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Majowe nabożeństwo: 
– w kościele o godz. 18:00, 
– przy krzyżu, na Wyszogrodzie, o godz. 18:30. 
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Maj – miesiąc Matki Bożej 
 

Najpiękniejszy miesiąc maj, 
Twoim Matko jest od lat, 
najpiękniejszy miesiąc maj, 
gdy Cię wielbi cały świat. 
Każde serce w taki czas, 
chce dla Ciebie tylko bić, 
każde serce w taki czas 
chce dla Ciebie tylko żyć. 
 
Boś Ty Matko zawsze w maju taka 
żywa, 
boś tak bliska taka polska i prawdzi-
wa. 
Błogosławisz wznosząc dłonie nad 
polami, 
jesteś w słońcu jesteś w kwiatach 
jesteś z nami. 
 
Najpiękniejszy miesiąc maj, 
Twoją chwałą Matko brzmi, 
najpiękniejszy miesiąc maj, 
nie wie co to ból i łzy. 
Gdy się skończy Matko chciej, 
sama dla nas majem być, 
w każdy dzień, a wtedy lżej 
i radośniej będzie żyć. 

 
 Maj to miesiąc kwitnących 
polskich jabłoni, grusz, śliw, wiśni i 
bzów, to miesiąc przylatujących bo-
cianów, świergocących skowron-
ków, jaskółek i szpaków, to miesiąc 
ukwieconych łąk. Tak, to najpięk-
niejszy miesiąc. 
 Ten szczególny czas Kościół 
poświęca Tej, która była najpiękniej-
szym kwiatem ziemi. Cała Polska 
pragnie nieść swojej Pani i Królo-

wej, właśnie w tym miesiącu, pier-
wociny swoich barw i woni, a w ko-
ściołach lud w litanijnych strofach 
wielbi i czci swoją Matkę, groma-
dząc się wieczorami w świątyniach, 
kapliczkach, przy grotach, figurach 
przydrożnych i krzyżach. 

 Sercem nabożeństwa majowe-
go jest Litania Loretańska. Nazwę 
otrzymała od miejscowości Loretto 
we Włoszech, gdzie była szczególnie 
propagowana i odmawiana. W Lita-
nii wymieniane są tytuły Maryi. Jest 
ich 49, a w Polsce 50. Po zatwier-
dzeniu uroczystości NMP Królowej 
Polski, obchodzonej 3 maja, do Lita-
nii dołączono – 12.10.1923 r. – we-
zwanie Królowo Korony Polskiej. 
 W Litanii zwracamy się do 
Maryi jako do Matki Najmilszej i 
Wiernej. Udajemy się do Niej jako 
do Tej, która opiekuje się całym Ko-
ściołem: tym w niebie - jako do Kró-
lowej Aniołów, Proroków, Aposto-
łów, Męczenników, Wyznawców, i 
tym na ziemi – bowiem jest Królową 
świata, dla nas Polaków - Królową 
Korony Polskiej, a gdy prosimy o 
pokój na świecie – Królową pokoju. 
 Zwracamy się do naszej Matki 
w różnych chwilach życia. Gdy 
przeżywamy radość – Ona jest Przy-

czyną naszej radości, gdy grzeszymy 
– jest Ucieczką grzeszników, gdy 
chorujemy - Matka Boża jest dla nas 
Uzdrowieniem chorych, a gdy się 
smucimy – ukazuje się nam jako 
Pocieszycielka strapionych. Gdy nie 
wiemy, jak rozwiązać trudne spra-
wy, Maryja jest dla nas Matką do-
brej rady i Panną roztropną, a kiedy 
mamy kłopoty z nabywaniem wie-
dzy, to zwracamy się do Niej jako do 
Stolicy mądrości. 
 U stóp swej Matki gromadzą 
się Jej dzieci. I tak jest wszędzie, jak 
Polska długa i szeroka, gromadzą się 
wierni w katedrach i wiejskich ko-
ściółkach, przy przydrożnych ka-
pliczkach i krzyżach. 
 Wierzę, że i u nas, w naszym 
kościele, a także przy krzyżu na Wy-
szogrodzie, licznie zgromadzą się 
wierni na nabożeństwach majowych. 
Ciągle pamiętamy, a mówi o tym 
piękna maryjna modlitwa, że od wie-
ków nie słyszano, aby ktokolwiek, 
uciekając się do Maryi, miał być 
przez Nią opuszczony. Tą ufnością 
ożywieni, uciekamy się do Niej, bie-
gniemy do Niej. 
 
 Idźmy do Niej ze swoimi pro-
blemami, ale i z podziękowaniami. 
Ona z pewnością okaże się naszą 
Matką. 

Ks. Proboszcz 
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Mikołaj Ryński – rycerz Ziemi 
Chełmińskiej, w czasach panowania 
Zakonu Krzyżackiego na Pomorzu 
zajmował poważne stanowisko. 
Wraz z bratem Hansem (Hanuszem) 
założył Związek Jaszczurczy, pra-
gnąc połączyć Ziemię Chełmińską z 
Polską. W 1410 r. był jako poddany 
Zakonu chorążym Ziemi Chełmiń-
skiej, lecz pod Grunwaldem, razem 
ze swoim hufcem przeszedł na stro-
nę Polską. Przebywał później na Ma-
zowszu, szukając schronienia u bi-
skupa kujawskiego Jana Kropidły. 
Wrócił do Ryńska na zapewnienie 
Zakonu, że wszyscy którzy zbiegli 
podczas wojny, bez przeszkód wrócić 
mogą, jednak w 1411 r. podczas 
uczty w Lipienku został podstępnie 
uwięziony i dostarczony do zamku w 
Grudziądzu, gdzie po kilku dniach 
bez sądu został ścięty na rynku. W 
zamian za ułatwienie schwytania 
Mikołaja wójt Henryk Hold szybko 
awansował zostając w tym samym 
roku komturem w Radzyniu Cheł-
mińskim. W Ryńsku ma swój począ-
tek liczący 18 km szlak turystyczny, 
wiodący przez miejsca, z którymi 
związany był Mikołaj Ryński. 

TR 

Herb Mikołaja z Ryńska 

O d niedawna w naszej parafii 
zaczął działać wolontariat mło-

dzieżowy, który powstał z inicjaty-
wy księdza Edwarda Wasilewskiego. 
Jak się okazało, sporo młodych osób 
pragnie zaangażować się we wspól-
ne dzieło pomocy drugiemu człowie-
kowi. Należy nadmienić, że jest to 
swojego rodzaju nowość w naszej 
wspólnocie, bowiem prawdopodob-
nie nikt się nie spodziewał powstania 
takiej grupy i to dość licznej (ok. 30 
osób). Większość działaczy to osoby 
w wieku gimnazjalnym, ale nie za-
brakło i uczniów szkół średnich. 
 Działania młodzieży skupiają 
się na pomocy osobom starszym i 
chorym, a także (bo takie jest założe-

nie) uczestnictwem w różnego ro-
dzaju akcjach. Pierwszą przeprowa-
dzoną akcją była sprzedaż palemek 
wielkanocnych, kartek świątecz-
nych, świec Caritas i chlebków 
Świętego Antoniego. 
 Obecnie wolontariusze są za-
angażowani w odwiedziny osób cho-

