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A Słowo stało się Ciałem
„Bóg się rodzi, moc truchleje.
Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony!
Wzgardzony okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami!
A Słowo stało się Ciałem
I mieszkało między nami”.
Ta kolęda Franciszka Karpińskiego dobrze oddaje paradoks Tajemnicy Wcielenia. Syn Boży równy we
wspaniałości i potędze Bogu Ojcu opuszcza niebo, piękną krainę, z której pochodzi wszystko co dobre. Dlaczego? Aby przyjąć człowieczeństwo, aby stać się jednym z
nas. Syn Boży ukazuje się światu nie tylko w ułomnym
ciele ludzkim, ale w wielkiej prostocie. Przychodzi On na
świat w rodzinie ubogiej i możliwie najprymitywniejszych warunkach: rodzi się w grocie – stajni, a po urodzeniu zostaje położony na sianie w żłobie. Syn Boży –
po ludzku myśląc – upokorzył się, wyniszczył siebie dla
nas. Czy chociaż raz przeżyłeś to do głębi? Czy chociaż
raz byłeś wzruszony tym, do czego posunął się Bóg w
miłości ku tobie i mnie?
Na radosne Święta Bożego Narodzenia życzymy Wam, Drodzy Parafianie, przeżycia do głębi
prawdy, że Bóg ukochał nas aż do szaleństwa żłobu.
Niech ta świadomość wzruszy nas i zapali do odpowiedzi na Bożą miłość naszą miłością. Życzymy, abyście
okazali się dla innych siostrą, bratem i wprowadzali
między siebie pokój, zapominając urazy.
Ks. Proboszcz, Ks. Waldemar, Ks. Sławomir.
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Nasza parafia

Życie mieszkańców
parafii i miasta
w latach 1920 - 1945
(cz. 11)
Struktura wyznaniowa i narodowościowa na terenie parafii.
Gmina ewangelicko-augsburska
Kościoła unijnego

G

mina ewangelicko-augsburska
Kościoła unijnego istniała na
terenie parafii fordońskiej od roku
1822. Kościół unijny powstał w wyniku połączenia obrządku ewangelicko-augsburskiego (luterańskiego)
i reformowanego (kalwińskiego).
Jeżeli chodzi o ewangelików fordońskich to początkowo należeli oni
do gminy w Bydgoszczy, utworzonej w 1773 r. Projekt powołania odrębnej gminy w Fordonie uzyskał
poparcie samego króla Fryderyka
Wilhelma III, ale jego realizacji
przeszkodziła klęska w wojnie z Napoleonem Bonaparte i powstanie
Księstwa Warszawskiego. Dopiero
w 1822 r. doszło ostatecznie do
utworzenia gminy z siedzibą w Fordonie, do której zaliczonych zostało
1896 ewangelików z 36 pobliskich
miejscowości. Ponadto z gminą fordońską było początkowo związanych 30 miejscowości położonych
po drugiej stronie Wisły. Kościół
miejscowy miał charakter unijny,
nad którym nadzór sprawował Generalny Superintendent Kościoła
ewangelicko-unijnego w Poznaniu.
Parafia ewangelicka w Fordonie posiadała szkołę mieszczącą się w pastorówce. Pastorzy, do momentu
rozdziału kościoła od państwa, sprawowali nadzór pedagogiczny nad
szkolnictwem elementarnym w
szkołach na terenie parafii. Wizytowali oni również szkołę żydowską.
Według uwierzytelnionego odpisu z
księgi gruntowej Fordonu do posiadłości Ewangelickiej Gminy Kościelnej w Fordonie, na podstawie
44 letniego posiadania, wpisano
21.09.1881 r. zabudowaną nieruchomość z podwórzem i ogrodem przy
ul. Bydgoskiej oraz cmentarz przy

