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Prawda o 70. rocznicy
K

olejna rocznica rozstrzelania obywateli Fordonu pod kościołem św. Mikołaja wymagała w tym roku wyjątkowej
oprawy i szczególnego uczczenia, bowiem był to 70. jubileusz. Organizacji tej
uroczystości podjęli się, już w październiku ubiegłego roku: pan Czesław Rzadkosz, członek Miejskiego Komitetu
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
oraz Wojciech Sobolewski, sekretarz.
Zależało im na udziale kompanii honorowej i orkiestry Wojska Polskiego w tychże uroczystościach. W tym celu udali się,
15 października 2008 r., do dowódcy
Garnizonu Wojskowego i zgłosili potrzebę uroczystej oprawy wojskowej dla naszej wyjątkowej ceremonii. Tego dnia
wszystkie organizacje kombatanckie
zgłaszały potrzebę udziału wojska w
uroczystościach na cały rok 2009. Z tą
informacją przybyli do mnie, czyli do
gospodarza organizowanych uroczystości, proboszcza parafii św. Mikołaja.
Generał Zygmunt Dulenda zatwierdził - pismem z dnia 19 grudnia
2008 r. - harmonogram uroczystości.
Teraz można było przystąpić do dalszej
organizacji obchodów rocznicowych.
24 kwietnia organizatorzy zgłosili
pani Halinie Piechockiej-Lipka, dyrektorowi Wydziału Kultury UM Bydgoszcz, iż
w ramach uroczystości zostanie zaprezentowana inscenizacja historyczna.
Zostało to podchwycone przez lokalną
prasę i skrytykowane przez dziennikarzy.
Dziennikarze nie znali programu i treści
tej inscenizacji. Nie mogli jej znać, gdyż
w tym czasie nie było jeszcze pełnej jej

koncepcji. Po prostu negatywnie ocenili
to, czego nie znali. Muszę zdecydowanie
napisać, że dziennikarze odnieśli się z
dezaprobatą tylko i wyłącznie do swojej
własnej wizji inscenizacji. Zupełnie słusznie, bo wizja ta była nie do przyjęcia,
szokująca, bez wyczucia miejsca i dramatycznej chwili.
Natomiast naprawdę inscenizację
zaplanowano tak: lektor, jeden ze znanych aktorów, w relacji słownej miał
przedstawić zebranym obraz tamtych
wydarzeń, „namalować” słowem owe
dramatyczne popołudnie 2 października
1939 r. W momencie, gdy wypowiadałby
słowa: „Padły strzały”, w oddali miała być
oddana salwa. W tym czasie 8 postaci,
ubranych w białe szaty i trzymających w
rękach świece, przeszłoby zza kościoła
do świątyni. Towarzyszyłyby temu głębokie słowa o życiu, ofierze i poświęceniu,
zaczerpnięte z Ewangelii.
Reakcją na inscenizację historyczną, podkreślam - przedstawioną w
wizji dziennikarzy, było pismo dowódcy
Pomorskiego Okręgu Wojskowego, z
dnia 28 sierpnia br., wycofujące orkiestrę
i kompanię honorową z naszej uroczystości.
Potrzeba było wielu starań, rozmów i cierpliwości pana Czesława Rzadkosza, aby przywrócić kompanię i orkiestrę wojskową.
W imieniu Miejskiego Komitetu
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
dalszą organizacją zajęli się: pan Cz.
Rzadkosz i pan W. Sobolewski. Powiadomili oni Policję i Straż Miejską w celu

zabezpieczenia uroczystości, wykonali i
wysłali zaproszenia do licznych gości,
zorganizowali pomoc harcerzy (pełnili oni
wartę przed tablicą pamiątkową i na
cmentarzu), zadbali o poczęstunek dla
pocztów sztandarowych i zaproszonych
gości, zajęli się oflagowaniem rynku, a
także zorganizowaniem wieńców i kwiatów.
Przemówienia zostały oparte na
historycznych opracowaniach pana Henryka Wilka.
Pomimo trudności, a także mimo
pojawienia się nowego organizatora
(zjawił się u mnie 7 dni przed obchodami
rocznicy) i związanych z tym pewnych
dezinformacji w prasie i TV, obchody
przebiegły godnie. Była uroczysta Msza
św., którą odprawił ks. dr Lech Bilicki,
Kanclerz Kurii Bydgoskiej, w koncelebrze
z proboszczem parafii św. Jana, ks. Andrzejem Jasińskim, i miejscowym duszpasterzem.
Bardzo serdecznie dziękuję
ks. dr. L. Bilickiemu, Kanclerzowi Kurii
Bydgoskiej, za przyjęcie zaproszenia
i wymowne, głębokie słowa homilii. Bóg
zapłać ks. proboszczowi Andrzejowi,
sąsiadowi, za odprawienie Mszy św.
i udział w uroczystościach.
Szczególne podziękowania kieruję na ręce pana Czesława Rzadkosza za
trud, starania i determinację w organizowaniu jubileuszowych uroczystości, pomimo wielu przeszkód.
X.R.B.
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W 70. rocznicę wydarzeń na fordońskim Rynku społeczeństwo Fordonu oddało hołd ośmiu zamordowanym mieszkańcom tego miasta. Zapowiadane i przeprowadzone uroczystości wzbudziły wyjątkowo duże zainteresowanie, w relacjach
których nie ustrzeżono się błędów faktograficznych.
Fakty są takie: mieszkańcy Fordonu, wybrani przez funkcjonariuszy miejscowego Selbstschutzu, powiadomieni zostali o
nakazie stawienia się, bądź zostali przywiezieni do magistratu fordońskiego, znajdującego się przy ul. Jagiellońskiej
(dzisiaj Sikorskiego). Następnie odprowadzono ich do aresztu miejskiego przy ul. Szpitalnej (dzisiaj Pielęgniarska), a nie,
jak donosiła prasa, do Zakładu Karnego przy Rynku, który w
tym czasie był zamknięty z powodu remontu. Uszkodzenia
zakładu nastąpiły w wyniku bombardowania miasta w dniu 2
września 1939 r. Zakład ten z wydarzeniami 2 października
1939 r. nie ma nic wspólnego. Po południu 2.10.1939 r.
ośmiu niewinnych i powszechnie szanowanych obywateli
Fordonu, pod strażą żołnierzy Wehrmachtu, przyprowadzono
przed ścianę frontową kościoła św. Mikołaja i rozstrzelano.