rych i potrzebujących wsparcia, a 
także w wydawanie żywności i 
odzieży w Domu Katechetycznym. 
Jak sami zauważyli, nawet krótka 
wizyta u samotnej osoby, spędzenie 
z nią choć chwili na rozmowie czy 
obdarzenie uśmiechem pozwoli jej 
zapomnieć o problemach i napełni ją 
radością i nadzieją. 
 W najbliższym czasie odbę-
dzie się festyn parafialny, przy orga-
nizacji którego na pewno będzie po-
magać ta sama młodzież. 
 Dzięki takiej działalności 
można zobaczyć, że są jeszcze mło-
de osoby, które chcą pomagać innym 
z własnej inicjatywy, wyłącznie dla 
satysfakcji i chęci niesienia bezinte-
resownej pomocy drugiemu człowie-
kowi. Jest to również okazja do re-
fleksji nad własną działalnością. Mo-
że warto się zaangażować w jakieś 
dzieło? Niekoniecznie w parafialny 
wolontariat, który jest przecież tylko 
jedną z możliwości, bowiem wokół 
nas jest wiele osób potrzebujących 
pomocy – wystarczy tylko się rozej-
rzeć. Wszystkich, którzy mimo 
wszystko poczują potrzebę lub chęć 
zaangażowania się w grupę wolonta-
riuszy parafii św. Mikołaja, zapra-
szamy na zebrania. 

 Informacje można uzyskać z 
ogłoszeń parafialnych lub bezpo-
średnio u księży i wolontariuszy. 
Obecnym członkom wolontariatu 
życzymy owocnej pracy, wiary w 
siebie i wytrwałości w czynieniu 
miłosierdzia. 

Monika M. 

Patroni naszych ulic 

Mikołaj Ryński 
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Prof. Wojciech Zegarski z żoną Bar-
barą – dr. med. specjalistą dermato-
logiem, Dyrektorem Wojewódzkiej 
Przychodni Dermatologicznej i Kie-
rownikiem Zakładu Kosmetologii 
Collegium Medicum UMK. 

C horoby nowotworowe stanowią 
jedno z największych zagrożeń 

współczesnego świata. Jednak infor-
macja o chorobie nie musi być wyro-
kiem śmierci. Powinniśmy mieć świado-
mość, z czym mamy do czynienia i jak 
sobie z tym radzić. Musimy wiedzieć, jak 
ważna jest profilaktyka nowotworowa, 
dzięki której można ustrzec się przed 
zachorowaniem lub wyleczyć całkowicie 
w pierwszym stadium choroby. Osobą, 
która najlepiej wytłumaczy i pozwoli zro-
zumieć działania profilaktyczne, jest prof. 
dr hab. Wojciech Zegarski pełniący od 
2002 roku obowiązki Kierownika Kliniki 
Chirurgii Onkologicznej CM UMK w byd-
goskim Centrum Onkologii. Prof. Zegar-
ski pełni również wiele innych zaszczyt-
nych funkcji, m.in. jest przewodniczącym 
Bydgosko-Toruńskiego Oddziału Towa-
rzystwa Chirurgów Polskich, a także 
członkiem Rady Naukowej pism Annales 
of Surgical Oncology oraz Cancer Surge-
ry. Codziennie spotyka w swojej pracy 
wiele różnych przypadków nowotworów, 
poznaje ludzi, którzy walczą z chorobą, i 
pomaga im normalnie żyć. 
Jak wiadomo, odmian nowotworów 
jest wiele. Czy wszystkie można le-
czyć w bydgoskim Centrum Onkolo-
gii? 
W naszym Centrum zajmujemy się le-
czeniem chirurgicznym praktycznie 
wszystkich nowotworów poza mózgiem. 
Najwięcej jednak jest przeprowadzanych 
operacji jelita grubego i odbytnicy, z tej 
prostej przyczyny, iż rak jelita grubego 
jest drugim nowotworem co do częstotli-
wości występowania u obu płci. Poza 
tym u kobiet występuje najczęściej rak 
piersi, natomiast u mężczyzn – rak płuc, 
który z biegiem lat niestety dosięga także 
coraz więcej kobiet. 
Jaka jest więc przyczyna tego, że rak 
jelita grubego występuje najczęściej? 
Co ma wpływ na jego rozwój? 
Przyczyna jest bardzo prosta. Zmienił się 
całkowicie styl życia ludzi. Kiedyś pano-
wała większa bieda i ludzie jedli więcej 
produktów pochodzenia roślinnego i 
mącznych, teraz natomiast spożywają 
więcej mięs i produktów konserwowych. 
Konserwanty i tłuszcze z mięs działają 
nowotworogennie na błonę śluzową jelita 
i powodują zmiany dysplastyczne, a po-
tem nowotworowe. Liczba przypadków 
nowotworu jelita grubego w całym cywili-
zowanym świecie systematycznie wzra-
sta. Co roku notuje się o 2,5% więcej 
zachorowań. Muszę jednak wspomnieć, 
że zostały poczynione ogromne postępy 
w leczeniu raka jelita grubego. Mówię o 
tym najczęściej i najchętniej, bo takich 
operacji przeprowadzamy najwięcej. 
Kiedyś, jakieś 15–20 lat temu, osoba 
chora na raka jelita grubego, mająca 
przerzuty do wątroby, była skazana na 
śmierć. Dzisiaj mamy tak ogromne możli-

wości leczenia uzupełniającego, chirur-
gicznego wycinania przerzutów z wątro-
by. Teraz można wyciąć nawet 70-80% 
wątroby, co kiedyś było nie do pomyśle-
nia. Wycięte części wątroby po około 
roku regenerują się i odrastają. Jeśli 
nawet dojdzie do takiej sytuacji, że na 
nie wyciętej części wątroby dojdzie do 
przerzutów, to istnieją bardzo dobrze 
działające systemy chemioterapii, które 
powodują unicestwienie zmian nowotwo-
rowych. Istnieje jeszcze jedno leczenie 
wspomagające, które polega na stoso-
waniu leków, które hamują powstawanie 
nowych naczyń. 
Poza zmianą stylu życia, jakie są inne 
przyczyny powstawania nowotwo-
rów? 
Do najważniejszych przyczyn należy 
oczywiście palenie tytoniu oraz mała 
aktywność ruchowa. Przestają działać 
mechanizmy eliminujące substancje, 
które są toksyczne dla materiału DNA, 
tzw. wolne rodniki. Ruch fizyczny oraz 
witaminy zawarte w warzywach i owo-
cach powodują eliminację tych wolnych 
rodników. 
Czy rodzaj wykonywanej pracy lub 
jakieś czynniki zewnętrzne mogą mieć 
również wpływ na powstawanie nowo-
tworów? 
Tak, te kwestie również są ważne. Tam, 
gdzie mamy do czynienia ze środkami 
toksycznymi czy występuje nasilenie 
czynników zewnętrznych, choroba rozwi-
ja się łatwiej. Na przykład u ludzi, którzy 
dużo przebywali na świeżym powietrzu 
(m.in. u rolników), często zdarzały się 
przypadki nowotworów skóry twarzy. 
Budowlańcy, którzy mieli do czynienia z 
azbestem, chorowali na raka pęcherza. 
Należy w tym miejscu wspomnieć rów-
nież o czerniaku. Tam, gdzie ludzie dużo 
się opalają, gdzie promienie słoneczne 
są bardzo silne, np. w Australii, notuje 
się większą liczbę zachorowań na czer-
niaka. 
A co z solarium? Czy działa podobnie 
jak naturalne słońce? 
Oczywiście. Solarium również wytwarza 
niekorzystne promienie UVB, które mają 
działanie karcynogenne dla skóry. Oso-
by, które mają jasną karnację, mają dużo 
znamion barwnikowych czy miały w ro-
dzinie kogoś chorującego na czerniaka, 
powinny być ostrożniejsze i unikać sola-
rium i silnego słońca. 
Czyli duży wpływ mają również powią-
zania genetyczne? 
Tak. Można powiedzieć, że każdy nowo-
twór jest w jakimś stopniu genetycznie 
uwarunkowany. Osoby, które miały w 
rodzinie przypadek jakiejś choroby no-
wotworowej, są bardziej predysponowa-
ne do zachorowania. Dlatego kobieta, 
która miała w rodzinie kogoś chorego na 
raka piersi, powinna dbać o regularne 
badania USG i mammografię. 

