ISSN 1508-5910
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Święty Pawle Apostole,
głosicielu prawdy i nauczycielu narodów,
wstawiaj się za nami u Boga, który ciebie wybrał.
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Parmigianino.
Nawrócenie
Świętego Pawła.
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Projekt nr 2

Witraż w kościele. Widoczne są uszkodzenia.
Ten witraż oraz pozostałe wymagają renowacji, która polegać będzie ona na skopiowaniu rysunku, usunięciu starych kształtek ołowianych, chemicznym i
mechanicznym usuwaniu brudu i utlenionej farby,
malowaniu, wypalaniu, przeołowieniu, kitowaniu,
czyszczeniu i sklejeniu witraża z szybą ochronną w
jeden element zespolony.
W tym roku planujemy poddać konserwacji
przynajmniej jeden lub dwa witraże. Został ogłoszony konkurs na wykonawcę tych prac konserwatorskich. Dwie pracownie witraży już złożyły swoje
oferty.
X.R.B.
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Przybliżamy historię naszego kościoła

M

ogłoby się wydawać, że dobrze już znamy historię naszego kościoła i jego wyposażenia.
Otóż niezupełnie. Przyjrzyjmy się
uważniej otworom okiennym.
Ci, którzy znają projekt kościoła, wiedzą, że kształtem i wielkością nawiązują do poprzedniego
kościoła. Pierwszy zamysł architekta
Cibichowskiego zakładał okna
mniejsze od obecnych prawie o dwie
trzecie. Mogłaby jednak wystąpić
obawa o niedoświetlenie wnętrza i
dlatego świątynia otrzymała okna w
obecnym kształcie.
Pod koniec lat pięćdziesiątych
ubiegłego stulecia w kościele przeprowadzano szeroki zakres prac remontowo-konserwatorskich.
Ks.
proboszcz F. Aszyk stanął przed koniecznością wymiany drewnianych
ram okiennych. Zrodził się projekt
zastąpienia ich konstrukcjami metalowymi, które wykonał fordoński
mistrz kowalski Kazimierz Marciniak. Stanowiły one podstawę pod
założenie witraży. Projekty i wykonanie ks. proboszcz zlecił artyście
Stanisławowi Powaliszowi. Witraże
miały być zamontowane w ośmiu
oknach w nawie głównej kościoła i
w dwóch oknach Kaplicy Akademickiej. Inicjatorem przedsięwzięcia był
ks. proboszcz, z pomocą materialną
przyszli parafianie. W nawie przewidziano 5 witraży. Trzy z nich to wizerunki objawień z najbardziej
czczonych sanktuariów maryjnych w
Europie, W Lourdes, Fatimie i La
Salette, a dwa przedstawiają obrazy
z sanktuarium na Jasnej Górze i z
Chełmna. Witraże w kaplicy nawiązywały do historii kościoła fordońskiego i przedstawiały postacie św.
Wojciecha, który zatrzymał się w
czasie podróży misyjnej do Prus w
997 r., by poświęcić kaplicę w Wyszogrodzie. Druga postać przedstawia patronkę parafii wyszogrodzkiej
– św. Marię Magdalenę.
Dekret nominacji ks. F. Aszyka na proboszcza parafii św. Mikołaja w Fordonie został sporządzony 13
października 1947 – w dniu ostatniego spotkania dzieci fatimskich z

Matką Bożą. Można sądzić, że data
ta była dla ks. proboszcza wymownym znakiem i motywem zawierzenia Matce Bożej. Obowiązki proboszcza podejmował po ciężkim
okresie okupacji i równie trudnych
latach organizowania pracy duszpasterskiej po wyzwoleniu. Trudne lata
posługi osłabiły organizm księdza do
tego stopnia, ze choroba wyłączyła
go na całe miesiące od pełnienia
obowiązków duszpasterskich, stając
się bardzo poważnym zagrożeniem
życia dla 46–leniego kapłana. W
czasie choroby parafianie wspomagali swego proboszcza szczerą modlitwą.
Po powrocie do zdrowia ks.
proboszcz postawił jeszcze bardziej
na Maryję w swojej pracy duszpasterskiej. Codziennie w południe
można było spotkać ks. proboszcza
klęczącego i zatopionego w modlitwie na klęczniku przy ambonie.
W kościele odbywały się cotygodniowe nowenny do Matki Boskiej
Nieustającej
Pomocy
(odbywają się do dziś), podczas których kościół wypełniony był po
brzegi wiernymi. Kult maryjny wyrażał się także w licznie organizowanych pielgrzymkach do Chełmna i
na Jasną Górę.
Po wyzdrowieniu ks. proboszcza nastąpił okres przeprowadzania
największych inwestycji w kościele i
na cmentarzu. Odnowiono ołtarz
główny, sklepienie nawy ozdobiono
pięknymi malowidłami i zapewniono
ich ekspozycję specjalnym oświetleniem. Kościół otrzymał nową posadzkę i ogrzewanie, a teren wokół nowe ogrodzenie. Odnowiono także
zewnętrzną elewację. Na ten czas
przypada wykonanie witraży, jako
końcowe dopełnienie prac remontowych. Witraże naszego kościoła poświęcone są Matce Bożej, był to kolejny znak zawierzenia ks. proboszcza Maryi.
Na przełomie 1958/59 r. artysta Stanisław Powalisz przedstawił
ks. Aszykowi dwie wersje projektów. Pierwsza przedstawiała sceny
objawień Matki Bożej w wielko-