drodze do Pałcza. Cały obszar wynosił ok. 1,44 ha. W 1923 r. na
terenie parafii fordońskiej znajdowało się 868 osób wyznania ewangelickiego. W 1933 r. było ich 900
w tym 11 Polaków. Na terenie zaś
samego miasta Fordonu w latach
1927-1939 mieszkało około 60
osób wyznania ewangelickiego.
Duchownym gminy do 1920 r. był
pastor Hans Diestelkamp, po nim
placówkę objął do 1945 r. pastor
narodowości niemieckiej Otto Putzen. W 1933 r. znajdujemy nazwisko drugiego pastora Jerzego Kohanego. Gmina ewangelicka posiadała wiele swoich stowarzyszeń i
bractw. Między innymi wymienić
można odpowiednik katolickiego
Stowarzyszenia św. Wincentego
a’Paulo - Towarzystwo
„Ewagelische Frauenhilfe”. W latach międzywojennych gmina
ewangelicka obejmowała Strzelce
Dolne, Strzelce Górne, Jarużyn,
Miedzyn, Mariampol, Zofin, Łoskoń, Pałcz, Czarnówko, Siernieczek i Brdyujście. W
1933 r. Kościołowi ewangelickiemu w Fordonie przyznano te same
przywileje i prawa jakie miał fordoński Kościół katolicki.
Cmentarz wyznania ewangelickiego założono w XIX wieku
z inicjatywy fordońskiej parafii
ewangelickiego Kościoła unijnego.
Cmentarz graniczył od wschodu z
cmentarzem starofarnym oraz z
cmentarzem więziennym. Po drugiej wojnie światowej cmentarz
przestał być użytkowany i zaczął
popadać w ruinę. Został mocno
zdewastowany, zarósł, a zdarzało
się także, że mieszkańcy Fordonu
wysypywali na nim śmieci. Z inicjatywą uporządkowania dawnej
nekropolii w latach siedemdziesiątych naszego stulecia wyszedł bydgoski Ratusz. Zmarli pochowani
po 1945 r. zostali ekshumowani i
pochowani na cmentarzu w Byd-
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goszczy. Groby zostały rozebrane,
teren wyrównano i przeznaczono na
park. Względy finansowe nie pozwoliły jednak odpowiednio o niego
zadbać. Z propozycją zagospodarowania owego terenu wystąpiła parafia św. Jana Apostoła i Ewangelisty
w Fordonie. Chciała ona przyłączyć
go do cmentarza parafialnego, z którym sąsiaduje. Potomkowie zmarłych pochowanych na tym cmentarzu, którzy odwiedzili cmentarz w
1995 r., wyrazili zgodę na włączenie
terenu byłego cmentarza ewangelickiego w obręb cmentarza katolickiego. Uznali, iż w ten sposób zostanie
przywrócony szacunek miejscu, na
którym spoczywali i jeszcze spoczywają zmarli. Na przywrócenie terenowi funkcji cmentarza nie wyrazili
zgody mieszkańcy bloków usytuowanych bezpośrednio przy tymże
terenie.
W okolicznych wioskach, dzisiaj wchłoniętych przez osiedla Nowego Fordonu, również istniały niewielkie cmentarzyki ewangelickie.
W 1882 roku został założony cmentarz w Zofinie. Podobny cmentarz,
wcześniejszy od fordońskiego, funkcjonował w Pałczu. Dzisiaj teren ten
jest zarośnięty bzami. Znajduje się
tam kilka mogił z cementowym obramowaniem. Zachowała się jedna
płyta z niepełną inskrypcją - datą
urodzenia zmarłej osoby, co uniemożliwia identyfikację.
D.G.
Źródła: S. Turowski, Fordon w
latach 1772 - 1920, w: Dzieje
Fordonu i okolic, pod red. Z. Biegańskiego, Bydgoszcz 1997; Z.
Jarkiewicz, Świt i noc czyli dawny
Fordon i jego burmistrz, Bydgoszcz 1994; APMF, Cmen.,
Uwierzytelniony odpis z Księgi
gruntowej, Fordon, tom XI, wykaz
267; APB, AmF, sygn. 373, Pismo
z dn. 17.01.1923 r.; APB,
AmF,sygn.726, k. 131-133,177;
APB, AmF, Ewidencja cudzoziemców 1927-1939, sygn.761;
„Gazeta Wyborcza, Gazeta Regionalna”, nr 178: 1995 r., nr 192:
1995r.; H. Wilk, Cmentarze parafialne Fordonu, w: R. Buliński,
Tobie Panie zaufałem, Bydgoszcz
1996.
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Tytuł tego artykułu powinien
właściwie brzmieć „A czy pamiętacie...” Moim rozmówcą
jest bowiem ks. Jarek, a raczej
ks. proboszcz Jarosław Kulpiński. Pamiętacie? Na pewno!
Przecież nie tak dawno jeszcze
grał na gitarze i śpiewał z naszymi dziećmi w kościele. A
dziś – z drżeniem serca oczekuje pierwszych świąt w swojej
nowej parafii.
1. lipca 2001 erygowano w Orchowie nową parafię pw. Chrystusa Dobrego Pasterza. Ksiądz
został jej pierwszym proboszczem.
Jakie to uczucie?
Ks. Jarek - Kiedy podczas wręczania dekretów w gabinecie ks. Arcybiskupa usłyszałem, że otrzymuję parafię w Orchowie, powstałą poprzez nowy podział, że od
jednego księdza otrzymuję plebanię, a od drugiego „parafian” –
przyznam się, że trochę mnie to
przeraziło. Potem oczywiście były
dni oczekiwania: kiedy ją zobaczę? Nie wiem, czy to jest trafne
porównanie, ale wikariat i probostwo można porównać odpowiednio do bycia kawalerem i małżonkiem. Życie kawalera, przynajmniej z pozoru, wydaje się pozbawione pewnych trosk. Jako wikariusz nie martwiłem się o byt czy
ciepło, czy jest co jeść, albo o stan
parafialnych budynków. Najważniejsza była praca duszpasterska.
Wiedziałem, że to się teraz skończyło. Stosując się do tego porównania, chciałem zobaczyć tę moją
„narzeczoną”. Kilka razy przejeżdżałem przez Orchowo, ale tylko
Dolne, więc nie miałem żadnego
wyobrażenia o „mojej” parafii, jak
wygląda kościół i plebania?
Wreszcie przyszedł ten dzień. Z
ks. Proboszczem i ks. Waldkiem
udaliśmy się do Orchowa. Przeżegnałem się, gdy minęliśmy tablicę
z napisem „Orchowo”. Potem to
już było oglądanie i słuchanie:
mówił ks. Leszek o plebanii i Li-
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nówcu, mówił ks. Mirek o kościele. Wzięli mnie w dwa
ognie, a ja stałem jak ta owca,
którą pasterz zgubił. Gdy usłyszałem orientacyjną sumę, potrzebną na najpilniejsze remonty,
to mój kalkulator w głowie nie
mógł zliczyć tych wszystkich
zer. Moje przerażenie zauważyli
chyba księża, którzy razem ze
mną dokonywali tego swoistego
obchodu. „Nie martw się – mówili – wszystko powoli” Pewnie
mieli rację.
W parafii pw. św. Mikołaja w
Fordonie opiekował się Ksiądz
chórkiem, lektorami, Oazą Rodzin, zdobywając w ten sposób
wiele doświadczeń. Czy ma
Ksiądz okazję, aby teraz z tych
doświadczeń skorzystać?
Ks. Jarek - W tej parafii mam
sporą grupę ministrantów i lektorów. Jest już także zespół muzyczny i chórek: w Orchowie
śpiewa 30 dziewczynek, a w malutkim Linówcu – 12. Przez wakacje powstała przy kościele
grota z figurą Matki Boskiej,
która została poświęcona podczas pierwszego Nabożeństwa
Fatimskiego, odprawionego w
sierpniu. To nabożeństwo spodobało mi się, kiedy byłem jeszcze
w parafii św. Mikołaja, dlatego
postanowiłem odprawiać je także tutaj. Bardzo się cieszę, że
tutejsi parafianie tak chętnie w
nim uczestniczą. Udało mi się
również wprowadzić nowennę
do Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy. Tak, jak w poprzedniej
parafii mam także gazetkę
„Dobry Pasterz”. Pierwszy numer ukazał się we wrześniu, a
teraz już zgłaszają się chętni do
pomocy przy jej tworzeniu.
Współpracę chce nawiązać m.in.
szkoła podstawowa, która będzie
miała swój „Kącik szkolny”.
Spędził ksiądz w Fordonie siedem lat. Czy teraz, gdy mieszka
Ksiądz w Orchowie, ma swoją
parafię, nowych znajomych,
utrzymuje Ksiądz jeszcze kontakty z parafią św. Mikołaja?
Ks. Jarek - Ależ oczywiście!!!
W lipcu odwiedziła mnie Oaza
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Rodzin. Panie zadbały o stronę
kulinarną wizyty, panowie pomogli mi w remoncie na plebani. We
wrześniu na moim podwórku kiełbaski upiekła Akcja Katolicka, a
w październiku w kościele na
Mszy św. dla dzieci zaśpiewała
scholka, którą teraz opiekuje się
ks. Waldeczek. Pozostaję zresztą
w stałym i częstym kontakcie z
ks. proboszczem R. Bulińskim i
ks. Waldeczkiem.
Nadchodzą święta Bożego Narodzenia. Dla ks. Proboszcza to
pierwsze święta w nowej parafii.
Jak Ksiądz je spędzi?
Ks. Jarek - Nie wiem, ale na pewno nie będą one takie jak przedtem. Przede wszystkim będzie mi
brakowało atmosfery fordońskiej
plebani i tamtej wspólnoty kapłańskiej. Zdaję sobie jednak sprawę,
że tamten etap już się skończył i
zaczął się nowy. Teraz ci ludzie,
w Orchowie i Linówcu są moją
cząstką, o którą muszę dbać. W
parafii na pewno będzie dużo pracy, ale postaram się część świąt
spędzić z rodziną.
Na nadchodzące święta Bożego
Narodzenia w imieniu wszystkich
parafian ze św. Mikołaja życzę
księdzu Proboszczowi wiele siły i
wytrwałości w dziele, które
Ksiądz podjął. Niech otacza księdza tylko życzliwość i miłość parafian.
Ks. Jarek - Dziękuję i również
przesyłam świąteczne życzenia.
Zdaję sobie sprawę, że w Fordonie zostawiłem cząstkę swojego
życia i ludzi, którzy, mam nadzieję, o mnie pamiętają. Bo ja o nich
na pewno pamiętam.
Rozmawiał: GAWEŁ
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Odpust parafialny
Dnia 6 grudnia nasza wspólnota parafialna obchodziła Święto Patrona naszej parafii Świętego Mikołaja.
Pierwszą uroczystą sumę odpustową w trzecim tysiącleciu odprawił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup
Bogdan Wojtuś.
W imieniu całej wspólnoty
parafialnej księdza Biskupa powitał
Prezes Diecezjalnego Zarządu Akcji
Katolickiej, nasz parafianin p. Grzegorz Kołodziej, który wyraził słowa
wdzięczności za obecność księdza
Biskupa wśród nas.