zia
ul. Ko
ąd
Zarzjski
e
i
M
ska
lloń
agie
J
.
l
u

Więzienie
karne
a
nad
me
Pro

4

Rozmowa z księdzem Aleksandrem Dziadowiczem z diecezji pelplińskiej, który przyjął święcenia
kapłańskie 8 czerwca 2003 r.
w Pelplinie.
Skąd Ksiądz pochodzi?
Pochodzę z okolic Bydgoszczy. Moja rodzinna parafia, w czasie mojej
inicjacji chrześcijańskiej, należała do
diecezji chełmińskiej. Gdy szedłem
do seminarium, znajdowała się na
granicy diecezji pelplińskiej, a już
po moich święceniach kapłańskich

stała się centrum jednego z dekanatów nowo powstałej diecezji bydgoskiej. Szkoły, z którymi związało się
moje dzieciństwo i czas dorastania,
to: podstawowa, w Osielsku i średnia – Liceum Handlowo-Kupieckie,
już w samej Bydgoszczy. To miasto
dość wyraźnie zaznaczyło się w moim życiu.
Jest, zatem, Ksiądz rodowitym
Kujawiakiem?
Tak, tak, Kujawiakiem; ale dopiero
w seminarium uświadomiłem sobie,
jak ważne jest przywiązanie do regionu. W środowisku, w którym
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większość to Kaszubi lub Kociewiacy, Kujawiacy muszą trzymać się
razem, do tego stopnia, że
„ziomkami” byli dla siebie ludzie
pochodzący z Bydgoszczy, Osielska
czy Koronowa.
Jak wyglądała droga do kapłaństwa?
Wiodła ona przez parafię Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy. Na jej terenie znajduje się liceum, do którego uczęszczałem. W
trzeciej klasie szkoły średniej chcia-

łem się wypisać z lekcji religii, z
różnych powodów. Dobrze, że tego
nie zrobiłem. W tym rozeznawaniu
drogi na pierwszym miejscu postawiłbym środowisko rodzinne. Rodzice i brat stworzyli w domu klimat
sprzyjający odkryciu powołania i
wzrastania w nim.
Czas seminarium zweryfikował idee
składającego dokumenty osiemnastolatka, bez większych planów, bez
głębszego rozeznania, co będę robił
po święceniach, jakie są moje charyzmaty. Sześcioletnia formacja przebiegała na 4 poziomach: ludzkim,
duszpasterskim, duchowym i inte-
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lektualnym. Starałem się przyłożyć
do każdego z nich, żeby podjęcie
ostatecznej decyzji i prośba, którą
kandydat do święceń pisze do biskupa, była świadoma. Kilka ważnych
wydarzeń na V i VI roku dopełniły
czary: w czerwcu 2003 roku wiedziałem, czym jest kapłaństwo Chrystusa, o które proszę. W mojej decyzji opierałem się też na opinii formatorów. Nie wiedziałem, jednak, co
mnie czeka w kapłańskim życiu.
Rzeczywistość odkryła rąbka tajemnicy już pół roku po święceniach:
wysłano mnie na studia za granicę.
Krótki czas, spędzony w realiach
parafialnych, mógłby nasuwać wniosek o braku doświadczenia eklezjalnego, skoro od pięciu lat jestem na
studiach. Pobyt w Starogardzie
Gdańskim, Strasbourgu i Jerozolimie
dał mi jednak możliwość zasmakować różnych form posługi: w więzieniu, szpitalu psychiatrycznym, klasztorze kontemplacyjnym sióstr benedyktynek, wspólnocie Polaków na
obczyźnie oraz życia codziennego
we wspólnocie apostolskiej Braci
Szkolnych. Mam nadzieję, że na tym
się nie skończy.
A skąd zainteresowanie biblią?
Z Łaski Bożej. Magisterium pisałem
z teologii dogmatycznej. Kierunek
studiów zaproponował ksiądz biskup. Po konsultacji z moim proboszczem, a wcześniej również wykładowcą Pisma Świętego w seminarium, odpowiedziałem w duchu zaufania: „skoro przełożeni uważają,
że podołam, to podołam”. Dzisiaj
mogę powiedzieć, że to jest wielka
łaska studiować Pismo Święte, i,
chociaż są to trudne studia, wiem, że
czerpie się z samego źródła. Cieszę
się, że właśnie to robię.
Jak znalazł się Ksiądz w Jerozolimie?
Już w czasie pierwszej rozmowy z
księdzem biskupem na temat studiów biblijnych wspomniałem o
Ècole Biblique ojców dominikanów,
bo tylko o tej szkole słyszałem dotychczas. Odpowiedź była wstrzemięźliwa, ale pozytywna: „teraz
jeszcze nie, bo tam jest niebezpiecznie”. Na ów czas tylko głośno myślałem, a może trzeba by powiedzieć
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Jerozolima

