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D

ziewczęta z Mariuszem ze Stowarzyszenia Dzieci i
Młodzieży Maryjnej z dziećmi z „Kącika” przygotowały jasełkę-pantomimę. Ukazywała ona problemy wielu
naszych rodzin.
Grupa chłopców sięgająca po alkohol, dopalacze,
narkotyki – jakże często takie obrazy towarzyszą dzieciom od najmłodszych lat. Grupa chłopców bijących się –
spotykamy ich wszędzie, ganiają się nawzajem, zwalczają jedni drugich. Dziewczyny kłócące się o drobnostkę i te
sięgające po narkotyki. Przecież takie życie nie powinno
być naszym udziałem. Większość chciałaby się zmienić,
ale brak im sił, samozaparcia, nadziei... Wtedy pojawia
się Maryja niosąca Syna Bożego. I można się obejść bez
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wódki, narkotyków, bicia, kłótni. Trzej Królowie, którzy
przychodzą z darami, dają nam przykład, jak oddać cześć
Jezusowi. Muzykę przygotowały Ola S. i Ania B. Chłopców bijących się grali: Damian K., Daniel K., Dominik J.,
Michał B., a pijących alkohol: Bartek K., Krystian K.,
Krzysztof B., Gracjan J. Dziewczyny kłótnice naśladowały: Weronika K., Sandra J., Natalia K., a narkomanki –
Daria R., Kasia B., Wanessa J. Aniołami byli Wiktor K.,
Nicole W., Kasia B., a Królami Ewelina G., Mariusz W.,
Darek P. Anioły dobra i zła to: Ania B i Weronika P.
Z Maryją i Jezusem można wygrać każdą walkę z
naszymi słabościami. Trzeba zaufać...

Fot. Jerzy Rusiniak

S. Bronisława SM
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Sprawozdanie z działalności
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w 2010 r.

N

asz parafialny oddział liczy 16
członków zwyczajnych oraz 5 osób
wspierających.
Na początku roku przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy, które pomogły
choremu dziecku. Szczęśliwie przeprowadzona operacja oraz rehabilitacja dała
rezultat. Dziś chłopiec może chodzić.
W czasie Wielkiego Postu oraz
Adwentu zajmujemy się sprzedażą świąteczną, między innymi: świec, kartek,
palm oraz chlebków św. Antoniego.
Przygotowaliśmy i poprowadziliśmy także drogę krzyżową. Z okazji Świąt, dwa
razy w roku, odwiedzamy naszych chorych parafian.
10 kwietnia zdarzyła się tragedia
w Smoleńsku, kilka dni później złożyliśmy hołd ofiarom oraz uczestniczyliśmy
we Mszy św. w ich intencji.
Po długiej chorobie odszedł kolejny członek Akcji Katolickiej, Jerzy Zaporowicz, człowiek otwartego serca.
W pogrzebie brało udział wielu mieszkańców, nie tylko z naszej parafii. Wystąpił również poczet sztandarowy Akcji
Katolickiej.
W kalendarz naszej parafii na
stałe wpisał się Dzień Chorego, który
obchodzimy w maju. Tak też było w 2010
roku. Po Mszy św. spotkaliśmy się na
słodkim poczęstunku.
Nieco później zorganizowaliśmy
festyn, który – jak co roku – cieszy się
wielkim uznaniem. Są gry, zabawy, występy i coś „na ząb”. Jednym słowem –
wspaniała zabawa.
Gdy zbliża się czas wakacji, zajmujemy się akcją „Z uśmiechem do

szkoły”, gdzie prowadzona jest sprzedaż
cegiełek Caritasu. Pomagamy wielu rodzinom, by ich pociechy miały wszystko,
co niezbędne do szkoły.
Ogromną radością jest przygotowywanie posiłku dla pielgrzymów z Chojnic. Zmęczeni mogą odpocząć i posilić
się, nabrać sił do dalszego wędrowania.
Część członków Akcji Katolickiej
jest również członkami zespołu Caritas.
Od wiosny aż do późnej jesieni zajmują
się wydawaniem żywności z UE.
Wraz z młodzieżą wolontariatu
uczestniczyliśmy w zbiórce żywności w
jednym z marketów. Zebrane produkty
zostały przekazane rodzinom oraz osobom samotnym, będącym w trudnej sytuacji materialnej.
W listopadzie opłaciliśmy wyjazd
młodzieży i dzieci do Torunia pod hasłem „Bezpieczna zabawa z Mikołajem”.
Było sporo atrakcji, występów oraz słodki
poczęstunek.
W tym miesiącu poprowadziliśmy
również różaniec za naszych zmarłych
członków, a także uczestniczyliśmy we
Mszy św. w uroczystość Chrystusa Króla, będącej świętem Akcji Katolickiej.
Podczas Mszy św. o godzinie 9:30 dziękowaliśmy za 12. rok istnienia naszego
parafialnego oddziału.
Gdy zbliża się grudzień, myślimy
o naszych najmłodszych podopiecznych
i przed świętami Bożego Narodzenia
przygotowujemy dla nich gwiazdkę. W
ubiegłym roku przygotowano 120 paczek
dla dzieci z rodzin potrzebujących. Czasem jest to jedyna okazja dla tych dzieci,
by złożyły sobie życzenia, przełamały się