Najważniejsze jest, aby wykryć nowo-
twór w jak najwcześniejszym stadium. 
Czy mógłby Pan, w związku z tym, 
powiedzieć, jak wyglądają badania 
profilaktyczne? 
Są dwie grupy badań. Na dzień dzisiej-
szy obowiązują badania profilaktyczne 
różnych narządów i w różnym wieku. W 
przypadku raka piersi zalecane jest ba-
danie już po 25. roku życia i robienie 
kontrolnego USG mniej więcej raz na 
dwa-trzy lata, by sprawdzić, czy nie wy-
stąpiły jakieś niepokojące zmiany. Nato-
miast po 40. roku życia zalecana jest 
mammografia co roku. Istnieje także w 
Polsce program badań profilaktycznych 
raka jelita grubego dla osób bezobjawo-
wych po 50. roku życia. Każdy, kto skoń-
czył 50 lat, może poprosić o zrobienie 
kolonoskopii, czyli wziernikowania całe-
go jelita grubego. Badanie to jest prze-
prowadzane u nas, w Centrum Onkolo-
gii. Również każdy mężczyzna po 50. 
roku życia powinien zbadać sobie PSA, 
marker nowotworowy raka prostaty. 
Jakie są wczesne objawy nowotwo-
rów? Co może wydać się niepokojące 
i z czym powinniśmy udać się na 
szczegółowe badania? 
Ludzie powinni być wyczuleni na wcze-
sne objawy nowotworów. Kobiety oczy-
wiście powinny badać piersi. Gdy wyczu-
ją jakieś zgrubienie, powinny to dokład-
niej sprawdzić. Nawet osoba, która ma 
długotrwałą chrypę, powinna udać się do 
lekarza, gdyż może to być objawem raka 
płuc, podobnie jak uporczywy kaszel 
trwający dłużej, niż dwa tygodnie. Ktoś, 
kto ma krwiomocz, powinien udać się do 
urologa. Ktoś, kto zauważy krew w stol-
cu, powinien niezwłocznie udać się do 
chirurga, gdyż to objaw raka jelita grube-
go. Ludzie nie wiedzą o tym, dlatego z 
moimi asystentami prowadzimy akcję 
profilaktyczną, gdzie studenci IV i V roku 
medycyny odwiedzają wiele szkół z wy-
kładem dydaktycznym „Wczesne objawy 
nowotworów”. 
Czy w naszym mieście wystarczającą 
wagę przywiązuje się do profilaktyki 
nowotworowej? Czy władze miasta 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 
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Powrót do przeszłości – cz. XI (2) 
 

Życie parafii fordońskiej w latach 1940-1975 

I nwestycje nie ominęły także cmenta-
rzy. Na nowym cmentarzu odnowiono 

kaplicę, uporządkowano jej otoczenie. 
Wzdłuż alei ułożono krawężnik, a na-
wierzchnię pokryto drobnym żużlem. 
Zmieniono ogrodzenie zniszczone w 
czasie wojny. Na starym cmentarzu tak-
że zadbano o aleje i wymieniono część 
ogrodzenia. Tych inicjatyw było bardzo 
wiele. W miejsce skonfiskowanych w 
czasie wojny dzwonów świątynia otrzy-
mała dzwony z kościoła ewangelickiego i 
organy. Pod opieką ks. Aszyka kościół 
św. Mikołaja piękniał i przybierał nowe 
formy wystroju. Świątynia, z fundacji ks. 
proboszcza, otrzymała nowy ołtarz św. 
Barbary. W oknach ustawiono nowe wi-
traże z cyklu maryjnego, wykonane 
przez artystę St. Powalisza z Poznania. 
Zamontowano wzdłuż nawy na gzymsie 
oświetlenie eksponujące jego formy ar-
chitektoniczne i niespotykane na owe 
czasy nagłośnienie. Praca duszpaster-
ska była dla ks. proboszcza prawdziwą 
troską i żywiołem. Kochał dzieci i mło-
dzież – prowadził naukę religii i kateche-
zy dla dzieci, przygotowania do I Komu-
nii. Rozwinął ruch Krucjaty Euchary-
stycznej i Kółko Ministrantów. Częstymi 
gośćmi w parafii byli ojcowie redemptory-
ści z Torunia. Wprowadzono nowennę 
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – 
nabożeństwa środowe w szczególnej 
oprawie liturgicznej, podczas których 
kościół wypełniony był w całości. Cechą 
szczególną pracy duszpasterskiej były 
pielgrzymki organizowane do sanktu-
ariów maryjnych: Częstochowy, Chełm-
na, Gniezna, Gietrzwałdu czy św. Lipki, 
ale także innych. Cechą szczególną pra-
cy duszpasterskiej ks. proboszcza była 
dbałość o rozwój religijny i duchowy pa-
rafii, o pogłębienie życia religijnego i 
podniesienie stanu moralnego społe-
czeństwa. Temu celowi służyły nabożeń-

stwa ogólne i stanowe, kazania i kate-
chezy. Ich cechą charakterystyczną była 
bogata oprawa liturgiczna z udziałem 
chóru parafialnego i orkiestry podczas 
różnych uroczystości, procesji. Ważnym 
wydarzeniem parafii było powitanie obra-
zu Matki Boskiej Częstochowskiej jesie-
nią 1960 r. 
 Kim był ksiądz proboszcz? Był 
kapłanem skromnym, wyróżniał się wiel-
ką pobożnością i żarliwością. Szczegól-
nym kultem obdarzał Matkę Bożą. Znala-
zło to swoje odzwierciedlenie w jego 
pracy duszpasterskiej również poprzez 
witraże, cykl biblijny, pielgrzymki. Co-
dziennie nawiedzał Najświętszy Sakra-
ment o godz. 12:00 w południe, klękał na 
klęczniku ustawionym pod amboną i 
zatapiał się w skupieniu modlitewnym. 
Największa zasługa ks. proboszcza dla 
tej parafii wyraziła się w tym, że – w naj-
trudniejszych czasach dla Kościoła – 
zachował nieskazitelną linię ducha, życia 
i postępowania kapłańskiego. Dnia 
16.12.1959 ks. Fr. Aszyk mianowany 
został wicedziekanem dekanatu fordoń-
skiego, a 14.03.1960 – dziekanem. Kon-
sekwencją pracy duszpasterskiej było 
mianowanie przez Ojca Świętego, Jana 
XXIII, księdza Franciszka Aszyka tajnym 
szambelanem w dniu 24.06.1962 i prała-
tem. Dnia 1.07.1975 ks. prałat przeszedł 
na emeryturę, zachowując urząd dzieka-
na. Zmarł 29.04.1977. W uroczystości 
pogrzebowej dnia 2.05.1977, która była 
niespotykaną manifestacją, uczestniczy-
ło 140 księży, a także dwaj ks. bpi: Ber-
nard Czapliński i Zygmunt Kowalski. 
 Ks. prałat nie tylko przeprowadził 
kościół przez trudny dla niego okres, ale 
umocnił jego autorytet w środowisku 
fordońskim, ale także w dekanacie. Przy-
gotował go do kolejnych wyzwań na naj-
bliższe lata, aby stał się matką powstają-
cych parafii fordońskich. 