„marzyłem” o Jerozolimie. Wiedziałem, że koledzy, studiujący w Rzymie w Instytucie Biblijnym, mieli
możliwość wyjazdu do Ziemi Świętej, na jeden semestr lub na intensywny miesięczny pobyt związany z
poznaniem Ziemi Świętej i jej miejsc

archeologicznych. Taki był pierwszy
zamysł, i nigdy nie myślałem, że
dane mi będzie mieszkać tam aż dwa
lata, zaledwie kilkaset metrów od
Bazyliki Bożego Grobu. Trzy i pół
roku minęło od tamtego spotkania w
domu biskupim, czas nauki na uniwersytecie i pracy w diecezji Alzacja. Wraz z uzyskaniem dyplomu
pozwalającego na rozpoczęcie studiów doktoranckich, wróciła myśl o
nauce w Jerozolimie (w międzyczasie byłem tam dwukrotnie). Zapytałem księdza biskupa, czy w ramach
studiów doktoranckich nie mógłbym
pojechać na rok do Jerozolimy, aby
uzupełnić znajomość topografii całej
Ziemi Świętej, topografii Jerozolimy, geografii biblijnej, historii biblijnej i oczywiście języków: greckiego i hebrajskiego. Wtedy już my-

ślałem o innej szkole, Studium Biblicum, prowadzonej przez ojców franciszkanów (SBF). Ksiądz biskup
zgodził się od razu. Po roku miałem
wrócić do Strasbourga i kontynuować studia doktoranckie. Już w
trakcie tego roku w Ziemi Świętej
okazało się, że byłaby możliwość
przedłużenia mojego pobytu o kolejny rok i zakończenia go dyplomem,
który wpisywałby się wraz z pracą
końcową w tematykę rozpoczętej już
pracy doktorskiej.

Jak to się stało, że Ksiądz trafił do
Fordonu?
Dzięki łasce i Opatrzności Bożej.
Moi rodzice tutaj mieszkają. Dom
rodzinny jest tam, gdzie oni. Podczas
studiów nie jestem „związany” duszpastersko z żadną wspólnotą. Jedyny
mój związek z parafią jest właśnie
taki, gdy przyjeżdżam na wakacje –
umiłowany Fordon – parafia św. Mikołaja...
Przybywa Ksiądz do nas w 70-tą
rocznicę śmierci księdza Szumana,
przywiezionego tutaj ze Starogardu i zamordowanego pod murami
kościoła.
Nie śmiałbym mówić, że idę jego
krokami..., ale cieszę się, że ksiądz

Szuman był związany z parafią św.
Wojciecha – dziś największą parafią
w Starogardzie Gdańskim. Ja byłem
wikariuszem parafii Najświętszego
Serca Pana Jezusa, bardzo świątobliwej, ale, jednak, oddalonej od centrum miasta.
Z parafią św. Mikołaja są związane
też inne osoby, ważne w moim życiu, powiedzmy „współcześnie”,
między innymi: ks. prof. Franciszek
Drączkowski, który był moim wykładowcą w seminarium; ks. dr hab.
Jerzy Buxakowski – wykładowca i
promotor mojej pracy magisterskiej;
ks. infułat Stanisław Grunt – ekonom diecezji pelplińskiej, z którą
jestem sercem i duchem związany.
Historia zobowiązuje... Poprzez te
osobistości i wielką życzliwość
obecnego proboszcza, księdza Romana Bulińskiego, mimo że jestem
tu od krótkiego czasu, czuję się
związany z tą parafią. Swoją drogą,
to było bardzo miłe, gdy ksiądz Proboszcz pewnego dnia powiedział o
mnie: „nasz parafianin”.
Rozmawiał
Tomasz Rusiniak
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Zazdrość
- grzech który niszczy przyjaźń

S

ześć osób znalazło się przypadkowo w czasie lodowatej nocy
na bezludnej wyspie. Każda trzymała kawałek drewna w ręce. Nie było
innego drzewa na wyspie zagubionej
w mgłach Morza Północnego. Pośrodku powoli zamierał mały ogienek z powodu braku opału. Zimno
stawało się coraz bardziej dotkliwe.
Pierwszą osobą była kobieta, ale
błysk płomienia oświecił twarz imigranta o ciemnej skórze. Kobieta go
zauważyła. Zacisnęła rękę wokół
swego kawałka drewna.

