
naszym otoczeniu; tego, co 
jest święte, tego, co jest wiel-
kie, tego, co jest ważne, tego, 
co jest Boże, a służą przede 
wszystkim ocaleniu godności 
samego człowieka. Tutaj, ko-
chani moi, będzie rozbrzmie-
wała Chrystusowa Ewangelia. 
Nikt lepiej, pełniej nie pomoże 
nam zrozumieć, czym jest ta 
Ewangelia w życiu naszym, jak 
właśnie nasz niebieski patron, 
święty Jan Apostoł i Ewangeli-
sta. Święty Jan Apostoł i 
Ewangelista, który był jednym 
z trzech filarów Chrystusowego 
Kościoła. Ale pod pewnym 
względem jest unikalny, jedyny 
i niepowtarzalny. On przeżył 
swoje życie z Jezusem Chry-
stusem jako wielką przygodę 

miłości i on w pewnym sensie 
przetransponował całą naukę 
Jezusa Chrystusa właśnie w 
kategoriach miłości. Rzecz 
znamienna, że zarówno w 
jego ewangelii jak i jego pi-
smach nie ma jego imienia, a 
występuje jako uczeń, które-
go Jezus miłował. Przeżył 
swoje życie jako znak miłości 
Jezusa Chrystusa i właśnie 
tego pragnie uczyć każdego z 
nas. 
 Na zakoń-
czenie uroczysto-
ści ks. Przemy-
sław Książek po-
dziękował w na-
stępujących sło-
wach: 
Bogu Wszechmo-
gącemu niech 
będą dzięki, że 
pozwolił nam 
uczestniczyć w 
tym doniosłym i 
jedynym w dzie-
jach katolickiej 
świątyni momen-
cie poświęcenia i konsekracji. 
W czasach tak bardzo zagrożo-
nych wtórnym pogaństwem, 
niewrażliwością na świętość 
każda świątynia jest szczegól-
nym znakiem i darem, a zwłasz-
cza świątynia katolicka, w któ-
rej mieszka zawsze żywy Bóg. 
Dlatego dziękujemy Ci Eksce-
lencjo, za ten wymowny akt 
konsekracji i skierowane do nas 
Słowo Pasterskie. 
Chciałbym tutaj wyrazić także 
podziękowanie wszystkim, któ-
rzy dla tej świątyni złożyli swoje 
ofiary: pracę, pomoc, modlitwę, 
radę, życzliwość. Wielu z nich 
jest tutaj obecnych. Oprócz 
zgromadzonej wspólnoty: 
- jakże życzliwie wspominany 
szczególnie przez cały Stary 
Fordon Ks. Infułat Stanisław 
Grunt, którego staraniem odzy-
skano i wyremontowano kościół 
dla kultu Bożego, 
- Ks. Kanonik Roman Buliński, 
dzięki któremu ta świątynia sta-
ła się kościołem parafialnym, 
- ks. Prałat Stanisław Pozorski, 

pierwszy proboszcz tej wspólnoty. 
- księża wikariusze, którzy przy 
tym kościele zostawili cząstkę 
swego życia 
Dziękuję za przybycie także księ-
żom z dekanatu z ks. Prałatem 
Zygmuntem Trybowskim, dzieka-
nem, oraz zaproszonym Gościom. 
Dziękuję wszystkim: i zaproszo-
nym Gościom i Parafianom, że 
właśnie tak mogliśmy przeżyć ten 
zbliżający się do końca Rok. Na-

sza parafia wpisała się w ten Rok 
dokonanym przez ks. Arcybisku-
pa Henryka Józefa Muszyńskiego 
aktem oraz własną pracą i ofiar-
nością szczególnie. Przecież to 
właśnie teraz kończy się: 
- Wielki Jubileusz 2000 lat 
Chrześcijaństwa 
- 1000-lecie naszej Archidiecezji 
- 15 lat poświecenia kościoła 
- 10 rok parafii katolickiej 
- ostatni odpust parafialny w tym 
Tysiącleciu. 
Na koniec chciałbym jeszcze raz 
wyrazić wdzięczność Jego Eksce-
lencji, ks. Arcybiskupowi za uko-
ronowanie wysiłku tej wspólnoty 
parafialnej oraz wielu życzliwych 
i tu obecnych Gości, tą uroczysto-
ścią, jedyną w historii katolickiej 
świątyni. Bóg zapłać! 
 