H. Wilk 

mogłyby coś zrobić w tej kwestii? 
My działamy jako Centrum Onkologii i 
sami informujemy o badaniach profilak-
tycznych, podobnie jak NFZ. A miasto 
mogłoby rzeczywiście zaangażować się 
w tę sprawę. Władze mogłyby współ-
uczestniczyć w działaniach edukacyj-
nych. Również gminy i miasta w regionie 
mogłyby zgłaszać do nas zapotrzebowa-
nie na tego typu działania. Jesteśmy 
otwarci na to, aby wysyłać do nich ze-
spół medyczny i przeprowadzać prezen-
tacje profilaktyczne. W Polsce co roku 
notuje się 22 tysiące przypadków nowo-
tworów przewodu pokarmowego, z cze-
go 75% chorych umiera. Dzieje się tak z 
powodu zbyt późnego wykrycia bądź 
złego leczenia. Dla porównania dodam, 
że w Europie zachodniej umiera jedynie 
55% chorych. Z tego wynika jasny rachu-
nek, że 20% chorych z tych powodów 
niepotrzebnie tracimy. Wynika to z ni-
skiej kultury zdrowotnej, z braku informa-
cji, z tego, że pacjenci bagatelizują 
pierwsze objawy choroby. Nie da się też 
ukryć, że ważnym powodem tego stanu 
rzeczy jest często brak możliwości profe-
sjonalnego leczenia w wielu ośrodkach w 
Polsce. Bydgoszczanie mogą być dumni 
z poziomu, jaki reprezentuje nasze Cen-
trum Onkologii. Mamy świetnie wykwalifi-
kowaną kadrę i dobry sprzęt. Tak na-
prawdę do skutecznego działania po-
trzebne są siły, środki i cel, do którego 
się zmierza. 
Dzięki temu, że bydgoskie Centrum 
stoi na tak wysokim poziomie, jest 
znane w całej Polsce. 
To prawda. Codziennie otrzymuję telefo-
ny od ludzi z całej Polski. My prowadzi-
my skojarzone leczenie nowotworów, 
gdzie najpierw się myśli, z czym mamy 
do czynienia i dopiero potem się leczy. 
Leczenie stosujemy w oparciu o standar-
dy. Wyniki leczenia w naszym ośrodku, 
które badamy po pięciu latach, są lepsze 
niż innych. Badamy chorych z lat 2002-
2003 i okazuje się, że przeżycia chorych 
operowanych u nas na raka jelita grube-
go są bliskie 70%, czyli takie – a nawet 
trochę lepsze – jak dobre wyniki poda-
wane na zachodzie. 

 

Dziękuję za rozmowę 
Rozmawiała Adrianna Sulska 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 

Rok 1960. Wprowadzenie do kościoła obrazu MB Częstochowskiej. 
W szatach liturgicznych: ks. Filarski i ks. prob. Aszyk. 
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Twoje pierwsze, pełne uczestnictwo we Mszy Świętej 

C zy wiesz jakie masz wielkie szczę-
ście? Będziesz mógł przyjmować 

Pana Jezusa do swojego serca! 
Sam Pan Jezus zamieszka w tobie! 
 To największe szczęście, ale i 
ważne zadanie dla ciebie. Do Komunii 
Świętej musisz się starannie przygoto-
wać. 
 Chodząc na lekcje religii dowie-
działeś się już wiele o życiu Pana Jezu-
sa, o przykazaniach, o tym, co jest dobre 
a co złe. Przygotowaniem do Komunii 
Świętej jest teraz spowiedź. 
 Po spowiedzi twoje serce jest już 
czyste i gotowe na przyjęcie Pana Jezu-
sa. Pamiętaj, aby nie skrzywdzić już Pa-
na Jezusa i nie popełnić żadnego grze-
chu. 
 Dzień I Komunii Świętej jest wiel-
kim świętem. 
 Z pewnością widzisz, że mama i 
tata są zabiegani i bardzo szczęśliwi. Oni 
zajmują się przygotowaniami, a ty cały 
czas zajmuj się własnym sercem. Często 
rozmawiaj z Panem Jezusem w modli-
twie. 
Co to jest Komunia Święta? 
Komunia Święta, zwana również Eucha-
rystią, została ustanowiona przez Pana 
Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy. 
Wziął wtedy chleb i, dzieląc go, rozdał 
swoim uczniom mówiąc: Bierzcie i jedz-
cie z tego wszyscy, to jest bowiem Ciało 
moje, które za was będzie wydane. 
Komunia Święta jest więc przyjęciem, do 
swojego serca, prawdziwego Jezusa 
Chrystusa pod postacią chleba, czyli 
białego opłatka. 
Jak przyjmiesz Komunię Świętą? 
Kapłan poda ci na język biały opłatek. 
Nie gryź go, poczekaj chwilkę i postaraj 
się go połknąć. Kapłan, podając ci Pana 
Jezusa, powie: Ciało Chrystusa. Ty od-
powiedz: Amen. 
Kto może przyjąć Komunię Świętą? 
Każdy człowiek ochrzczony, który nie ma 
grzechu ciężkiego. Jeśli ma taki grzech, 
powinien najpierw przystąpić do spowie-
dzi. 

Historia nabożeństw majowych 
 
 Maj to chyba najpiękniejszy mie-
siąc w roku. W Kościele to okres szcze-
gólnie poświęcony czci Matce Bożej. 
Przez cały miesiąc wieczorami groma-
dzimy się na nabożeństwach w kaplicz-
kach, kościołach, grotach i przy przy-
drożnych figurach. Centralną częścią 
tego nabożeństwa jest Litania Loretań-
ska. Warto byłoby przyjrzeć się historii 
„majówek”, które tak bardzo wpisały się 
w nasz polski krajobraz. 
 Początków nabożeństw majo-
wych należy szukać w pieśniach sławią-
cych Maryję Pannę, zna-
nych na Wschodzie już 
w V w. Na Zachodzie 
poświęcenie majowego 
miesiąca Matce Bożej 
pojawiło się dopiero na 
przełomie XIII i XIV w., 
dzięki hiszpańskiemu 
królowi Alfonsowi X. 
Zachęcał on, by wieczo-
rami gromadzić się na 
wspólnej modlitwie przed 
figurami Bożej Rodziciel-
ki. 
 N a b o ż e ń s t w o 
majowe bardzo szybko 
stało się popularne w 
całej chrześcijańskiej 
Europie. Jeden z misty-
ków nadreńskich, domi-
nikanin bł. Henryk Suzo, 
w swoich tekstach wspo-
mina, że jeszcze jako 
dziecko w maju zbierał 
na łąkach kwiaty i zano-
sił je Maryi. W XVI w. 
upowszechnieniu nabo-
żeństwa sprzyjał wynala-
zek druku. Po raz pierwszy maj został 
nazwany miesiącem Maryi w wydanej w 
1549 r. w Niemczech książeczce „Maj 
duchowy”, która była odpowiedzią na 
Reformację. 
 Wiemy także, że św. Filip Nere-
usz gromadził dzieci przy figurach i obra-
zach Matki Bożej, zachęcał do śpiewu 
pieśni, zbierał kwiaty i zachęcał do skła-
dania ku Jej czci kwiatów, duchowych 
ofiar i wyrzeczeń. Nowicjusze dominikań-
scy we Fiesole (w latach 1677-1709) w 
maju gromadzili się przed wizerunkiem 
Najświętszej Maryi i czcili ją muzyką, 
śpiewem i składaniem duchowych wy-
rzeczeń. Jednakże za autora właściwych 
nabożeństw majowych historycznie uwa-
ża się jezuitę, o. Ansolani (1713). On to, 
w kaplicy królewskiej w Neapolu, co-