ściach zajmujących całą długość
środkowych pól witraży. Pozostałe
tło obejmowały prostokątne pola w
kolorze żółci cieniowanej. Witraż
okalał ciemniejszy koloryt złożony z
symboli sakralnych (patrz projekt
nr 1).
Druga wersja projektów wskazywała te same sceny w pomniejszeniu, umieszczone w środkowym
oknie, zaś pozostałe pola były identyczne (patrz projekt nr 2).
Do realizacji wybrano projekt
drugi. Kierowano się tym, że pomniejszone sceny objawień, otoczone promieniami słonecznymi, będą
bardziej wyeksponowane. Ta wersja
zachowywała właściwe proporcje i
harmonię pomiędzy wszystkimi częściami witraża.
Do kaplicy wybrano wersję
przedstawiającą św. Wojciecha w
stroju liturgicznym z pastorałem,
obejmującym dwa pola ramy. W tej
samej wielkości przedstawiona jest
św. Maria Magdalena – patronka
parafialnego kościoła w Wyszogrodzie. Ornament okalający witraż różni się od witraży w głównej nawie
kolorem, wzorem i szerokością.
Wstawienie witraży w 1959 r.
zakończyło pierwszą po wojnie
kompleksową modernizację kościoła.
Witraże mogą wydawać się
skromne. To pozorne odczucie. Ich
piękno tkwi w oryginalnych barwach
i w zachowanych proporcjach. Wymagają one jednak renowacji, zasługują na nią, bo projektował je znany
artysta i wykonała je uznana w kraju
pracownia. Była ona wyróżniona
wieloma prestiżowymi nagrodami na
krajowych i międzynarodowych wystawach, dzisiaj jest prowadzona
przez wnuków Stanisława Powalisza. Witraże tej pracowni ozdabiają
katedrę w Poznaniu, Gnieźnie, kościoły w Kaliszu i wielu innych miastach. Wśród nich wymieniany jest
także kościół pw. św. Mikołaja w
Fordonie.
Henryk Wilk
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czasie kolędy, a także przy
innych okazjach, pytano
mnie, co to są Msze św. gregoriańskie.
W miesięczniku „Katecheta”
spotkałem się z opracowaniem tego
tematu przez ks. Andrzeja Dańczaka
- kapłana z diecezji gdańskiej, doktoranta z zakresu teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie
Gregoriańskim w Rzymie. Postanowiłem opublikować w naszej gazetce
parafialnej to opracowanie, aby zainteresowanym przybliżyć sprawę
Mszy św. gregoriańskich.
Wiara w skuteczność Mszy
św. gregoriańskich opiera się wyłącznie na fakcie przytoczonym z
życia św. Grzegorza. Mimo tego
papieże: Benedykt XIII i XIV wysoko cenili Msze św. gregoriańskie, a
Kongregacja Odpustów w Rzymie
wydała 15 marca 1884 r. takie
oświadczenie: „Wiara, z jaką utrzymują wierni, że odprawienie 30
Mszy św. tzw. gregoriańskich za
jedną duszę ma szczególniejszą moc
do wybawienia jej z mąk czyśćcowych, jest pobożną i rozumną. Zaś
zwyczaj odprawiania tych Mszy św.
jest dobrze przyjęty w Kościele
Świętym.”
Chwalebną jest zatem rzeczą
pamiętać o zmarłych, dopomagać im
sposobami jak najskuteczniejszymi.
Jeżeli my spieszyć będziemy z pomocą tym, którzy nas wyprzedzili,
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to Pan Bóg natchnie i naszych następców, by w ten sposób pamiętali
o nas.
X.R.B.
Msze gregoriańskie wywodzą swoją nazwę od imienia papieża
Grzegorza Wielkiego (540-604; papież od 590). Są związane z wydarzeniem, które miało miejsce z jego
inspiracji. Grzegorz, przed swoim
wyborem na papieża, był przełożonym założonego przez siebie w 575
roku klasztoru na wzgórzu Celio w
Rzymie. W IV Księdze Dialogów
Grzegorz stwierdza, że ofiara Mszy
św. pomaga osobom potrzebującym
oczyszczenia po śmierci (por. Patrologia Latina, 77, 416) i jako przykład
podaje doświadczenie z życia swojego klasztoru. Po śmierci jednego z
mnichów imieniem Justus, w jego
celi znaleziono trzy złote monety,
których posiadanie sprzeciwiało się
regule życia zakonnego, przewidującej wspólne korzystanie z dóbr materialnych. Grzegorz, aby pomóc
zmarłemu oczyścić się po śmierci z
powyższego grzechu, polecił odprawienie za niego trzydziestu Mszy
św. - każdego dnia jednej. Po trzydziestu dniach zmarły Justus ukazał
się w nocy jednemu z braci, Kopiozjuszowi, mówiąc, że został uwolniony od wszelkiej kary. Kopiozjusz
nic nie wiedział o odprawianych
Mszach św. i gdy później ujawnił
treść swojego widzenia, pozostali
współbracia doszli do wniosku, że
nastąpiło ono w trzydziestym dniu,
kiedy odprawiano Msze św. za Justusa. Uznano to za znak, że Msze
św. odniosły oczekiwany skutek
(por. tamże, 420-421).
Pod wpływem autorytetu
Grzegorza - także jako biskupa Rzymu - zwyczaj odprawiania trzydziestu Mszy św. za osobę zmarłą zyskiwał swoje miejsce w praktyce religijnej Wiecznego Miasta. W Europie
rozprzestrzeniał się stopniowo, począwszy od VIII wieku, najpierw w
klasztorach, potem także w innych
kościołach.
Jeżeli chodzi o znaczenie
Mszy gregoriańskich, nie istnieje
żadna oficjalna doktryna Kościoła
związana z nimi. Powinny one być
traktowane jako Msze św. za zmarłych.
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Zwyczaj ofiarowania Mszy
św. za zmarłych jest tradycją przedgregoriańską, która została potwierdzona oficjalnie przez Sobór Trydencki jako najbardziej skuteczny
sposób modlitwy za osoby, które
potrzebują oczyszczenia po śmierci.
Kościół jest przekonany o nieskończonej wartości Mszy św., wypływającej z zasług Chrystusa. Znaczenie
to dotyczy nie tylko samych uczestników Mszy św., ale także osób lub
spraw, w intencji których jest ona
odprawiana przez kapłana.
Zwyczaj odprawiania Mszy
gregoriańskich znalazł swoje potwierdzenie przez Stolicę Apostolską
dopiero w XIX wieku (istniały wątpliwości zgłaszane przez niektórych
teologów zwłaszcza w XVI i XVII
w.) i to wyłącznie jako pobożna
praktyka wiernych, oparta na ich
przeświadczeniu, które nie jest
sprzeczne z nauką Kościoła.
W wypadku Mszy gregoriańskich mamy więc do czynienia tylko
z przekonaniem wiernych, które
wskazywało zawsze na szczególną
skuteczność powyższych Mszy św.
Podobnie jak pozostałe intencje
mszalne ofiarowane za osoby zmarłe, są one prośbą o uwolnienie zmarłego od konsekwencji grzechu. Sama
liczba trzydzieści nie może być nigdy łączona z gwarancją wybawienia
od pokuty po śmierci. Człowiek bowiem może zawsze prosić, ale tym,
który wysłuchuje próśb, jest Bóg.
Ostateczną wartość podobnych Mszy
św. zna tylko On.
Istnieją także szczegółowe
regulacje kościelne dotyczące Mszy
gregoriańskich. Określają one liczbę
Mszy św. jako trzydzieści odprawianych w trybie ciągłym. Ponadto
określa się jednoznacznie, że Msze
gregoriańskie mogą być odprawiane
za jednego tylko zmarłego, nigdy zaś
zbiorowo za kilku zmarłych. Wskazuje się także, że nie jest konieczne,
aby podobne Msze św. były odprawiane zawsze przez tego samego
kapłana lub przy tym samym ołtarzu
(kościele). Ważna jest ciągłość dni;
same natomiast Msze św. mogą być
sprawowane przez wielu księży i w
wielu miejscach.
X.A.D.
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Andrzej Altmajer, od listopada
2006 roku, jest prezesem Akcji
Katolickiej parafii św. Mikołaja w
Fordonie.
Pan Andrzej urodził się na
Zamojszczyźnie, tam również ukończył liceum pedagogiczne. W poszukiwaniu pracy wyemigrował do Darłówka, gdzie został nauczycielem w
szkole podstawowej, a potem wychowawcą w domu dziecka. W czasie pobytu na wybrzeżu odbył służbę
wojskową i się ożenił. Żona pana
Andrzeja, ekonomistka, również pochodząca z Zamojszczyzny, pracowała w przedsiębiorstwie połowów
rybackich. Państwo Altmajerowie
mieszkali z synkiem w jednym pokoju w domu dziecka.
W tym czasie pan Andrzej
został ponownie powołany do wojska. Jako nauczyciela chciano go
skierować do szkoły politycznej w
Łodzi, ponieważ widziano go jako
instruktora politycznego w wojsku.
Nie chciał zostać politrukiem i poprosił o skierowanie do szkoły technicznej. Po przeszkoleniu technicznym w Jeleniej Górze uzyskał sto-
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pień chorążego i został zawodowym
wojskowym. Do pozostania w wojsku skłoniła pana Andrzeja trudna
sytuacja mieszkaniowa - jeden pokoik, mały synek, a drugie dziecko w
drodze. Pan Altmajer pracował w
Zielonym Garnizonie. Praca ta,
związana z ciągłymi dyżurami bojowymi, była wyczerpująca fizycznie i
psychicznie. Po kilku latach poprosił
o przeniesienie. Nie było pracy na
wybrzeżu, więc na razie sam przyjechał w 1985 roku do Bydgoszczy w
poszukiwaniu etatu. Zupełnie przypadkiem spotkał znajomego z Darłówka, który przyjął go do pracy w
warsztacie łączności. Tutaj pan Andrzej pracował do emerytury jako
kierownik. Żona z synami przyprowadziła się do nowego mieszkania w
Bydgoszczy w 1988 roku. W roku
1997 pan Andrzej Altmajer przeszedł na emeryturę po 30 latach pracy. Od tego momentu swój czas poświęca opiece nad szóstką wnuków.
Hobby pana Altmajera to krótkofalówkarstwo. Zajmuje się nim od lat
sześćdziesiątych. Rozmawia z ludźmi z całego świata. W każdą środę i
niedzielę brał udział w rozmowach
na tematy religijne związane z rozważaniem tekstów Pisma Świętego
na dany dzień.