Tekst całej homilii ks. Arcybi-
skupa oraz zdjęcia z uroczy-
stości znaleźć można na para-
fialnej stronie internetowej: 
smikolaj.gniezno.opoka.org.pl 

K.W., J.R. 
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Z robilibyśmy wielki błąd, gdybyśmy 
z Milusiem nie opowiedzieli 

dwóch ostatnich stacji jubileuszowych, 
jakie odprawiliśmy w naszej parafii w 
roku 2000. Myślimy, że poruszały one 
dwa ważne dla naszego duchowego 
życia problemy. W ostatni poniedzia-
łek października wyznaczyliśmy stację 
pracowników telewizji. Zaprosiliśmy 
regionalny oddział Telewizji Polskiej, 
tzw. „Bydgoską Trójkę”. Na Wasze 
pytania odpowiadał pan Maciej Grześ-
kowiak, pod którego redakcją powstają 
w bydgoskiej telewizji programy kato-
lickie. Ku naszemu zadowoleniu cieka-
wiło Was znowu oczywiście wszystko. 
Powiedzmy, że było o telewizji „od 
kuchni”. Dziewczynki, nasze gwiaz-
deczki, oczywiście nadstawiały się do 
kamery, tym bardziej, że materiał z 
tego nabożeństwa miał być pokazany 
w najbliższą niedzielę w programie 
katolickim „Droga”, co potem stało się 
faktem. Ze wspólnej rozmowy łatwo 
było zauważyć, że spędzacie przed 
telewizorem wiele godzin, dlatego pro-
wadzący nabożeństwo zwrócili uwagę, 
jak wielka odpowiedzialność ciąży na 
ludziach kształtujących programy. Te-
lewizja, jako wynalazek, jest wielkim 
dobrodziejstwem dla człowieka, można 
w jednej chwili znaleźć się na innym 
kontynencie, można śledzić wydarze-
nia z całego świata, przez telewizję 
docierają do ludzi apele innych o po-
moc, gdy dzieje się im krzywda. Miluś 
mi podpowiada, jaką rolę spełniła tele-
wizja, gdy w 1997 roku nawiedziła 
Polskę straszna powódź, jak mobilizo-
wały do pomocy obrazy cierpienia lu-
dzi, które widzieliśmy na szklanym 
ekranie telewizora. Niestety telewizja 
niesie ze sobą także liczne zagrożenia, 
o których Dzieciaczki, powinniście 
pamiętać. Jeśli wybieracie telewizję 
zamiast niedzielnej Mszy św., zamiast 
odrabiania lekcji, zamiast pomagania 
Rodzicom, zamiast przyjacielskiej roz-
mowy, zamiast zabawy z młodszym 
Rodzeństwem - to mówimy zdecydo-
wanie: to jest ŹLE!I dalej: jeśli ogląda-
cie telewizję, a nie programy, jeśli fil-
my nie są dla Was, jeśli bajki są ogłu-
piające i pokazują przemoc, jeśli 
ośmiesza się to, w co wierzymy i co 
kochamy, to mówimy: to jest ŹLE! 
Teraz rozumiecie powód, dla którego 
modliliśmy się na  Różańcu, by w tele-
wizji też „siało się” ziarno Słowa Bo-

żego, by dzięki niej ludzie byli lepsi i 
bardziej sobie życzliwi. 
 W mojej rodzinnej parafii w 
Gnieźnie też mają gazetkę, która na-
zywa się „Winnica”. Podoba mi się 
pomysł, że co tydzień księża przypo-
minają, jakie można w telewizji obej-
rzeć programy katolickie. Może nie 
wiecie ile, jak się nazywają i kiedy 
można w telewizji śledzić wydarze-
nia z życia Kościoła Katolickiego. 
Pozwólcie więc, że tak w skrócie 
przedstawię Wam te programy. Was 
oczywiście najbardziej myślę intere-
suje program katolicki dla dzieci 
„Ziarno”. Warto obudzić się wcze-
śniej w sobotę i o godz. 8.45 w TVP 
1 obejrzeć ten ciekawy program. Po-
za tym w TVP 1 i 2 oraz w TV Polo-
nia można oglądać takie programy 
katolickie jak: „Credo”, „Raj”, „W 
okolice Stwórcy”, „Czasy”. Jak wi-
dzicie wybór jest, można się dowie-
dzieć dużo ciekawych rzeczy o naszej 
religii. Zapraszam do oglądania Was 
i Waszych Rodziców. Z Milusiem 
kiedyś opowiemy Wam więcej o tych 
programach. 
 Ostatnią stację jubileuszową 
poświęciliśmy sportowcom w dwa 
dni po tym, jak Ojciec Święty obej-
rzał po raz pierwszy na stadionie 
mecz piłkarski i modlił się za upra-
wiających sport. Zaprosiliśmy na to 
spotkanie trenera bydgoskich wiośla-
rzy pana Leszka Lemańczyka. Z wy-
trwałego treningu zawodników, z ich 
samozaparcia i wiary w sukces mo-
glibyśmy się wiele nauczyć dla na-
szego życia duchowego – takie było 
przesłanie tego dnia. Czasem jeste-
śmy świadkami sukcesu jakiegoś 
sportowca i myślimy, że to przycho-
dzi tak łatwo. Oczywiście liczy się 
talent, ale bardzo dużo osiąga się tyl-
ko wówczas, gdy do tego dodaje się 
ciężką i wytrwałą pracę treningową. 
Tak jest w wielu dziedzinach życia, 
na przykład w Waszej nauce. Pamię-
tajcie o tym, Kochane Leniuszki. Pan 
Leszek przywiózł dwa przyrządy do 
wiosłowania „na sucho”. W zawo-
dach ministranci na chórek, który na 
czele z Jagodą Nastachowską, orga-
nistką, grał i śpiewał nam cały paź-
dziernik, lepsi minimalnie okazali się 
ci pierwsi, niesieni dopingiem kole-
gów. Pan trener stwierdził, że już w 
wielu miejscach rozstawiał swój 