opłatkiem czy cieszyły się ze spotkania z
mikołajem.
Coraz częściej obejmujemy pomocą osoby z sąsiedniej parafii, przy
której powstaje Centrum Pomocy dla
Osób Niepełnosprawnych i Głuchoniemych.
Nasze roczne spotkanie kończymy spotkaniem opłatkowym.
Finansowanie tych wszystkich
inicjatyw prowadzone jest ze sprzedaży
przykościelnej oraz z ofiar składanych do
skarbonki Świętego Antoniego, którą do
dyspozycji POAK oddał ksiądz Proboszcz. Za wszelkie datki oraz pomoc
okazaną drugiemu człowiekowi składamy serdeczne Bóg Zapłać!
Serdeczne słowa podziękowania
składamy również naszemu księdzu kanonikowi Romanowi Bulińskiemu za to,
że włącza się w naszą działalność i chętnie podejmuje akcje na rzecz bliźniego
oraz uczestniczy w naszych spotkaniach
i inspiruje nas do dalszego działania.
Nowy Rok, nowe zadania i postanowienia – przed nami wiele do zrobienia.
Nie bądźmy obojętni, włączmy się
w pomoc na rzecz naszych sióstr i braci
w potrzebie.
Chętnych zapraszamy do włączenia się
w szeregi Akcji Katolickiej oraz na spotkania odbywające się 16. dnia każdego
miesiąca, po Mszy św. wieczornej, w
domu katechetycznym.
Agnieszka Maternowska
Prezes POAK

Kościół wyszogrodzki i fordoński.
Podległość organizacyjna parafii strukturom
administracji kościelnej I poł. XII w. - 1772 r.
cz. 1

W

dniu 21 listopada 2010 r. minęła
rocznica zakończenia kolejnego
roku kościelnego. Dla parafii św. Mikołaja – kontynuatorki tradycji parafialnej
i pracy duszpasterskiej pw. św. Marii
Magdaleny w Wyszogrodzie – był to 865.
rok liturgiczny. Potwierdzają to fakty źródłowe i opracowania historyczne. Ma to
także swoje odzwierciedlenie w przynależności tych parafii do struktur administracji kościelnej od połowy XII wieku.
Położenie Wyszogrodu, jego rola i związki z Wielkopolską oraz utworzenie przy
grodzie parafii, wskazują na wczesną
chrystianizację tej ziemi. Istnienie przy
kościele parafialnym grupy kanoniczej
potwierdza, że w charakterze pracy
duszpasterskiej prowadzono także pracę

misyjną na przyległych terenach.
Pierwsza samodzielna struktura
administracji
chrześcijańskiej
Polski
ustanowiona została na Zjeździe w
Gnieźnie w 1000 r. Stolicą chrześcijańskiej Polski stało się Gniezno, siedziba
arcybiskupa i miejsce spoczynku biskupa-męczennika, św. Wojciecha. Siedzibami utworzonych biskupstw były miasta: Kołobrzeg – dla Pomorza Zachodniego, Wrocław – dla Śląska i Kraków –
dla Małopolski. Utworzona struktura organizacyjna oznaczała powstanie polskiej prowincji katolickiej i uniezależnienie się od podległości arcybiskupstw w
Magdeburgu. Zjazd w Gnieźnie zakończył okres organizacji kościelnej biskupstw misyjnych (bp Jordan, bp Un-