SŁYCHAĆ NA

rudzień przebiegał w Zespole
G
Szkół nr 20 pod znakiem zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Dnia 6 grudnia odbyła się w bibliotece impreza czytelnicza „Mikołajki
z Mikołajem”, która miała na celu przybliżenie uczniom postaci św. Mikołaja,
wyrobienie nawyków czytelniczych i zachęcenie ich do częstych kontaktów z
biblioteką oraz kształcenie umiejętności
korzystania z dostępnych źródeł.
W bibliotece zaprezentowano
książki
o
tematyce
mikołajkowoświątecznej, np. Musierowicza „Noelka”,
„Kwiat
kalafiora”,
Ch.
Dickensa
„Opowieść wigilijna” oraz takie, których
bohater nosił imię Mikołaj, np. Sempe i
Gościnny - seria przygód Mikołajka.
Centralne miejsce zajęła kolorowa choinka. Wśród uczniów odwiedzających tego
dnia bibliotekę, a było ich bardzo dużo,
przeprowadzono krótkie quizy dotyczące
św. Mikołaja. Odpowiedzi na pytania
dzieci znajdowały w źródłach przedstawionych na wystawkach. Nagrodami w
konkursie były czekoladowe mikołaje i
wyśmienite cukierki. Chętnych do zabawy nie brakowało. Nawet nauczyciele
przyłączali się do wspólnej zabawy.
9 grudnia dzieci z rodzicami
klas I - III oraz pani dyrektor szkoły
Beata Laskowska–Łepek uczestniczyli
w zorganizowanych przez nauczycieli i
uczniów jasełkach i wieczorze wigilij-
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W ostatnim okresie
pan
Andrzej
zajął się
g e n e al o gią swojego rodu.
W niektórych gałęziach udało mu się
udokumentować
dziewięć
pokoleń.
Długo pan Andrzej nie wiedział o działalności Akcji Katolickiej. Z letargu obudził go ks. proboszcz na kolędzie, w wyniku czego
16 lutego pierwszy raz przybył na
spotkanie Akcji. Najpierw się przyglądał. Kiedy zobaczył, ile dobra
czynią członkowie Akcji Katolickiej,
stwierdził, że warto zaangażować się
w działalność: „Babcia Agata zawsze mówiła, że należy zauważać i
pomagać drugiemu człowiekowi,
szczególnie potrzebującemu.”
Pan Altmajer jest członkiem
Akcji Katolickiej cztery lata. W listopadzie 2006 roku został jej prezesem.
K.W.