– Dlaczego miałabym zużyć swoje
drewno, by ogrzać jakiegoś próżniaka, który przyszedł kraść chleb
i pracę?
Człowiek, który stał przy niej, zauważył kogoś, kto nie należał do
jego partii.
– Nigdy, przenigdy nie zmarnuję
swego pięknego kawałka drewna dla
przeciwnika politycznego.
Trzecia osoba była ubrana
nędznie i otulała się brudną marynarką, ukrywając swój kawałek drewna.
Jej sąsiad był z pewnością bogaty.
Dlaczego miałaby zużyć swoją gałąź
dla leniwego bogacza? Bogacz sie-

dział myśląc o swych dobrach,
o dwóch domach, o czterech autach
i o wysokim koncie w banku. Baterie
jego telefonu komórkowego były
wyczerpane, musiał zachować swój
kawał drewna za wszelką cenę. Nie
chciał zużyć go dla tych leniów
i nieudaczników. Ciemne oblicze
imigranta wykrzywiał grymas zemsty w słabym świetle ognia, prawie
że wygasłego. Silnie zaciskał pięść
wokół swego drewna. Wiedział dobrze, że wszyscy ci biali pogardzali
nim. Nie wrzuci za nic swego drewna do tlących
się
gałęzi.
Nadszedł moment zemsty.
Ostatnim
członkiem tej
smutnej grupki
był człowiek
s k ą p y
i nieufny. Nie
czynił nigdy
niczego, co nie
zapewniłoby
mu korzyści.
Dawać tylko
temu, kto coś
daje – było
jego zasadą.
– Muszą mi
drogo zapłacić za ten kawałek drewna – myślał.
Znaleziono ich wszystkich
zamarzniętych, z kawałkami drewna
w rękach, znieruchomiałych po
śmierci. Nie umarli z powodu zimna
zewnętrznego, ale z powodu wewnętrznego lodu.
Bruno Ferrero
Czasami wystarcza promyk słońca
* * *
Kochane dzieci! Jest taki bardzo ciężki grzech, który, niestety,
bardzo często jest obecny w życiu
ludzi, może nawet w naszym życiu.
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Tym grzechem jest zazdrość! Dzisiaj
w Ewangelii słyszeliśmy, że nawet
święty Jan i inni apostołowie nie
ustrzegli się tego grzechu. Gdy zobaczyli, że ktoś – kogo nie znali – czyni cuda w imię Jezusa, zabraniali mu
tego, ponieważ nie należał do ich
grupy. I zazdrościli mu, że ma taką
moc, jak oni. Panu Jezusowi taka
postawa apostołów się nie spodobała. On nie lubi, gdy wśród ludzi pojawia się grzech zazdrości, który do
niczego dobrego nie prowadzi. Pan
Jezus wie, że zazdrość prowadzi do
katastrofy. Słyszeliśmy o tym
w opowiadaniu o rozbitkach na bezludnej wyspie. Zazdroszcząc sobie
nawzajem, doprowadzili do tego, że
wszyscy umarli z powodu zimna.
Nie tylko z powodu zimna zewnętrznego, ale - przede wszystkim z powodu wewnętrznego lodu. Taka
jest prawda, gdy człowiek w swoim
sercu dopuści grzech zazdrości, to
jego serce staje się zimne jak lód.
Zastanówmy się wspólnie, kochane
dzieci, jakie jest lekarstwo na grzech
zazdrości. Jak leczyć tę ciężką chorobę naszego serca? Tak, lekarstwem
tym jest spełnianie dobrych uczynków. Do tego zachęca nas Pan Jezus
mówiąc: Kto wam poda kubek wody
do picia... nie utraci swojej nagrody.
Kto napełni swoje serce dobrymi
uczynkami spełnionymi względem
innych ludzi, sprawi, że nie będzie
w nim już miejsca na zazdrość,
osłabnie ona także w relacjach międzyludzkich, ustępując miejsca
współpracy, a świat, w którym żyjemy, stanie się lepszy.
Gdyby bohaterowie naszego
opowiadania wrzucili swoje drewienka do ogniska, gdyby podzielili
się tym, co mieli, z innymi, to by
ocaleli... ale tak nie zrobili i zginęli.
My bądźmy mądrzejsi! Nie zazdrośćmy sobie, lecz ze sobą współpracujmy. Wypełniając w ten sposób
polecenie Pana Jezusa.
Pamiętajmy o tym, że może
również blisko nas, może w naszej
rodzinie, może w naszej wspólnocie
parafialnej, tli się ogień, który zamiera. Z pewnością trzymamy kawałki drewna w ręce. Co z nimi zrobimy? Podzielimy się z innymi? Ale
to już zależy od nas samych.
Ks. Dariusz
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„Moda na sukces”
to nie tylko telewizyjny serial

