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W A K A C J E 

W numerze: 
 

Pamięci fordońskich więźniarek - str. 2, Bieda - str. 5, 
Wisła w dziejach Fordonu - str. 8, Wtajemniczenie w Mszę św. - str. 10, 

Uwaga! Sekty - str. 12, Informator parafialny - str. 15. 

R ozpoczęły się wakacje, 
urlopy, różne wyjazdy - 

słowem: czas odpoczynku. 
Ale trzeba to wyraźnie przy-
pomnieć niektórym: nie ma 
nigdy odpoczynku od Pana 
Boga, od przykazań Bożych, 
od niedzielnej Mszy św., od 
codziennego pacierza, od wy-
konywania dobrych uczyn-
ków. Jeśli ktoś chciałby prze-
żyć wakacje lub urlop bez Pa-
na Boga, to na pewno będzie 
to czas stracony, a nie praw-
dziwy odpoczynek. Pojawią 
się wyrzuty sumienia i różne 
niepowodzenia. Sprawdza się 
to naprawdę za każdym razem 
i nie ma co eksperymentować 
w tej dziedzinie. 

Warto natomiast tak 
zaplanować ten czas dany nam 
przez Boga, aby móc go póź-
niej radośnie wspominać, na-
wet po wielu latach. Przecież 
nie żyjemy na świecie tylko 
po to, aby wciąż pracować, jak automaty i niewolni-
cy. Ale też nie żyjemy tylko po to, aby się wciąż ba-
wić i leniuchować. Tak jak z jedzeniem i piciem na-
leży zachować umiar, tak też podobnie i z innymi 
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sprawami naszego życia. 
Trzeba tak kierować swo-
im życiem doczesnym na 
ziemi, aby go nie zmarno-
wać, ale przeżyć jak najle-
piej i zasłużyć sobie na 
wieczny odpoczynek w 
niebie. 
W tym czasie wakacyjnym 
i urlopowym, trzeba to 
mocno zaakcentować, na-
leży zwrócić szczególną 
uwagę na wartość Naj-
świętszej Ofiary. To wła-
śnie niedzielna i świątecz-
na Msza św. jest okazją do 
spotkania się z innymi 
ludźmi, okazją do wspól-
nej modlitwy - a przede 
wszystkim okazją do 
umocnienia wiary i po-
krzepienia swojej duszy 
poprzez przyjęcie Komunii 
św. 
Jakże często brakuje nam 
sił, jakże łatwo załamuje-

my się, rozkładamy bezsilnie ręce. Może właśnie 
dlatego coś nam nie wychodzi, bo chcemy wszystko 
zrobić sami - a zapominamy o starym polskim przy-
słowiu: „Bez Boga ani do proga”. 



2 GŁOS ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA Nr 7-8 (47-48) 
 

Kapłani fordońscy 
 

Proboszczowie i administratorzy 
 

(cz. 5) 

N astępcą proboszcza ks. J. 
Schmitda został ks. LEON 

GAWIN - GOSTOMSKI urodzony 
17 grudnia 1881 r. w Wąbrzeźnie. 
Był synem Mariana burmistrza mia-
sta Wąbrzeźno i Berty z Etterów. 
Kształcił się w Gimnazjum w Pozna-
niu i od 1895 r. w Chełmnie, gdzie w 
roku 1901 złożył egzamin dojrzało-
ści. W Berlinie i w Królewcu odby-
wał studia filozoficzne, natomiast 
teologiczne we Fryburgu Szwajcar-
skim i w Seminarium Duchownym w 
Pelplinie. Po święceniach, które 
otrzymał 21 marca 1909 r. osiadł ja-
ko wikary w Brodnicy. Po kolejnych 
placówkach duszpasterskich (Gniew, 
Czersk, Piaseczno) otrzymał probo-
stwo w Rajkowach. Był w tym czasie 
sekretarzem Związku Kapłanów Die-
cezji Chełmińskiej „Unitas” oraz zo-
stał delegatem na pierwszy zjazd 
przedstawicieli diecezjalnych organi-
zacji kapłańskich w Rzeczypospolitej 
Polskiej w Kielcach. Do Fordonu 
przybył 19 września 1927 r., by dzień 
później rozpocząć pracę jako nowy 
proboszcz parafii w najtrudniejszym 
dla niej okresie, mianowicie w mo-

mencie rozpoczęcia budowy ko-
ścioła. Mimo kryzysu gospodarcze-
go ukończył budowę i wyposażył 
kościół w nowe ołtarze i dzwony. 
W latach 1935 - 1937 pełnił obo-
wiązki dziekana dekanatu fordoń-
skiego. Był również radcą duchow-
nym, wizytatorem szkolnym w ob-
rębie parafii Fordon, członkiem 
cosilii a vigilantia. W latach 1909-
1937 należał do Towarzystwa Na-
ukowego w Toruniu. Zmarł w For-
donie po wieloletniej chorobie płuc 
29 grudnia 1937 r.* 
 Z dat ustalonych według do-
stępnych źródeł wynika, że pomię-
dzy śmiercią ks. Leona Gawina - 
Gostomskiego, a przybyciem na to 
stanowisko nowego proboszcza 
pozostaje okres około sześciu mie-
sięcy, co do których nie ma żad-
nych informacji na temat ewentual-
nego rządcy parafii. Prawdopodob-
nie parafia w tym czasie nie miała 
ani proboszcza ani administratora. 

D.G. 
 
* Inne źródło podaje datę 
29.12.1937 roku jako datę pogrzebu 

(APMF, Złota księga). 
Źródła: 
Jubileuszowy dodatek „Dziennika 
Bydgoskiego” na 500 - lecie miasta 
Fordonu 1424 - 1924, „Dziennik 
Bydgoski” ,  nr  161:1924 r . ;  
„Orędownik Urzędowy Powiatu Byd-
goskiego”, nr 11: 1924, s. 67; H. 
Mross, Słownik biograficzny kapła-
nów diecezji chełmińskiej wyświęco-
nych w latach 1821 - 1920, Pelplin 
1995; „Urzędowy Orędownik Ko-
ścielny dla Diecezji Chełmińskiej”, 
nr 5: 1925, nr 11: 1937; APMF, Złota 
księga. 

2  czerwca 2002 r. ksiądz ar-
cybiskup Henryk Józef Mu-

szyński, metropolita gnieźnień-
ski poświęcił tablicę ku czci Ko-
biet Polskich - straconych, wię-
zionych, prześladowanych w 
latach 1939 – 1956 r. 
 

Jakie odczucia towarzyszyły 
Pani/Panu przy odsłanianiu tablicy 
pamiątkowej? Co się nasuwało? - 
pytamy więźniów okresu stalinow-
skiego: 
 Jan Mokwiński, represjono-
wany przez UB: „Tablica bardzo 
potrzebna, przypomina historię pol-
skiego podziemia oraz gehennę i 
martyrologię kobiet w więzieniu w 

Fordonie. Umieszczona jest we 
właściwym miejscu, w sumie daw-
no oczekiwana przez byłe więźniar-
ki polityczne. Niech służy jako 
świadectwo tych strasznych czasów 
dla pokoleń Polaków, jako nauka i 
ku przestrodze.” 
 Irena Anikiejew, była więź-
niarka polityczna: „Tablica podo-
bała mi się, uroczystość także. Ta-
kie uroczystości powinny się odby-
wać, lepiej późno niż wcale. Jednak 
zwracam uwagę, że podobnej treści 
tablica została już powieszona 
przed kilku laty na frontonie wię-
zienia”. 
 Zenon Grzegorowski, re-
presjonowany przez UB:  
„Wmurowanie tablicy było dobrze 

przemyślane. Znajduje się ona na 
wprost więzienia. Sama oprawa uro-
czystości przepiękna. Homilia zacne-
go naszego proboszcza, ks. kanonika 
Romana Bulińskiego i przemówienie 
ks. aba Henryka Muszyńskiego to 
wskazanie wielkiej miłości do ludzi 
ciężko doświadczonych przez los – 
zwłaszcza kobiet – więźniarek. Pod-
n ios ła  to  by ła  chwi la  d l a  
„Fordonianek”. Wyobrażam sobie 
ich łzy, bo sam to przechodziłem. Po 
latach można swobodnie ucałować 
ich ręce. Warte są tego. Lata więzie-
nia to kuźnia hartu ducha i wspo-
mnienia, wspomnienia. To są dzieje 
szlachetnych ludzi, których losy nie 
mogą pójść w zapomnienie. Jako sta-
ry kombatant sądzę, że to już ostatni 
świadkowie tych strasznych czasów, 
tego nieprzyjaznego ludziom świata. 
Życzę im, aby z Bogiem i z wiarą 
przekazywały swój sztandar młodym. 
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Kazanie wygłoszone przez ks. 
kanonika Romana Bulińskiego 
podczas uroczystości poświę-

cenia tablicy pamiątkowej. 
 
„Fordon. Małe miasteczko. Kolej, 
szosa, rzeka, resztki mostu, prom, 
przystań. Lotnisko z daleka. W ryn-
ku kościół, wieża, dzwony, krzyż i 
zegar – czas zwodzący wskazówką 
dookoła... Przed wejściem do więzie-
nia posterunek. Wokoło grube mury. 
Nad murem drut kolczasty” – wier-
szem Ireny Tomalakowej – mjr AK, 
więźniarki fordońskiej wchodzimy w 
atmosferę i klimat dzisiejszej uroczy-
stości religijno – patriotycznej. 
 
Ekscelencjo. Najdostojniejszy Ks. 
Arcybiskupie, Metropolito. 
Bracia kapłani. 
Panie Prezydencie miasta Bydgosz-
czy. 
Przedstawiciele Urzędu do Spraw 
Kombatantów. 
Kobiety – Żołnierze Niepodległo-
ściowego Podziemia z okresu 1939 – 
1956. 
 Dlaczego gromadzimy się dzi-
siaj w Fordonie?  
 Fordon dla kobiet był tym, 

czym Wronki i Rawicz dla więzio-
nych mężczyzn. W środowiskach 
niepodległościowych Fordon urósł do 
rangi symbolu, symbolu martyrologii 
kobiet. Kierowano tam kobiety z te-
renu całego kraju, kobiety o wielkich 
zasługach dla kraju, o znanych na-
zwiskach, kierowano wyróżniającą 
się młodzież Ak-owską, często mają-
cą za sobą udział w Powstaniu War-
szawskim. 

Dlaczego ta tablica ku czci 
Kobiet Polskich straconych, więzio-
nych, prześladowanych jest umiesz-
czona w tym kościele? 

Więźniarki przeżywały swoją 
tragedię, swój krzyż, patrząc z okien 
tego więzienia na ten kościół. Co-
dziennie słyszały dzwony wzywające 
na nabożeństwa czy też na „Anioł 
Pański”. Słyszały bicie zegara. Do-
chodziły do nich z tego kościoła od-
głosy modlitw, śpiewów czy też or-
ganów. Krewni, którzy przybywali 
odwiedzić więźniarki, najpierw swo-
je kroki kierowali do tej świątyni, 

aby tutaj po-
kłonić się Panu 
i prosić o siłę 
dla więzionych 
i tych, od któ-
rych ich zabra-
no. Dlatego ten 
kościół. Dlate-
go Fordon. 

W i ę -
zienie swoją 
ponurą sławę 
zyskało szcze-
gólnie po II 
wojnie świato-
wej. Kobietom 
w więzieniu 
towarzyszy ło 
przeludnienie, 
brak lekarstw, 
nędzne poży-
wienie, ograni-
czane porcje 
wody, tyfus, 
gruźlica, ner-
wice a także 
zastraszenie, 
szantaż, rewi-
zje nocne i 
p r o p o z y c j a 
współpracy i sprzedania swoich 
przekonań. 