sprzęt, ale jeszcze nigdy w kościele. 
Sportowców naszej parafii reprezento-
wała młoda kolarka Angelika Wojczak, 
przebojowa dziewczyna, pokazała 
Wam wyczynowy rower i cały osprzęt 
kolarski oraz pochwaliła się swoimi 
sukcesami. Zachęciła Was do uprawia-
nia sportu: „warto dla ciała i dla du-
cha” - mówiła. 

 Modliliśmy się za Papieżem, by 
sport na świecie ludzi zbliżał i we-
wnętrznie doskonalił. Dzisiaj, kiedy 
piszę ten artykuł, jesteśmy pod wraże-
niem sukcesów naszego skoczka nar-
ciarskiego Adama Małysza. Takie wy-
czyny, jak się okazało, bardzo pomaga-
ją Polakom podtrzymać narodową du-
mę, uwierzyć, że inni też mogą się wie-
le od nas nauczyć, nie tylko w dziedzi-
nie sportu, ale przede wszystkim z na-
szego przywiązania do wiary, naszego 
ukochania Ojczyzny, tradycji... 
 Jak się przekonaliście opisywa-
nie naszych stacji jubileuszowych zaję-
ło aż 3 numery gazetki, bo trudno w 
skrócie o tym wszystkim napisać. Naj-
ważniejsze, że te około 500 dzieci, 
które przychodziło na modlitwę różań-
cową do kościoła, było bardzo zado-
wolonych, tak myślimy z Milusiem, 
jeśli źle, to nas poprawcie. Ten artykuł 
niech będzie podziękowaniem wszyst-
kim, którzy się do tego przyczynili. 
Dziękujemy naszym gościom, którzy 
chętnie przyjmowali zaproszenie do 
naszego kościoła, dziękujemy wszyst-
kim, którzy Was na nabożeństwa przy-
prowadzali, Waszym Kochanym Ro-
dzicom i Dziadkom, niech łaski Roku 
Jubileuszowego wydadzą owoc w ży-
ciu nas wszystkich. 

 
Ks. Jarek 
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zabieganie wyłącznie o materialny 
dobrobyt. 
 W rodzinie powinno się za-
czynać wychowanie w wierze i w 
czystości, jak i wychowanie seksu-
alne. 

IX - Nie pożądaj 
żony 

bliźniego swego 
 

 Przykazanie to, w sposób 
szczególny broni jedności i niero-
zerwalności małżeństwa. „Co więc 
Bóg złączył, tego człowiek niech 
nie rozdziela” (Mt 19,4-6). 
 Małżeństwo sakramentalne 
jest nierozerwalne, bo czyni mał-
żonków odpowiedzialnymi za ich 
wieczne zbawienie i włącza ich 
związek w dzieło Chrystusa, który 
z miłości dla nas oddał życie, aby 
nas odkupić. 
 Pan Jezus zabronił rozwo-
dów i nazwał grzechem zawieranie 
małżeństw z osobą rozwiedzioną.  
„Każdy, kto oddala swoją żonę, a 
bierze inną, popełnia cudzołóstwo; 
i kto oddaloną przez męża bierze za 
żonę, popełnia cudzołóstwo” (Łk 
16,18). 
 W VI i IX przykazaniu Bóg 
nakazuje być czystym i wstydli-
wym w myślach, słowach i uczyn-
kach. Przykazania te zobowiązują 
do zachowania siebie w czystości 
dla partnera w przyszłym małżeń-
stwie, szacunku dla zdolności prze-
kazywania życia, dozgonnej wier-
ności małżonkowi, przestrzegania 
zakazu rozbijania małżeństw in-
nych ludzi oraz sprowadzania ich 
na drogę niewierności. 
 Małżonkowie powinni starać 
się dać życie tylu dzieciom, ile są 
w stanie wychować. Dla prawidło-
wego planowania poczęć powinni 
poznać naturalne metody wykorzy-
stywania okresów płodności i bez-
płodności kobiety. 
 Stosowanie środków anty-
koncepcyjnych jest niedozwolo-
nym nadużyciem, poniżeniem ludz-
kiej miłości. Życie każdego poczę-
tego dziecka od pierwszej chwili 
należy do Boga, a niszczenie tego 
życia jest najcięższą zbrodnią. 
 Po poczęciu dziecka – zapla-
nowanym czy też nie – rodzice są 
zobowiązani kochać je, chronić 
przed jakąkolwiek szkodą i modlić 
się za nie. 