M

oda na sukces trwa. Pragniemy go po cichu, skrycie. Publicznie krytykujemy tych, co pędzą
ku niemu bez hamulców. Życzymy
sobie sukcesu oficjalnie i przy świątecznych okazjach, ale gdy ktoś go
osiągnie, traci naszą sympatię. Sukces wyczekiwany, wymarzony, wymodlony. Sukces! Czemu tak ciężko
bez niego żyć?
Zacznijmy od uwagi lingwistycznej. W języku polskim słowa:
sukces i szczęście są zdecydowanie
bardziej odświętne niż w języku angielskim. Tam w powszechny scenariusz życiowy są one jakby naturalnie wpisane. Natomiast w Polsce
mamy przekonanie, że sukces może
odnieść bardzo niewielu, w wyjątkowo sprzyjających okolicznościach. I
nawet ci, którzy go zdobyli, mówią o
nim z pewnym zażenowaniem. Można powiedzieć, że my, Polacy, jesteśmy niezwykle skromni. No po prostu nie wypada eksponować swoich
osiągnięć. Na dodatek jest to karalne
społecznie. W naszym kraju panuje
postawa zawiści. Niech się ktoś tylko wychyli, to już grozi mu odwet. I
dlatego nie warto się chwalić, pokazywać swoich zdolności i kusić tego
społecznego demona, który zaraz
zacznie nas ściągać do kociołka plotek, obmowy, zawiści. Wszystko to,
co decyduje o pozycji społecznej, a
zatem: pieniądze, władza, sława,
popularność, stanowi rywalizację o
ograniczone dobra, więc jeśli zarobimy więcej pieniędzy, to inni będą
ich mieli relatywnie mniej. Jeśli my
zrobimy karierę i otrzymamy wyższe
stanowisko, to inni się nie dostaną,
bo ich liczba jest ograniczona. Taki
sukces zawsze jest okupiony kosztami innych ludzi, nic więc dziwnego,
że oni tak wrogo patrzą na tego, co
szybko się wspina po drabinie pozycji społecznej. Poprzez ten mechanizm jesteśmy wdrażani w taki wyścigowy system. Ważne jest, by wy-

grać, ażeby byli inni, przegrani, którzy teraz nam zazdroszczą.
Dziś istnieje szczególnie silny
dyktat, by osiągnięciu tak rozumianego sukcesu poświęcać całą naszą
uwagę i kapitał umiejętności. Lecz
zawsze jest coś za coś. Jeżeli zaczynamy angażować się w tę gonitwę,
to z konieczności mniejszą wagę
przywiązujemy do drogi, na której
ludzie zawsze poszukiwali szczęścia,
a którą chrześcijaństwo nazywa
świętością. W życiu nie chodzi o to,
żeby w każdym momencie było miło, przyjemnie i bez zagrożeń. To
nierealne. Rzecz w tym, żebyśmy
mieli takie mocne wewnętrzne przekonanie, że wobec całego bagażu
trudnych i bolesnych doświadczeń
nie jesteśmy bezradni. Taki radykalny brak równowagi między pragnieniem przyjemnego, spokojnego życia a naszą duchowością może być dla
nas groźny. Może wyzwalać kolejne pokłady lęku i
agresji wynikające z rywalizacji o lepsze. Niebezpieczeństwo tkwi w tym,
iż w trakcie tej pogoni za
sukcesem zwykle nie zdobywamy tego, czego naprawdę oczekujemy. Często dochodzimy do przekonania, że nasz bilans
jest wyzerowany. Okazuje
się, iż ciągle czegoś nam
brakuje. Zatem znów od
nowa wpadamy w błędne koło.
Słowa Zmartwychwstałego
Jezusa: „Popatrzcie, to Ja Jestem”,
ukazują, że sukces ma dwie twarze.
Pierwszy sukces, najbardziej znany,
kojarzy się z szelestem banknotów,
bogactwem, sławą, popularnością.
Wiąże się z docenieniem przez innych. Ale jest też drugi sukces, wewnętrzny. Taki, w którym wysokość
poprzeczek ustawiamy sami. Ten
sukces nie jest niczym ograniczony.
Codziennie możemy odnosić go na
nowo. Zmartwychwstanie Jezusa
stanowi wezwanie, aby swojemu

życiu nadać charakter, by dążyć do
zdobycia sukcesu, który jest konsekwencją niezwykłej umiejętności
obierania w życiu celów i zadań,
które odpowiadają naszym możliwościom. Człowiek sukcesu to ten, kto
nie zgrywa bohatera, nie udaje, umie
rezygnować z rzeczy i spraw nieosiągalnych. To ten, kto nie zraża się
własnym niepowodzeniem i cieszy
się z osiągnięć innych. Te dwie postawy są najistotniejsze, bo przecież
niepowodzenie jest zawsze tymczasowe, a z osiągnięć innych my też
możemy skorzystać. Ktoś powie, iż
tak rozumiany sukces jest mało majestatyczny, nazbyt ckliwy, dość pospolity. Być może, ale jest autentyczny i w konfrontacji ze światem
przynosi nieprawdopodobne korzyści.