SIELSKIEJ?

nym. Piękną dekorację i przedstawienie
jasełkowe ze żłóbkiem, Maryją, Józefem,
pasterzami, aniołami i Herodem przygotowały dzieci z kółka teatralnego. Szopce towarzyszyły śpiewane przez wszystkich najpiękniejsze polskie kolędy:
„Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Jezus
Malusieńki” i „Dzisiaj w Betlejem”. Okazją do podzielenia się opłatkiem i złożenia
świątecznych
życzeń
była
„Wieczerza wigilijna” połączona z przybliżeniem tradycji związanych z Wigilią.
Nad całością czuwały panie: Paterka,
Wodzińska i Pawłowska. Przy dźwiękach
wiolonczeli, na której grała uczennica
Karolina Kowalska, rodzice i dzieci mieli
okazję poznać historię narodzin Jezusa.
Tradycyjne jasełka, w których uczestniczyła społeczność szkolna, zostały zaprezentowane przez dzieci parafianom 6
stycznia w kościele św. Mikołaja na
mszy o godzinie 11:00.
INFORMACJA DLA RODZICÓW!
Dyrekcja i nauczyciele Zespołu
Szkół nr 20 zapraszają rodziców z dziećmi rozpoczynającymi naukę w klasie
pierwszej szkoły podstawowej oraz
uczniów chętnych do kontynuowania
nauki w Gimnazjum Sportowym w klasie
lekkoatletycznej i piłki nożnej na coroczne „Drzwi otwarte”, które odbędą się
24 lutego (sobota) w godzinach od
10:00 do 13:00.

Będzie można zwiedzić budynek i sale
lekcyjne oraz uzyskać wszelkie informacje na temat pracy szkoły. Dla dzieci
przygotowano atrakcyjne zajęcia, zabawy i konkursy.
KONKURS GRAMATYCZNY
DLA KLAS VI
Tradycją Szkoły Podstawowej nr
27 w Bydgoszczy jest organizowany co
roku SZKOLNY KONKURS GRAMATYCZNY DLA KLAS VI. Uczniowie szkoły podstawowej chętnie uczestniczą w
niełatwych zmaganiach z ojczystym językiem. Mają wtedy szansę ocenić swoje
umiejętności i wiedzę, jaką przyswoili w
ciągu kilku lat nauki. Poza tym, taka
„powtórka” stanowi niezły sposób na
przygotowanie się do kwietniowego
sprawdzianu klas VI…
W tym roku szkolnym konkurs
odbył się 19 grudnia, a jego organizatorkami były: p. Halina Sment, p. Aleksandra Cegielska i p. Barbara Gierszewska. Laureatkami zostały: Ania Łepek
(I miejsce), Agnieszka Aszklar (II miejsce), Sandra Cisek (III miejsce), które
otrzymały dyplomy i nagrody. Oprócz
tego wyróżnienia i dyplomy uzyskały:
Kinga Strzelecka, Patrycja Pieszak i
Natalia Marcinkowska.
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Wartość

Chwała Bogu na wysokościach
bec ludu”. A zatem liturgia to cała
okolwiek myślisz o sobie saC
przestrzeń życia religijnego i zwiąmym, w oczach Boga masz
zanego z nim życia sakramentami.
najwyższą wartość. Niektórzy lu-

dzie nie wiedzą, jak ważne jest to,
że istnieją. Niektórzy ludzie nie
wiedzą, jak wiele znaczy sam ich
widok. Niektórzy ludzie nie wiedzą, ile radości sprawia ich przyjazny uśmiech. Niektórzy ludzie nie
wiedzą, jakim dobrem jest ich bliskość. Niektórzy ludzie nie wiedzą,
o ile biedniejszymi bylibyśmy bez
nich. Niektórzy ludzie nie wiedzą,
że są darem niebios. Mogliby wiedzieć, gdybyśmy im to powiedzieli!

Chwała Bogu
na wysokościach
Boże Narodzenie to czas wyjątkowy i niepowtarzalny. Bardzo
chcielibyśmy jak najdłużej zatrzymać klimat i atmosferę tego święta.
W niedzielę 7 stycznia uczniowie
klas II i III Szkoły Podstawowej nr
27 przy ulicy Sielskiej, na Mszy św.
o godz. 11:00, przedstawili jasełka.
Była to chwila refleksji i wspólnie
przeżywanej radości z Narodzenia
Jezusa. Mali aktorzy, wraz ze swoimi wychowawcami, włożyli wiele
serca i zaangażowania, za co nagrodzeni zostali gromkimi oklaskami.

Liturgia

co to jest
i jak ją przeżyć?
W tym artykule pragnę przybliżyć to, co jest nam znane, ale z
czego nie zawsze zdajemy sobie
sprawę. Samo słowo „liturgia” z języka greckiego oznacza „służba wo-