Wykroczenia przeciwko VI i IX 
przykazaniu Bożemu: niewier-
ność, antykoncepcja, sterylizacja, 
prostytucja, gwałt, uwiedzenie, wy-
naturzenia płciowe, samogwałt – 
masturbacja, produkowanie, han-
del, „konsumpcja” tekstów i obra-
zów pornograficznych. 
 

Cechy miłości. 
 

Gotowość do poświęcenia dla dru-
giego jest tą cechą miłości, którą 
napotykamy także w dużym stop-
niu w przyjaźni. I to jest logiczne. 
Jeśli miłość jest synonimem złącze-
nia, to rodzi się w człowieku ko-
chającym spontaniczne pragnienie 
ofiary. W tym właśnie sensie mówi 
się: „O prawdziwej miłości nie 
świadczą słowa, lecz czyny”. Po-
święcenie jest bowiem próbą 
ogniową prawdziwej miłości. 
 W sytuacji różnicy zdań mię-
dzy dwojgiem kochających się lu-
dzi miłość akceptuje spokojną dys-
kusję i dopuszcza pewną ustępli-
wość: nie przybiera postaw nietole-
rancji i zarozumialstwa. Gdy poja-
wiają się ukryte do tej pory wady, 
miłość stara się je zrozumieć, tole-
rować, nie wyolbrzymiać ich ani 
nie rozjątrzać. Gdy nadchodzą trud-
ne chwile dla jednego z dwojga, to 
drugie próbuje natychmiast dodać 
mu odwagi, współuczestnicząc, 
dając z siebie wszystko, co może 
być użyteczne, a nawet drogo za to 
płacąc. 
 Moi drodzy. Do redakcji 
Głosu wpłynął kolejny list. Posta-
ram się udzielić odpowiedzi w na-
stępnym numerze. Kończy się 
pierwszy semestr nauki. Na ostatni 
etap zdobywania wiedzy i podsu-
mowania dotychczasowych osią-
gnięć życzę Wam cierpliwości i 
mocy Ducha Świętego. 

Ks. Waldek 

Czy znasz 
przykazania Boże? 

 
VI - Nie cudzołóż 

 

B óg zamierzył, aby wszyscy - 
mężczyźni i kobiety - stali się w 

Chrystusie uczestnikami Jego życia i 
natury i wzywa ludzi, by urzeczy-
wistniali ten plan. W szczególny 
sposób jest do tego wezwana rodzi-
na. 
 Bóg stworzył mężczyznę i ko-
bietę na swój obraz i podobieństwo i 
powierzył im misję: „Bądźcie płodni 
i rozmnażajcie się, abyście zaludnili 
ziemię i uczynili ją sobie podda-
ną” (Rdz 1,28). Aby urzeczywistnić 
ten Boży plan, mężczyzna i kobieta 
łączą się w głębokiej miłości na służ-
bę życiu. Jako małżonkowie są we-
zwani, by stać się uczestnikami 
stwórczej potęgi Boga w przekazy-
waniu daru życia. 
 Od związku małżeńskiego nie 
wolno oddzielać przekazywania ży-
cia. Sam akt małżeński musi być w 
pełni „ludzki, całkowity, wyłączny, 
otwarty na życie” (Paweł VI Huma-
nae vitae 9,11). 
 Pożycie małżeńskie powinno 
być zgodne z Bożym zamiarem, nie-
zależnie od różnorodnych form kul-
turowych i warunków życiowych. 
Surowo jest zabronione zapobieganie 
czy przerywanie ciąży lub steryliza-
cja (ubezpłodnienie). 
 Do rodziny należy wychowy-
wanie ludzi w poznawaniu Boga, w 
wierze i miłości, w gotowości peł-
nienia Bożej woli. Rodzina ma prze-
kazywać w wychowaniu chrześcijań-
skie zasady moralne, wychowywać 
do sprawiedliwości, miłości, posza-
nowania prawa. 
 Rodzina powinna zachować 
chrześcijański styl życia, przeciwsta-
wiając się tendencjom takim, jak ko-
rzystanie z płciowości bez zgody na 
nowe życie, używanie narkotyków, 



Powieść w odcinkach (22) 
 