W sprawowanej Mszy św. uczestniczyli zaproszeni księża z Dekanatu
Fordońskiego oraz księża zaprzyjaźnieni z naszą parafią. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością
księża przybyli z Archidiecezjalnej
Kurii Gnieźnieńskiej.
Homilię wygłosił ks. prałat
Stanisław Kotowski, proboszcz parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Bydgoszczy. Wygłoszone
Słowo Boże było bardzo głębokie
w swojej treści, nasunęło wiernym
wiele myśli do rozważań. Powinniśmy stale zadawać sobie pytanie, co

mamy czynić, aby w bliźnich znaleźć
Boga. Aby pomóc Panu Bogu, powinniśmy pokornie otworzyć się na
bliskich, na samotnych, na chorych,
biednych, bezdomnych, otworzyć się
na drugiego człowieka.
Sumę odpustową zakończyła
uroczysta procesja. Nasz proboszcz,
ks. kanonik Roman Buliński serdecznie podziękował wszystkim za udział
w uroczystości odpustowej. Sumę
odpustową swoim śpiewem i grą
uświetniała scholka parafialna.
M.K.

Dary ofiarne złożyli najmłodsi parafianie.

O oprawę muzyczną zadbała scholka parafialna.

Homilię wygłosił ks. prałat Stanisław Kotowski.

Na koniec pojawił się Święty Mikołaj.
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Uprzejmie donoszę...

U

przejmie donoszę, że znów wyjeżdżali. Za jedyne 15 złotych od
głowy wynajęli sobie autobus i przewodnika po Toruniu oraz fundnęli sobie grochówkę i kiełbaskę z musztardą
i keczupem (jak się to pisze?) A jedna
kobieta to nawet konia karmiła chlebem. Perfidia tego postępowania, o
którym pilnie donoszę, polegała na
tym, że wyjechali ½ godziny po 8:00, a
wrócili koło 19-tej i sądzili, że my o
tym nie wiemy. W tym czasie przez 4
godziny łazili po Toruniu, a w tym 3
razy byli w kościele św.św. Janów, św.
Jakuba i Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny. Pytanie – czy to uchodzi
tylekroć dręczyć Pana Boga swoimi
sprawami? Strasznie grzeszne widać
ludzie. Potem przenieśli się na mury
zamkowe. W czasie zwiedzania wspominali kupców toruńskich, Krzyżaków
– wszystko obce klasowo. A szczególnie mówili o takim Koperniku, bardzo
podejrzanego pochodzenia, co był kanonikiem, astronomem, wojskowym,
był nieżonaty, ale jego wuj nazywał się
Wazenrode, a samego Kopernika to o
mało nie spalili na stosie, jak jego kolegę Galileusza. Kopernik napisał
książkę „De Revolutionibus orbium
coelestium”. Wprawdzie książka jest o
ciałach niebieskich, co już jest podejrzane, bo tego koloru są chaty na Ukrainie, ale sama nazwa z daleka zalatuje
czerwoną propagandą. W samej katedrze św.św. Janów nie kręcili się za
dużo, choć rozglądali się jakby czegoś
szukali. Nie wiedzieć czemu interesowali się dzwonem, którego nazwali
Tuba Dei, tak dla niepoznaki, bo ja i
tak wiem, że to trąba Boga. Został on
powieszony w 1500 roku, waży 7239
kg, ciekawe kiedy był ważony i czy ma
aktualną legalizację. Średnica 2,27 m.
Jest drugi co do wielkości po krakowskim Zygmuncie, odlewał go ludwisarz
Marcin Schmidt. Trzeba wszcząć osobne dochodzenie, bo i zawód i nazwisko
niepewne... Przerywam meldunek, bo
oni poszli do kościoła Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny, gdzie bardzo wysokie trzynawowe stropy i witraże, ale ja z uwagi na to, że mam
„dysk” tak wysoko głowy nie zadzieram, raczej przyzwyczajony jestem
nisko ją nosić gdy melduję. A w ogóle
to zaczął padać deszcz i wiał wiatr. Oni
poszli się rozgrzać, a ja? Wnoszę o

przydzielenie mi na wyposażenie
manierki z czymś, hm, no władza
sama wie. Zęby, tzn. przepraszam
resztki zębów, mi szczękały z zimna.
Zapodaję, że zęby zjadły mi się w
służbie dla władzy, ale się nie skarżę,
ja tylko tak. Za przewodnika robiła

pani Ala, ta sama, która w kościele w
Fordonie robi za złotnika, to znaczy
Proboszcz daje jej złoto, a ona nalepia je na figury i słupy – znów sprawa nie jest czysta. Nawet nie wzięła
od nich zapłaty za to włóczenie się po
mieście, wiadomo, złota ma dosyć.
Potem taki jeden powiedział, że mogą sobie iść gdzie chcą na 2 godziny,
tzn. dał im czas wolny. Co robili nie
wiem, bo się rozpierzchli. Niektórzy
kupowali w sklepie firmowym pierniki, a sklep był fabryki „Kopernik”.
Tak, znów ten sam. Od 14:30 przemieszczali się drogą na płn-wschód.
Prosto tramwaj, oni w prawo, za około 1000 mb stoi kościół pw. Podwyższenia Krzyża - XIII wieczny, 2 razy
spalony, ale jak na moje szpiclowskie
oko i ucho, przepiękny. Tam ichny
Kanonik, tzn. ten z Fordonu, był
przez 7 lat proboszczem. To wyjaśnia
skłonność, nazwałbym to nałogiem,
do wiecznego budowania. Jak już nie
miał co, i za co budować w Kaszczorku, to przeniósł się do Fordonu.
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Zapodaję, że dla niego i jego talentu
ten Kaszczorek był za mały, a tak, w
Fordonie już buduje 12 lat i końca nie
widać.
Niedaleko kościółka stoi plebania, a w
niej rezyduje proboszcz, no kto? No
Ksiądz Grzegorz Leśniewski co był w
Fordonie za wikariusza. Wiecie ten co
się tak głośno śmieje i z ministrantami
grał w piłkę – to jemu zostało, nic nie
spoważniał. Ludzie z wycieczki, o której donoszę, byli na Mszy św., którą
odprawił, pewnie z łezką w oku, ten
Kanonik, łatwo się wzrusza, ksiądz
Buliński. Potem pątnicy zalegli w pobliskiej stadninie koni, wprawdzie hipi-

ki nie uprawiali, bo był deszcz, ale jedli zamówioną grochówkę i kiełbaski.
Ognisko się tliło, tliło, a one jedli i jedli. Melduję, że racji było 37, nikt dwa
razy nie brał, bo liczył ten co kierował
nimi w Toruniu. Ten by się nadawał na
kwatermistrza, nie przepuścił bufetowej ani jednej porcji, a jak jeden się
spóźnił, to go tak obtańczył, bo mu się
pomyliły rachunki. Ale w ogóle nastrój
był nad wyraz dobry. „Nad wyraz” –
nauczyłem się nowego słowa, tylko
czy to się pisze razem czy osobno?
Uprzejmie donoszę, że już nie
daję rady z tą gromadą pielgrzymów –
turystów. Tym razem było ich 37, w
tym 7 małolatów, którym Proboszcz
zafundował strawę z własnej kieszeni –
ta sprawa też nie jest jasna, bo przez
talerz można trafić do serca – to się
jakoś tak mówi. Pod koniec kwietnia
wybierają się do Lwowa na 4 - 5 dni –
znów podejrzane – Ukraina. Wnoszę,
by przydzielić im kilku takich jak ja,
bo jak na mnie to one są podejrzane.
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Wigilijny stół
P

olskie tradycje świąt gwiazdkowych znajdują wyraz nie tylko w
ubieraniu choinki i obdarowywaniu
się nawzajem prezentami, ale także w
przyrządzaniu potraw podawanych
na wieczerzę wigilijną. Zwyczaje są
tu bardzo zróżnicowane w różnych
regionach kraju, a nawet w poszczególnych rodzinach. Przygotowanie
większości potraw wigilijnych wymaga dużo pracy i zajmuje wiele czasu.
Zapach choinki, pieczonych w
domu pierników, mieszających się z
silnym aromatem grzybowym potraw
wigilijnych, stwarzają dodatkowy
urok świątecznych dni. Najbardziej
uroczystym i bogatym w tradycje
dniem jest wigilia i spożywana w
tym dniu kolacja wigilijna, w naszych zwyczajach związana z daniami z ryb, bez potraw mięsnych. Tradycja każe, aby potraw było dużo i
„nie do pary”.