Wielką pomocą w niesieniu 
tego krzyża była religia i patrio-
tyzm. 
Więźniarka Jadwiga Dajczak pisze: 
„Ogromną siłą była modlitwa i wia-
ra. Gdyby nie wiara i modlitwa nie 
zniosłabym tego maltretowania 
psychicznego”. 
Ruta Czaplińska także pisze: 
„Wiara w najgorszych momentach 
pobytu w samotnej celi broniła 
mnie przed samobójstwem... źró-
dłem siły była wiara, był... patrio-
tyzm wyniesiony z domu”. 

Wiara umożliwiała prze-
trwanie tortur, a także długich lat 
więzienia oraz broniła przed zdradą 
najwyższych wartości. 

Mimo zakazu modlono się 
nie tylko z okazji świąt. W wielu 
celach modlono się wspólnie. 
Więźniarki w modlitwie szukały 
wsparcia, duchowej pomocy. 

Bohaterskie kobiety docho-
wały wierności za cenę życia albo 

utraty zdrowia i najpiękniejszych lat 
młodości. To cena wolności, którą 
dziś posiadamy. 

Za naszą wolność zapłacono 
tu w więzieniu fordońskim i wielu 
miejscach Ojczyzny morzem łez, 
bólu, krwi a także ofiarą z życia. Ta 
wolność, która przyszła do nas jest 
wielkim darem, ale zarazem wielkim 
zadaniem. 

Zdobędę się na osobistą re-
fleksję. Przed 34 laty udałem się na 
pierwszą placówkę do Ziemi Lubaw-
skiej do Grodziczna. Co mnie, mło-
dego kapłana, zaszokowało? To 
ogromny szacunek wiernych dla ka-
płaństwa, a także dla mnie, młodego 
kapłana. Będąc w Pelplinie podzieli-
łem się swymi spostrzeżeniami z mą-
drym profesorem, ks. Franciszkiem 
Znanieckim. Powiedział on krótko: 
Bracie, to nie nasza zasługa. Na ten 
szacunek pracowały pokolenia kapła-
nów. Kapłani, którzy oddawali życie 
w czasie okupacji czy okresie terroru 
stalinowskiego. Kapłani, którzy bro-
nili ludzi i wstawiali się za nimi. My 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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otrzymaliśmy ten szacunek dzięki ich 
ofierze. Chociaż wszystko dla mnie 
było oczywiste, to wtedy niejako eks-
perymentalnie dotknąłem tej prawdy 
i z przerażeniem stwierdziłem, że to, 
co otrzymaliśmy, to nie tylko dar, ale 
przede wszystkim wielkie zadanie. 
Zrozumiałem, że nam nie wolno tego 
szacunku stracić, że mamy go utrzy-
mać a nawet pomnożyć przez swoją 
pracę i służbę dla Boga i ludzi. 

Coś podobnego jest z wolno-
ścią. Mamy to szczęście żyć w tych 
czasach, kiedy otrzymaliśmy wol-
ność. To jest ten wielki dar, który 
podczas zaborów, okupacji i okresu 
stalinowskiego swoimi ofiarami wy-
służyły nam pokolenia. To wielkie 
morze krwi, ludzkich łez, wielu roz-
stań, tragedii... jeden wielki krzyż – 
to zapłata za naszą wolność. 

Drogie Siostry i Bracia! Po-
winniśmy przerazić się tym wielkim 
darem, gdyż otrzymana wolność jest 
nie tylko darem ale zarazem zada-
niem. Mamy ją utrzymać, zagospoda-
rować 

Przełóżmy to na konkretny, prak-
tyczny język codziennego życia. 

Otóż więźniarki modliły się cho-
ciaż im zabraniano. Modląc się, nara-
żały się na represje. Jednak pragnie-
nie modlitwy było większe niż 
strach. Czuły potrzebę modlitwy do 
Tego, który wszystko może i wierzy-
ły, że w Tym, który ich umacnia jest 
ich siła. Dlatego klękały. 

Dziś w wolnej Polsce możemy 
się modlić. Ilu z nas rano uklękło do 
modlitwy? Ilu z nas postawiło na sie-
bie, a nie na Tego, który nas umac-
nia? Ten mały, ale istotny odcinek 
życia chrześcijańskiego i życia czło-
wieka nie został przez wielu odpo-
wiednio zagospodarowany. 

W czasie okupacji, a także po 
wojnie, szczególnie młodzież stowa-
rzyszała się. Powstawały różne orga-
nizacje wolnościowe, religijne, pa-
triotyczne. Młodzież ta była prześla-
dowana, skazywana na więzienie. 
Wielu poniosło nawet śmierć. Znam 
ludzi, tu z naszego Fordonu, którzy 
wiele lat spędzili w więzieniach tylko 
dlatego, że jako młodzi zakładali or-
ganizacje. My dzisiaj możemy zakła-

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

dać organizacje i stowarzyszenia. 
Mamy w tym zakresie pełną wol-
ność. Możemy działać w tych orga-
nizacjach dla dobra człowieka. A 
jak wygląda rzeczywistość na tym 
polu? Wczoraj miałem to szczęście 
być w Gnieźnie na 5 rocznicy ery-
gowania Akcji Katolickiej. Przyby-
ło wielu wiernych, ale to byli 
przedstawiciele z kilkunastu para-
fialnych oddziałów Akcji Katolic-
kiej. A przecież wszyscy otrzymali-
śmy możliwość gromadzenia się, 
stowarzyszania. Pytam się co robią 
pozostali? Akcja Katolicka mocno 
stawia na laikat. Laikat jest to ol-
brzym, który wprawdzie uśpiony, 
gdy się przebudzi może wiele do-
brego dokonać. Gdy ludzie poczują 
się Kościołem, wtedy mogą ofiaro-
wać mu swoje talenty, zdolności, 
swój czas. 

Tylko chodzi o przyzwolenie, o 
wykorzystanie wolności, i dlatego 
trzeba i w tej dziedzinie zrobić ra-
chunek sumienia. 

Ludzie represjonowani mężnie 
wyznawali swą wiarę. Za wyznanie 
swej wiary w obozach koncentra-
cyjnych, a także po wojnie oddawa-
li swoje życie. Starsi pamiętają te 
czasy jak udawano się do obcej pa-
rafii, najczęściej poważnie oddalo-
nej od miejsca zamieszkania, aby 
tam ochrzcić dziecko czy zawrzeć 
sakramentalny związek małżeński. 

Dzisiaj wolno wyznać swoją 
wiarę czy to w kościele, czy na ze-
wnątrz, po prostu wszędzie. Jak my 

wykorzystujemy tę wolność w zakre-
sie wyznania swej wiary? Ktoś powie 
– tysiące ludzi w dzisiejszą niedzielę 
przewinęło się przez ten kościół. Ale, 
powiem, tysiące ludzi nie przyszło do 
tego czy innego kościoła, nie wyzna-
ło swej wiary. W czasie procesji Bo-
żego Ciała tysiące ludzi szło za Chry-
stusem Eucharystycznym. Ale wielu 
nie przyszło. 

W czasie okupacji byliśmy w 
niewoli. Po II wojnie światowej też 
nie byliśmy samorządni. Teraz żyje-
my w wolnym kraju. Rządzą nami 
nasi ludzie. Jak wykonują swą wła-
dzę? Jak to wygląda w rzeczywisto-
ści? Rządzący, zamiast służyć lu-
dziom, myślą o sobie. Nie mam na 
myśli najwyższych władz. Nie chodzi 
o bicie w cudze piersi. To jest proste, 
ale nic nie daje. 

Spójrzmy po prostu na siebie. 
Każdy z nas ma jakąś władzę, cho-
ciażby minimalną. Zadajmy sobie 
pytanie: jak tę władzę wykonujemy? 
Czy myślimy o innych, czy tylko o 
sobie? Czy my tutaj zgromadzeni 
traktujemy władzę jako służbę? Nasz 
Papież, którego jeden z tytułów 
brzmi: „Sługa sług Bożych”, służy 
ludziom swoim nauczaniem, cierpie-
niem, modlitwą i ofiarą. A my? 

Dobrze, że w tym kościele jest ta 
tablica. Niech przypomina tych, któ-
rzy swoim cierpieniem przyczynili 
się do odzyskania wolności, niech 
ona będzie takim pozytywnym wy-
rzutem sumienia. 
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W  majowym numerze „Głosu 
Świętego Mikołaja” opisywa-

liśmy losy pewnej rodziny. W tym 
numerze przedstawimy Państwu losy 
innej rodziny z naszej parafii. 

Wąska, piaszczysta uliczka, 
szare kamienice, w jednej z nich 
mieszka rodzina. Troje małych dzieci 
(wiek 3 lata – bliźniaki i 2 lata), a w 
drodze czwarte dziecko. On bez pra-
cy od października, ona zajmuje się 
dziećmi, bo przecież są takie małe. 
Ta pięcioosobowa rodzina żyje z za-
siłku rodzinnego i pomocy społecz-
nej. Jest to kwota rzędu 200 zł na 
cały miesiąc. Ona wątła, drobniutka, 
podkrążone oczy od płaczu i zmar-
twień. W grudniu na świat przyjdzie 
kolejne dziecko, a już dziś nie ma 
wystarczająco dużo jedzenia dla tej 
trójki. Ona prawie nie je, a przecież 
musi dbać nie tylko o siebie, ale i o 
to dziecko, które nosi pod sercem. 
Brakuje wielu rzeczy w domu. Nie 
ma pralki, stara rozpadająca się lo-
dówka, nie ma odkurzacza i wielu, 
wielu innych rzeczy tak bardzo po-
trzebnych do normalnego życia. Wi-
dać w jej oczach strach, desperację i 
żal. Przecież miało być inaczej, oboje 
mieli takie plany, marzenia. Dziś nie 
potrafią i nawet nie próbują tego zro-
zumieć. Stoi wątła ze spuszczoną 
głową i milczy. Życie i rzeczywistość 
stały się takie trudne. 

Kochani! Takich rodzin w 
naszej parafii jest coraz więcej i dla-
tego Akcja Katolicka zwraca się do 
ludzi dobrego serca o pomoc w for-
mie rzeczowej, finansowej i każdej 
innej. Prosimy o pralki, lodówki, ku-
chenki gazowe, tapczany, meble, łó-
żeczka, wózki, odzież, obuwie w do-
brym stanie, leki, pościel, koce, ręcz-
niki, farby do malowania mieszkań. 

Jednocześnie prosimy o po-
moc w przygotowaniu wyprawek 
szkolnych dla dzieci z ubogich ro-
dzin. W kościele przy figurze św. 
Antoniego będzie ustawiony specjal-
ny pojemnik na zeszyty, ołówki, dłu-
gopisy, farbki, bloki... 

Prosimy o wsparcie każdą 
rodzinę, którą na to stać, chociażby o 
jeden zeszyt, ołówek... 

Jednocześnie informujemy, 
że kontakt z Akcją Katolicką jest 
możliwy we wszystkie środy w cią-
gu roku, z wyjątkiem lipca i sierp-
nia, w godzinach 17:00 – 19:30 w 
domu katechetycznym na II piętrze. 
W tych miesiącach będzie przerwa. 
Wolontariusze poświęcający swój 
czas w każdą środę mają także pra-
wo do wypoczynku. W lipcu i 
sierpniu w ważnych sprawach moż-
na kontaktować się z Akcją Kato-
licką za pośrednictwem księży. 