Rodzina 
Bracikowskich 

D zisiejszego popołudnia rodzi-
na Bracikowskich oczekiwała 

na duszpasterską wizytę kolędową. 
Piotr stał przy oknie i z niecierpli-
wością wyglądał kapłana. 
– Nic się nie dzieje – komentował – 
a co gorsza, Pauliny też nie widać. 
A wczoraj przysięgała, że się po-
spieszy ze szkoły. 
– Przyjdzie – odpowiedziała Mał-
gosia – zapałki masz? – spytała z 
niepokojem. 
– Mam – Piotr poklepał się po kie-
szeni. – O, idzie – kiwnął głową w 
stronę okna. 
– Kto?! Ksiądz?! – babcia Aniela 
zerwała się z fotela – zapalaj świe-
ce! Szybko! 
– Nie, Paulina – spokojnie odpo-
wiedział syn. Najmłodsza latorośl 
Bracikowskich wpadła do domu, 
szybko zdjęła kurtkę i rzuciła torbę 
z książkami do swojego pokoju. 
Jeść! – zawołała. 
– No nie żartuj – zaśmiała się Mał-
gosia – teraz nic nie będziesz jadła. 
– Ale ja jestem głodna – zajęczała 
dziewczyna. 
– Nic ci się nie stanie, jeżeli pocze-
kasz jeszcze kilka minut – ucięła 
dyskusję mama. 
– No to się chociaż napiję – odrze-
kła Paulina i ruszyła do kuchni. 
 Po chwili do drzwi mieszka-
nia cicho zastukali ministranci, a 
zaraz potem pojawił się ksiądz. 
Piotr zapalił świece i już wszyscy 
mieli zacząć śpiewać kolędę, gdy 
nagle z kuchni wyskoczyła Paulina. 
Policzki miała wypchane do granic 
możliwości, a w dłoni trzymała ka-

wałek kiełbasy. Ujrzawszy księ-
dza, zakrztusiła się i poczęła 
kaszleć z całych sił. Jeden z mini-
strantów, chcąc jej najwyraźniej 
pomóc, z całej mocy, jaka miesz-
kała w wątłym jego ciałku, ude-
rzył dziewczynę w plecy. 
– Co robisz! – Pulina zajęczała z 
bólu. – Mamo, ja nie słyszałam... 
– błagalnie spojrzała w stronę 
Małgosi. 
– Twoje łakomstwo kiedyś cię 
zgubi – skomentował Piotr, a 
ksiądz spokojnie zaczął odpra-
wiać kolędowy ceremoniał. 
„Mimo wszystko – pomyślał póź-
niej kapłan – wolę krztuszące się 
dzieci niż gryzące psy”. 
 

*   *   * 
 

Z bliżał się koniec pierwszego 
półrocza w szkole. Małgosia 

wybierała się na wywiadówkę do 
Pauliny. „Czego też znowu się o 
niej nasłucham – myślała z niepo-
kojem – to taka rozkojarzona 
dziewczyna. I szalona. Pewnie 
wychowawczyni będzie się na nią 
skarżyła. Żeby chociaż oceny 
miała dobre” – westchnęła. Zało-
żyła płaszcz, wzięła torebkę i wy-
szła. W tym czasie Paulina sie-
działa w swoim pokoju i pilnie 
powtarzała materiał z biologii. 
Natomiast pan Leon, który już 
przebaczył babci Anieli jej świą-
tecznego adoratora z Kanady, na-
prawiał nocną lampkę. 
– Może napijesz się herbaty? – 
babcia jak mogła dbała o swojego 
przyjaciela. 
– A wiesz, chętnie – odparł star-
szy pan – i przełącz proszę, 
Anielko, na mój ulubiony film, bo 
zaraz się zacznie – pan Leon, tak 
jak babcia, był wielkim miłośni-
kiem latynowskich telenowel. – 
No, gotowe. Lampka naprawiona 
– dodał. 
 Starsi państwo zasiedli 
przed telewizorem i z zaintereso-
waniem śledzili dalsze losy ulu-

bionych bohaterów. Było już dość 
późno, gdy wróciła Małgosia. We-
szła do pokoju córki. 
– I co, mamo – dziewczyna spoj-
rzała zaciekawiona – jak tam? 
– Moja córko – Małgosia mówiła 
bardzo poważnym tonem, ale 
oczy jej wyraźnie się śmiały – je-
stem tak przyjemnie zaskoczona. 
Masz dobre oceny, ale, co najważ-
niejsze, usłyszałam same pochwa-
ły na twój temat. „Świetna organi-
zatorka, aktywna, koleżeńska” – 
takie zdanie ma o tobie twoja wy-
chowawczyni. Muszę ci się przy-
znać, że tego się nie spodziewa-
łam – Małgosia śmiała się już zu-
pełnie. 
– To co, będę mogła pojechać na 
ferie do Szklarskiej Poręby – Pau-
lina kuła żelazo, póki gorące. 
– Zobaczymy – odpowiedziała 
Małgosia i pogłaskała córkę po 
głowie. 