dziennie w maju urządzał koncert pieśni 
ku czci Bożej Matki, który kończył się 
błogosławieństwem Najświętszym Sa-
kramentem. 
 Za największego orędownika 
nabożeństw majowych uważa się jezuitę, 
o. Muzzarelli, który w 1787 roku wydał 
broszurkę, w której propagował nabo-
żeństwo majowe. Co więcej, rozesłał ją 
do wszystkich biskupów Italii. Sam w 
Rzymie wprowadził to nabożeństwo w 
słynnym kościele zakonu Al Gesu, mimo 
że zakon wtedy formalnie już nie istniał, 
zniesiony przez papieża Klemensa XIV 
w roku 1773. Odprawiał on również na-
bożeństwo majowe w Paryżu, gdzie to-
warzyszył papieżowi Piusowi VII w po-
dróży na koronację Napoleona Bonapar-
te. W późniejszym czasie papież Pius VII 
obdarzył te nabożeństwa odpustami. 
Dalsze odpusty do nabożeństwa majo-
wego – na które składa się Litania Lore-
tańska do Najświętszej Maryi Panny, 
nauka kapłana oraz błogosławieństwo 
Najświętszym Sakramentem – przypisał, 
w 1859 roku, papież bł. Pius IX. 

 W Polsce pierwsze nabożeństwo 
majowe wprowadzili jezuici w Tarnopolu 
(1838), misjonarze w Warszawie w ko-
ściele Św. Krzyża w roku (1852), ksiądz 
Golian w Krakowie (w 1856) i we Wło-
cławku biskup Marszewski (1859). W 
tym samym czasie cześć Królowej maja 
szerzył w Galicji poezją o. jezuita Karol 
Antoniewicz (+ 1852). Ks. Wincenty Bu-
czyński (jezuita) wydał we Lwowie pierw-
szą książeczkę o nabożeństwach majo-
wych (1839). W dziesięć lat potem po-
dobną broszurę wydano we Wrocławiu w 
roku 1850. Wydał ją ks. Aleksander Jeło-
wicki, zmartwychwstaniec. W połowie 
XIX wieku nabożeństwo majowe przyjęło 
się we wszystkich prawie krajach. 

 

Ks. Dariusz 



Głos Świętego Mikołaja Nr 4 (128) 7 

Psalm 23 
„Pan jest moim pasterzem: 
niczego mi nie braknie, 
Pozwala mi leżeć 
na zielonych pastwiskach. 
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę 
odpocząć: orzeźwia moją duszę. 
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 
przez wzgląd na swoje imię. 
Chociażbym przechodził przez ciemną 
dolinę, zła się nie ulęknę, 
bo Ty jesteś ze mną. 
Kij Twój i laska pasterska 
są moją pociechą. 
Stół dla mnie zastawiasz 
na oczach mych wrogów; 
namaszczasz mi głowę olejkiem; 
kielich mój pełny po brzegi. 
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną 
przez wszystkie dni życia 
i zamieszkam w domu Pana 
po najdłuższe czasy.” 

 

U czy się dobrze, jest człowiekiem 
otwartym i pogodnym, ale nieraz już 

spotkał się z wyśmianiem i drwiną doty-
czącą kroczenia drogą wiary za Jezu-
sem. Na pytanie, skąd ma tyle siły, aby 
się nie załamać, nie poddać, odpowiada: 
Pan mym Pasterzem, nie brak mi nicze-
go. Wierzy w Jezusa, chce iść Jego dro-
gą nie dlatego, że musi, ale dlatego, że 
odkrył sens spotkania z Bogiem. 
 Chrystus zmartwychwstał i – 
wbrew wszelkim ludzkim pozorom, mnie-
maniom i zamierzeniom – okazał się 
zwycięski. Jest zwycięskim Pasterzem, 
Tym, który prowadzi. Moje odwoływanie 
się do Chrystusa ma sens o tyle, o ile 
widzę Go jako zwycięskiego Pasterza, 
Stróża mojej duszy. Właśnie taki Chry-
stus mnie interesuje. Nie Chrystus jakiejś 
zamierzchłej historii, ale Ten, który jest 
ze mną związany na ten dwojaki sposób. 
Jest Pasterzem prowadzącym mnie tam, 
gdzie idę i bardzo pragnę dojść, właśnie 
do tych niebieskich radości. One mnie 
interesują o wiele bardziej, niż wszystkie 
inne wartości tego świata, w którym przy-
chodzi mi żyć. Nie dlatego, żebym je 
lekceważył, należy je bowiem cenić i 
odpowiednio ich używać, ale radość 
przebywania z Chrystusem przebija zde-
cydowanie te wszystkie światowe warto-
ści, i dlatego bardzo konsekwentnie tam 
dążę. 
 Bez przewodnika nie jesteśmy w 
stanie, za żadne skarby, przejść przez 
ten świat, swoistą dżunglę, trudną do 
poznania, a jeszcze trudniejszą do zro-
zumienia, i dotrzeć do nieba, które jest 

celem naszego ziemskiego wędrowania. 
Owo wędrowanie w tym kierunku stano-
wi o sensie naszego doczesnego byto-
wania. Oczywiście, że możemy próbo-
wać obyć się bez przewodnika, ale wów-
czas sami z góry skazujemy się na nie-
powodzenie, klęskę, a nawet śmierć. Pół 
biedy, jeśli byłaby to tylko śmierć fizycz-
na. Ale rzecz idzie o śmierć duchową i to 
nieodwracalną, wieczną. Jezus, w duchu 
odpowiedzialności za nas, przypomina 
zatem, że życie doczesne dla tego, kto 
obywa się z rozmysłem bez przewodni-
ka, może okazać się nie drogą do domu 
Ojca z nieba, lecz donikąd. Dlatego Je-
zus mówi: Ja jestem dobrym pasterzem. 