ger) rezydujących w Poznaniu, a podległym arcybiskupowi w Magdeburgu.
Ostatni biskup Unger w Poznaniu zachował to biskupstwo i bezpośrednią podległość papieżowi. Pierwszym biskupem
gnieźnieńskim został Radzim-Gaudenty
– brat św. Wojciecha. Po upadku diecezji
w Kołobrzegu, utworzona została, ok.
roku 1013, diecezja z siedzibą w Kruszwicy. Między rokiem 1097 a 1123 diecezja ta objęła tereny Kujaw i Pomorza
Gdańskiego, a jej siedziba została przeniesiona do Włocławka.
Parafia wyszogrodzka utworzona
została w I poł. XII w. jako fundacja kasztelana grodu wyszogrodzkiego po 1145
roku (dokument – tzw. falsyfikat trzeme(Ciąg dalszy na stronie 4)
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szeński). Od początku swego powstania
kościół wyszogrodzki podlegał biskupowi
kujawskiemu we Włocławku. Prezbiter,
Jan z Wyszogrodu, w uroczystości konsekracji kościoła pw. Najświętszej Maryi
Panny w Świeciu, w 1198 r., reprezentował sąsiednią wyszogrodzką parafię,
znacznie starszą od konsekrowanej.
W uroczystości uczestniczył biskup kujawski Stefan wraz z archidiakonami. W
czasie pobytu zebranym przedstawiono
dokument erekcyjny darowizny Grzymisława na rzecz zakonu joannitów. Wśród
świadków dokumentów widnieje proboszcz Jan z Wyszogrodu. Może to
wskazywać na szczególną pozycję duchownego z Wyszogrodu czy może
członka świty, biskupa włocławskiego.
W latach 20. XII w. utworzone
zostało biskupstwo włocławskie (1124 r.)
ufundowane przez księcia Bolesława
Krzywoustego, które obejmowało Kujawy, ziemię dobrzyńską i chełmińską, a w
perspektywie Prusy.
W historii tej diecezji można wyodrębnić cztery okresy: od utworzenia do
poł. XII w. – jako diecezja kruszwicka, od
poł. XII w. do 1818 r. – jako diecezja
kujawsko-pomorska, od 1818 r. do 1925
r. – jako diecezja kujawsko-kaliska, od
1925 – jako diecezja włocławska.
Kolejne zmiany w diecezjach nastąpiły w latach 1248-1267. Wyodrębniły
się jednostki organizacji terytorialnej
Kościoła nazwane archidiakonatami lub
oficjałami (pierwszy stopień podziału). W
diecezji kujawskiej były to: generalny –
włocławski oraz archidiakonat foralny
(okręgowy) gdański. Z niego, pomiędzy
latami 1529 i 1548, wyodrębniono trzeci
oficjał bydgoski obejmujący tereny Kujaw
i ziemi bydgoskiej. W skład oficjału
wchodziła parafia św. Mikołaja w Fordonie.
Na przełomie XIII i XIV wieku
kształtował się także pośredni stopień
podziału administracji kościelnej noszący
nazwę dekanatu – usytuowany pomiędzy
archidiakonatami a parafią. Dekanaty
skupiały do dziesięciu parafii. Na czele
dekanatów stali dziekani wybierani i
ustanawiani przez biskupów, a podlegający archidiakonom.
Parafia wyszogrodzka administracyjnie podlegała biskupowi włocławskiemu. Parafia fordońska od XVI w. podlegała oficjałowi bydgoskiemu w archidiakonacie
kruszwickim.
Archidiakonat
kruszwicki podporządkowany był archidiecezji gnieźnieńskiej. W następstwie
tej zmiany, w 1764 r. kościół św. Mikołaja
w Fordonie ustanowiono siedzibą dekanatu fordońskiego. W jego skład wchodziły parafie: Świętej Trójcy w Bydgoszczy, św. Wawrzyńca w Dobrczu, św.
Marii Magdaleny we Włókach, Wniebowzięcia NMP w Koronowie, św. Andrzeja
w Koronowie, Narodzenia NMP w Osielsku, Niepokalanego Poczęcia NMP w
Serocku, św. Michała Archanioła we
Wtelnie, św. Barbary w Budzyniu oraz
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Wywyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie. Od tego czasu parafia fordońska
podlegała konsystorzowi w Bydgoszczy.
Jej zwierzchnikiem był biskup włocławski. Diecezja włocławska podlegała archidiecezji metropolitalnej w Gnieźnie.
Dokonujące się zmiany w strukturze organizacyjnej i administracyjnej
Kościoła miały duży wpływ na historię,
rozwój parafii i jej uwarunkowania prawne. Fordon był miastem założonym na
mocy aktu lokacyjnego nadanego w
pierwszym przypadku przez księcia Władysława Polczyka (21.10.1382) jako Wyszogród-Hoghemburg i drugim aktem
lokacyjnym króla Władysława Jagiełły
(4.07.1424) jako Fordan-Fordon.
Fordon był miastem królewskim
opartym na gwarancjach prawa i przywilejów zawartych w tych aktach. Dotyczyło to także kościołów w Wyszogrodzie i
Fordonie. Kościół i parafia wyszogrodzka
powstały w poł. XII w. na mocy aktu fundacji kasztelana działającego w imieniu
księcia, którego władzę ów gród uosabiał. Wymienione akty prawne stanowiły
podstawę dla działalności tych wspólnot
parafialnych. Kolejni książęta i królowie,
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wznowieniami tych dokumentów, potwierdzali ich zachowanie i przestrzeganie. Proboszczowie parafii św. Mikołaja
w Fordonie zostawali przewodnikami
duchowymi z nominacji biskupa, w
uzgodnieniu z kancelarią księcia lub monarchy. Byli to zazwyczaj księża pełniący
wysokie godności w administracji w archidiakonacie. Były przypadki powoływania proboszczów fordońskich na wysokie
stanowiska w kurii.
W wyniku pierwszego rozbioru
Polski w 1772 r. Fordon i jego parafia, a
także parafie wchodzące w skład dekanatu, zostały włączone do Prus. Na długie lata Polska utraciła niepodległość.
Kościół fordoński utracił swobodę w
sprawowaniu praktyk religijnych. Podległość organizacyjna naszej parafii i dekanatu pozostała bez zmian – oznaczało to
zwierzchnictwo biskupa włocławskiego.
Włocławek i ziemia włocławska włączone
zostały do zaboru rosyjskiego – drugiego
członka traktatu pozbawiającego Rzeczpospolitą Polską niepodległości. Było to
kolejne utrudnienie dla działalności parafialnej.
Henryk Wilk