Łucja 
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K alendarz jest to system liczenia dni 
i dłuższych odstępów czasu. Naj-

dokładniejszym, a może i najstarszym 
był kalendarz Majów (ludność indiańska 
z obecnych terenów Meksyku, Gwate-
mali i Hondurasu – stworzyli wybitną 
jak na owe czasy cywilizację). Istniał już 
w czwartym tysiącleciu przed narodze-
niem Chrystusa. Rok dzielił się na 365 
dni, było 18 miesięcy po 20 dni i 5 dni 
dodatkowych. Kalendarze mają systemy: 
słoneczny lub księżycowy albo jeden i 
drugi razem. Mało znany kalendarz sło-
wiański ma elementy zarówno słoneczne 
– nazwy miesięcy, jak i księżycowe (np. 
w języku polskim księżyc to miesiąc). 
Kalendarz babiloński z XVIII w. p. n. 
Chrystusa. dzielił się na 12 lub 13 mie-
sięcy. Kalendarz chiński z II w. p.n. 
Chrystusa dzielił się na 12 miesięcy, a co 
pewien czas dodawano 13-ty miesiąc. 
Miesiące były bez nazw, oznaczano je 

numerem i dzieliły się na dekady. Wolne 
było co 10 dni i to jak cesarz pozwolił. 
Kalendarz żydowski był podobny do 
chińskiego, ale tygodnie były już 7 dnio-
we. Zawsze miałem Żydów za mądrych 
ludzi. Przykładem rachuby księżycowej 
był kalendarz muzułmański wprowadzo-
ny w 622 roku przez Mahometa. Dzielił 
się na 12 miesięcy po 20 lub 30 dni, ale 
rok był krótszy od tzw. roku zwrotniko-
wego o 11 dni. W tym systemie były też 
kalendarze grecki i rzymski wprowadzo-
ne około 1000 lat p.n. Chrystusa. 
 Do XVI wieku w Europie obo-
wiązywał kalendarz juliański wprowa-
dzony przez Juliusza Cezara. Oparty był 
na tzw. roku zwrotnikowym, co 4-ty rok 
był przestępny, a więc średnia długość 
roku wynosiła 365 dni i ¼ doby i była o 
11 minut dłuższa od roku zwrotnikowe-
go. Stale powiększała się różnica i 
wreszcie liczyła już 10 dni. W celu usu-

nięcia tej 10-dniowej różnicy postano-
wiono, że po 4-tym października 1582 
roku będzie od razu 15 października te-
goż roku. 
 W naszych czasach obowiązuje 
kalendarz gregoriański wprowadzony 
przez papieża Grzegorza XIII. Jest on 
oparty także na roku zwrotnikowym i 
także jest niedoskonały. Rok ma 365 dni, 
ale lata, których kolejny numer jest po-
dzielny przez 4 są latami przestępnymi. 
W tym kalendarzu średnia długość roku 
wynosi 365,2425 dni (4 miejsca po prze-
cinku – kto to liczy?) i jest o 26 sekund 
większa od roku zwrotnikowego. Rok 
dzieli się na 12 miesięcy o 30 lub 31 
dniach, ale luty... (znowu jakieś ale) ma 
28 dni, a co 4 lata - 29 dni. Na szczęście 
tygodnie są 7 dniowe, choć lepiej by były 
5-dniowe. 
 Wszystkim, którzy zdołali to 
przeczytać i przetrawić, życzę w roku 
zwrotnikowym 2001 wg kalendarza gre-
goriańskiego 365 dni i 26 sekund sło-
necznych, szczęśliwych i pełnych uśmie-
chu. 

Wasz J.I. 
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P oczątek Nowego Roku skłania nas do 
refleksji nad tym, co już przeżyliśmy 

i ciekawi jesteśmy co nas czeka w przy-
szłości. Bierzemy wtedy do rąk różne 
kolorowe czasopisma, w których pełno 
jest wróżb, horoskopów i przepowiedni. 
Tym wszystkim zajmuje się tzw. astrolo-
gia. Jest ona praktyką wróżbiarską znaną 
już w starożytności, która mocno zako-
rzeniła się również w naszych czasach, w 
kulturze i zwyczajach spoganiałych spo-
łeczeństw. Astrologia jest zabobonem, 
ponieważ twierdzi, że życie i przezna-
czenie człowieka uzależnione jest od 
wpływu gwiazd. 
 Znaki zodiaku są złudzeniem 
wzrokowym. 
 Trzeba odróżnić astrologię od 
astronomii. Astronomia jest nauką ści-
słą i dlatego astronomowie traktują 
astrologię jako śmieszny zabobon, 
świadczący o wielkiej ignorancji jej 
wyznawców. Astronomowie uważają, że 
wiedza astrologów zatrzymała się na po-
ziomie średniowiecza, gdyż wtedy znano 