W miesiącu październiku powtarzajmy często prośbę do Maryi
Różańcowej: „Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy”. Przybądź
szczególnie w godzinie naszej śmierci i zaprowadź nas do swego Syna,
abyśmy mieli udział w Jego Zmartwychwstaniu, radości i pokoju
wiecznym. Tak rozumiana „moda na
sukces” sprawi, że pozostaniemy
zawsze modni dla Boga i Jego Królestwa, a w przyszłości otrzymamy
szatę, która przyozdobi nas na wieki.
Ks. Edward
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I N F O R M A C J E
SPRAWY DUSZPASTERSKIE
1. Uroczystość Wszystkich Świętych w tym roku przypada w niedzielę. Msza św. i procesja:
• na starym cmentarzu o godz. 13.30,
• na nowym cmentarzu o godz. 15.00,
• na cmentarzu komunalnym, przy ul. Wiślanej, o
godz. 12.00 w Uroczystość Wszystkich Świętych, a
w Dzień Zaduszny o godz. 14.00.
2. W Dzień Zaduszny Msze św. o godz. 7.30 i 18.30.
3. Procesja na cmentarzu w czasie oktawy Wszystkich
Świętych, od 2 do 8 listopada, o godz. 16.00.
4. Na początku listopada wierni mogą uzyskać odpust
zupełny i ofiarować go za zmarłych, i tak:
• w Uroczystość Wszystkich Świętych (1 XI) oraz
we Wspomnienie Wszystkich Zmarłych (2 XI)
wierni mogą uzyskać, jeden raz w ciągu dnia, odpust zupełny za nawiedzenie kościoła i odmówienie „Ojcze nasz” oraz „Wierzę w Boga”,
• w dniach od 1 do 8 listopada mogą uzyskać, jeden
raz w ciągu dnia, odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza, jeżeli pomodlą się, choćby w
myślach, za zmarłych,
• dodatkowo są zobowiązani do wypełnienia następujących warunków, jakimi są:
− spowiedź sakramentalna lub stan łaski uświęcającej,
− komunia święta,
− jakakolwiek modlitwa w intencji Ojca Świętego,
− wykluczenia wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego.
5. Chrzest św. w sobotę, 7 listopada, na Mszy św. o
godz. 18.30 i w niedzielę, 22 listopada, na Mszy św. o
godz. 12.30.
6. W środę, 11 listopada, o godz. 17.45, różaniec, następnie nowenna do MB Nieustającej Pomocy, a o
godz. 18.30 Msza św. w intencji zmarłych wspominanych w „zdrowaśkach rocznych”.
7. Różaniec za zmarłych w niedzielę (1 XI) o godz.
18.00. W te dni modlimy się za zmarłych wspominanych w „zdrowaśkach jednorazowych”.
8. „Zdrowaśki” jednorazowe i roczne przyjmujemy w
zakrystii i w biurze parafialnym.
9. Spowiedź w pierwszy piątek miesiąca, 6 listopada, o
godz. 16.00, dla dzieci ze szkoły podstawowej (klas
III – VI) i dla I klas gimnazjum.
10. Msza św. pierwszopiątkowa dla wszystkich klas w
piątek, 6 listopada, o godz. 17.00.
11. Chorych odwiedzimy w sobotę, 7 listopada, po rannej
Mszy św.
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P A R A F I A L N E
12. W niedzielę, 8 listopada, wystawienie Najświętszego
Sakramentu i modlitwy Żywego Różańca dla kobiet i
mężczyzn po Mszy św. o godz. 8.00.
13. Spotkanie Akcji Katolickiej w poniedziałek, 16 listopada, po Mszy św. o godz. 18.30. Członków i sympatyków Akcji zapraszamy na wieczorną Mszę św. i na
spotkanie.
14. Spotkanie z rodzicami dzieci klas II odbędzie się w
niedzielę, 8 listopada, po Mszy św. o godz. 12.30.
SPRAWY GOSPODARCZE
1. W październiku zebraliśmy do puszek na dalsze prace
konserwatorskie 1.780 zł.
2. Kolejnym 4 rodzinom dziękujemy za złożenie jednorazowej ofiary (550 zł) na renowację organów.
Zostali ochrzczeni
Igor Pawlak, ur. 16.06.2009 r.
Paulina Jabłońska, ur. 24.04.2009 r.
Nadia Nawrot, ur. 20.07.2009 r.
Maksymilian Fiksa, ur. 10.08.2009 r.
Kuba Mańczak, ur. 08.08.2009 r.
Agnes Gabryś, ur. 06.04.2009 r.
Szymon Cyl, ur. 27.08.2009 r.
Oliwier Wyrkowski, ur. 16.07.2009 r.
Oskar Czerwiński, ur. 13.02.2008 r.
Zawarli sakramentalny związek małżeński
Jerzy Feldheim i Grażyna Bagrowska
Arkadiusz Wojciuk i Małgorzata Mocna
Jarosław Krystek i Bogumiła Leszczyńska
Radosław Karbowski i Alina Faleńczyk
Marcin Mańczak i Justyna Gołębiewska
Jakub Czerwiński i Aneta Czaplewska
Rafał Krzyżostaniak i Barbara Swobodzińska
Paweł Dera i Anna Prus
Michał Kugacz i Iwona Woźniak
Odeszli do wieczności
Barbara Szopik, lat 59, z ul. Fordońskiej
Zygmunt Wawerka, lat 67, z ul. Bortnowskiego
Jan Bobowicz, lat 67, z ul. Bortnowskiego
Andrzej Cholewa, lat 50, z ul. Bydgoskiej
Edmund Ksowiak, lat 61, z ul. Osiedlowej
Henryk Harnas, lat 86, z ul. Magazynowej