 Warto, aby każdy z nas zadał 
sobie pytanie, czy potrafi świadczyć o 
Jezusie, czy nie wstydzi się tego, że 
wierzy. 
 Świadczenie o Bogu nie jest dzi-
siaj łatwe, zwłaszcza że świat bardziej 
chce, abyśmy ciągle się bawili i korzysta-
li z wygód, przyjemności, aniżeli stawiali 
sobie wymagania. Wielu z nas przyznaje 
się do Boga wtedy, gdy czegoś potrze-
buje. Wielu wstydzi się przyznać w kla-
sie, że jest ministrantem czy lektorem, że 
należy do scholi, chodzi na oazę czy 
przynależy do jakiejś innej grupy para-
fialnej. Dlaczego? Po prostu brak nam 
odwagi. A Pan Jezus wyraźnie mówi, do 
każdego z nas, abyśmy się nie lękali, 
abyśmy szli drogą, którą On wyznacza, 
abyśmy szli bramą, którą On sam jest. 
Warto, aby to życie wygrać i być szczę-
śliwym na zawsze. 
 Co jest warunkiem dawania świa-
dectwa o Jezusie? Święty Piotr nam 
podpowiada: nawrócenie i życie sakra-
mentalne. Nawrócenie prawdziwe, które 

z pomocą łaski Bożej dokonuje się w 
sercu człowieka. Człowiek pragnie zmie-
nić swoje dotychczasowe życie na lep-
sze, ze świadomością, że ta praca nad 
sobą to ciągłe wchodzenie na górę. Mi-
mo wysiłku, warto. Myślę, że każdy z nas 
doświadczył działania łaski Bożej, kiedy 
po dobrze przeżytym sakramencie poku-
ty i pojednania poczuł „ulgę”. Doświad-
czył działania Boga w swoim sercu. Na-
wrócenie daje każdemu z nas łaskę i siłę 
do tego, aby być świadkiem Pana Jezu-
sa tak jak św. Piotr, tak jak wszyscy, 
którzy żyją w stanie łaski uświęcającej. 
Człowiek wówczas wie, że może prze-
trwać wszystko: i smutki, i radości. 
 Świadek Jezusa jest wezwany do 
kroczenia drogą, na której przechodzi się 
przez ciasną bramę. Jezus stawia przed 
nami konkretne wymagania, chce, aby 
każdy z nas był szczęśliwy. Aby to osią-
gnąć, należy przestrzegać dekalogu i 
przykazania miłości, wejść na drogę, 
którą proponuje nam Jezus. 
 Najtrudniej jest świadczyć wśród 
najbliższych. Niejednokrotnie nasza po-
stawa może innym pomóc. Jeżeli jedna 
osoba odmówi, na przykład, zapalenia 
papierosa czy wypicia alkoholu, daje siłę 
tym słabszym, którzy się wstydzą czy 
boją wyśmiania ze strony koleżanek czy 
kolegów. 
 Przyznanie się do wiary w Boga 
sprawdza się też w prostych sytuacjach: 
idąc ulicą i widząc przechodzącą siostrę 
zakonną czy księdza, nie wstydzę się 
pochwalić Boga; przejeżdżam koło ko-
ścioła i czynię znak krzyża. Zawsze je-
stem podbudowany, kiedy rano mło-
dzież, zanim dojdzie do szkoły, wstępuje 
najpierw do kościoła pokłonić się Jezu-
sowi. To wyraz ich autentycznej wiary. 
Czynią tak, bo chcą, a nie że muszą. To 
po prostu ich świadectwo. 
 W tym właśnie mamy wzrastać z 
dnia na dzień, w takim poznawaniu Chry-
stusa, w takim realizowaniu swojego 
życia. Żadna ludzka siła nie jest zdolna 
tego zrealizować. I w tym kontekście 
odkrywamy sens coniedzielnej Euchary-
stii. Przyjmując zwycięskiego Pasterza i 
Stróża mojej duszy, otwieram się na 
Ducha Świętego i wtedy mogę to realizo-
wać. Oczywiście, że nie bez trudu, bo 
On jest we mnie, bo we mnie bije Jego 
serce. Jego myśl jest we mnie i ona 
sprawia, że moje życie staje się zupełnie 
inne. Obecny czas staje się okazją, aby 
to szczęście chrześcijańskiego życia 
odkryć, szczęście, które przez trud prze-
bija się do zwycięstwa, przez śmierć 
idzie do zmartwychwstania, a przez cier-
pienie do życia. 
 

ks. Edward 

KTO JEST 
MOIM PASTERZEM... 
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Bydgoszcz 2009 r. 
 

Zapobieganie zatruciom pokarmowym 
 

 Zbliża się okres organizowania uroczystości rodzinnych związanych z I Komunią Świętą. Niestety, niektóre z 
nich mogą się skończyć przykrymi skutkami zdrowotnymi w postaci zatruć pokarmowych objawiających się dolegli-
wościami żołądkowo-jelitowymi, tj. bólami brzucha, wymiotami, nudnościami, biegunką i podwyższoną temperaturą 
ciała. 
 Dzięki dotychczasowej współpracy nie odnotowano w ubiegłym roku żadnego zatrucia zbiorowego, w tym 
okresie, po przyjęciach zorganizowanych zarówno w domach, jak i w restauracjach. 
 Obecnie często zlecamy przygotowanie imprez różnego rodzaju firmom cateringowym. W takim przypadku 
sprawdzajmy czy firmy posiadają właściwe warunki sanitarno-higieniczne do tego typu działalności co powinno być 
potwierdzone stosownymi dokumentami, wydanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Byd-
goszczy. Najczęstszą przyczyną zatruć pokarmowych są pałeczki Salmonella, głównie po spożyciu potraw z użyciem 
jaj (np.: ciasta kremowe, desery itp.) oraz rozdrobnione przetwory mięsne (np.: galaretki, befsztyk tatarski, kotlety 
mielone). 
  
Aby zapobiec zachorowaniom należy: 
 

• myć dokładnie ręce po wyjściu z ubikacji, przed przygotowaniem potraw i po zakończeniu prac kuchennych, 
• utrzymywać w czystości kuchnię, naczynia i sprzęt kuchenny, zwłaszcza blaty stołów, deski kuchenne i noże. 

Po obróbce mięsa surowego i drobiu deski i noże należy dokładnie umyć, wyparzyć i osuszyć. Pamiętajmy, że 
ulubionym siedliskiem bakterii są wilgotne zmywaki, gąbki i ręczniki kuchenne wielokrotnego użycia, 

• całkowicie rozmrozić drób, mięso, ryby przed przystąpieniem do obróbki termicznej (smażenia, duszenia, goto-
wania, pieczenia), 

• jak najszybciej schłodzić potrawy po obróbce termicznej, przed schowaniem ich do lodówki (w zimnej wodzie, 
z dodatkiem lodu w zlewozmywaku), 

• nie dopuszczać do ponownego zamrożenia surowej żywności już raz rozmrożonej, 
• przestrzegać segregacji produktów w urządzeniach chłodniczych tak aby jaja, surowy drób i mięso nie stykały 

się z produktami do bezpośredniego spożycia, 
• przed użyciem surowych jaj sparzyć je zanurzając we wrzątku na 10 sekund. Polewanie jaj gorącą wodą na tale-

rzyku w zlewozmywaku nie jest zabiegiem skutecznym. 
 
 Innym, także częstym czynnikiem etiologicznym, powodującym zatrucia pokarmowe jest enterotoksyna gron-
kowcowa, wytwarzana przez bakterie gronkowca złocistego. Zakażenie żywności gronkowcem najczęściej spowodo-
wane jest wtórnie poprzez osoby chore (kaszlące, zakatarzone lub z ropnymi zakażeniami skóry) albo będące nosicie-
lami tej bakterii, nie przestrzegające podstawowych zasad higieny podczas przygotowywania potraw. 
 Należy podkreślić, że istotnymi czynnikami zapobiegającymi wszystkim zatruciom pokarmowym są właściwe 
warunki przechowywania produktów łatwo psujących się w miejscach sprzedaży. 
 Unikajmy kupowania jogurtów i innych przetworów mlecznych, ryb, kiełbas i wędlin krótkotrwałych 
(pasztetowa, metka, salceson) itp. wystawionych poza lady chłodnicze. Zaleca się również przenoszenie tych produk-
tów w torbach termoizolacyjnych. 
 