Tych siedem sakramentów obejmuje
całe życie człowieka od jego narodzin, poprzez dorastanie, wiek dojrzały, życie rodzinne czy kapłańskie,
stan choroby, jak i szansa na nawrócenie.
Bardzo często przywiązujemy
wagę i chcemy jak najlepiej przygotować się do przyjęcia sakramentu,
jak np. Komunia Święta, a Mszę św.
cotygodniową
traktujemy już
inaczej, czasem
tylko jako obowiązek, nakaz, a
czasem tak, jakbyśmy byli do
tego zmuszani.
Sakramenty to
nie zdobywanie
szczytu, na który wchodzi się
raz i zaraz się z
niego schodzi.
To ma być dla
nas
pomoc,
miejsce gdzie
spotykamy Boga, gdzie nasza
przyjaźń z Nim
staje się silniejsza, głębsza, dojrzalsza!
W czasie sprawowania liturgii
dostrzegamy szereg znaków, gestów
i symboli, których znaczenie i cel nie
jest nam często znany. Wykonujemy
je, ale niejako automatycznie, a to
one właśnie mają nam pomagać w
naszym wyznawaniu wiary. Najbardziej podstawowym znakiem jest
zgromadzenie liturgiczne, które nazywamy zgromadzeniem się wiernych pod przewodnictwem kapłana,
jak np. Msza św., nabożeństwo. Sam
Chrystus stwierdza, że: „Gdzie są
dwaj albo trzej zebrani w imię moje,
tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20).
Prawdę tę Jezus potwierdził po swoim Zmartwychwstaniu oraz po
ośmiu dniach, gdy „mimo drzwi zamkniętych stanął pośród nich”, prze-

Pewna kobieta miała ohydną narzutę na łóżko. Kupiła ją w
sklepie z artykułami używanymi,
płacąc dwadzieścia złotych. Była
wtedy w trudnej sytuacji finansowej. Każdego dnia, gdy ścieliła
łóżko, z wyraźnym niesmakiem
rozciągała narzutę.
Aż pewnego dnia, wertując
znaleziony przypadkiem katalog
sprzedaży wysyłkowej, spostrzegła taką samą narzutę firmowaną
podpisem
znanego
stylisty
wnętrz. Kosztowała bagatela tysiąc dwieście złotych! Gdy tylko
odkryła cenę narzuty, nasza bohaterka nabrała do niej zupełnie
innej wartości i z dumą ścieliła
swoje łóżko.
Bruno Ferrero

mówił do nich, pokazał ręce i przebity bok, dając w ten sposób do zrozumienia, że jest obecny wszędzie,
gdzie wierni gromadzą się w Jego
imię.
Tutaj warto wspomnieć, że
świętowanie niedzieli to pamiątka i
dzień Zmartwychwstania, dlatego
też w niedzielę idziemy na Mszę
św., aby radować się ze spotkania ze
Zmartwychwstały Zbawicielem. Tak
jak niedziela jest dniem radości, tak
piątek jest dniem postu, który nie
tylko ma na celu niejedzenie potraw
mięsnych! To dzień męki i śmierci
Jezusa! Stąd nasze skupienie, umartwienie, chęć odkrycia także sensu i
celu naszego cierpienia, jakiego czasem doświadczamy.
Cdn.
Ks. Jarek
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Aniołowie

A

dwent i Boże Narodzenie to
taki szczególny czas. Szkoda,
że już minął. W czasie tym oczekujemy, radujemy się. W tej radości
towarzyszą nam aniołowie. Kim
są, oni o których Pismo Święte
wspomina przeszło 300 razy.
Słownik Teologii Biblijnej tak
o nich mówi: „Anioł”
1. w sensie ściśle teologicznym osobowa, lecz niematerialna istota
rozumna i wolna, stworzona przez
Boga,
2. w sensie szerszym etymologicznym) - posłaniec Boży; w tym znaczeniu słowo to odnosi się także do
ludzi, którzy byli wysłannikami Boga, np. Mojżesz, Jan Chrzciciel, biskupi Kościołów w Azji Mniejszej,
oraz do Mesjasza.
Aniołowie dobrzy i źli oraz
inne, podobne do nich istoty nie są
zjawiskiem specyficznie biblijnym,
stąd w Piśmie św. możliwa jest
obecność elementów zapożyczonych
z innych kultur; Objawienie spełnia
wobec tych obcych wątków rolę
oczyszczającą i dającą boską gwarancję ostatecznego kryterium.
W Starym Testamencie Aniołowie występowali zwykle jako posłańcy Boga do świata i pośrednicy
w Jego zbawczych planach; tworzą
niebieski dwór (tzw. zastępy), zwani
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niekiedy Synami Boga, Świętymi,
Czujnymi, Książętami. Wśród Aniołów szczególnie wyróżniał się Anioł
Jahwe lub Anioł Boga, przez którego
Bóg ujawniał swoją obecność, mówił i działał. Aniołowie, we wszystkim od Boga zależni, wyznaczani na
opiekunów poszczególnych narodów
lub do spełnienia określonych zadań,
otrzymują stosowne do tego imiona
(np. Michał, Rafał, Gabriel).
Szczególne zainteresowanie
Aniołami w niektórych okresach
mogło być znakiem żywszego odczucia - transcendencji i majestatu
Boga. W Starym Testamencie mowa
jest także o Cherubach, którzy chronili wejście do raju i byli nosicielami
Boga. W swej wizji proroczej Izajasz widział także Serafinów
(Płonących), którzy byli przed Tronem Boga.
W Nowym Testamencie, wraz
z przyjściem Chrystusa, jedynego
Pośrednika, rola Aniołów wyraźnie
maleje; pojawiali się obok Chrystusa
jako słudzy Dobrej Nowiny i znak
obecności Królestwa Bożego
(Zwiastowanie, Narodzenie, Getsemani, Zmartwychwstanie i in.). Paweł Apostoł podkreślał absolutne
pierwszeństwo Chrystusa: Aniołowie w Chrystusie zostali stworzeni i
zjednoczeni z Bogiem. IV Sobór
Laterański (1215) stwierdził, że
oprócz rzeczy widzialnych stworzył
Bóg świat duchów niewidzialnych,
tj. Aniołów. Ten jedyny dotyczący
Aniołów dogmat, stwierdzający
wprost nie tyle ich istnienie i duchowość, co raczej całkowitą zależność
od Stwórcy, powtórzony został na
I Soborze Watykańskim (1870). Ze
względu na przypisywane Aniołom
funkcje kosmiczne uzasadnione wydaje się tradycyjne przekonanie o ich
stworzeniu przed człowiekiem, na
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Archanioł Michał
początku czasów. W powszechnym
nauczaniu Kościoła i teologii Aniołowie przedstawiani są jako rzeczywiście istniejące, duchowe i osobowe istoty, obdarzone świadomością i
wolnością. Podobnie jak ludzie, powołani zostali najprawdopodobniej
od pierwszego momentu stworzenia
do życia w przyjaźni z Bogiem.
Aniołowie są istotami z natury swojej różnymi od ludzi. Ponieważ należą do stworzeń, a przez to są nam
bliscy, Kościół obchodzi ich święto.
Do ostatniej reformy kalendarza kościelnego (14 lutego 1969) każdy z
tych aniołów miał oddzielne święto:
św. Michał - 29 września, św. Gabriel - 24 marca i św. Rafał - 24 października. Obecnie wszyscy trzej
Archaniołowie są czczeni jednego
dnia w randze święta.
Ks. Sławek