Redaguje zespół: Dorota Gołda, Krystyna Karpińska, Hanna Konzorska, 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.
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Ks. Infułat Jerzy Buxakowski odprawił Mszę św. jubileuszową, z okazji
60. rocznicy kapłaństwa, w Bazylice Katedralnej w Pelplinie dnia 3 października br. Uroczystości przewodniczył ks. bp ordynariusz Bernard
Szlaga, koncelebrowało ją około 150 kapłanów, wychowanków ks. prof. J.
Buxakowskiego. Kazanie wygłosił ks. bp ordynariusz Bernard Szlaga,
przedstawiając w nim sylwetkę Jubilata.

K

s. Jerzy Buxakowski, dr hab.
teologii, nauczyciel, profesor,
publicysta, rekolekcjonista, działacz
społeczny, patriota, mówca, retor i
orator, kiedy trzeba – nawet poeta.
Ojciec – Stefan, doktor medycyny, znany lekarz, działacz społeczny, patriota, pewnie taki Judym tamtego czasu Fordonu i okolic. Nic
dziwnego, że w czasie wojny padł
ofiarą najeźdźców. Jako porucznik
Wojska Polskiego został wzięty do
niewoli, potem wysiedlony przez
Niemców do Radomska, a tam, pod
koniec wojny, internowany przez
Sowietów i wywieziony aż do Uzbekistanu, pewnie zagłodzony zmarł
przed zakończeniem wojny.
Matka – Barbara z Fürstów,
córka jednego z trzech założycieli
polskiego Sokoła w Berlinie, już
przed wojną uczyła tam potajemnie
języka polskiego.
Dom rodzinny – religijny, patriotyczny, polski, odpowiedzialny,
społeczny.
Lata młodości. Ksiądz Infułat
zaczął szkołę podstawową w Bydgoszczy, potem liceum – niestety
wojna przerwała rozpoczęty proces
edukacji. Pracował w czasie wojny
jako robotnik rolny w Nowej Wsi
Szlacheckiej, jako robotnik w warsztatach samochodowych, potem jako
uczeń handlowy. Co ważne, pracę
łączył z nauką w ramach tzw. kompletów tajnego nauczania z udziałem
konspiracyjnym Szarych Szeregów,
pseudonim „Cis”. Maturę uzyskał w
Radomiu w roku 1945.
Studia. Pierwsze kroki po maturze skierował do seminarium częstochowskiego, ale gdy dowiedział
się, że ponownie otwarte jest seminarium pelplińskie, po strasznym
zrujnowaniu kadry, tu właśnie wybrał ciąg dalszy swoich studiów i tu
też otrzymał święcenia kapłańskie,

właśnie w dniu 2 października, 10 lat
po egzekucji, jakiej poddany został
ks. Henryk Szuman i jego wikariusz
Hubert Raszkowski i jeszcze sześć
innych osób przed kościołem w Fordonie. To była piękna rocznica wejścia w ich miejsce, wszedł wówczas
jako nowy fordonianin w tym miejscu, gdzie ci zginęli.

Po seminarium skierowany został
na studia specjalistyczne w zakresie
teologii dogmatycznej na Wydział
Teologiczny Wszechnicy Jagiellońskiej, które ukończył pracą magisterską, potem pracę doktorką napisał u
ks. Różyckiego, następnie habilitował się z dogmatyki na KUL-u.
Praca duszpasterska. Był wikariuszem w parafii w Brodnicy. Od
lutego 1956 r. był dyrektorem i nauczycielem w Collegium Marianum
w Pelplinie. Po trzech latach przeszedł do pracy w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Od
roku 1959 był kierownikiem katedry
teologii dogmatycznej, następnie
połączył to z wykładami z teologii
rodzinnej. W roku 1960 otrzymał
godność Tajnego Szambelana Papieskiego. Od roku 1976, przez 18 lat,
był rektorem Wyższego Seminarium
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Duchownego diecezji pelplińskiej.
W tym czasie przypadł największy,
od 300 lat, wzrost powołań kapłańskich.
Publikacje. Imponująca jest
ilość publikacji – problematyka dogmatyczna, mariologiczna, rodzinna,
są książki, skrypty, czasopisma.
W roku 1984 został prałatem honorowym, a w roku 1992 mianowany
został infułatem czyli Protonotariuszem Apostolskim.
Odznaczony przez prezydenta
L. Wałęsę Krzyżem Armii Krajowej,
następnie otrzymał I stopień oficerski podporucznika dla niebędącego