 

Opracowały: 
Jadwiga Kloska, Ewa Chrzanowska 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Bydgoszczy 

PAŃSTWOWY 
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY 

W BYDGOSZCZY 
 
85-079 Bydgoszcz, ul. T. Kościuszki 27                               e-mail: ppis@ppis.bydgoszcz.pl 
  tel./fax. 052-515-40-20; 666-030-653                                          www.ppis.bydgoszcz.pl 
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 „Rugby to nie tylko dyscyplina 
sportowa. Jest to styl życia oparty na 
dążeniu do wszechstronnego rozwoju 
fizycznego i umysłowego. Rugbysta to 
skończony atleta. Rugbysta powinien 
posiadać doskonałą wytrzymałość, siłę, 
szybkość, koordynację ruchową, zwin-
ność, skoczność, a więc wszystkie cechy 
motoryczne i ich pochodne. Wszystko to 
daje rugby, czyli sport, który doskonale 
rozwija wszystkie cechy fizyczne, moto-
ryczne i sprawnościowe oraz uczy życia 
w grupie” – tak o rugby potrafił opowia-
dać godzinami główny założyciel klubu 
Leszek Komoń, który zamiłowanie do 
jajowatego sportu wyniósł z okresu kilku-
letniego pobytu we Francji. 
 Te słowa stały się inspiracją dla 
Leszka Komonia do stworzenia pierw-
szej drużyny rugby w Bydgoszczy. Po 
powrocie do kraju ukończył Akademię 
Wychowania Fizycznego i podjął pracę 
jako nauczyciel wychowania fizycznego 
w Zespole Szkół nr 20. To w tej niewiel-
kiej szkole, mieszczącej się przy ulicy 
Sielskiej, znalazła się garstka uczniów, 
która dała się namówić na spróbowanie 
swoich sił w czymś zupełnie nowym. 
 Cała historia z początku może się 
wydawać pasmem uporządkowanych i 
przemyślanych przez trenera Komonia 
działań, nakierowanych na realizację 
wytyczonego życiowego celu. Nic bar-
dziej mylnego. Sam początek był dość 
przypadkowy. Wszystko zaczęło się pod 
koniec 2001 roku, kiedy pewnego dnia, 
podczas zajęć wychowania fizycznego, 
związaliśmy szarfą sflaczałą futbolówkę i 
zaczęliśmy grać w rugby. 
 Dzisiaj – kilka lat później – za-
wodnicy, którzy razem z trenerem two-
rzyli historię bydgoskiej Alfy, zgodnie 
przyznają, że rugby dawało alternatywę 
dla znudzonych ciągłą grą w piłkę nożną 
uczniów. Stawało się to odskocznią od 
preferowanych w tamtym okresie dyscy-
plin sportowych, takich jak piłka nożna, 
koszykówka czy lekkoatletyka. 
 Był to jeden z głównych powo-
dów, dla których pomysł ten od razu się 
wszystkim spodobał. Od tego momentu 
zaczęły się regularne treningi, które trwa-
ją nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. 
W ten oto sposób w głowie Leszka zro-
dziła się myśl, że to właśnie z tej grupy 
młodych ludzi można stworzyć to, o 
czym od zawsze marzył. Cel, jakim było 
powołanie sekcji rugby przy Uczniow-
skim Klubie Sportowym, ziścił się rok 
później, 13 lutego 2002 r. 
 Fakt tworzenia czegoś z nicości 
wydawać się mógł dla wielu nierealnym 
pomysłem, porywaniem się z motyką na 
słońce. Jednak – jak pokazał czas – uda-

ło się: szczere chęci, zaangażowanie i 
pasja, z jaką tworzone były zalążki struk-
tury organizacyjnej klubu i pobudzany 
małymi krokami rozwój – były silniejsze 
od przeszkód, jakie czekają na pionierów 
innowacji. 
 Zapał twórców i pomoc finansowa 
miasta były kluczowymi elementami wyj-
ściowymi, które z czasem przerodziły się 
w sukcesy i pasmo znaczących zwy-
cięstw bydgoskiej drużyny na arenie 
polskiego rugby od początku istnienia aż 
po dzień dzisiejszy. 

 Z perspektywy czasu miło jest 
sięgnąć wstecz do swoich wspomnień i 
móc powiedzieć, że to dzięki tym mło-
dym ludziom, z rugbowej mapy Polski 
zniknął czarny punkt, który symbolizo-
wał, przez lata, brak odważnych ludzi do 
tworzenia drużyny reprezentującej tą 
twardą dyscyplinę sportu. 
 Dla osób, które chciałyby spróbo-
wać w podobny sposób swoich sił na 

boiskach rugby, głównym motywem 
przewodnim powinny być słowa, które 
stały się kanonem wartości dla rozwoju 
rugby w Polsce: „Treningi mają wyrobić u 
młodych zawodników takie cechy cha-
rakteru, jak: dyscyplinę, odwagę, ambi-
cję, wytrwałość, wolę walki, odporność 
na stres oraz szacunek dla rywala. Po-
nadto treningi pomagają podnieść 
sprawność motoryczną i osiągnąć wyż-
sze wyniki sportowe, a przede wszystkim 
umożliwiają młodzieży z głodem ruchu 
sportowe zaspokojenie swoich potrzeb. 
Zorganizowanie wolnego czasu i możli-
wość wyżycia się podczas treningów i 
zawodów z pewnością mogą być dla 
młodzieży alternatywą dla alkoholu i nar-
kotyków”. 
 Zapraszamy każdego, bo rugby 
to sport dla wszystkich! 
 

 Więcej informacji można uzyskać 
pod następującymi numerami telefonów: 
Leszek Komoń 502-642-965, 
Kamil Dąbrowski 694-835-946. 

 
Kamil Dąbrowski 

Wiceprezes Klubu 
Alfa Rugby Bydgoszcz 

 

Fot. Maciej Zegarski 

Rugby 
- sport dla każdego 
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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. Majowe nabożeństwo: 

• w naszym kościele codziennie o godz. 18.00, 
• przy krzyżu na Wyszogrodzie codziennie o godz. 

18.30. 
2. Zbiórka i wydawanie odzieży we wtorki, w domu ka-

techetycznym, od godz. 17.00 do 19.00. 
3. Młodzież z naszej parafii, w ramach przygotowania do 

bierzmowania, zapraszamy o godz. 17.30 na naukę, a 
o godz. 18.00 na spowiedź: 
• w poniedziałek, 4 maja, wszystkie kl. II Gimna-

zjum nr 1, nr 3 i z pozostałych, 
• we wtorek, 5 maja, kl. III Gimnazjum nr 3, 
• we czwartek, 7 maja, kl. III Gimnazjum nr 1 i z po-

zostałych. 
4. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w każdą środę 

o godz. 18.00. 
5. W środę, 6 maja, o godz. 17.45, różaniec za zmarłych, 

których wspominamy w „zdrowaśkach rocznych”, na-
stępnie nowenna do MB Nieustającej Pomocy i Msza 
św. w intencji wymienionych zmarłych. 