Przepisy na
wieczerzę wigilijną

Karp wigilijny w galarecie
1,5 kg karpia, porcja włoszczyzny,
2 cebule, sól, pieprz, cukier, 2 dkg
żelatyny
Karpia oczyścić z łusek, wypatroszyć, odciąć głowę i usunąć skrzela
oraz oczy. Umytą i obraną włoszczyznę oraz cebulę zalać trzema
szklankami wody, włożyć rybę,
osolić, dodać pieprzu i cukru do
smaku; gotować około 30 minut.
Rybę wyjąć, oddzielić mięso od
ości. Wywar przecedzić, dodać namoczoną w wodzie żelatynę i podgrzać do zagotowania.
Na dno formy lub salaterki
wlać kilka łyżek galarety i odstawić
do wystudzenia. Na warstwie galarety ułożyć ozdobnie pokrajane części włoszczyzny, następnie – małe
kawałki mięsa z ryby, zalać resztą
galarety i ostudzić. Przed podaniem
wyłożyć na półmisek jak babkę,
przybrać gałązkami naci pietruszki i
plasterkami cytryny.

Zestaw I

Zestaw II

Zestaw III
Zupa rybna z kluskami.
Kulebiak z kapustą i grzybami.
Ryba pieczona, ziemniaki, surówka.
Kompot, ciasto.

jąc kwadraty po przekątnej; rogi zlepić. Ugotować w osolonej wodzie.

Kulebiak z kapustą i grzybami
Ciasto: 50 dkg mąki, 5 dkg drożdży,
2 łyżeczki cukru, 1,5 szklanki mleka,
2 jaja, pół kostki margaryny, sól;
Nadzienie: 50 dkg kapusty kwaszonej, kilka suszonych grzybów, cebula, łyżka margaryny, jajo, sól, pieprz
Zrobić rozczyn z drożdży, cukru, łyżki mleka i łyżki mąki, a gdy
wyrośnie dodać do całości mąki.
Wlać ciepłe mleko oraz żółtka, osolić
i wyrobić ciasto. Na końcu dodać
stopioną margarynę i odstawić do
wyrośnięcia.
Grzyby ugotować w małej ilości wody, wyjąć i drobno posiekać.
Kapustę podlać wywarem z grzybów
i udusić. Gdy będzie miękka - posiekać, przyprawić do smaku pieprzem,
dodać grzyby, podsmażoną cebulę,
całe jajo i białka od ciasta. Wyrośnięte ciasto rozciągnąć na stolnicy, formując kształt prostokąta. Pośrodku
ułożyć wzdłuż wałek z kapusty, brzegi ciasta posmarować białkiem i zlepić. Włożyć kulebiak do wysmarowanego prodiża, a gdy ciasto podrośnie – upiec. Podawać na gorąco. Jest
to doskonałe danie, nadające się również na zwykłą kolację.

Mak wigilijny z bakaliami

Śledzie zawijane w oleju, pieczywo,
masło.
Barszcz czerwony z uszkami z grzybów.
Ryba smażona, surówka z kapusty,
ziemniaki.
Kluski z makiem.
Kompot z suszu owocowego.
Ciasto, owoce, słodycze.

Ryba w galarecie, pieczywo.
Zupa grzybowa z łazankami.
Śledzie smażone, kapusta z grochem.
Racuchy z gryczanej mąki z miodem.
Mak z łamańcami.
Kompot mieszany z owoców z weka
i suszu owocowego.
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Uszka z grzybami
Ciasto: 20 dkg mąki, sól, woda;
Nadzienie: 6 dkg grzybów suszonych, łyżeczka margaryny, cebula,
sól, pieprz, białko
Ugotowane w niewielkiej ilości
wody grzyby zemleć w maszynce,
dodać podsmażoną cebulkę oraz
białko jaja i przyprawić do smaku
solą i pieprzem. Zagnieść ciasto jak
na pierogi i rozwałkować na cienki
placek. Pokrajać go na kwadraty o
boku 3 cm, na każdym położyć kulkę nadzienia i zlepić brzegi, składa-

1 szklanka maku, ½ szklanki cukru,
2 łyżki miodu, ½ szklanki śmietanki,
5 dkg orzechów lub migdałów lub
suszonych śliwek.
Mak zalać 2 szklankami wrzącej wody, zagotować i pozostawić na
kilka godzin, następnie wlać na sito i
bardzo dokładnie odcedzić. Odsączony mak dwukrotnie zemleć na maszynce z drobnym sitkiem, do drugiego mielenia dodając cukier. Następnie wlać miód, umyte i odsączone z
wody rodzynki, posiekane na mniejsze kawałki wyłuskane orzechy włoskie lub laskowe, albo sparzone i
obrane migdały czy też moczone i
pokrojone suszone śliwki. Doprowadzić mak do właściwej gęstości, dolewając do niego przed samym podaniem słodką śmietanę albo mleko.
Podawać z waflami lub drobnymi
kruchymi ciastkami.

Kutia

1 szklanka pszenicy, ¾ szklanki maku, ½ szklanki cukru, 4 łyżki miodu,

Grudzień 2001
5 dkg rodzynek, 5 dkg orzechów,
5 dkg skórki pomarańczowej gotowanej w syropie, ok. ¾ szklanki śmietanki.
Pszenica powinna być omielona, ale w niewielkiej ilości można
użyć pszenicę surową, tylko ją bardzo dokładnie kilkakrotnie wymyć,
zalać wodą i długo gotować, aby była
miękka. Mak przygotować tak samo
jak do klusek. Ugotowaną zimną
pszenicę, mak, drobno posiekane
orzechy i inne bakalie wymieszać z
miodem, cukrem i śmietanką. Ochłodzić.

Pierogi z kapustą i grzybami
Ciasto: 30 dkg mąki, sól, woda;
Nadzienie: 30 dkg kapusty kwaszonej, 3 dkg suszonych grzybów, 1 cebula, 1 jajo, 1 dkg masła, sól, pieprz,
4 dkg masła do polania.
Umyte grzyby namoczyć na
kilka godzin w małej ilości wody, a
następnie ugotować w tej samej wodzie. Wyjąć, posiekać. Wywarem z
grzybów podlać kapustę, udusić.
Miękką kapustę posiekać na desce,
dodać grzyby, podsmażoną w tłuszczu cebulę, jajo oraz sól i pieprz do
smaku, wymieszać. Z mąki i wody
zagnieść wolne ciasto, rozwałkować i
formować pierogi, nadziewając je
farszem. Gotować w osolonej wodzie. Podawać polane stopionym masłem.