Pragniemy jednocześnie 
poinformować, że dzięki Państwa 
ofiarności i dobroci serca chłopiec, 
o którym pisaliśmy w majowym 
numerze „Głosu Świętego Mikoła-
ja”, miał przygotowany uroczysty 
obiad z okazji I–szej Komunii św., 
a w prezencie otrzymał rower gór-
ski, co prawda używany, ale w do-
brym stanie. Radość chłopca nie 
miała granic. Był to prezent od jed-
nego z naszych parafian. 

Również dzięki Waszym ser-
com dzieci z rodzin wielodzietnych 
wyjechały na wycieczkę autokarową 
do Trójmiasta. Wróciły z niej bardzo 
zadowolone. 

Akcja Katolicka pomogła 
bezdomnemu mężczyźnie w uzyska-
niu renty inwalidzkiej. 

Staramy się pomóc ubogim 
rodzinom, samotnym, chorym. Mię-
dzy innymi finansujemy niewielkiej 
grupie obiady w szkołach. Jedna ro-
dzina otrzymała meble – segment, 
inne – telewizor, dwie lodówki, 
kuchnię gazową, łóżeczko i wózek 
dziecięcy. To co robimy jest możliwe 
dzięki Waszej dobroci i ofiarności. 
Prosimy o dalsze wsparcie materialne 
i finansowe, za które z góry składa-
my serdeczne „Bóg zapłać”. 

Jest nas jeszcze ciągle mało. 
Apelujemy więc do parafian, którzy 
mają gorące serca i trochę wolnego 
czasu, o wstąpienie w szeregi Akcji 
Katolickiej. Czekamy na Was! Cze-
kają na Was także potrzebujący. 

 
emka 

NIE TEN JEST DOBRY, 
KTÓRY WSPÓŁCZUJE, 
A TEN, KTO POMAGA. 
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Zakład Wydobycia Kruszywa 
„WIR BUD” Witold Łożewski 

 
Wiesiakowska Krystyna 

 
Piekarnia „Siódmiak” 
Wiesława Siódmiak 

 
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej 

Oddział w Bydgoszczy 
 

Zakład Usług Budowlanych 
Leszek Alichniewicz 

 
„RAWEX” Sp. z o.o. 

Ewa i Krzysztof Gotowscy 
 

Zakład Wulkanizacji 
Ryszard Janus 

 
Kwiaciarnia „Stokrotka” 

Ewa i Andrzej Ewert 
 

„Libre” 
Grzegorz Czapiński 

 
Hurtownia „RAJHURT” 

Waldemar Łukowski 
 

TAM-POL Sp. z o.o. 
Import Odzieży z Bawełny 

mgr inż. Kazimierz Drzewiecki 
 

Firma Handlowa „Hurt-Detal” 
Leonard Borowski 

 
Sklep Wielobranżowy 

„Justyna” 
 

Fabryka Galanterii Czekoladowej 
„EDBOL” 

Bogusław Dudziński 
 

Wytwórnia Artykułów Kreślarskich 
„RYSTOR” 

Ryszard Stachowicz 
 

„JUMBO” Bydgoszcz 

Dyrektor Hipermarketu 
Mariusz Dudek 

 
Przedsiębiorstwo Cukiernicze 

„Jutrzenka” S.A. 
 

Firma Księgarska 
„LITERAT” s.c. 

 
„TOSTA” 

Joanna Gądek 
 

Firma Piekarnicza „Sielanka” 
Wiesław Florkowski 

 
„Abramczyk” 

Export-Import” Sp. z o.o. 
 

P.H.U. „Jaś i Małgosia” 
Henryka Pozorska 

 
Teresa i Aleksander Sowa s.c. 

 
Firma Księgarska „Gratka” s.c. 

Anna Tarczyńska, Marek Tarczyński 
 

Hurtownia Odzieży „Betty” 
Beata Kutka 

 
Biuro Handlu Zagranicznego 

„HOFFMAN” 
Tomasz Hoffman 

 
„BOBAS” 

Krzysztof Handrysiak 
 

Hurtownia „JOANNA 2” 
 

P.P.H.U. „MARIKA” 
Maria Strulak 

 
P.H. „SARI” 

Małgorzata i Jan Sieniccy 
 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„FIRST” 

Zenon Zamiatowski 
 

P.W. „JAREX” 
Beata Jaruzel 

 
oraz wielu bezimiennych 

ofiarodawców 

Sponsorzy 
działań Akcji Katolickiej 
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1  czerwca członkowie Parafial-
nego Oddziału Akcji Katolic-

kiej z naszej parafii wzięli udział w 
uroczystej jubileuszowej Mszy św. 
sprawowanej w gnieźnieńskiej Ka-
tedrze przez ks. abp. Henryka Mu-
szyńskiego. Jubileusz to nie byle 
jaki, ponieważ nie sposób pominąć 
dobra, jakie dokonało się w tym 
czasie za sprawą zaangażowania 
członków Akcji Katolickiej w życie 
wielu parafii naszej diecezji. 
„Pragniemy podziękować Bogu za 
zdecydowane oddanie, jakie Akcja 
Katolicka niesie współczesnemu 
światu. Pragniemy również prosić 
Go o wsparcie i łaski potrzebne, by 
ten dynamizm nie wygasł” – powie-
dział Metropolita Gnieźnieński. We 
Mszy św. koncelebrowanej z udzia-
łem księży Asystentów Parafial-
nych Oddziałów Akcji Katolickiej 
wzięli udział przedstawiciele tego 
stowarzyszenia ze wszystkich para-
fii, przy których ono istnieje. 
„Trzeba, aby Akcja Katolicka 
wzmacniała w swoich członkach 
pragnienie chrześcijaństwa po-
wszechnego, aby uczyła ich stawia-
nia sobie w życiu wysokich wyma-
gań, bowiem takich postaw w dzi-
siejszym świecie potrzeba. (...) Po-
trzeba nam nowego jakościowo ka-
tolicyzmu, „fantazji apostolskiej” 
byśmy szli do przodu” – powiedział 
wygłaszający homilię Diecezjalny 
Asystent Kościelny Akcji Katolic-
kiej ks. Krzysztof Redlak. 
„Zadaniem Akcji Katolickiej jest 
czynny udział w budowaniu bar-
dziej ludzkiego świata. To tu panuje 
ogromne zapotrzebowanie na orga-
niczną pracę katolików świeckich” 
– podkreślił Ksiądz Asystent. 
 Podczas nabożeństwa Ksiądz 
Arcybiskup poświęcił sztandar Ak-
cji Katolickiej naszej diecezji i od-
znaczył Prezesa Diecezjalnego Za-

rządu medalem „Zasłużony dla 
Archidiecezji Gnieźnieńskiej”. 
 Po Mszy św. obecni na uro-
czystościach spotkali się w wie-
czerniku parafii pw. bł. Radzyma 
Gaudentego na Winiarach, gdzie 
podzielili się doświadczeniami, 
związanymi z codzienną aktywno-
ścią w parafiach. Następnie histo-
rię świątyni przedstawił nam jej 
proboszcz ks. Zbigniew Kaptur-
czak. Litania do Patrona Parafii 
zakończyła jubileuszowe uroczy-
stości. 
 Jako że pora była wczesna, 
udaliśmy się wraz z towarzyszącą 
nam grupą członków POAK z 
parafii św. Andrzeja Boboli w 
Szubinie na Ostrów Lednicki. Ta-
ka chwila zadumy nad historią, 
nad naszymi duchowymi korze-
niami, od czasu do czasu, przyda-
je się. Kto wie, jak potoczyłyby 
się losy Polski i Europy, gdyby 
Mieszko I nie przyjął, najprawdo-
podobniej właśnie tam, chrztu. 
Czy byłaby Akcja Katolicka, czy 
potrafilibyśmy rozpoznać sens 
naszej ludzkiej egzystencji w 
służbie bliźniemu, czy znalibyśmy 
Chrystusa? Wracając z urokliwe-
go Ostrowa Lednickiego, nie mo-
gliśmy sobie odmówić tej radości, 
aby nie przejść pod „wielką rybą” 
na lednickich polach. Z modlitwą 
do Ojca Niebieskiego na ustach, 
przechodziliśmy tajemniczą bra-
mę, wierząc, że Dobry Bóg będzie 
nam błogosławił w dalszej pracy 
dla dobra Kościoła. 
 

Z OSTATNIEJ CHWILI 
 
W dniu 22 czerwca w Gnieźnie 
spotkali się przedstawiciele i Pre-
zesi Parafialnych Oddziałów Ak-
cji Katolickiej Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej, aby wybrać nowy 

Zarząd i przedyskutować kilka ak-
tualnych problemów. 
Po czterech godzinach obrad wy-
brano nowy Zarząd Diecezjalnego 
Instytutu Akcji Katolickiej w skła-
dzie: 
1. Danuta Siewkowska (Szubin – 

parafia św. Andrzeja Boboli). 
2. Hanna Marchlik (Bydgoszcz – 

parafia Chrystusa Króla) 
3. Grzegorz Kołodziej (Bydgoszcz 

– parafia św. Mikołaja). 
4. Krzysztof Dulski (Inowrocław – 

parafia Zwiastowania NMP). 
5. Krystyna Drela (Szubin – para-

fia św. Andrzeja Boboli). 
6. Tomasz Latos (Bydgoszcz – 

Fara). 
7. Edward Bajkowski (Bydgoszcz 

– parafia św. Piotra i Pawła). 
8. E d w a r d  M a ł a c h o w s k i 

(Bydgoszcz – parafia św. Kró-
lowej Jadwigi). 

9. Zdzisława Smolarska (Słupy – 
Parafia św. Wita) 

Nowego Prezesa wybierze Ksiądz 
Arcybiskup spośród trzech osób 
zaproponowanych przez Radę. Są 
to: p. Siewkowska, p. Dulski i p. 
Kołodziej. 
Dodatkowo wybrano nową Komisję 
Rewizyjną. Jednym z jej członków 
został prezes Akcji Katolickiej przy 
naszej parafii p. Teodor Pleban. 