jedynie pięć planet 
układu słonecznego. 
Nie znano takich pla-
net jak Uran, Neptun, 
Pluton, nie znano 
przeszło 2000 małych 
planet pomiędzy Mar-
sem a Jowiszem. Lu-
dziom średniowiecza 
na skutek złudzenia 
optycznego wydawało 
się, że planety są bli-

sko siebie. Kierując się wyobraźnią wi-
dzieli w nich formy przypominające np. 
byka, skorpiona, barana itd. i przypisy-
wali im cechy tych zwierząt. W ten spo-
sób powstały znaki zodiaku, które są 
niczym innym jak tylko wymysłem 
astrologów. 
 Z naukowego punktu widzenia 
stosowanie znaków zodiaku nie ma żad-
nego uzasadnienia i jest po prostu naiw-
ne i śmieszne. Astronomowie ustalili, że 
pozycja znaków zodiaku, którą posługu-
ją się dzisiejsi astrologowie, została usta-
lona w starożytności i uległa przesunię-
ciu o 1/12 koła, czyli o jeden znak zodia-
ku. Jest jeszcze inna niedorzeczność. 
Astrologowie traktują moment narodzin 
jako początek biologicznego życia czło-
wieka. Tymczasem współczesna genety-
ka mówi nam, że to w chwili poczęcia, a 
nie narodzin powstaje cała konstrukcja 
genetyczna człowieka. 

Z Objawienia dowiadujemy się, 
że każdy człowiek został stworzony na 
obraz i Boże podobieństwo, co oznacza, 
że został obdarzony rozumem, wolno-
ścią oraz zdolnością do miłości. Twier-
dzenie astrologów, że to wpływ gwiazd 
determinuje człowieka w jego decy-
zjach, zachowaniu i wyznacza jego dro-
gę życia, sprzeciwia się prawdzie o wol-
ności człowieka, którą objawił nam sam 
Pan Bóg. O przyszłości człowieka nie 
decydują gwiazdy, lecz jego w pełni 
wolne wybory dobra lub zła. Wybierając 
życie zgodne z nauką Chrystusa, czło-
wiek idzie drogą prowadzącą do wiecz-

nego szczęścia, jeżeli 
oddaje się w niewolę zła, 
idzie drogą prowadzącą 
do zguby wiecznej. Pan 
Bóg mówi jasno: „A co 
człowiek sieje, to i żąć 
będzie: kto sieje w ciele 
swoim, jako plon ciała 

zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako 
plon ducha zbierze życie wieczne” (Ga 
6,8). Jeżeli astrologia przypisuje gwiaz-
dom władzę stwarzania ludzkich charakte-
rów oraz kreowania wydarzeń, to w ten 
sposób ubóstwia kosmiczne siły, czyli 
głosi panteizm, a także neguje Bożą 
Opatrzność, czyli nieustanną, czułą opiekę 
kochającego, osobowego Boga. 
 W świetle Tajemnicy Wcielenia i 
nauki Chrystusa widać cały bezsens astro-
logicznych zabobonów. Pan Jezus obja-
wił nam, że każdy człowiek ma nieskoń-
czoną godność i wartość, że jest rzeczy-
wiście wolny i absolutnie nie ma żadne-
go przeznaczenia zapisanego w gwiaz-
dach. Magisterium Kościoła nieustannie, 
już od pierwszych wieków chrześcijań-
stwa, ostrzega wiernych przed wielkim 
niebezpieczeństwem wróżbiarstwa i astro-
logii, przed korzystaniem z rad wróżbia-
rzy, astrologów. Ponieważ w ten podstęp-
ny sposób działa Szatan. Jeśli osoba wie-
rząca radzi się jasnowidza lub astrologa 
i wierzy w ich wróżby i rady, wtedy po-
pełnia grzech śmiertelny. 