Kapusta z grzybami
50 dkg kapusty kwaszonej, 5 dkg
suszonych grzybów prawdziwków
lub podgrzybków, 1 cebula, 6 dkg
masła, pieprz.
Grzyby suszone umyć, namoczyć na 20 minut, ugotować w tej
samej wodzie, w której się moczyły.
Grzyby wyjąć, pokroić w cienkie
paski. Kapustę kwaszoną ugotować
w bardzo małej ilości wody (ok. 1
szklanka), a gdy woda odparuje, wlać
wywar z grzybów i włożyć pokrojone
grzyby, jeszcze razem podgotować,
prawie do całkowitego odparowania
płynu. W małej ilości tłuszczu podsmażyć drobno pokrojoną cebulę,
włożyć do kapusty razem z resztą
masła. Przyprawić do smaku pieprzem. Można oprószyć kapustę łyżką mąki i zagotować lub dodać 2 łyżki rozprowadzonej wodą mąki grochowej.
M.K.
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DUSZPASTERSTWO
OBYCZAJ
PIEŚŃ

W

edług „Współczesnego Słownika Języka Polskiego”. Przegląd Readers Digest 1998 r. kolęda
to:
1. Pieśń religijna mówiąca o narodzeniu Chrystusa w Betlejem, śpiewana
w okresie świąt Bożego Narodzenia.
2. Obrzęd ludowy, związany z okresem Bożego Narodzenia, obchodzenia domów, zwykle przez chłopców
połączony ze śpiewaniem kolęd, pastorałek, przedstawianie scen z narodzin Chrystusa, zwłaszcza z historią
Heroda i rzezią niewiniątek, życzeniami pomyślności i wynagradzania
datkiem i poczęstunkiem.
3. Duszpasterska wizyta księży u parafian w okresie Bożego Narodzenia.
Według „Encyklopedii Powszechnej”
PWN. Warszawa 1974 r. (przyp. autora: okres PRL) kolęda to:
1. Pieśń związana z okresem Bożego
Narodzenia i obrzędami noworocznymi (przyp. autora – skracam nie
zmieniając zasadniczego sensu).
Zwyczaj śpiewania kolęd rozpowszechnił się w Polsce jednocześnie
z wprowadzeniem kalendarza rzymskokatolickiego. Pierwsze zapisy melodii kolęd i tekstów wywodzą się z
XV i XVI wieku. Rozkwit twórczości kolęd przypada na XVII i XVIII
wiek, gdy powstawały pastorałki i
pojawiały się w kolędach elementy
folkloru krakowskiego i mazowieckiego – rytmy mazurka, krakowiaka,
poloneza.
2. Obyczaj ludowy związany z Bożym Narodzeniem wywodzący się od
rzymskich kalend styczniowych
związanych ze świętami ku czci odradzającego się słońca. Okres kolędy
poświęcano zabawom, śpiewano pieśni obrzędowe, wzajemnie się obdarowywano i składano życzenia.
O wizytach duszpasterskich Encyklopedia milczy. Czyżby ich nie
było?
Proszę Szanownych Czytelników, aby sami wyciągnęli wnioski z
niuansów różniących dwa powyższe
teksty, powstałe w dwóch różnych
okresach historii Polski.
A teraz pytanie do naszych duszpasterzy: „Jak by ksiądz bardzo krót-

ko, w kilku zdaniach, określił, czym
dla księdza jest okres kolędy?”
Ks. Sławomir: U mnie, jako
„nowego” księdza na tym terenie,
najważniejsze jest poznanie Parafian, jakieś zbliżenie do nich. W
ślad za tym wyłaniają się problemy,
niekiedy nowe, nieraz zaskakujące
– a więc dla młodego księdza okres
kolędy jest jakby nauką. W sumie
okres ten jest dla mnie czymś radosnym, ale i lekcją życia. Obym spotkał się zawsze z ludzką życzliwością.
Ks. Waldemar: Czasami jestem gościem zaproszonym, czasami tolerowanym, czasami niechcianym. Każda wizyta jest okazją do
bliższego poznania życia i codziennych kłopotów, choć nie zawsze
szczerze i otwarcie przekazywanych. Jedni są powściągliwi, inni aż
nadto wylewni. Zdaję sobie z tego
sprawę, że nie zawsze można pomóc, choć całym sercem chciałoby
się. Wtedy pozostaje dobre słowo,
serdeczność, uśmiech.
Ks. Proboszcz: W tak dużej
parafii – jak nasza – kolęda kojarzy
mi się z pewnym wysiłkiem i trudem. Przecież każdy z nas kapłanów odwiedzi w przeciągu miesiąca
i paru dni około 1.000 rodzin. Nie
jest to takie proste. Jednak, pomimo
moich 34 lat kapłaństwa i pewnych
już – niestety – dolegliwości, nawet
przez myśl mi nie przechodzi chęć
zwolnienia się z tych odwiedzin
duszpasterskich. Dlaczego? Byłbym pozbawiony bezpośredniego
kontaktu z moimi Parafianami.
Kontakt, nawet czasami krótki, daje
możliwość bliższego poznania Parafian oraz ich problemów, daje
możliwość usłyszenia konkretnych
pytań, życzeń, a także usłyszenia –
czasami – słów krytycznych, ale też
i słów życzliwych i miłych, które są
dla mnie wyrazem wdzięczności za
trud duszpasterski i troskę o piękno
naszego kościoła. Po tych spotkaniach z nowymi pomysłami, ale i z
nowym zapałem zabieram się do
służenia Wspólnocie Świętego Mikołaja.
J.I.
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P

onownie na waszej stronie wita
was znany i mam nadzieję lubiany Miluś. W poprzednim numerze
pojawiło się nowe zadanie. Chyba
było bardzo trudne. Otrzymałem kilkanaście odpowiedzi, z których kilka
było błędnych. Podaję prawidłowe
odpowiedzi.
1. Dekalog na Górze Synaj.
2. Powołanie św. Piotra nad jeziorem
Galilejskim.
3. Zwiastowanie w Nazaret.
4. Zesłanie Ducha św. w Wieczerniku.
Oto lista dzieci, które otrzymały nagrody: Bartek Niciński, Mateusz
Bruski. Ewelina Witkowska, Magda Witkowska, Mariusz Witkowski, Agata Sobczyk, Małgosia Karwacka, Alicja Kozłowska, Wojtek
Kononowicz, Paulina Bagniewska i
Malwina Żyrek. Gratuluję wiedzy i
nagród. Zachęcam do brania udziału
w następnych konkursach.
Następne zadanie związane jest oczywiście z okresem Bożego Narodzenia. Wielu z was na święta wyjedzie
z rodzicami w różne strony Polski.
Będąc w czasie świąt w różnych kościołach, narysujcie dowolną techniką (kredkami, farbami) oglądane
przez was i waszych rodziców bożonarodzeniowe żłóbki. Jak zwykle na
wasze prace oczekuję przed lub po
Mszy św. o godz. 11:00. Czekają
nagrody.

Boże Narodzenie to święta, na
które każde dziecko czeka. Myślę, że
nie tylko na prezenty pod choinką. Te
święta zmieniają nasze ulice, domy,
mieszkania, kościoły. Nie chodzi jednak tylko o wystrój zewnętrzny. Za
kilka tygodni wszystkie te piękne
dekoracje znikną, żeby za rok znów
powrócić. Te święta przypominają
nam o niezwykłej i wielkiej miłości,
jaką Pan Bóg obdarzył ludzi, posyłając na świat swojego Syna - Pana
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Jezusa, który narodził się tak, jak
każdy z nas.
Wiele krajów ma swoje bożonarodzeniowe zwyczaje. My,
Polacy, chyba jak nikt inny na
świecie obchodzimy te święta. Zachęcam was, abyście uważnie obserwowały wszystkie zwyczaje i
kiedyś, gdy same będziecie dorosłe
je kontynuowali.
Teraz chcę wam przybliżyć zwyczaje innych krajów podczas świąt
Bożego Narodzenia.