6. I termin przyjęcia do I Komunii św. – 3 maja o godz. 
11.00. Wiernych, którzy mają zwyczaj przychodzić do 
kościoła na godz. 11.00, prosimy tym razem o wybra-
nie innej Mszy św. Z okazji I Komunii św.: 
• spowiedź dla dzieci w sobotę o godz. 16.30, dla ro-

dziców o godz. 17.00, 
• nabożeństwo, rozdanie pamiątek i zdjęcie – w nie-

dzielę o godz. 16.00, 
• „Biały tydzień” codziennie na Mszy św. o godz. 

18.30. 
7. II termin przyjęcia do I Komunii św. – 10 maja o 

godz. 11.00: 
• spowiedź dla dzieci w sobotę o godz. 16.30, dla ro-

dziców o godz. 17.00, 
• nabożeństwo, rozdanie pamiątek i zdjęcie w nie-

dzielę o godz. 16.00, 
• „Biały tydzień” codziennie na Mszy św. o godz. 

18.30. 
8. Nabożeństwo Fatimskie w środę, 13 maja, o godz.  

20.00. Prosimy o przyniesienie świec. 
9. W sobotę, 16 maja, dzień modlitw w intencji Ojczy-

zny i Ojca Świętego. Po wieczornej Mszy św. i Apelu 
Jasnogórskim – spotkanie Akcji Katolickiej w domu 
katechetycznym. 

10. Ks. diakon Szymon Zaporowicz otrzyma święcenia 
kapłańskie w sobotę, 16 maja, o godz. 11.00, w ko-
ściele Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie. 

Redaguje zespół: Dorota Gołda, Arleta Jagodzińska, Krystyna Karpińska, Hanna Łuczak, 
Henryk Wilk, ks. Dariusz Kozłowski, ks. Edward Wasilewski. DTP: Jerzy Rusiniak. 
Asystent kościelny: ks. kan. Roman Buliński. E–mail: parafia@mikolaj.bydgoszcz.pl 
Adres redakcji: ul. Wyzwolenia 2, 85–790 Bydgoszcz. Tel. 052–347–15–55. 
Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Mikołaja w Bydgoszczy. Nakład: 650 egz. 

Ś W I Ę T E G O 

Msza św. prymicyjna odbędzie się w naszym kościele 
w niedzielę, 24 maja, o godz. 12.30. 

11. Chorych zapraszamy na Mszę św. w sobotę, 23 maja, 
o godz. 11.00. 

12. Pielgrzymka dekanatu Bydgoszcz V do kościoła św. 
Piotra i Pawła, 29 maja. 

 
Sprawy materialne 

 
1. Do puszek, w miesiącu kwietniu, zebraliśmy 1.838 zł. 
2. Do 30 kwietnia kolejne 14 rodzin złożyło ofiarę do pu-

szek na remont organów w wysokości 1.890 zł. 
 

Zostali ochrzczeni 
 
Sebastian Marszałek, ur. 26.01.2009 r. 
Dominika Sikora, 30.10.2008 r. 
Piotr Wójcik, ur. 24.06.2008 r. 
Szymon Wiśniewski, ur. 12.02.2009 r. 
Mateusz Górski, ur. 7.02.2009 r. 
Jagoda Stańczak, ur. 2.01.2009 r. 
Oliwia Buła, ur. 12.12.2008 r. 
Alicja Wołgajew, ur. 2.07.2008 r. 
Wiktoria Woźniak, ur. 26.01.2009 r. 
Klaudia Malinowska, ur. 20.12.2008 r. 
Julia Kurzawa, ur. 9.09.2008 r. 
Adrian Horstmann, ur. 15.12.2008 r. 
Amelia Koracg, ur. 8.02.2009 r. 
 

Zawarli sakramentalny związek małżeński 
 
Mirosław Tataruch i Magdalena Makowska 
Arkadiusz Horstmann i Agnieszka Rucińska 
Radosław Kosiński i Patrycja Jezior 
Jarosław Paszek i Magdalena Gosz 
Michał Piniewski i Agnieszka Pilarska 
Maciej Lewandowski i Magdalena Ginter 
Maciej Kapsa i Angelika Bogusławska 
 

Odeszli do wieczności 
 
Jadwiga Ceglarska, lat 86, z ul. Cechowej, 
Bronisław Rafiński, l. 100, z ul. Samotnej, 
Kazimierz Woda, lat 87, z ul. Warneńczyka, 
Regina Szpunar, lat 81, z ul. Ks. Szydzika, 
Alfred Breyer, lat 56, z ul. Bydgoskiej, 
Zygmunt Spicera, lat 63, z ul. Taczaka. 
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D nia 25.04.2009 odbyło się 
czwarte coroczne sprzątanie 

wokół budynku po byłej synagodze 
w Starym Fordonie. Fundacja Kultu-
ry Yakiza, która jest właścicielem 
budynku połączyła sprzątanie z mi-
nipiknikiem oraz dyskusjami na te-
mat przyszłości budynku jak rów-
nież wystawą zdjęć synagogi. W 
spotkaniu wziął udział Wojewoda 
Kujawsko-Pomorski Rafał Bruski, 
który wręczył Prezesowi Fundacji 
Jackowi Puzinowskiemu symbo-
liczną miotłę i kielnię. Gościliśmy 
również księdza proboszcza Romana 
Bulińskiego, radnego Urzędu Miasta 
Bydgoszczy Macieja Zegarskiego, 
sympatyków z drużyny rugby Alfa, 
Stowarzyszenie Miłośników Zabyt-
ków Bunkier oraz wolontariuszy, 
mieszkańców Bydgoszczy, lokalne 
media. Dokładne relacje dotyczące 
imprezy pojawią się we wszystkich 
liczących się mediach bydgoskich, 
co pozwoli nagłośnić ideę remontu 
budynku. Podczas rozmów przedsta-
wiliśmy wizję Fundacji na temat 
przyszłości budynku po synagodze, 
w którym ma powstać ośrodek kultu-
ry, jak również rozmawialiśmy o 
programie rewitalizacji całego Stare-
go Fordonu. 
 Na razie kosztem pół miliona 
zł udało się wyremontować częścio-
wo dach. Fundusze ma przekazać 
także m.in. Urząd Marszałkowski i 
bydgoski ratusz. Na wstępny remont 
potrzeba jeszcze minimum 7 mln zł, 
a prace renowacyjne mogą potrwać 
nawet do 10 lat. 
 Jacek Puzinowski: Lokalne 
społeczeństwo ma pewien obowiązek 
w związku z tym zabytkiem i chcieli-
śmy naprawdę pokazać też, że tutaj 
lokalnie jesteśmy w stanie coś zrobić 
i się tym potem pochwalić. 
 Rafał Bruski: No jest entu-
zjazm ludzi, ale oczywiście samym 
entuzjazmem tego nie da się zrobić. 
Trzeba sporo środków, myślę, że co 
najmniej kilka albo kilkanaście mi-
lionów. 
 Maciej Zegarski: Możliwe, że 
w przyszłym roku uda nam się pozy-
skać pieniądze z fundacji Rotschilda. 
W tym celu jedziemy do Londynu na 
przełomie maja i czerwca, no a to są 
już poważne rozmowy i poważne 
środki. 
 

Jacek Puzinowski 

Wojewoda z rugbystami klubu Alfa... 

…demonstruje młyn 

Radny M. Zegarski, wojewoda R. Bruski, H. Wilk, ks. R. Buliński, Cz. Rzad-
kosz dyskutują o historii i przyszłości synagogi. 
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