Ziemie polskie u schyłku rozbicia dzielnicowego i odrodzenie
Królestwa Polskiego - przełom XIII i XIV w.
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Z

espół młodzieżowy Post Dominium
został założony przez Angelikę Łukaszewicz i ks. Edwarda Wasilewskiego.
Opiekunem zespołu jest ks. Edward.
Zespół powstał we wrześniu 2010 r. z
myślą o umileniu młodzieżowej Mszy św.
o 9:30. Dnia 20 Listopada 2010 r. odbył
się XVIX przegląd piosenki religijnej CecylJana, w którym my, jako zespół, również wzięliśmy udział. Dziękujemy parafii
św. Jana za gościnę oraz za możliwość
wystąpienia.
Zespół Młodzieżowy

XXXIII Spotkania Młodych
w Rotterdamie już za nami

W

tym roku miałam możliwość uczestniczenia po
raz trzeci w Spotkaniu Europejskim organizowanym przez wspólnotę z Taize. Tym razem wraz z wieloma młodymi ludźmi z całej Europy spotkaliśmy się w
Rotterdamie.
Każdego ranka po wspólnym śniadaniu z rodzinami, które serdecznie nas ugościły, spotykaliśmy się w
parafiach na wspólnych modlitwach i śpiewaniu kanonów.
Po modlitwach zbieraliśmy się w małych grupach, aby
wymienić się myślami i doświadczeniami z przesłania
brata Aloisa na podstawie „Listu z Chile”. Mieliśmy także okazję nauczyć się holenderskiego tańca zwanego
Hakka tonne (hak and toe), który sprawił nam wiele radości.
Po południu wszyscy spotykaliśmy się na terenach
wystawowych w Ahoy’u na wspólnych posiłkach i modlitwach, które były wyjątkowe.
Wiele wrażeń dostarczyły nam spotkanie tematyczne. Jednym z takich spotkań było poznanie Rotterdamu
wzdłuż „linii bombardowania”. Była to dla mnie i moich
przyjaciół z Rumunii świetna lekcja historii. Ponadto Rotterdam to ekscytujące i nowoczesne miasto o międzynarodowym charakterze, gdyż ma jeden z największych
portów morskich na świecie, który podziwialiśmy z wieży widokowej.
Wieczory i noclegi spędzaliśmy u holenderskich
rodzin, mieszkających nie tylko w Rotterdamie, ale także
w okolicach Hagi i Delf (zwanych małym Amsterdamem). Bardzo ciekawie przebiegał sylwester. Po wieczornej modlitwie przystąpiliśmy do noworocznego świętowania. Grupy osób z każdego kraju zaprezentowały elementy swojej kultury poprzez taniec i śpiew. My zaśpiewaliśmy „Hej sokoły” i zaprosiliśmy wszystkich do zaba-