Argentyna.
Święta tam są obchodzone bardzo
uroczyście. Bywa, że na Wigilię
zjeżdżają się członkowie kilkudziesięcioosobowej rodziny. Jak nakazuje zwyczaj, wigilijną wieczerzę
zaczyna się od wspólnego picia mate. Jest to regionalny napój przypominający w smaku herbatę ziołową.
Potem zgodnie z tradycją, odbywa
się przedstawienie, przypominające
jasełkę. Około godziny dziesiątej
wieczorem zaczyna się wieczerza i
trwa aż do świtu. Najpierw gospodarze składają gościom życzenia
świąteczne i modlą się o błogosławieństwo dla wszystkich obecnych.
Potem na stół podawane są empanados, czyli pierogi z mięsem mocno doprawionym pieprzem i ziołami. Po pierogach przychodzi czas
na asado, czyli mięso wołowe z
rusztu. Jedzenie i śpiewy wypełniają czas aż do świtu.
Meksyk.
Meksykanie lubią Boże Narodzenie. Ulice miast już wcześniej są
bogato i ciekawie oświetlone.
Sprzedaje się okolicznościowe zabawki i robi zdjęcia z Mikołajem.
Przyjaciele i sąsiedzi odwiedzają
się zgodnie ze zwyczajem zwanym
pasadas, naśladującym poszukiwanie schronienia przez Matkę Bożą i
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Świętego Józefa podczas ucieczki do
Egiptu. Najpierw śpiewa się różne
litanie, potem zjada przysmaki, a nawet tańczy. Wigilia w Meksyku nie
jest postna. Stoły ustawia się wśród
kwiatów pod palmami, a króluje na
nich indyk w czekoladzie, są także
ryby, placki kukurydziane, owoce
morza i pyszne desery. Zwyczaj dzielenia się opłatkiem nie jest w Meksyku praktykowany. Pierwszy dzień
świąt obchodzi się równie uroczyście, a następny jest już zwykłym
dniem roboczym.
Zambia (Afryka).
Święta Bożego Narodzenia w Zambii
obchodzi się inaczej niż w Polsce.
Przede wszystkim jest bardzo gorąco.
Temperatura w słońcu przekracza 50
stopni C. Nie ma choinki, prezentów
i uroczystej wieczerzy wigilijnej z
tradycyjnymi potrawami, ale w kościele ubiera się szopkę i około godziny dwudziestej wierni przychodzą
na pasterkę. Podczas uroczystej Mszy
św. śpiewają kolędy i tańczą. Taniec
w kulturze afrykańskiej wyraża
wszelkie uczucia, np. radość czy
dziękczynienie.
Kochane dzieci, zobaczcie, jak
bogata i bardzo różna jest tradycja
Bożego Narodzenia. Zachęcam was,
abyście pilnie obserwowały waszych
rodziców, jak wraz z wami przygotowują się do obchodzenia świąt. Może
razem z rodzicami wybierzecie się do
kościoła na Pasterkę. Przypomnijcie
sobie teksty kolęd. Śpiewajcie je razem z rodzicami przy choince w domu po wieczerzy wigilijnej, a potem
w kościele podczas Mszy św. Jest
tyle pięknych kolęd, które swoimi
słowami i melodią wprowadzają nas
w klimat świąt Bożego Narodzenia.
Życzę wam i waszym rodzicom oraz krewnym, aby te święta
były pełne radości i miłości, aby w te
święta nikt nie był sam. Niech wszyscy zostaną obdarowani prezentami,
które wyrażają naszą miłość i szacunek do drugiego człowieka. Niech
Boża Dziecina wszystkim błogosławi
i w Nowym Roku 2002 swoją opieką
obdarzy.
Ks. Waldek.
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Palcem po piasku

W

inę za ten artykuł ponosi mój
znajomy, który poprosił mnie
o skreślenie kilku słów na temat pomysłów i problemów młodych ludzi
wielkiego miasta. Zastanawiałem się
od czego zacząć. Pomysł przyszedł
nagle. Na katechezie jeden z moich
uczniów zaczął coś mówić na temat
„jego” muzyki. I tak zrodził się pomysł. Trzeba posłuchać, czego to
ludzie słuchają. Po dwóch dniach
miałem już stos płyt i kaset (w tym
miejscu dziękuję ludziom z klas
IIId, IIIe i IIIf Gimnazjum nr 1,
k
t
ó
r
z
y
„zarzucili” mnie twórczością swoich idoli) i czekało mnie trudne zadanie: przesłuchanie tego wszystkiego... Nie chcę się tutaj rozwodzić nad
tym, co kto śpiewa, co kto krzyczy i
o co komu chodzi, w każdym razie
zrobiło się trochę smutno i ponuro,
kiedy zakończyłem słuchanie. Totalna dekadencja i smutek bił z tego
wszystkiego, aż żal brał. Ale niech
będzie... Każdy robi to, co lubi, dlatego nie mam zamiaru nikogo zmuszać
czy nakłaniać do zmiany idoli. Gdy
oddawałem płyty i kasety, oczywiście padło pytanie: „Podobało się
księdzu?” No właśnie... nie podobało
się. Nie podobało się nie dlatego, że
ktoś co trzecie słowo używa przekleństw. Nie dlatego też, że wartość
artystyczna tej twórczości jest niezbyt wysokich lotów. Nie podobało
się dlatego, że brak miłości był w
tym tak bardzo widoczny, tak mocno
kłuł w oczy i serce. Pewnie, to nie
wina tych co śpiewają, że świat jest
taki a nie inny, często pełen przemocy i agresji, nawet u nas na Fordonie.
To, co boli, to brak nadziei. A nadzieję daje Jezus. Żeby jednak spotkać Jezusa, trzeba zostawić to, co
dookoła, i odejść na bok.
Czego w naszym życiu najwięcej? Chyba hałasu, zabiegania, niewrażliwości na to, co dotyka ludzi,
będących obok nas, w szkole i poza
nią… Dzisiejszy świat nie umożliwia
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nam chwil totalnego milczenia.
Każda chwila jest zapełniona przez
rozmowę, muzykę, spotkania z
przyjaciółmi, pracę. Boimy się ciszy, boimy pozostać choć na chwilę
w totalnej samotności. Dlaczego?
Boimy się samych siebie, a raczej
tego, co możemy usłyszeć w głębi
naszego serca, trwając w totalnej
ciszy. Boimy się tego, że nasze życie będzie zupełnie inne od tego, z
czym mamy do czynienia codziennie. Patrząc na wielu ludzi, którzy
pragną zatopić się w głąb ciszy
swojego serca, można w nich zauważyć pewną przemianę. Przemianę ich serca, które staje się bardziej
wrażliwe na wszystko, dokładnie na
wszystko. Tak przemienione serce
pomaga im trochę inaczej spojrzeć
na życie, sytuacje, z którymi mają
do czynienia. To zatopienie się w
ciszy jest poszukiwaniem „innego
świata”, a raczej odważyłbym się
na stwierdzenie „prawdziwego
świata”.
Poszukiwanie ciszy w swoim
życiu wiąże się z wyłączeniem z
czynnego trybu życia, a więc znajdywanie tych chwil, w których faktycznie mogę pobyć sam na sam,
bądź też takich, w których mogę
pobyć faktycznie z moją rodziną.
Te chwile to mój urlop, wakacje, to
weekendy. Dlaczego nie poświęcić
tych chwil na wypoczynek fizyczny, psychiczny, ale również na pracę, tylko innej natury, pracę nad
sobą, zauważeniem pewnych złych
nawyków, moich złych skłonności,
zauważeniem pewnych duchowych
spraw w swoim życiu. Dlaczego nie
poświęcić tego czasu na lepsze
przygotowanie się do niedzielnej
Eucharystii, dlaczego nie poświęcić
tego czasu na porządne przygotowanie spowiedzi świętej. Oczywiście, na drodze naszych dobrych
chęci zawsze staje telewizor z propozycjami nie do odrzucenia… Czy
faktycznie nie do odrzucenia? Mieliśmy odpocząć od tego, co każdego
dnia nam podaje świat, może warto
zaproponować odejście od telewizora, by zmienić schemat swojego
każdego dnia. Wyrzeczenia, ciągle
wyrzeczenia, niestety praca nad
sobą wiąże się z tym.
Pustynia w tym, co pragnie
zaproponować nam Nauka Kościoła, to miejsce, w którym nie tylko
będę zastanawiać się nad sobą, ale
będzie to również miejsce, w którym zastanowię się nad swoją wia-
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rą. Przecież każdy z nas właśnie w
wierze ma najwięcej niepewności i
niedopowiedzeń. Nie zawsze w Kościele usłyszymy odpowiedzi na nurtujące nas pytania, często nie mamy
ochoty sięgać do szczegółowej literatury ze względu na zagmatwany język. Chcemy to przeżyć i chcemy to
usłyszeć od kogoś, kto sprawi, że to
wszystko stanie się dla nas dużo
prostsze. Dlatego wielu ludzi pragnących spotkać Boga szło na pustynię.
Ta droga, wskazana przez Pismo
Święte, wydawała się zawsze uprzywilejowana. Szli nią Abraham i Mojżesz. Na pustyni przebywali prorok
Eliasz i Jan Chrzciciel, na pustyni
Jezus przygotowywał się do publicznej działalności. Pustynia - o ile nie
jest ucieczką od problemów - stanowi
„miejsce” intensywnego dojrzewania.
Dlatego również my, chcąc osiągnąć
cokolwiek w sprawach swojej wiary,
musimy w swoim życiu odnaleźć
pustynię. Ciszy więc musimy szukać.
W naszych domach i kościołach.
Szczęśliwie nasze świątynie są na
tyle inne od budynków świeckich, że
skłaniają do milczenia. Wystarczy w
mieście przekroczyć próg kościoła,
aby znaleźć się w zupełnie „innym
świecie”. Dobrze, że są ludzie, którzy
szukają religijnej ciszy w kościołach.
Dobrze, że czasem podczas sprawowanej Liturgii następują chwile ciszy. Ale to wszystko, choć dobre, nie
wystarczy. Nie chodzi tylko o to, aby
kościoły były dostojne, a w Liturgii
przewidywano momenty wyciszenia.
Chodzi raczej o to, by nasze nabożeństwa prowadziły do pokoju głębin
naszego ducha, z którego rodzić się
będzie adoracja. Chodzi o to, abyśmy, wchodząc do świątyni, przypominali sobie wezwanie proroka Habakuka: „Pan mieszka w świętym
domu swoim, niechaj zamilknie
przed nim cała ziemia” (Ha 2,20).
Ks. Sławomir Bednarek
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...Otwiera niebo dla Ciebie
Bramą największej miłości:
Wystarczy jeśli uwierzysz!