 
Grzegorz Kołodziej 

W PIĄTĄ ROCZNICĘ 
ERYGOWANIA 



8 GŁOS ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA Nr 7-8 (47-48) 

N a spotkaniu miłośników własne-
go miasta gimnazjalista zapytał 

swego nauczyciela: „Proszę pana, 
czy Wisła miała wpływ na dzieje na-
szego miasta i ludzi w nim zamiesz-
kałych?” Nauczyciel – historyk przez 
chwilę zastanawiał się, by zebrać 
myśli i odpowiedział: „Na skraju tej 
doliny, przy ujściu Brdy do Wisły 
książę Pomorzan, inaczej Pomorców, 
wystawił gród – warownię, którą na-
zwał Wyszogrodem, mógł to być 
wiek IX, bo już w zbudowanym zna-
lazł gościnę św. Wojciech. Warownia 
strzegła dróg prowadzących przez 
dolinę i kontrolowała statki płynące z 
południa na północ. Przy grodzie po-
wstało podgrodzie, przez które prze-
wijało się wielu kupców wędrujących 
z Wielkopolski na Pomorze i Ma-
zowsze. Pobierano od nich cło. I od 
tych, co wędrowali traktem, jak i od 
tych, co płynęli z towarami Wisłą. 
 Za „ostrymi mętami” Wisły 
(stąd Ostromecko), gród graniczył z 
państwem zakonu krzyżackiego – 
załoga mężnie powstrzymywała wy-
pady i rozboje strony krzyżackiej. 
Taka sytuacja trwała od przeszło stu 
lat. Z nastaniem wiosny 1330 r. do-
wódca załogi grodowej często obcho-
dził stare umocnienia, sprawdzał fo-
sy, obawiając się napaści. W począt-
kach maja, pod osłoną nocy Krzyża-
cy uderzyli na Wyszogród. Po zacię-
tej bitwie padł jaz na Wiśle, walka 
trwała o zdobycie umocnień grodu, 
fosy i palisady, aż przeniosła się do 
części grodowej. O zaciętości walk 
grodowych może świadczyć fakt, że 
z dwustuosobowej załogi nikt nie 
ocalał. Krzyżacy spalili całą warow-
nię. Później ich oddziały zdobyły 
Bydgoszcz, Nakło, aż powstrzymały 
je chorągwie króla Łokietka pod 
Płowcami. Ocalała ludność podgro-
dzia przeniosła się w głąb Doliny 
Nadwiślańskiej, tworząc osadę FOR-
DON, zwaną też Wordon. 
 Od czasu tej bitwy – opowia-
dał dalej nauczyciel – minęło 325 lat. 
Uczniowie siedzieli zasłuchani. Był 
Rok Pański 1655. Z niedalekich stron 
dochodziły wieści o rychłym nadcią-
gającym niebezpieczeństwie. Zaczęła 
się wojna ze Szwedami. Starzy for-
doniacy zachowali w pamięci nie-
chlubne wypady rajtarów szwedzkich 

do miasteczka przed wielu laty. 
Wieści o zagrożeniu dotarły do ra-
tusza i do plebanii. W ratuszu ks. 
Szymona JUDYCKIEGO – osobę 
powszechnie szanowaną – powitał 
burmistrz Michał SZYKOWSKI i 
rzekł: Cała krajna poddała się 
Szwedom i patrzeć – zniszczą mia-
steczko. Proboszcz odparł: najpierw 
zajmą Bydgoszcz. Zawloką zarazę. 
Nasza, z takim trudem w niedaw-
nym czasie budowana świątynia nie 
będzie bezpieczna, wszak oni wy-
stępują jako protestanccy innowier-
cy. Którz nas przed nimi obroni? 
Księże prałacie – odrzekł ze spoko-
jem burmistrz: Wczoraj odbyliśmy 
naradę z waćpanami: kasztelanem 
chełmińskim panem Czerskim i 
chorążym Janem Bąkowskim, któ-
rzy szukali dogodnego miejsca przy 
ujściu (Brdy) i przeprawy przez 
Wisłę przy Wyszogrodzie na obóz 
warowny dla pospolitego ruszenia 
chełmińskiego i ostromeckiego. 
Mam zapewnienie, że okoliczna 
szlachta i nasi mieszczanie wesprą 
ten wysiłek zbrojny. Wszystko w 
rękach Boga – westchnął proboszcz 
Judycki. 16-ego września 1655 r. 
patrole przednie pospolitego rusze-
nia wypatrzyły zbliżających się od 
Jasińca rajtarów szwedzkich. Roz-
gorzała bitwa. Rycerze jednej i dru-
giej strony zacięcie bronili swych 
pozycji. Na polu bitwy padło 20 
rycerzy polskich. Poległ też kaszte-
lan. Podobne straty poniwesli też 
Szwedzi. Nasi przeprawili się przez 
Wisłę. Szwedzi zrezygnowali z po-
ścigu za nimi. To Wisła dała odpór 
Szwedom. Sześciu z owych ryce-
rzy, bohaterów – obrońców mia-
steczka, pochował ksiądz prałat i 
złożył w krypcie kościoła św. Mi-
kołaja z należytymi, jak przystało 
honorami. W mieście pozostała za-
łoga szwedzka. Zbierano bydło i 
drób, łupiono sklepy, okradano 
okoliczne majątki i wsie, profano-
wano świątynię. Kasa miejska pu-
stoszała, a płacone przez mieszczan 
podatki przeznaczano na potrzeby 
Szweda. Miasteczko biedniało i 
pustoszało. Wokół świątyni przyby-
wało grobów. Ci, co pozostali, bun-
towali się i występowali przeciw 
najeźdzcy. Urzędnicy celni odstę-

powali od pobierania opłat od miesz-
czan i kupców polskich za przewóz 
zboża i drewna. Statki Szwedów z 
żywnością i bronią osiadały na mieli-
znach i nie docierały do odbiorców. 
Znikały transporty z łupami dzieł 
kultury. Kiedy ksiądz prałat powrócił 
z posiedzenia kapituły w Gnieźnie, 
odwiedził burmistrza: W Wielkopol-
sce i na Kujawach głośno od walk 
Czarnieckiego ze Szwedami – powie-
dział. 
 Aż tu! 21 kwietnia jazda przy-
szłego hetmana, wsparta mieszczana-
mi bydgoskimi, zmusiła załogę 
szwedzką do schronienia się w zam-
ku (wtedy istniał zamek w Bydgosz-
czy). Oddziały stacjonujące w Fordo-
nie liczyły około 300 rajtarów, którzy 
byli przygotowani do wykorzystywa-
nia umocnień ujścia Brdy i obwołań 
dawnego Wyszogrodu w założonym 
obozie, aby strzec przepraw na Wiśle 
i Brdzie. Szwedzi utrudniali Polakom 
komunikację rzekami do Gdańska. 
 Kolejne próby ataków oddzia-
łów Czarnieckiego w dniu 23 kwiet-
nia, wspartych mieszczanami, nie 
powiodły się. Kiedy Szwedzi 
wzmocnili swoje pozycje, a oddziały 
Czarnieckiego uderzyły na Nakło, 
dowódca rajtarów wezwał do siebie 
burmistrza Szykowskiego i rzekł: 
Spalimy miasto i osądzimy tych, któ-
rzy odważą się pomóc oddziałom 
Czarnieckiego. Jednak zupełnie nie-
spodziewanie jazda hetmana ponow-
nie uderzyła na obóz Szwedów 25 
maja, wypierając ich z szańców. W 
tej bitwie, wprawdzie pokonani, 
Szwedzi zniszczyli poważnie miasto: 

(Ciąg dalszy na stronie 9) 

Wisła w dziejach Fordonu 
 

Wisła a wojna 

Wyszogród - warownia 
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„Gdyby wziąć wszystkie uśmiechy 
dziecięce, uśmiechy kwiatów i 
uśmiechy ptaków – powstałby 
wiersz o nauczycielu”. Moim dzi-
siejszym gościem jest p. mgr Kazi-
miera Pawlak, ustępująca Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 27 i Gimna-
zjum nr 1. 
Proszę powiedzieć, jak zaczęła się Pa-
ni przygoda z zawodem nauczyciela. 
Czy był to zawód wymarzony, czy może 
przypadkowy wybór? 
K.P. Był to zawód wymarzony. Od 
kiedy rozpoczęłam naukę, myślałam o 
tym, żeby zostać nauczycielem. Nauka 
przychodziła mi łatwo, problemów nie 
miałam z żadnym z przedmiotów. 
Wzorem dla mnie byli nauczyciele, tak 
ze szkoły podstawowej jak i szkoły 
średniej. Pracę rozpoczęłam w 1964 r. 
Minęło właśnie 38 lat. 30 lat przepra-
cowałam na stanowisku kierowniczym, 
a w Szkole Podstawowej nr 27 byłam 
dyrektorem od 13 lat. Uczyłam rów-
nież matematyki. Myślę, że uczyłam 
dobrze. 
W każdej pracy sa chwile smutne i 
radosne. Czym mogłaby się Pani po-
chwalić? Czy są może takie wydarze-
nia, do których niechętnie Pani po-
wraca? 
K.P. W tym roku szkolnym moi 
uczniowie brali udział w Międzynaro-
dowym Konkursie Matematycznym 
„Kangur”. Pięciu z nich osiągnęło bar-
dzo dobre wyniki. Osobiście nie mia-

łam przykrych przypadków ani z 
uczniami, ani z nauczycielami, ani z 
rodzicami. Szczęśliwie przebrnęłam 
przez te wszystkie lata. Oczywiście 
były przypadki, kiedy trzeba było 
włożyć trochę wysiłku pedagogiczne-
go, aby cokolwiek osiągnąć, tak z 
uczniami jak i nauczycielami, a na-
wet z rodzicami. Każdy człowiek jest 
inny i inną ma osobowość, więc i 
podejście musi być różne do różnych 
ludzi. Oprócz studiów matematycz-
nych ukończyłam również studia psy-
chologiczne, studia podyplomowe z 
Organizacji i Zarządzania, mam rów-
nież drugi stopień specjalizacji zawo-
dowej. Myślę, że może właśnie dzię-
ki tym umiejętnościom nie miałam 
nigdy większych problemów w kon-
taktach z ludźmi. 
Czy żal Pani rozstawać się ze szkołą 
i z zawodem? 
K.P. Rzeczywiście, czuję jakiś żal. 
Gdzieś po głowie kołacze się nawet 
myśl, że mogłabym jeszcze zostać, 
popracować. Ale postanowiłam, że 
jednak odejdę. Będę miała teraz wię-
cej czasu dla siebie i chcę go spożyt-
kować na „przyjemności osobiste”, a 
także poświęcić więcej chwil rodzi-
nie. 
Czy to już więc definitywnie koniec 
pracy z młodzieżą i kontaktów z za-
wodem? 
K.P. Nie wiem, jak to się w przyszło-
ści ułoży. Czas pokaże, trudno w tej 
chwili o tym mówić. Teraz wiem, że 
odchodzę, a co będzie? Może inna 
praca, mniej stersująca. W dzisiej-
szych czasach praca na stanowisku 
kierowniczym jest bardzo trudna, 

zwłaszcza w tak dużej placówce jak 
nasza szkoła. Jest tu 36 oddziałów, 85 
pracowników, w tym 62 nauczycieli. 
Trzeba się naprawdę nagimnastyko-
wać, żeby poprowadzić taką placówkę. 
A problemów jest mnóstwo. Budynek 
jest stary, wymaga więc ciągłych re-
montów. Pieniędzy oświata nie ma, 
trzeba pozyskiwać sponsorów, a tych 
jest coraz mniej. Na szczęście Grono 
Pedagogiczne i pozostali pracownicy 
są sympatyczni i mili. Wszystkich bar-
dzo polubiłam, a ze swoich obowiąz-
ków starałam się wywiązać jak najle-
piej. 
Jak Pani lubi spędzać wolny czas? 
K.P. Mam działeczkę, ale do tej pory 
nie miałam czasu, aby na niej popraco-
wać lub odpocząć. We wrześniu wy-
bieram się do sanatorium, by nie od-
czuwać tęsknoty za szkołą, kiedy za-
dzwoni pierwszy dzwonek. 
Wiem, że szkoła bardzo ściśle współ-
pracuje z Akcją Katolicką przy parafii 
św. Mikołaja. Jak Pani ocenia tę 
współpracę? 
K.P. Współpraca z Akcją Katolicką 
układa się świetnie. Stowarzyszenie to 
wspomaga potrzebujących uczniów, 
zaopatruje ich w zeszyty, podręczniki, 
przybory szkolne, organizuje im wy-
cieczki i świąteczne spotkania. Mamy 
również pięcioro uczniów, którym Ak-
cja Katolicka funduje obiady. Napraw-
dę, współpraca z Akcją Katolicką i w 
ogóle z księżmi z parafii św. Mikołaja 
układa się wspaniale. 
 
Dziękuję za wywiad i życzę wielu mi-
łych, wolnych chwil. 