Fordoński Portal Informacyjny

FORDON.ORG
Pierwszy fordoński portal informacyjny powstał w
2002 roku. Stronę www.fordon.org współtworzą Kamil
Brzeziński, Andrzej Szymkowiak, Maciej Reiwer i
Aleksandra Balcer. Na naszej stronie znajdą państwo
aktualne informacje na temat naszej dzielnicy, reportaże, fotoreportaże. Działamy społecznie, a naszym
celem jest promocja oraz pomoc mieszkańcom Fordonu. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony –
więcej informacji na www.fordon.org
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Liczebność oddziału jest niewielka, stan na dzień 31.12.2006
wynosił 20 członków zwyczajnych i
1 wspierający. Oddział w ubiegłym
roku dążył do realizacji statutowych
założeń i czynnie uczestniczył w
życiu parafii. Najbardziej widoczna
była działalność w zakresie pomocy
charytatywnej. W każdy wtorek, z
wyjątkiem wakacji, w godzinach
17:00 – 19:00, najbardziej potrzebujący mieszkańcy naszej parafii mogli
otrzymać odzież, obuwie i drobny
sprzęt domowy. W ciągu roku wydano ponad 500 kg odzieży dla około
50 rodzin.
Dzięki współpracy z Caritas w
ciągu roku rozdysponowaliśmy następujące środki spożywcze: ryż biały – 620 kg; kasza – 415 kg; makaron – 630 kg; mleko UHT – 2292 l;
ser topiony – 108 kg; ser żółty – 205,8 kg; cukier – 730 kg; mąka – 630
kg. W grudniowej zbiórce żywności
w Kauflandzie uzyskaliśmy 205,8 kg
różnych środków spożywczych, które także trafiły do najbardziej potrzebujących.
W
czasie
ubiegłorocznej
mroźnej zimy trzem rodzinom zakupiono środki opałowe, udzielono
także pomocy w zakupie lekarstw
jednemu potrzebującemu. W okresie
letnim, dzięki szczególnemu zaangażowaniu jednego z naszych członków, wyremontowany został lokal
mieszkalny osoby niepełnosprawnej.
Szczególną troską obejmujemy dzieci i młodzież z rodzin o małych dochodach. To z myślą o nich wystawiany jest kosz przy figurze św. Antoniego, gdzie zbieramy podręczniki
szkolne, zeszyty i inne przybory, a
także zabawki i słodycze. Jednak
sama zbiórka nie zabezpiecza
wszystkich potrzeb i dlatego zmuszeni jesteśmy dokonywać zakupów,
szczególnie podręczników. W bieżącym roku szkolnym pomoc w tym
zakresie otrzymało 102 dzieci.
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W lutym ubiegłego roku zorganizowano dzieciom wyjazd do
filharmonii. W czerwcu dofinansowano wyjazd młodzieży KSM do
Żarnowca, zaś w lipcu - wyjazd do
Mogilna.
Pokryliśmy
także
koszty
uczestnictwa 27 naszych dzieci w
imprezach organizowanych przez
miejscowe szkoły. Tradycyjnie w
grudniu zorganizowaliśmy choinkę
w klubie „Pod Miedzą”, na którą
przygotowano 115 paczek dla dzieci
w wieku 3-10 lat i stosowną oprawę
słowno-muzyczną.
Tradycją także stał się zwyczaj organizowania gorącego posiłku
dla pielgrzymów z Chojnic. W ubiegłym roku w sierpniu odwiedziło nas
ponad 200 pielgrzymów, których
poczęstowaliśmy
grochówką
z
wkładką oraz ciastem i napojami.
Parafialny festyn, który odbył
się 3 września, nie należał do zbyt
udanych, a to głównie z powodu padającego deszczu. Niewątpliwą
atrakcją był występ dziecięcej orkiestry dętej z Gruczna. Sam festyn
przyniósł niestety stratę finansową.
A skoro o finansach mowa, to przedstawiały się one w 2006 roku następująco:
Przychody:
skarbonka św. Antoniego = 5762,11
zł
sprzedaż przykościelna = 3179,64 zł
darowizny = 1360,00 zł
festyn = -237,19 zł
Rozchody:
organizacja gwiazdki = 2193,43 zł
dofinansowanie imprez pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży =
700,00 zł
zakup podręczników = 2085,71 zł,
wykup obiadów = 1390,55 zł,
zakupy dla chorych = 599,63 zł,
opłaty telefonu = 499.56 zł,
obsługa pielgrzymki = 593,64 zł.
Zaangażowanie poszczególnych członków w formy działania w
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Akcji Katolickiej jest różne i oparte
na całkowitej dobrowolności. Niemniej trzeba podkreślić, iż w wielu
przedsięwzięciach bierze udział 100% członków naszego oddziału. Do
takich należy zaliczyć sprzedaż
przykościelną, zbiórki do puszek na
remont świątyni czy organizację festynu i gwiazdki. Członkowie oddziału czynnie uczestniczą w oprawie liturgicznej takich świąt, jak
Wielkanoc, Boże Ciało czy odpust
parafialny. Także w każdą niedzielę
na Mszy św. dla najmłodszych dokładamy starań, aby dzieci właściwie
się zachowywały.
Nad formacją naszego ruchu
czuwa ks. kan. Roman Buliński, pełniąc funkcję asystenta kościelnego.
To głównie jego przemyślenia
przedstawiane w formie comiesięcznej katechezy motywują nas do działań na rzecz bliskich. BÓG ZAPŁAĆ.
Wszystkim darczyńcom, którzy przez darowizny, datki do skarbonki św. Antoniego, przyniesione
do kosza przedmioty szkolne, przyniesioną odzież i drobne sprzęty
wspomogli nas w charytatywnej
działalności, BÓG ZAPŁAĆ.
Dziękuję wszystkim członkom
Akcji Katolickiej przy naszej parafii
za zaangażowanie, za nieustanną
potrzebę dzielenia się sercem z bliskimi.
Na bieżący rok życzę wszystkim parafianom wielu łask Bożych i
zachęcam do wspólnego czynienia
dobra.
W imieniu zarządu POAK
Andrzej Altmajer
Prezes Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej

Nr 1 (101)

Głos Świętego Mikołaja

I N F O R M A T O R
Proboszcz: Ks. Roman Buliński – tel. 347-15-55;
Wikariusze: Ks. Jarosław Balcer – tel. 347-15-51;
Ks. Sławomir Bednarek – tel. 347-15-26.
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 tzw. 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 30 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, I gimnazjum.
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P A R A F I A L N Y
W czasie kolęd biuro czynne po południu tylko w środy.
W I 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 plebani (o każdej porze dnia) i ustalenie dnia i
godziny pogrzebu. Sami nie wyznaczamy godziny pochówku, gdyż w oznaczonym czasie księża mogą mieć
lekcje religii.
Mamy swój cmentarz, a także kostnicę wyposażoną w
lodówkę i nie musimy wywozić naszych zmarłych na teren innych parafii. Wszystkie sprawy cmentarne
(wykopanie grobu, transport, ewentualny zakup trumny,
ludzi do niesienia itd.) załatwiamy u pana Aleksandra
Szczepańskiego, przy ul. Siemaszkowej 5 (idąc od kościoła ul. Cechową - przed blokami w prawo). Telefon:
347-18-12; 608-663-919
Na pogrzebie katolickim cała rodzina przystępuje do
spowiedzi.
NABOŻEŃSTWA OKOLICZNOŚCIOWE

CHRZTY
Sakrament chrztu św. udzielany jest w każdą I sobotę
miesiąca na Mszy św. o godz. 18:30 i III niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12:30. Dodatkowo
udzielany jest w I święto Bożego Narodzenia i Wielkanocy na Mszy św. o godz. 12:30. Pouczenia dla rodziców
i chrzestnych w przeddzień chrztu po Mszy św. wieczornej.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na trzy
miesiące przed terminem ślubu i przynoszą:
− świadectwo chrztu (ze świeżą datą) i bierzmowania,
− ostatnie świadectwo religii,
− świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
− w wypadku ślubu konkordatowego „Zaświadczenie
stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”. Dokument ten młodzi otrzymują w
Urzędzie Stanu Cywilnego.
Narzeczeni, którym zależy na konkretnej dacie i godzinie
ślubu, powinni ustalić termin nawet z rocznym wyprzedzeniem.
NAMASZCZENIA CHORYCH
Chorych odwiedzamy w sobotę (z wyjątkiem lipca i sierpnia) po pierwszym piątku miesiąca.
Sakramentu chorych udziela się żywym, a nie umarłym.
Dlatego należy zadbać, aby chory przyjął sakrament
przed udaniem się do szpitala lub w czasie pobytu w
szpitalu. W nagłych wypadkach - w każdej chwili.
BIURO PARAFIALNE
W poniedziałek od godz. 8:30 do 9:30 dyżuruje ks. Sławomir. We wtorek od godz. 8:30 do 9:30 dyżuruje ks.
Jarosław. W środę, czwartek i piątek od godz. 16:30 do
17:30 dyżuruje ks. proboszcz.