T

akimi to słowy zachęcali się do pogłębiania wiary i umacniania wzajemnej miłości idący w procesji ewangelizacyjnej ulicami Poznania członkowie
Akcji Katolickiej. Jedni przyjechali już w
piątek 23 listopada, inni dołączyli w niedzielę, by wziąć udział we wspólnej
Mszy św. w poznańskiej Farze i zamanifestować swoją wiarę.
Po pięciu, już z górą, latach budowania struktur powojennej Akcji Katolickiej w Polsce czas dojrzał, aby spotkać
się na wspólnej modlitwie, aby mówić o
osiągnięciach, wymienić doświadczenia,
obnażyć słabości i wytyczyć kierunki
działania na przyszłość. Właśnie te cele
przyświecały członkom Akcji Katolickiej
ze wszystkich zakątków Polski, którzy
zebrali się w dniach 23-25 XI w Poznaniu na I Krajowym Kongresie.
Kongres rozpoczął się w piątkowy
wieczór Mszą św. celebrowaną pod przewodnictwem Metropolity Poznańskiego
ks. abpa Juliusza Paetza w kościele pw.
Nawiedzenia NMP na Ratajach. Po krótkim słowno – muzycznym koncercie
religijnym pt. „Chrystus Król – w tekstach biblijnych” spotkanie zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim. Kolejny
dzień rozpoczęliśmy Mszą św. z Jutrznią
koncelebrowaną pod przewodnictwem
ks. bpa Piotra Jareckiego w Bazylice
Archikatedralnej pod wezwaniem św.
Piotra i Pawła. Następnie w Collegium
Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczęła się sesja plenarna, na
której przedstawiono cztery referaty. W
pierwszym bp Stanisław Ryłko, sekretarz
Papieskiej Rady ds. Świeckich, przypomniał, że to, co wyróżnia Akcję Katolicką spośród innych stowarzyszeń, to silne
zakorzenienie jej w służbie Kościoła
lokalnego. Delegat papieski podkreślił,
że formacja duchowa wyraża się w codziennym uświęcaniu się. W kolejnym
referacie ordynariusz diecezji płockiej
ks. bp Stanisław Wielgus przypomniał,
że wszelkie kryzysy zaczynają się od
kryzysu świadomościowego, ideowego i
moralnego. Wśród nich wymienił m.in.
rozpad rodziny czy wybiórczą postawę
wielu chrześcijan w stosunku do prawd
wiary i zasad moralnych. Drogą wyjścia
ze współczesnego kryzysu jest powrót do

rozumu i prawdziwej wiary – powiedział szanowny prelegent, były wieloletni rektor KUL. Następnie na temat
solidaryzmu społecznego czyli odpowiedzialności świeckich za państwo
mówił socjolog prof. Marek Ziółkowski. Sesję zakończył, opracowany na
podstawie informacji przesłanych od
członków naszego stowarzyszenia z
całej Polski, referat „Kościół katolicki
w Polsce na przełomie wieków – wyzwania dla kapłanów i świeckich”. Po
wygłoszonych prelekcjach, uczestnicy
Kongresu podjęli pracę w ośmiu zespo-

łach problemowych. Wśród wielu zagadnień społecznych, dotyczących wolontariatu czy zadań rodziny w zakresie
ewangelizacji, dyskutowano również
nad współczesnymi problemami Polaków i wyzwaniami duszpasterskimi dla
kapłanów. W ostatni dzień spotkania,
po krótkim podsumowaniu wyników
dyskusji w grupach tematycznych i
uroczystym homagium dla relikwii św.
Wojciecha, sławiąc Boga, wyruszyliśmy w uroczystej procesji ulicami stolicy Wielkopolski do Fary poznańskiej.
Rozpoczęta o godzinie trzynastej Msza
św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. kardynała Józefa Glempa, na
zakończenie której odczytano przesła-
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nie Kongresu, zamknęła trzydniowe,
pełne rozważań i modlitwy, spotkanie.
„Wystarczy jeśli uwierzysz” –
brzmiały słowa kongresowej pieśni, które echem odbijały się od poznańskich
kamienic. Ale co to znaczy ? Czy wystarczy powiedzieć – wierzę? Być chrześcijaninem dzisiaj, to żyć w gotowości, aby
każdego dnia podejmować trud przemiany swego serca i duchowego ubogacania
się. To codzienne, na miarę swych możliwości, otrzymanych talentów, wiedzy i
doświadczenia, angażowanie się po
chrześcijańsku w życie, wszędzie tam,
gdzie można zmienić coś na lepsze,
gdzie można służyć bliźnim w ich potrzebach i problemach, gdzie można wzajemnie ubogacać się swoją wiarą, i tam,
gdzie można budować pełne ciepła i
wrażliwości międzyludzkie więzi.
Na miarę naszych skromnych
możliwości staramy się w naszym Parafialnym Oddziale Akcji Katolickiej rozpoznawać problemy najbardziej potrzebujących. Stąd prowadzona, bez względu
na pogodę, od pierwszej niedzieli Adwentu przykościelna sprzedaż i wizyty u
sponsorów, stąd trud włożony w wytwarzanie stroików i godziny spędzone na
przyjmowaniu i wydawaniu odzieży, stąd
przygotowania do Gwiazdki dla dzieci.
Bardzo cieszymy się, że wciąż
znajdują się nowe osoby, które chcą
cząstką siebie obdarować innych. Ku
naszej radości zapukały do naszych
drzwi, aby podzielić się swoim czasem,
swoimi talentami i zapałem. Sądzę, że
owoce naszej aktywności będą coraz
bardziej obfite, że po chrześcijańsku zatroskani dostrzeżemy wszystkich, którzy
potrzebują naszego wsparcia, to znaczy:
rady, uśmiechu, rozmowy... albo też pary
ciepłych butów na zimę.
Zapraszamy wszystkich, którzy
czują, że mogą obdarować nas swoją
obecnością, którzy pragną z nami się
modlić i którzy zagubili się na poplątanych drogach współczesnego świata.
Szczęść Boże!
Grzegorz Kołodziej.