Gaweł 

browary, świątynię i komorę celną, 
ale droższa ponad wszystko wolność 
sprawiła, że fordoniacy ostro zabrali 
się do odbudowy swojego miastecz-
ka. Z inicjatywy proboszcza urucho-
miono kopalnię gliny i cegielnię do 
odbudowy domów, a w tym także 
kościoła. Historia tych właśnie wojen 
przekazała potomnym termin wojen-
n y  –  
„szańce”. Te właśnie wokół naszego 
Wyszogrodu. Przez lata rozbiorów i 
utraty niepodległości przez Polskę w 
szkołach nie uczono o Wyszogrodzie, 
a wspominano o okopach szwedz-
kich. Do dziś dzieci fordońskie po 
lekcjach idą się bawić na „szańce” 
opodal cegielni i słodni. 
 Po wakacjach znów opowiem 
o związku Fordonu lub Wordonu z 
wojną i Wisłą. Na dziś starczy, zmia-
tajcie do domu” – nauczyciel już był 
zmęczony. 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 

Wyszogród od strony Wisły 
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 W czasie kolędy jedna z 
parafianek powiedziała mi, że 
czytała w Tygodniku Powszech-
nym z 1999 r. piękne komentarze 
O. Tomasza Kwietnia na temat 
uczestnictwa we Mszy św. Zapro-
ponowała, aby te teksty umieścić 
w naszej parafialnej gazetce. Tro-
chę czasu upłynęło nim ta Pani 
otrzymała te teksty. Dzisiaj może-
my już udostępnić naszym para-
fianom, na pewno ku ich pożytko-
wi, pierwszy odcinek. 
 Mam jeszcze prośbę: jeżeli 
ktoś ma jakieś dobre pomysły i 
chciałby pomóc przy redagowaniu 
naszej gazetki, to proszę o przy-
bycie na zebranie zespołu redak-
cyjnego lub o skontaktowanie się 
ze mną. 

Ks. Proboszcz 
 

 

N a codzienną Mszę św. naszej 
klasztornej wspólnoty przycho-

dziła przez wiele lat para staruszków. 
Przygarbieni, z laseczką. Zawsze sia-
dali na rozkładanych krzesłach. Usta-
wiali je przed pierwszym rzędem 
ławek, żeby dobrze było widać i sły-
chać. Starszy pan brał jedno krzesło, 
rozkładał je i pomagał na nim usiąść 
swojej żonie. Podtrzymywał ją, cze-
kał aż wygodnie się na nim rozsią-
dzie, oprze na lasce, poprawi okula-
ry. Wtedy szedł po drugie krzesło, 
dla siebie. Przysuwał je do starszej 
pani, żeby być blisko, ramię w ramię. 
Przez wiele lat, codziennie trwał nie-
zmienny – w tych samych powtarza-
jących się gestach- rytuał ustawiania 
krzeseł. To był uroczy widok. Ci lu-
dzie byli właściwie  całe życie ze 
sobą. Namiętności dawno musiały 
minąć, a przecież się kochali każdym 
pełnym wysiłku ruchem, spojrzeniem 
zza grubych szkieł, krzesełkiem przy-
suniętym blisko. Rytuał miłości sta-
rej, dojrzałej, a przecież zachwycają-
cej. 
 Liturgia Kościoła jest jak ryt 
miłości dwojga staruszków. Za paty-
ną dwudziestu wieków kryje się zbio-
rowa pamięć Kościoła – Oblubienicy 
i Chrystusa – Oblubieńca. Ta para 
wciąż rozpamiętuje początek miłości, 

zaślubiny zawarte na krzyżu. Msza 
św. jest jak rytuał miłości dwojga 
staruszków, jak ustawianie krzeseł-
ka we właściwym miejscu. Trudno 
się tam dopatrzeć pierwotnej świe-
żości, ale jest ta sama żarliwość, 
która połączyła tych dwoje i spra-
wiła, że są ze sobą przez całe życie. 
Te ryty miłości odwołują się do 
pamięci, do historii miłości kochan-
ków. Ich gesty były przez lata wy-
pracowane, ćwiczone przez miłosną 
dyscyplinę wyrzekania się siebie 
dla drugiego. Teraz odbija się w 
nich całe życie dwojga oblubień-
ców: radości i smutki, odejścia i 
powroty. 
 Nasze życie pełne jest rytu-
ałów. Kiedy coś dla nas jest ważne, 
nie wystarczy nam opis słowny, 
sięgamy do mowy gestów i specjal-
nych zachowań. Albowiem ryty 
mówią. Chłopak chwytając dziew-
czynę za rękę coś jej o sobie i o niej 
mówi. Wyraża to gestem, a nie sło-
wem – i jest on zrozumiały. „On się 
mną bardzo interesuje, podobam się 
mu, może nawet mnie kocha”. Pod-
kreślamy święta przez lepsze jedze-
nie, biały obrus, kwiaty, przykłada-
my większą wagę do ubrania. Cha-
rakterystyczne, że najbardziej zry-
tualizowane są rzeczywistości fun-
damentalne: narodziny, zaślubiny, 
śmierć człowieka. Dziecko tak wła-
śnie dowiaduje się, że coś dzieje się 
ważnego i drogocennego w życiu: 
dorośli otaczają to coś zachowania-
mi symbolicznymi. 
 Rytuały to takie symboliczne 
czynności, które określają relacje 
człowieka do rzeczywistości, która 
go otacza. Bez nich bylibyśmy nie-
mi, niezdolni do wyrażania siebie, i 
niezdolni do zrozumienia innych. 
Przecież dziewczyna nie chce tylko 
usłyszeć „kocham cię”, chce to  
„kocham cię” zobaczyć. To wyzna-
nie musi się przełożyć na język ge-
stu, na rytuał. Z drugiej strony, ry-
tuał potrzebuje słowa, które po-
twierdzi to, co jest wyznawane ge-
stem. Inaczej gest może być zrozu-
miany źle. Na dodatek gest i słowo 
miłości muszą mieć przełożenie na 
codzienną ofiarę z własnego życia i 

ten właśnie wymiar weryfikuje osta-
tecznie prawdziwość rytuału. 
 W rytuale Kościoła chrześcija-
nie wyrażają siebie, swój stosunek do 
Boga i Jego stosunek do nich. Co 
więcej, jest to rytuał, który sprawia, a 
nie tylko wyraża. Co sprawia? 
 Konstytucja o Liturgii Soboru 
Watykańskiego II mówi, że w liturgii 
„przez znaki widzialne wyraża się, i 
w sposób właściwy poszczególnym 
znakom urzeczywistnia uświęcenie 
człowieka”. Te znaki widzialne to 
właśnie rytuały, konwencje, mające 
na celu wprowadzić nas w rzeczywi-
stość Boga Żyjącego, który sprawia, 
że człowiek się do Niego upodabnia 
– staje się święty. Poprzez rytuały 
chrześcijanie wyrażają siebie samych 
i miłość Chrystusa, przez którą zosta-
li zbawieni. Jednocześnie otwierają 
się na Boże działanie, które ich 
uświęca. Poprzez ryt nasze zbawienie 
urzeczywistnia się, „dociera do nas” 
to, co zostało dokonane na Kalwarii, 
obmywa nas Krew Zbawiciela. 
 Sobór zaznacza, że to uświęce-
nie człowieka dokonuje się w sposób 
właściwy poszczególnym rytom. To 
znaczy, że Bóg nam się daje zawsze, 
ale nie we wszystkich rytach tak sa-
mo. Jest pewna różnica. Inaczej 
uświęca przyjęcie Ciała Pańskiego, 
inaczej uczynienie znaku krzyża czy 
akt pokuty. Jest pewna prawidłowość 
w rytach liturgicznych: wszystkie 
one prowadzą do komunii ze Zbawi-
cielem, bo to ona sprawia uświęce-
nie. Nie uświęci się ten, kto nie jest 
w jedności z Panem, tak jak nie 
ogrzeje się ten, kto stoi daleko od 
ogniska. 
 W jaki sposób ryty sprawiają 
to zjednoczenie? Poprzez uczestnic-
two. Jeżeli nie uczestniczysz w rycie, 
zachowujesz się jak zaproszony na 
wesele, który nie je, nie pije, nie tań-
czy i nie rozmawia z innymi gośćmi, 
a tylko rozmyśla o istocie małżeń-
stwa. Taki nie dozna udziału w rado-
ści dwojga i ich rodzin. Jeśli podpie-
ram filar w kościele, ograniczam się 
tylko do myślenia, a nie wykonuję 
gestów liturgicznych, nie pojmę ni-
czego. Jak mam uczestniczyć w 
szczęściu Chrystusa, jeśli nie tańczę 
na Jego weselu? 
 Uczestnictwo zakłada rzeczy-
wistość, którą teologia bizantyjska 
określa mianem „współdziałanie”. 
Współdziałanie to zjednoczenie 
dwóch działań: energii boskiej – nie-
skończonej, i ludzkiej – ograniczonej 
naszą małością. Bez Bożego działa-

Wtajemniczenie w Mszę świętą 
 

Rytuał miłości 
 

O. Tomasz Kwiecień OP 
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Czy można odmówić pogrze-
bu chrześcijańskiego? 

 

W  odpowiedzi na to pytanie za-
cytuję słowa ks. biskupa Jana 

Szlagi z Listu Biskupa Pelplińskiego 
na Wielkanoc 2001 r.: „Kościół że-
gna swoich zmarłych w obrzędzie 
pięknym, który stanowi katechezę o 
życiu chrześcijańskim. Pogrzeb jest 
zwieńczeniem życia chrześcijańskie-
go, jest rozstaniem się wspólnoty z 
tym, który odchodzi w nadziei zmar-
twychwstania. Nie można zatem trak-
tować Kościoła, a z bliska będzie to 
zawsze parafia, jako towarzystwa 
pogrzebowego, które ma zająć się 
każdym pogrzebem. Kościół żegna 
swoich ludzi dlatego, że ma podsta-
wy do tego, aby żegnając ich, życzyć 
im życia w zmartwychwstaniu. Nato-
miast jeśli ktoś za życia nie był zwią-
zany z Kościołem, to przecież rze-
czywistość Kościoła jest jemu tak 
samo obca i po śmierci, a może jesz-
cze bardziej. Dlatego też, drodzy w 
Panu, nie wywierajcie presji, często 
aż do szantażu posuniętych, domaga-
jąc się od swoich duszpasterzy po-
grzebu chrześcijańskiego dla osób, 
które swoim życiem jednoznacznie 

potwierdzały, że im na 
chrześcijaństwie nie zale-
ży. Owszem, należy po-
chować wszystkich, bo 
jest to uczynek miłosierdzia co do 
ciała („umarłych pogrzebać”), ale 
ceremoniał chrześcijański to jest 
pożegnanie takiego uczestnika 
wspólnoty, który całą nadzieję po-
łożył w Chrystusie zmartwychwsta-
łym”. 