 
Na podstawie: 
„Miłujcie się” 
nr 11-12/2000 

J.R. 
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I N F O R M A C J E    P A R A F I A L N E 
sumy jest możliwe pod warunkiem zaangażowania 
się wielu”. Gdyby połowa naszych rodzin (liczymy 
się z tym, że część Parafian jest bez pracy) złożyła w  
2001 r. dodatkowo nawet 2, 5 czy 10 zł w każdym 
miesiącu, to mielibyśmy zapłacone ogrzewanie i za-
łożone płytki w całym kościele. Nie apelujemy o 
wielkie ofiary (na wielkie ofiary 99% naszych Para-
fian nie stać) ale o zaangażowanie wielu rodzin. Naj-
drobniejsza ofiara będzie wielkim darem serca. Za 
włączenie się w tę akcję serdecznie dziękujemy. 
Można złożyć ofiarę w kościele lub na konto: 

 PEKAO SA II 0 Bydgoszcz Rachunek 
 11001034-909130-2101-111-0”. 
- Pod koniec 2000 r. została zapłacona ostatnia rata za 

złocenie ołtarza. Ks. Proboszcz składa serdeczne  
„Bóg zapłać” wszystkim, którzy wsparli to dzieło, za 
zrozumienie potrzeby odnawiania ołtarza, za złożone 
ofiary i za włączenie się w dzieło odnowy. Zakoń-
czenie odnawiania ołtarza było możliwe także dzięki 
anonimowemu sponsorowi spoza parafii. Temu do-
brodziejowi za złożone ofiary w 1999 i 2000 r. ks. 
Proboszcz serdecznie dziękuje. 

 
Zostali ochrzczeni 

 

Filip Maciej Malinowski, ur. 01.10.2000 
Patryk Jan Jaranowski, ur. 10.11.2000 
Sara Maria Łubkowska, ur. 06.10.2000 
Jakub Marcin Hoffmann, ur. 21.10.2000 
Agnieszka Snopko, ur. 08.11.2000 
Dawid Piotr Jeł, ur. 27.09.2000 
Paweł Paliwoda, ur. 20.10.2000 
Albert Jan Konitz, ur. 16.11.2000 

 
Zawarli sakramentalny 

związek małżeński 
 

Grzegorz Mroziński i Justyna Gackowska 
Tomasz Jastrzębski i Kamila Górska 

 
Odeszli do wieczności 

 

Irena Brążkiewicz, lat 72 z ul. Fordońskiej 416/16 
Tadeusz Rykaczewski, lat 84 z ul. Nawigacyjnej 1/7 
Zofia Gburek, lat 80 z ul. Opalowej 2 
Bolesław Łuczak, lat 58 z ul. Bydgoskiej 50/3 
Stefania Chrobak, lat 63 z ul Fordońskiej 424/13 

Sprawy duszpasterskie 
 

- Biblioteka parafialna czynna w każdą niedzielę w 
domu katechetycznym na II piętrze od 10.30 do 
.00. 

- W środy zbiórka i wydawanie odzieży w domu ka-
techetycznym od godz. 17.00 do 19.00. 

- W każdą środę o godz. 18.00 Nowenna do MB Nie-
ustającej Pomocy. 

- We wtorek - 16 stycznia dzień modlitw w intencji 
Ojczyzny i Ojca Świętego. Msza św. i Apel Jasno-
górski po rannej Mszy św. Wieczorem o godz.  
19.00 spotkanie Akcji Katolickiej w domu kateche-
tycznym. 

- Kolędę rozpoczynamy w dni powszednie w Starym 
Fordonie o g. 15.00, a w nowych blokach o  
g. 15.30, natomiast w soboty i niedziele o godz.  
14.30. 

- W czasie kolędy Msze św. wieczorem tylko w śro-
dy, soboty i niedziele. 

- Biuro parafialne podczas kolędy czynne rano tak 
jak dotychczas oraz w pozostałe dni powszednie 
codziennie po rannej Mszy św., a wieczorem tylko 
w środy od g. 16.30 do 17.30. Intencje mszalne 
można zamawiać w dni powszednie także w nie-
dziele po każdej Mszy św. 

- W piątek, 2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskie-
go. Msze św. o godz. 7.30, 9.30, 17.00 i 18.30. 

- W I–szy piątek lutego o godz. 15.45 spowiedź dzie-
ci z wszystkich klas. 

 
Sprawy materialne 

 

- Jeden z bocznych ołtarzy został przewieziony do 
pracowni konserwatorskiej, gdzie zostanie odno-
wiony (złocenia i stiuk). 

- Ks. Proboszcz rozpoczął starania o sprowadzenie z 
Niemiec dalszej partii płatków złota. 

- Od wigilii Bożego Narodzenia rozpoczęliśmy 
ogrzewanie kościoła. Na początku stycznia zapłaci-
liśmy pierwszą ratę (50.000 zł) za założenie instala-
cji grzewczej w kościele. Następną ratę w wysoko-
ści 70.000 zł jesteśmy zobowiązani zapłacić do 
końca marca. Musimy także pomyśleć o założeniu 
posadzki. Do 6 stycznia 2001 r. zebraliśmy 60.075 
zł. Zadeklarowanych jest dodatkowo 4.425 zł. Za-
cytujemy fragment odezwy Parafialnej Rady Dusz-
pasterskiej do Parafian: „Zapłacenie tej poważnej 
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