Grudzień 2001
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PARAFIALNE

Prośba do Parafian

Komunikat

W związku z tradycją organizowania
„gwiazdki” dla dzieci, bardzo prosimy Parafian o
pomoc i wsparcie nas w słodycze, zabawki, przybory szkolne, wszystko, czym można wypełnić
gwiazdkowe paczki, a tym samym wzbudzić radość u dzieci. Spotkanie gwiazdkowo - noworoczne dla dzieci odbędzie się w miesiącu styczniu. W ubiegłym roku przygotowaliśmy prezenty
dla 130 dzieci. Społeczeństwo ubożeje i obecnie
jest potrzeba przygotowania paczek dla 250 dzieci. Stąd nasza gorąca prośba do wszystkich Parafian o pomoc.
Wszelkie dary prosimy przynosić do pomieszczeń Akcji Katolickiej w domu parafialnym w każdą środę od godz. 17:00, w niedzielę
w godzinach 10:30 – 12:00 lub do biura parafialnego.

W związku z coraz trudniejszą sytuacją materialną
społeczeństwa, usiłujemy utworzyć punkt farmaceutyczny, aby móc wydawać leki ludziom potrzebującym. Bardzo prosimy parafian o przynoszenie leków, które w domach zalegają, a termin ich ważności jest aktualny. Leki
prosimy przynosić do pomieszczeń Akcji Katolickiej w
domu parafialnym w każdą środę od godz. 17:00.

Wszystkim darczyńcom dziękujemy
Członkowie Akcji Katolickiej

Mieczysław Bednarski
ul. Pielęgniarska 2, Bydgoszcz-Fordon

tel./fax 343-93-16
poleca artykuły:
SANITARNE
METALOWE
BUDOWLANE
CHEMICZNE
DROGERYJNE
NARZĘDZIA

Za zrozumienie i pomoc dziękujemy
Członkowie Akcji Katolickiej
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PARAFIALNE

SPRAWY DUSZPASTERSKE

SPRAWY MATERIALNE

1. Spowiedź przed świętami Bożego Narodzenia odbędzie
się we wtorek po III niedzieli Adwentu, czyli 18 grudnia
br.:
- od g. 7:00 do 8:30 i od g. 16:00 do 18:30.
Będą zaproszeni księża z sąsiednich parafii. Prosimy o
wykorzystanie tej okazji.

1. W listopadzie ofiary złożone do puszek wyniosły 1.850
zł., a w grudniu 1905 zł. Ks. Proboszcz składa za nie serdeczne „Bóg zapłać”.
2. Konsole podtrzymujące ołtarze boczne będą złocone i
srebrzone dopiero po dokładnym wyschnięciu.
3. Ukończono prace konserwatorskie przy ołtarzu Matki
Boskiej Nieustającej Pomocy. Mamy więc kolejny ołtarz
odnowiony. Ołtarz Miłosierdzia Bożego został przewieziony do konserwacji.
4. Położono politurę z żywicy naturalnej na fotel i 12 sedilii (taborety) oraz założono nową, bordową tapicerkę.
Zakupiliśmy nowe, dostosowane kolorystycznie do całości, chodniki do prezbiterium.
5. Zakupiliśmy rzutnik, ekran i pieśni na przeźroczach.
Mamy nadzieję, że pomoże to w rozśpiewaniu parafii.
6. Nabyliśmy nowe ozdoby na choinkę (bombki, łańcuchy
i oświetlenie).
7. W listopadzie złożono ofiary na zapłacenie posadzki w
prezbiterium w wysokości 1.950 zł. Pozostało do zapłacenia 15.500 zł. Zbliżył się termin zapłaty za położony marmur w prezbiterium i dlatego Ks. Proboszcz poszukał pomocy poza parafią i zapłacił tę sumę ze źródeł pozaparafialnych.
8. Pomoc w sfinansowaniu prac konserwatorskich okazał
Urząd Miasta i Firma „EMAX” - Mieczysław Bednarski.
Firma „EMAX” służyła także pomocą w wydaniu
„Kalendarza Akcji Katolickiej przy parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy – Fordonie”. Za pominięcie tej Firmy
w spisie sponsorów serdecznie przeprasza Akcja Katolicka.

2. Wigilia Bożego Narodzenia przypada w poniedziałek.
W Wigilię nie będzie Mszy św. o godz. 18:30.
3. O godz. 24:00 zapraszamy Parafian na Pasterkę.
4. W pierwsze i drugie święto Bożego Narodzenia Msze
św. jak w niedzielę. W święta nie słuchamy spowiedzi. W
razie potrzeby prosimy o zgłoszenie się w zakrystii.
5. Chrzest dzieci w pierwsze święto Bożego Narodzenia o
godz. 12:15. Pouczenie w ostatnią sobotę przed świętami
po Mszy św. o godz. 18:30.
6. Zakończenie Starego Roku w niedzielę 31 grudnia na
Mszy św. o godz. 18:30.
7. W środę – 2 stycznia – o godz. 17:45 różaniec za zmarłych, których wspominamy w „zdrowaśkach rocznych”.
Następnie nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy. Msza
św. w intencji wymienionych zmarłych odbędzie się w
środę o godz. 18:30.
8. Chorych odwiedzimy w sobotę 5 stycznia po rannej
Mszy św.
9. W niedzielę (6 stycznia) przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Święto Trzech Króli. Poświęcenie
książeczek dzieci, które będą przyjęte do I–szej Komunii
św., odbędzie się na Mszy św. o g. 11:00. Jasełka odbędą
się o godz. 17:00. Zapraszamy rodziców i dzieci.
10. Spowiedź dla wszystkich dzieci przed I–szym piątkiem miesiąca odbędzie się w piątek o godz. 15:45.
11. Msza św. w I–szy piątek miesiąca o godz. 17:00.
Msza św. dla młodzieży, KSM–u i Oazy Rodzin także w
piątek o godz. 19:00.
12. Biuro parafialne w czasie kolęd czynne rano w poniedziałki i wtorki od godz. 8:30 do 9:30. W pozostałe dni
powszednie bezpośrednio po rannej Mszy św. Po południu tylko w środę od godz. 16:30 do 17:30.

Zostali ochrzczeni

Aleksandra Oliwia Szczęśniak, ur. 19.09.2001 r.
Nikola Maria Adamiak, ur. 02.09.2001 r.
Ewelina Paulina Kłos, ur. 25.09.2001 r.
Maciej Paweł Stawicki, ur. 12.07.2001 r.
Anna Aleksandra Bych, 25.10.2001 r.

Odeszli do wieczności
Jadwiga Potempa, lat 75 z ul. Cechowej 23/3
Grażyna Szymańska, lat 49 z ul. Piłsudskiego 2/79
Henryk Bugalski, lat 70 z ul. Samotnej 3/25
Anna Seifert, lat 82 z ul. Góralskiej 1/1
Anna Grażyna Wiktor, lat 47 z ul. Filomatów 6/3
Zygmunt Rusinow, lat 63 z ul. Wyzwolenia 13/3
Marian Stanisław Maciejewski, lat 63 z ul. Warneńczyka 11
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