Człowiek otrzymał od Boga 
wielkie dary: rozum i wolną wolę, i 
jako wolna istota może pewne war-
tości przyjąć lub odrzucić. To samo 
dotyczy także wiary. Nie wolno 
nikomu narzucać wiary ani kazać 
się jej wyrzec. Człowiek sam wy-
biera i ponosi konsekwencje swe-
go wyboru. Stając się chrześcijani-
nem, wierzy w to, że jedynym Zba-
wicielem człowieka jest Jezus 
Chrystus, który umarł, zmartwych-
wstał i kiedyś powróci, by sądzić 
żywych i umarłych. Jako chrześci-
janin modli się i trwa we wspólno-
cie. Trudno bowiem być uczniem 
Chrystusa, jeśli zapomina się o spo-
tykaniu się z Nim. Bardzo ważne są 
także nasze wspólne spotkania na 
Eucharystii. Jeżeli umiera taki czło-

nia liturgia będzie tylko ekspresją 
ludzkiej twórczości, nieuchronnie 
zdążającą w stronę ideologizacji wia-
ry. 
 Niebezpieczna jest radosna 
twórczość tych, którzy za wszelką 
cenę chcą uczynić liturgię miłą. 
Tymczasem ona nie ma być „miła”, 
tylko przemieniająca. Ma stawiać 
uczestnikom wymagania, także wy-
magania dotyczące ich zewnętrznego 
uczestnictwa, choćby co do rodzaju 
wykonywanej muzyki. 
 Z drugiej strony, bez odpo-
wiedniego zaangażowania ludzkiego 
Boże działanie pozostanie bez odpo-
wiedzi. Cóż z tego, że ksiądz odpra-
wi liturgię zgodnie z przepisami, 
używając nakazanych słów i gestów 
– „ważnie i godziwie”, jak to się mó-
wi w prawie kanonicznym – jeśli nie 
będzie odpowiedzi wiary po stronie 
jego samego i zgromadzenia, które-

mu on na liturgii przewodniczy? 
Bez tego otwarcia liturgia pozostaje 
bezowocna, bez wpływu na życie 
chrześcijan. W takim kontekście 
dopiero widać, co znaczy sprawo-
wać liturgię. To nie kwestia rado-
snej twórczości ludzi, którzy są od-
powiedzialni za ryty – liturgistów 
czy ceremoniarzy. To nie jest też 
sprawa bezmyślnego trzymania się 
litery rubryk mszalnych. Rubryk 
trzeba się trzymać, jednak nie nale-
ży robić tego bezmyślnie. Współ-
działanie, o którym przed chwilą 
była mowa, zakłada nie tylko wy-
konywanie pewnych gestów, ale 
napełnianie ich wiarą i wolą osobi-
stego nawrócenia. 
 Stawiamy sobie w tych roz-
ważaniach za zadanie odświeżenie 
znaczenia eucharystycznych rytów 
Kościoła po to, by lepiej uczestni-
czyć w miłości Chrystusa – Oblu-

bieńca i Kościoła – Oblubienicy, za-
kodowanej w gestach i znakach. By 
to uczynić trzeba odwołać się nie 
tylko do skromnego doświadczenia 
osobistego, ale do zbiorowej pamięci 
Kościoła. Rytuału trzeba się bowiem 
nauczyć, żeby się w nim odnaleźć. 
Uczestnictwo w liturgii podobne jest 
pod pewnym względem do nauki 
klasycznego tańca: najpierw uczę się 
kroków, figur, wykonuję je początko-
wo niezgrabnie i mylę się, ale powoli 
nabieram wprawy. Doświadczam 
coraz większej radości w tańcu, coraz 
mniej myślę o krokach, coraz bar-
dziej wciąga mnie ruch i to wyjątko-
we spotkanie z drugą osobą, która ze 
mną tańczy. Spotkanie – w którym 
coraz lepiej poznaję oblubieńca. 
 
 

wiek, to jest rzeczą zupełnie oczywi-
stą, że Kościół żegna go jako swego 
brata i życzy mu życia w zmartwych-
wstaniu. 

Może natomiast zaistnieć 
zupełnie odwrotna sytuacja. Czło-
wiek swoim życiem jednoznacznie 
potwierdza, że mu na chrześcijań-
stwie nie zależy. Nie ma nic wspól-
nego z Kościołem, a nawet na łożu 
śmierci odmawia posługi kapłańskiej. 
Jest to, oczywiście, jego wybór, do 
którego, jako wolny człowiek, ma 
prawo. I ten wybór należy uszano-
wać. Powinna uszanować go także 
jego rodzina, a również ksiądz. Urzą-
dzanie pogrzebu chrześcijańskiego 
byłoby nierespektowaniem woli 
zmarłego. Dlatego, ściśle mówiąc, 
ksiądz nie odmawia jemu pogrzebu 
chrześcijańskiego, lecz, szanując wo-
lę zmarłego, postępuje zgodnie z jego 
wyborem. Formę pogrzebu bowiem 
wybierał zmarły jeszcze za życia. 
Teraz, kiedy nie może się bronić, nie 
można postępować wbrew jego woli. 

X.R.B. 
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Po rozstaniu z Pawiem byłam w total-
nej rozsypce. Najgorsze, że wszystko to 
wydarzyło się przed samymi egzami-
nami do liceum. Jak się domyślacie 
oblałam i życie straciło sens. Wtedy 
właśnie na mojej drodze pojawił się 
Michał... 
 

W  ciepły lipcowy dzień siedzia-
łam na ławce w parku. Czyta-

łam książkę. W pewnym momencie 
podszedł do mnie chłopak z kadzideł-
kami w ręku i zapytał, czy lubię ich 
zapach. Po chwili zaciekawił się, co 
czytam i zaczęliśmy rozmawiać. Ponie-
waż był przystojny i opanowany, a 
dodatkowo mówił mądre rzeczy, roz-
mowa z nim bardzo dobrze wpłynęła 
na moją zranioną duszę. Powoli goni-
twa myśli zaczęła się uspokajać i po-
czułam, że jeszcze nie wszystko w ży-
ciu straciłam. Poza tym Michał, bo tak 
się nazywał, w przeciwieństwie do 
moich znajomych wydawał się bezinte-
resowny i nie gadał w kółko o sobie. 
Interesował się mną i poczułam, że 
chyba wreszcie znalazłam osobę, której 
mogę zaufać i która stanie się dla mnie 
autorytetem. Niestety, wtedy nie mo-
głam powiedzieć tego o swoich rodzi-
cach, którzy wiecznie byli w rozjaz-
dach, a czas dla mnie znaleźli dopiero 
wtedy, gdy okazało się, że nie dosta-
łam się do szkoły. Ich zainteresowanie 
polegało na tym, że obiecali wysłać 
mnie do rodziny za granicą, żebym nie 
zmarnowała roku i podszkoliła język. 
Zero słów otuchy z ich strony, czy 
choćby zainteresowania, dlaczego tak 
się stało. Michał był inny. Nie chciał 
nic w zamian, a w dodatku okazało się, 
że jest również wegetarianinem. Zaczę-
liśmy się spotykać. Umówiliśmy się 
n a w e t  n a  w y j a z d  d o  
„wioski”, w której mieszkał. Byłam 
bardzo podekscytowana, nie mogłam 
się doczekać. 
 W mojej historii najgorsze było 
to, że dodatkowo się w nim zakocha-
łam. Imponował mi wszystkim, co ro-
bił, a w dodatku był moim opiekunem i 
po kolei poznawałam jego cudny, czy-
sty i prosty, jak mi się wtedy wydawa-
ło świat, który zaczynał być i moim 
miejscem na ziemi. Byłam do tego 
stopnia zaangażowana w całą ideolo-
gię, że postanowiłam zamieszkać z 
nowymi znajomymi. Dotychczasowi 
koledzy zaczęli mnie nudzić i drażnić, 
a rodziców znienawidziłam już do koń-
ca. Nie liczył się nikt poza Michałem i 

jego otoczeniem. 
 Moje pozorne szczęście nie 
trwało jednak długo. Michała prawie 
w ogóle nie widywałam, bo całymi 
dniami chodziłam po ulicy, wręczając 
ludziom ulotki i paląc kadzidełka. 
Było to proste życie, o nic nie musia-
łam się martwić. Po prostu żyłam 
sobie i według naszego guru to było 
najważniejsze. Wierzyłam w niego 
bardzo mocno. Teraz wiem, że to 
było pójście na łatwiznę. Było zdecy-
dowanie łatwiejsze niż myślenie o 
kłopotach. Wiem, że rodzice mnie 
szukali i chcieli namówić na jakiś 
kontakt, ale stary świat już dla mnie 
nie istniał. W nowym były nowe war-
tości i zasady. 
 Ponieważ jedzenie jakie dosta-
waliśmy w grupie było bardzo 
skromne i, jak już wiem, ubogie w 
białko (powoduje to spowolnienie 
myślenia), nie miałam siły, często 
przeziębiałam się (nie dostawaliśmy 
leków, bo było to niezgodne z ideolo-
gią sekty, dozwolone były same natu-
ralne sposoby), czułam się źle. Zda-
rzało mi się nawet kilka razy ze-
mdleć. W takich sytuacjach nie było 
koło mnie nikogo z grupy. Teraz 
wiem, że miałam dużo szczęścia. 
Zwykle osoby, które nie nadają się do 
pracy są przez sektę odrzucane i czę-
sto z tego powodu odbierają sobie 
życie. Ja wróciłam do domu. Byłam 
totalnie wyniszczona psychicznie i 
fizycznie. Mimo że rodzice bardzo 
mi pomogli i zmienili swój stosunek 
do mnie, ciągle odwiedzam psycholo-
ga. Jeszcze nie jestem w stanie decy-
dować sama o sobie. Chociaż, kiedy 
wstępowałam do sekty, miałam de-
presję, byłam jak kolorowa koszulka: 
miałam plany, marzenia, przeszłość. 
Potem podkoszulek znalazł się w 
wybielaczu i stracił wszystkie kolory. 
Teraz powoli nabiera barw, ale nie 
wiem, kiedy staną się intensywne, 
nasycone. 

 
Musisz to wiedzieć 

 

Sekciarze często szukają nowych 
wyznawców w oazach, kółkach 
parafialnych czy na pielgrzymkach. 
Guru jest przeważnie postacią cha-
ryzmatyczną, której szybko się ule-
ga, a jego wpływ jest tak silny, że 
wychowankowie gorliwie powta-
rzają jego hasła na ulicy. 
Sekty często ukrywają się pod inną 

nazwą, np. kościół, zgromadzenie, 
stowarzyszenie, fundacja. 
Osoby, którym udało się odejść od 
sekty są skażone na całe życie. Cier-
pią na poważne depresje i lęki. 
 

Życie w sekcie 
 

Ograniczone do minimum kontakty z 
domem, najbliższymi. Zerwanie tzw. 
kontaktów z przeszłością. Całkowita 
izolacja. Oglądanie telewizji czy słu-
chanie radia jest pod ścisłą kontrolą. 
Nawiązywanie kontaktów intymnych 
jest też pod ścisłą kontrolą, przez co 
stosunki w sekcie są sztuczne i po-
zbawione ciepła. W tej rzeczywisto-
ści wszystko jest proste i ustalone 
przez guru. Nie ma miejsca na wąt-
pliwości. Cały dzień wypełniony jest 
pracą, z której zyski czerpie przy-
wódca sekty (sprzedaż książek, cza-
sopism, werbowanie nowych człon-
ków). Brak czasu na jakiekolwiek 
zainteresowania W przypadku złego 
zdrowia, fizycznie i psychicznie mal-
tretuje się ofiarę. Wyrabianie poczu-
cia winy. 
 

Najbardziej niebezpieczne 
sekty w Polsce: 

 

♦ Kościół Zjednoczony Sun Myung 
Moona, 

♦ Dzieci Boże (poprzednia nazwa: 
Rodzina Miłości; obecna: Rodzi-
na), 

♦ Niebo, 
♦ Antrovis, 
♦ Christianie. 
♦ Ruchy satanistyczne. 
Oprócz tego na terenie naszego kraju 
istnieje ok. 300 innych sekt. 
Sektą jest też kościół scjentologiczny 
(jego ideologia opiera się na histo-
riach SF), do którego należy wiele 
gwiazd Hollywood. Są wśród nich  
m.in. Tom Cruise, Bruce Willis i 
Shirley MacLaine. 