Nabożeństwa dla dzieci (majowe, różaniec, roraty) w
poniedziałki, wtorki i środy o godz. 17:00. Droga krzyżowa w piątki Wielkiego Postu o godz. 17:00.
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środy o godz.
18:00.
Majowe nabożeństwo w maju oraz różaniec w październiku dla dorosłych codziennie po Mszy św. o godz. 18:30.
W Wielkim Poście 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 13
dnia każdego miesiąca o godz. 20:00. Przynosimy świece.
Apel Jasnogórski w intencji Ojczyzny i Ojca Świętego
16 dnia każdego miesiąca po Mszy św. o g.18.30.
Wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy żywego 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 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), w domu katechetycznym, spotkanie
członków i sympatyków Akcji Katolickiej.
Spotkania Klubu Seniora w domu katechetycznym, w
każdą drugą sobotę miesiąca, o godz. 15:00.
Zbiórka i wydawanie odzieży w domu katechetycznym
we wtorki od godz. 17:00 do 19:00.
Adres parafii: 85-790 Bydgoszcz, ul. Wyzwolenia 2.
Konto parafii: Bank Pekao SA II O. Bydgoszcz
29 1240 3493 1111 0000 4305 9546
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I N F O R M A C J E
SPRAWY DUSZPASTERSKIE
1. Zbiórka odzieży i jej rozdzielanie w domu katechetycznym w każdy wtorek od godz. 17:00 do 19:00.
2. W piątek, 2 lutego, święto Ofiarowania Pańskiego –
Matki Bożej Gromnicznej. Msze św. o godz. 7:30,
9:30, 17:00 i 18:30. Poświęcenie gromnic podczas
każdej Mszy św.
3. W piątek, 16 lutego, po Mszy św. o godz. 18:30, Apel
Jasnogórski w intencji ojczyzny i Ojca Świętego, następnie spotkanie Akcji Katolickiej w domu katechetycznym.
4. Różaniec za zmarłych wymienianych w
„zdrowaśkach rocznych” w środę, 7 lutego, o godz.
17:45. Msza św. w intencji tych zmarłych w środę o
godz. 18:30.
5. Spowiedź przed pierwszym piątkiem miesiąca o
godz. 15:45:
- dla klas III w środę (31 stycznia),
- dla klas IV i V w czwartek (1 lutego),
- klasy VI i I gimnazjum zapraszamy w piątek (2 lutego).
7. Msza św. pierwszopiątkowa dla wszystkich klas w
piątek (2 lutego) o godz. 17:00.
8. Młodzież z naszej parafii z klas II gimnazjum prosimy, w ramach przygotowania do bierzmowania, w
piątek, 2 lutego, o godz. 17:30 na spowiedź i Mszę
św. z nauką o godz. 18:30.
9. Młodzież z naszej parafii z klas III gimnazjum zapraszamy, w ramach przygotowania do bierzmowania, w czwartek, 1 lutego, o godz. 17:30 na spowiedź i
Mszę św. z nauką o godz. 18.30.
10. Chorych odwiedzimy w sobotę, 3 lutego, po rannej
Mszy św.
11. W niedzielę, 5 lutego, wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy Żywego Różańca dla kobiet i
mężczyzn po Mszy św. o godz. 8:00.
12. W każdą środę o godz. 18:00 nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Serdecznie zapraszamy.
13. Od 11 lutego do 8 kwietnia, w parafii św. Marka (ul.
Salezjańska 1, tel. 0-52-343-73-00), odbędzie się
kurs przedmałżeński dla dekanatu fordońskiego.
Spotkania odbywać się będą w soboty i niedziele o
godz. 17:00.
SPRAWY MATERIALNE
1. W drugą niedzielę lutego zebraliśmy do puszek 1.769
zł.
2. W kaplicy kończymy renowację i złocenie ołtarza.
3. W kaplicy jest odnawiany ołtarz „versus populum” i
ambonka.
4. Założyliśmy trzy lampy do oświetlenia ołtarza w kaplicy.
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P A R A F I A L N E
5. Jesteśmy w trakcie kładzenia granitu w kaplicy i marmuru w prezbiterium kaplicy.
Zostali ochrzczeni
Weronika Pieńczewska, ur. 03.10.2006 r.
Tymoteusz Słodki, ur. 09.09.2006 r.
Jakub Górski, ur. 22.10.2006 r.
Weronika Ornowska, ur. 02.10.2006 r.
Mateusz Affelski, ur. 14.11.2006 r.
Jessica Kikowska, ur. 01.07.2006 r.
Aneta Bielawska, ur. 15.10.2006 r.
Eryk Dobrzenicki, ur. 30.10.2006 r.
Oliwia Krumraj, ur. 19.10.2006 r.
Marcin Dąbrowski, ur. 10.10.2006 r.
Dominika Bielawska, ur. 25.05.2006 r.
Laura Młodzikowska, ur. 14.11.2006 r.
Julia Nowak, ur. 26.10.2006 r.
Maciej Wydrzyński, ur. 04.07.2006 r.
Bartosz Hutek, ur. 10.12.2006 r.
Dominika Pol, ur. 10.12.2006 r.
Zawarli sakramentalny związek małżeński
Daniel Rutkowski i Agnieszka Żurawlew
Krzysztof Kizielewicz i Ilona Lewandowska
Odeszli do wieczności
Włodzimierz Lewandowski, lat 57, z ul. Osiedlowej,
Józefa Lichosik, lat 72, z ul. Dorodnej,
Jerzy Pawłowski, lat 64, z ul. Ryńskiego,
Stanisław Piątkowski, lat 71, z ul. Fordońskiej,
Roman Wierzchowski, lat 48, z ul. Bortnowskiego,
Sławomira Dymarkowska, lat 65, z ul. Sielskiej,
Maria Toboła, lat 81, z ul. Powstania Styczniowego,
Alfred Wieczorkowski, lat 66, z ul. Fordońskiej,
Janina Żydowicz, lat 84, z ul. Fordońskiej,
Maria Bracikowska, lat 73, z ul. Wyzwolenia.

Serdeczne Bóg zapłać, wszystkim licznie
zgromadzonym, 22 grudnia 2006 r., w kościele św. Mikołaja na Mszy św. i uczestniczącym w ostatniej drodze, naszego kochanego męża i ojca śp. Jerzego Pawłowskiego. W szczególności Księdzu Proboszczowi
Romanowi Bulińskiemu, przyjaciołom,
znajomym i sąsiadom.
Żona z córkami i rodziną

Redaguje zespół: Dorota Gołda, Arleta Jagodzińska, Krystyna Karpińska, Hanna Łuczak, Zbigniew
Żurowski. Ks. Sławomir Bednarek, ks. Jarosław Balcer. Skład komputerowy: Jerzy Rusiniak.
Asystent kościelny: ks. kan. Roman Buliński.
www.mikolaj.bydgoszcz.pl
Adres redakcji: ul. Wyzwolenia 2, 85-790 Bydgoszcz. Tel. 0-52-347-15-55.
Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Mikołaja w Bydgoszczy.

Nr 1 (101)

Głos Świętego Mikołaja

11

W niedzielę 7 stycznia uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej nr 27 przy ulicy Sielskiej, na Mszy św. o godz. 11:00,
przedstawili jasełka. Była to chwila refleksji i wspólnie przeżywanej radości z Narodzenia Jezusa. Mali aktorzy, wraz ze
swoimi wychowawcami, włożyli wiele serca i zaangażowania, za co nagrodzeni zostali gromkimi oklaskami.
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W prezbiterium kaplicy kładziemy marmur.

Jesteśmy w trakcie kładzenia posadzki granitowej w kaplicy. Układamy taki sam granit
jak w kościele. Położony jeden szereg płytek.

Został zrobiony jeden stopień na całej szerokości kaplicy.

Załamania, które są widoczne na zdjęciu (ciemny kolor),
zostały wyrównane i powstał jeden stopień.
Założyliśmy specjalne
lampy, w celu lepszego
oświetlenia i wyeksponowania ołtarza.