w czynnej służbie, następnie porucznika i kapitana. Ma złotą odznakę
Human Life International, medal za
zasługi dla miasta i gminy Pelplin,
honorowy tytuł Weterana Walk o
Wolność i Niepodległość Ojczyzny,
Honorowy Członek Towarzystwa
Teologów Dogmatyków.
Oto bogaty żywot ks. Infułata.
To, co mieści się w tych 60 latach to
ogromne zasługi dla diecezji chełmińskiej, pelplińskiej, dla Kościoła
w Polsce.
Po uroczystej, jubileuszowej
Mszy św., liczne delegacje składały
ks. Infułatowi życzenia. Było wiele
kwiatów, życzeń, serdeczności i
wzruszeń, a przede wszystkim wiele,
wiele wyrazów wdzięczności za 60
lat posługi na polu duszpasterskim,
wychowawczym i naukowym. (JR)
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niedzielę, 4 października, na
Mszy św. o godz. 8:00, obchodziliśmy złoty jubileusz Ks. Infułata Stanisława Grunta. Na Mszę św.

licznie przybyli nasi parafianie, a
także wierni z innych parafii. Podczas homilii ks. Proboszcz powiedział:
„Witam serdecznie Ks. Infułata w
naszej wspólnocie i Jego dawnej
parafii. Dzisiaj mamy szczególny
powód goszczenia zacnego gościa.

Głos Świętego Mikołaja

W czasie Mszy św. obchodzić będziemy 50. rocznicę przyjęcia przez
Ks. Infułata święceń kapłańskich.
Jubileusz jest okazją do zatrzymania
się, do spojrzenia w przeszłość i do refleksji...
Znałem
dokonania
swego poprzednika. Moim
obowiązkiem było tych dokonań nie zmarnować, lecz
je pomnożyć. Dokonania
Ks. Infułata były inspiracją
do przyjęcia postawy służby
jako duszpasterza, gospodarza i człowieka.
A dokonań było wiele. W latach 1983-1989, w
okresie budowy Nowego
Fordonu, w wyniku długotrwałych rozmów uzyskał
lokalizację i zezwolenie na
budowę przyszłych świątyń
– Matki Boskiej Królowej
Męczenników przy Dolinie
Śmierci, św. Mateusza dla
osiedli Bajka i Szybowników, św. Marka dla osiedla
Tatrzańskiego i św. Łukasza. Uczestniczył także w
tworzeniu tych parafii.
W latach 1982-1984
wybudował kościół filialny
w Strzelcach Górnych dla okolicznych wiosek: Gądecz i Borówno.
W 1983 r. otrzymał zgodę
Prezesa Rady Ministrów gen. Wojciecha Jaruzelskiego na przejęcie
kościoła św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Po remoncie przekazał go
Duszpasterstwu
Akademickiemu
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„Emaus” dla studentów Akademii
Techniczno-Rolniczej.
W 1988 r. w planach budowy
Nowego Fordonu na „Górnym Tarasie” postarał się i uzyskał lokalizację
pod cztery nowe świątynie.
W czasie stanu wojennego
uzyskał zgodę na posługę duszpasterską nad grupą internowanych
działaczek „Solidarności” z Bydgoszczy, Gdańska i Torunia, osadzonych w fordońskim więzieniu. Pośredniczył w akcjach charytatywnych dla skazanych i internowanych.
Dla potrzeb katechizacji i rozwoju
kultury wybudował w latach 19861988 dom katechetyczny.
Przeprowadził
renowację
XVII-wiecznej kaplicy.
Odbudował spaloną w 1980 r.
wieżę kościoła św. Mikołaja.
Nie sposób wymienić wszystkich dokonań duszpasterskich i ukazać w słowach dobro, które w latach
1975-1989 zrodziło się za przyczyną
Ks. Infułata. Wystarczy już to, co
zostało powiedziane, aby podziękować za te dokonania. Niech Pan Bóg
Księdzu Infułatowi to wynagrodzi.
Po Mszy św. parafianie złożyli Ks.
Infułatowi życzenia. Życzenia Jubilat otrzymał też od Prezydenta Bydgoszczy Konstantego Dombrowicza,
przez którego został uhonorowany
Medalem Prezydenta Bydgoszczy.
Na zakończenie Ks. Infułat złożył
serdeczne podziękowania wszystkim
zebranym oraz ofiarował dar dla parafii – kielich, patenę i puszki”.
X.R.B.

Nr 10 (134)

Głos Świętego Mikołaja

11

12

Głos Świętego Mikołaja

Październik 2009

Prezentujemy kolaż, który w interesujący sposób przedstawia działalność ks. infułata Stanisława Grunta w Fordonie.
Zaprojektowany i wykonany przez naszą Redakcję, a podarowany Dostojnemu Jubilatowi przez Akcję Katolicką.