 

Jak rozpoznać sektę? 
 

Już pierwszy kontakt z grupą otwiera 
całkowicie nowe widzenie świata. 
Obraz świata jest bardzo prosty i wy-
jaśnia każdy problem. W grupie znaj-
dujemy wszystko to, czego wcześniej 
szukaliśmy. Na czele stoi przywódca, 
ojciec, guru, który jest niczym Bóg. 
Świat zmierza ku zagładzie i tylko 
grupa może go uratować. Grupa jest 
elitą. Inni ludzie są chorzy i zagubie-
ni. Odrzucenie nauki w szkołach, 
racjonalnego myślenia, rodziny, 
przyjaciół. Sekta odróżnia się od 
reszty świata ubiorem, żywieniem, 
językiem. Pośpiech przy wstępowa-
niu do sekty. Najlepiej od razu. 
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C udowny mamy czas! Wakacje! 
Wakacje! O nich niektórzy z 

was marzą już od września. I oto te-
raz czas, aby podziękować Panu Bo-
gu za wszelkie dary, jakimi obdarzał 
rodziców, nauczycieli, wychowaw-
ców i dzieci w ciągu całego roku 
szkolnego. Kochane dzieciaki, my-
ślę, że jesteście wdzięczne także wa-
szym rodzicom i nauczycielom, bo 
oni dbali o was przez dziesięć mie-
sięcy, aby wam niczego nie brakowa-
ło do nauki. Tę wdzięczność powin-
niście wyrazić przede wszystkim w 
modlitwie, ale nie tylko. Najlepszą 
laurką dla waszych rodziców i na-
uczycieli jest wasze bardzo dobre 
świadectwo i zachowanie. Rodzice 
dzieci, które mają szóstki i piątki są 
dumni. 
 Lubisz świecące słońce, zielo-
ne drzewa, trawę, kolorowe kwiaty. 
One zapowiadają lato, a w nim rado-
sne miesiące. Te radosne i wesołe 
miesiące nazywamy wakacjami. W 
czasie wakacji nie chodzicie do szko-
ły. W tym czasie rodzice z wami lub 
wy sami wyjeżdżacie na wypoczy-
nek, na urlop, kolonie, obozy itp. 
Miejmy nadzieję, że Pan Bóg nam 
pobłogosławi i będziemy cieszyli się 
piękną pogodą. Te słoneczne miesią-
ce daje ci Pan Bóg. Pan Bóg ozdabia 
wakacje promieniami słońca, zielenią 
drzew, trawy, tęczą kwiatów. Będzie-
cie mogli opalać się na słońcu, biegać 
między drzewami w lesie, kąpać w 
wodzie. 
 Kiedy wystawisz buzię na 
słońce, ono ci przypomni, że jest Pan 
Bóg, od którego dostałeś słońce. O 
Panu Bogu będą ci mówiły drzewa, 
kwiaty, ptaki, woda. W wakacje ty 
także opowiadaj ludziom o Panu Bo-
gu. Nie zapominaj rozmawiać z Nim. 
Opowiadaj Bogu o każdym dniu wa-
kacji. Powiedz Panu Bogu o rodzi-
cach, nauczycielach, kolegach, zaba-
wach, o każdej wakacyjnej przygo-
dzie. To będzie wasza wakacyjna 
modlitwa. Możesz zaprosić do niej 
swoich rodziców, rodzeństwo, kole-
gów i koleżanki. Nie może być takie-

go wakacyjnego dnia, w którym nie 
porozmawiasz z Bogiem. Na waka-
cjach spotykasz różnych ludzi. Nie-
którzy zaproszą cię do swojego do-
mu. Także Pan Jezus przypomina ci 
o zaproszeniu, które pozostaje waż-
ne w wakacje. W każdą niedzielę i 
święto Pan Jezus zaprasza na Mszę 
świętą. Nie jest ważne, czy kościół, 
w którym będziesz na Mszy św. jest 
duży czy mały, z drewna czy beto-
nu albo skromna kaplica w lesie. 
Pan Jezus czuje się bardzo dobrze 
w każdym miejscu. Dla Niego naj-
ważniejsze jest to, że będziecie do 
Niego przychodzić. 

 Jeszcze raz w skrócie przy-
pomnę wam, o czym powinno pa-
miętać dziecko Boże w czasie wa-
kacji? 
1. Jako dzieci Boże, każdy 
dzień rozpoczynamy i kończymy 
modlitwą. Modlitwa rano i wieczo-
rem. Nawet, gdyby ktoś się śmiał z 
waszej pobożności albo robił wam 
przykrości, bądźcie wierni modli-
twie. Odważnie uklęknijcie na dwa 
kolana i złóżcie ręce. Pan Jezus to 
doceni i będzie się bardzo cieszył z 
waszej odwagi. 
2. W niedzielę i święta bierzcie 
udział we Mszy świętej. Pamiętaj-
cie też, że w pełni bierzemy udział 

we Mszy św., przyjmując Komunię 
świętą. O tym szczególnie przypomi-
nam dzieciom, które w tym roku 
przystąpiły do I Komunii św. 
3. W czasie wakacji przystępujcie 
do Sakramentu Pokuty. 
4. Spotkanych ludzi obdarzajcie 
uśmiechem, w razie potrzeby poma-
gajcie. Szanujcie pracę ludzi. Jednym 
słowem – tam, gdzie będzie okazja, 
czyńcie dobro. W ten sposób, cho-
ciaż będziecie wypoczywali, będzie-
cie prawdziwymi uczniami i świad-
kami Pana Jezusa. 
5. Będziecie przebywać w la-
sach, w górach, nad morzem, nad 
jeziorem itd. Podziwiajcie te wszyst-
kie dzieła Pana Boga i szanujcie je. 
Nie można tych miejsc zanieczysz-
czać, nie można niszczyć przyrody i 
dokuczać zwierzętom. 

Od tych spraw nie ma waka-
cji. Kto je wiernie będzie wypełniał, 
ten będzie miał spokojne sumienie. 
Ten dopiero może być radosny i mieć 
słońce w sercu. Często przypominaj-
cie sobie i śpiewajcie piosenkę: 
Radośnie żyć na świecie, bo Pan Bóg 
kocha nas, 
Dał życie nam i słońce, i cały piękny 
świat, 
i tylu dobrych ludzi, i własny nowy 
szlak. 
Radośnie żyć na świecie, bo Pan Bóg 
kocha nas. 
Kochane dzieciaki, Wam i Waszym 
Rodzicom, a także sobie życzę wspa-
niałych, udanych i słonecznych wa-
kacji. Wypoczywajcie i szczęśliwie 
wracajcie po wakacjach do szkoły i 
wszystkich innych obowiązków. 

 
Ks. Waldek 

Laurka – Cenzurka – Wakacje !!! 
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M oja pierwsza modlitwa to  
„Aniele Stróżu mój”. To nic 

dziwnego, chyba nie ma dzieciaka, 
który nie znałby tej modlitwy. Na-
uczeni przez nasze Mamy i Babcie 
powtarzamy ją rano i wieczorem. Ale 
przecież trzeba wiedzieć, co się mó-
wi. Stąd teraz kilka słów wyjaśnienia. 
 
Kim jest twój Anioł Stróż? 
 
 Anioł Stróż jest duchem opie-
kuńczym, którego zadaniem jest 
opiekowanie się tobą przez całe ży-
cie. Jest on twoim opieku-
nem,  doradcą i przewodnikiem na 
drodze życia. Jego zadaniem jest 
dbanie o to, abyś jak najlepiej wyko-
rzystał czas dany ci na ziemi, i jak 
najlepiej zrealizował boski plan two-
jego życia. 
 Anioł Stróż po wielokroć prze-
wyższa człowieka dobrocią, mądro-
ścią, miłością, mocą i pięknem. W 
porównaniu z człowiekiem jest istotą 
doskonałą, na tyle by móc przebywać 
w obecności Boga i cieszyć się Jego 
bezpośrednią bliskością i mocą. Je-
den anioł jest mądrzejszy niż 1000 
najmądrzejszych ludzi. Ma dostęp do 
boskiej mądrości i wie, co jest najlep-
sze z każdego punktu widzenia i dla 
wszystkich, nawet gdyby sprawa do-
tyczyła bardzo wielu ludzi. 
 Anioł Stróż jako istota niema-
terialna nie podlega prawom prze-
strzeni. Człowiek na przykład zajmu-
je pewną przestrzeń, którą można 
zmierzyć w m3 i może działać fizycz-
nie tylko w tym miejscu, w którym 
aktualnie przebywa. Anioł natomiast 
nie potrzebuje określonej przestrzeni 
i w tym samym czasie może przeby-
wać oraz działać w wielu miejscach, 
nawet bardzo od siebie oddalonych. 
 Anioł Stróż, mimo że jest bar-
dzo potężny, nie może ingerować w 
naszą wolną wolę, lecz jedynie za-
chęcać nas do dobra i przestrzegać 
przed złem, które możemy na siebie 
sprowadzić, niewłaściwie postępując. 
Najważniejsze jest jednak, aby pa-
mietać, że Anioł Stróż jest naszym 

najwierniejszym przyjacielem, do 
którego zawsze możemy się zwrócić 
o pomoc i radę! 
  

Co Anioł Stróż 
robi codziennie dla ciebie? 

 
 Zadaniem Anioła Stróża jest 
pilnowanie, aby właściwie został zre-
alizowany boski plan twojego życia. 
Będzie on z żelazną konsekwencją 
wspierał wszelkie twoje poczynania 
zgodne z Wolą Boga i za wszelką 
cenę powstrzymywał cię przed dzia-
łaniami niezgodnymi z tym, co jest 
dla ciebie najlepsze. 
 Anioł Stróż nigdy nie pomoże 
Ci w tym, co jest niedobre dla ciebie 
albo innych osób z tym związanych. 
Chociaż bardzo cię kocha, nie pomo-
że ci, gdy nie działasz w słusznej 
sprawie. Słusznej z boskiego, nie 
twojego punktu widzenia. 
 Co Anioł Stróż robi codziennie 
dla ciebie: 
• kocha cię czystą, bezinteresowną 

miłością takiego jakim jesteś, z 
twoimi wadami i zaletami, 

• ochrania cię: gdy jedziesz do 
szkoły, pracy, na wycieczkę, 

• doradza najlepsze dla ciebie i in-
nych rozwiązania, 

• uzdrawia, gdy cierpisz na jakąś 
chorobę, 

• zanosi twoje modlitwy do Boga i 
Jego odpowiedzi dla ciebie, 

• ułatwia realizację zadań, które 
wydają sie trudne lub nawet są 
ponad twoje siły. 

 Każdego dnia twój Anioł Stróż 
na tysiące sposobów dba o ciebie! 
Bądź mu wdzięczny za jego bezinte-
resowną miłość i pomoc, a dostąpisz 
jeszcze większych jego łask. Pamię-
taj, że jest on twoim najlepszym 
przyjacielem, który zawsze jest do 
twojej dyspozycji i zawsze pragnie 
dla ciebie tylko dobra! 
  
 O swoim doświadcze-
niu obecności aniołów mówi 
Beata Kozidrak, wokalistka 
zespołu Bajm: 
 

Jestem osobą bardzo szczęśli-
wą. To, co sobie zaplanowałam 
w życiu - spełniło się. Robię to, 
co kocham, mam wspaniałą ro-
dzinę. 
Myślę, że Anioł Stróż jest mi 
bardzo przychylny. Czasem są 
jakieś problemy, ale wiem, że 
mój Anioł Stróż czuwa nad 
wszystkim, co robię. Wiem, że 
jest ktoś z nieba, kto mi poma-
ga. W ostatnim czasie chyba 
szczególnie. 
Myślę, że takim ziemskim anio-
łem stróżem jest dla mnie mój 
mąż. Zawsze mogę na niego 
liczyć, zawsze mi pomaga. Nie 
jest oczywiście tak doskonały, 
jak niebiescy aniołowie, ale sta-
ramy się żyć zgodnie. Oboje 
chyba jesteśmy dla siebie anio-
łami. Gdy on ma problemy, sta-
ram się być przy nim. Tacy anio-
łowie są nam na ziemi bardzo 
potrzebni. 
 
 Niech w te wakacje strze-
gą was aniołowie i bezpiecznie 
prowadzą po ścieżkach i dro-
żynach. 

 
Ks. Sławomir Bednarek 
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MSZE ŚWIĘTE 
 

W niedziele i święta o godz. 8:00, 9:30 – dla młodzieży, 
11:00 – dla dzieci, 12:30 i 18:30. 
W święta zniesione o godz. 7:30, 9:30, 17:00 – dla dzieci 
i 18:30. 
W dni powszednie o godz. 7:30 i 18:30. W czasie kolęd 
Msze św. wieczorne tylko w środy, soboty i niedziele. 
W pierwszy piątek Msza św. dla dzieci o godz. 17:00, 
dla młodzieży i Oazy Rodzin o godz. 19:30. 
 
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 
 

W dni powszednie, niedziele i święta 20 minut przed 
każdą Mszą św. 
Przed pierwszym piątkiem miesiąca spowiedź dla dzieci 
od godz. 15:45 – w środę dla klas III, w czwartek dla klas 
IV i V, w piątek dla klas VI oraz I i II gimnazjum. 
 

CHRZTY 
 

Sakrament Chrztu św. udzielany jest w każdą I sobotę 
miesiąca na Mszy św. o godz. 18:30 i III niedzielę mie-
siąca o godz. 12:30. Dodatkowo w I–sze Święto Bożego 
Narodzenia i Wielkanocy na Mszy św. o godz. 12:30. 
Pouczenia dla rodziców i chrzestnych w przeddzień po 
Mszy św. wieczornej. 
 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 
 

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na trzy 
miesiące przed terminem ślubu. Mają okazać: 
- świadectwo chrztu (świeżej daty) i bierzmowania, 
- ostatnie świadectwo religii, 
- świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego, 
- w wypadku ślubu konkordatowego „Zaświadczenie 
stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie 
małżeństwa”. Zaświadczenie to młodzi załatwiają w 
Urzędzie Stanu Cywilnego. 
 

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH 
 

Chorych odwiedzamy w sobotę (z wyjątkiem lipca i 
sierpnia) po pierwszym piątku miesiąca. Sakramentu 
chorych udziela się żywym, a nie umarłym. Dlatego nale-
ży zadbać, aby chory przyjął sakrament przed udaniem 
się do szpitala lub w czasie pobytu w szpitalu. Chorych z 
posługą prosimy zgłaszać wcześniej. W nagłych wypad-
kach w każdej chwili. 
 

BIURO PARAFIALNE 
 

W poniedziałek od godz. 8:30 – 9:30 dyżuruje ks. W. 
Krawczak. 
We wtorek od godz. 8:30 – 9:30 dyżuruje ks. S. Bedna-
rek. 
W środę, czwartek i piątek od godz. 16:30 – 17:30 dy-
żuruje ks. Proboszcz. 
W czasie kolęd biuro czynne po południu tylko w środy. 
W I–sze środy, czwartki i piątki, z powodu spowiedzi 
dzieci, biuro czynne po zakończeniu spowiedzi – około 
godz. 17:00. 

 

POGRZEBY 
 

Pierwszą czynnością związaną z pogrzebem jest przyjście 
do plebanii (o każdej porze dnia) i ustalenie dnia i godzi-
ny pogrzebu. Sami nie ustalamy godziny, gdyż w ozna-
czonym czasie księża mogą mieć lekcje religii. 
Mamy swój cmentarz i nie musimy chować zmarłych na 
obcych cmentarzach. Wszystkie sprawy cmentarne 
(wykopanie grobu, transport, ewentualny zakup trumny, 
ludzi do niesienia) załatwiamy u p. Romualda Miklera 
ul. Siemaszkowej 5 (idąc od kościoła ul. Cechową przed 
blokami w prawo). Telefon p. R. Miklera – 347-18-12. 
Na pogrzebie katolickim cała rodzina przystępuje do 
spowiedzi podczas Mszy św. pogrzebowej. 

 
NABOŻEŃSTWA OKOLICZNOŚCIOWE 

 

Nabożeństwa dla dzieci (majowe, różaniec, roraty) w 
poniedziałki, wtorki i środy o godz. 17:00. Droga Krzyżo-
wa w piątki Wielkiego Postu o godz. 17:00. 
Nowenna do M. B. Nieustającej Pomocy w środy o 
godz. 18:00. 
Majowe nabożeństwo w maju, Różaniec w październiku 
dla dorosłych codziennie o godz. 18:00. W Wielkim Po-
ście Droga Krzyżowa w piątki o godz. 18:00, Gorzkie 
Żale wraz z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz.  
17:45. 
Nabożeństwo Fatimskie od maja do października każde-
go 13-tego dnia miesiąca o 20:00. Przynosimy świece. 
Apel Jasnogórski w intencji Ojczyzny i Ojca Świętego 
każdego 16-tego dnia miesiąca po Mszy św. o 18:30. 
Wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy Ży-
wego Różańca kobiet i mężczyzn w pierwszą niedzielę 
miesiąca w kaplicy po Mszy św. o godz. 8:00. 
Koronka do Miłosierdzia Bożego w każdy piątek po 
Mszy św. o godz. 7:30. 
Różaniec za zmarłych wymienianych w „zdrowaśkach 
rocznych” odmawiamy w każdą I–szą środę miesiąca o 
godz. 17:45, a o godz. 18:30 odprawiamy za ich dusze 
Mszę św. 

 
POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

Każdego 16 dnia miesiąca po Apelu Jasnogórskim (około 
godz. 19:15) spotkanie członków i sympatyków Akcji 
Katolickiej w domu katechetycznym – II piętro. 
Biblioteka parafialna czynna w niedziele od godz. 10:30 
do 12:00. Nieczynna w czasie wakacji i ferii. 
Zbiórka i wydawanie odzieży w domu katechetycznym w 
środy od 17:00 do 19:00. 
 
Adres parafii: 85-790 Bydgoszcz, ul. Wyzwolenia 2; 
Proboszcz: 
ks. Roman Buliński – tel. 347-15-55 
Wikariusze: 
ks. Waldemar Krawczak – tel. 347-15-51 
Ks. Sławomir Bednarek – tel. 347-15-26 
Internet: www.mikolaj-bydgoszcz.home.pl 
E-mail parafii: mikolaj-bydgoszcz@home.pl 
Konto parafii: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 
II O. Bydgoszcz 11001034-909130-2101-111-0 

INFORMATOR  PARAFIALNY  -  CO?  GDZIE?  KIEDY? 
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I N F O R M A C J E    P A R A F I A L N E 
Sprawy duszpasterskie 

 
1. W czasie wakacji: 

- zamknięta będzie biblioteka parafialna, 
- w środy nie będzie przyjmowania i wydawa-

nia odzieży, 
- w I–sze soboty miesiąca nie będzie obchodu 

chorych. Natomiast jeżeli dany chory pragnie 
takich odwiedzin prosimy o zgłoszenie, 

- zawieszone będą spotkania Akcji Katolickiej. 
Następne spotkanie odbędzie się dopiero  
16 sierpnia, 

- w pierwszy piątek miesiąca wypadnie Msza 
św. dla Oazy Rodzin. 

2. W lipcu i sierpniu w I–szy piątek miesiąca spo-
wiedź dzieci o 16:00, a Msza św. dla dzieci o 
godz. 17:00. 

3. W I–sze środy miesiąca o godz. 17:45 różaniec 
za zmarłych, których wspominamy w  
„zdrowaśkach” rocznych. Natomiast o godz. 
18:30 Msza św. za tych zmarłych. 

4. Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej i proce-
sja maryjna ze świecami wokoło kościoła odbę-
dzie się w sobotę – 13 lipca i we wtorek – 13 
sierpnia po Mszy św. o godz. 20:00. 

5. We wtorek – 16 lipca i w piątek – 16 sierpnia 
dzień modlitw w intencji Ojczyzny i Ojca Świę-
tego. 

6. W czwartek – 15 sierpnia Uroczystość Wniebo-
wzięcia NMP. Msze św. tak jak w niedzielę. 

7 W niedzielę – 25 lipca odpust św. Anny. Suma 
odpustowa zostanie odprawiona o godz. 12:30. 
Po Sumie procesja Eucharystyczna. Prosimy Pa-
nie i Panów do baldachimu, chorągwi i feretro-
nów. Po procesji poświęcenie samochodów i 
motocykli. 

 
Sprawy materialne 

 
1. Ks. Proboszcz składa serdeczne „Bóg zapłać” za 

ofiary na złocenie ołtarza złożone do puszek w 
drugą niedzielę czerwca (1.643 zł). Prace przy 
odnowie ołtarza postępują. 

2. W ciągu miesiąca kolejne 39 rodzin złożyło ofia-
rę w wysokości 2.885 zł na posadzkę w koście-
le. 

3. Zostały wymalowane boczne ściany kościoła 
przy ołtarzu św. Anny i przy chórze. 

4. Naprawiono dach werandy przy plebanii. Został 
on pokryty papą zgrzewalną. 

5. Na wieży kościoła zamontowano urządzenia 
dźwiękowe dzięki którym są wybijane godziny 
oraz są wygrywane na dzwonach melodie (o 
godz. 7:00 – „Kiedy ranne wstają zorze”, o godz. 
19:00 – „Wszystkie nasze dzienne sprawy”, a o 
godz. 21:00 „Apel Jasnogórski”. 

 
Zostali ochrzczeni 

 

Marcin Adam Turek, ur. 06.03.2002 r. 
Mikołaj Majcher, ur. 18.12.2001 r. 
Szymon Przemysław Wesołowski, ur. 15.05.2002 r. 
Dawid Tadrzak, ur. 10.05.2002 r. 
Paweł Kałdan, ur. 17.05.2002 r. 
Jakub Krzysztof Libera, ur. 12.01.2002 r. 
Nikodem Stanke, ur. 30.04.2002 r. 
 

Odeszli do wieczności 
 

Maria Krauze, lat 86 z ul. Wyszogrodzkiej 17 
Mieczysław Ziółkowski, lat 73 z ul. Fordońskiej 
457/4 
Czesław Szafrański, lat 82 z ul.Bortnowskiego 2b 
Krzysztof Sikora, lat 23 z ul. Taczaka 6/1 
Marian Chmiel, lat 64 z ul. Mącznej 4b 
Andrzej Afeldt, lat 45 z ul. Szkolnej 5 
Helena Afeldt, lat 77 z ul. Ks. Szydzika 2a 
Zofia Brzęczek, lat 89 z ul. Piłsudskiego 2/31 
 

Zawarli 
sakramentalny związek małżeński 

 
Andrzej Piłat i Dorota Racka  
Maciej Stańczewski i Ewa Muszyńska 
Wojciech Mariusz Zdrojewski i Monika Katarzyna 
Kolczewska 
Daniel Laskowski i Magdalena Jopek 
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