wy „mam chusteczkę haftowaną”, co wszystkim bardzo
się podobało.
Spotkania te są dla mnie czymś „magicznym”, poznawanie tylu wspaniałych ludzi i spędzanie z nimi czasu to coś
niezwykłego. Nie mogę doczekać się Światowego Spotkania Młodych w Madrycie.
A więc do zobaczenia…!
Barbara Szadłowska
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O Aniołku,
który przynosił dzieciom sny
Nie boję się, gdy ciemno jest!

P

ewien prosty człowiek wraz ze
swym synem szedł w stronę niedalekiego miasteczka, w którym miał
się odbyć doroczny targ. Droga prowadziła przez mały, częściowo rozwalony
i chwiejący się most, pod którym przepływała wzburzona woda. Chłopiec
przestraszył się.
– Tatusiu, czy myślisz, że most się nie
załamie, kiedy będziemy przez niego
przechodzić? – zapytał. Ojciec odpowiedział:
– Nie martw się synku, będę cię trzymał za rękę.
I chłopiec wcisnął swą rączkę w dłoń
ojca. Z wielką ostrożnością przeszedł
na drugą stronę mostu, przy boku
swego ojca. Kiedy wracali, był już późny mrok. Idąc, chłopiec zapytał:
– A rzeka, tato? Jak zdołamy przejść
ten niebezpieczny most? Boję się!
Potężny i silny mężczyzna wziął dziecko na ramiona i powiedział:
– Wezmę cię na ręce i będziesz się
czuł bezpiecznie.
Kiedy mężczyzna szedł, trzymając swoje dziecko w ramionach, chłopiec zapadł w głęboki sen. Następnego dnia, kiedy się obudził, zobaczył, że
cały i bezpieczny leży w swoim łóżeczku. Światło porannego słońca świeciło
przez okno. Malec nawet nie zauważył, kiedy został przeniesiony nad rozszalałym strumieniem i znalazł się z
dala od mostu. Był cały, zdrowy i bezpieczny!
Popatrzmy, z jaką miłością tata
bierze na ramiona swojego synka, jak
niesie go ponad przepaścią – a chłopak wiedząc, że jest bezpieczny, zapada w głęboki sen. Budzi się dopiero
nazajutrz, we własnym łóżku, opromieniony rannym słońcem.
My również zaufajmy Panu Jezusowi! On, jak kochający tata, poprowadzi nas przez życie! On jest naszym
światłem i zbawieniem – dajmy się mu
ująć za ręce! Przy Nim jesteśmy bezpieczni, niestraszne nam żadne ciemności! Z Nim prosto i pewnie dotrzemy
do nieba!
Każda Msza Święta jest spotkaniem ze Zbawicielem, wtuleniem się w
Jego ramiona, zacieśnieniem wzajemnych więzów przyjaźni i miłości! Dziękujmy Panu Jezusowi za to, że kroczy
z nami przez życie, za to, że bezpiecznie prowadzi nas do Domu Ojca, do
nieba.
ks. Dariusz

Z blaskiem gwiazdki z nieba
przyfrunął Aniołek biały
zatrzepotał skrzydłami
i popatrzał na świat cały
Gnany opiekuńczą troską
zajrzał najpierw do łóżeczka
zobaczył uśmiech radosny
na twarzy śpiącego dziecka
Jednym skrzydełkiem pogłaskał
pulchny policzek rumiany
zaś drugim odpędził zły sen
przez ciemność nocy przysłany
Uśmiechnął się do swych myśli
otworzył wieko skrzyneczki
uwolnił sny kolorowe
śmieszne bajki i bajeczki
Te zaś jak ptaszki radośnie
pofrunęły do łóżeczka
i usiadły na poduszce
obok śniącej buzi dziecka
Otuliły Go kołderką
szepnęły dobranoc
zamknęły oczka zmęczone
i zostały na noc
R. Sobik

Yacht Klub Polski
Bydgoszcz
zaprasza miłośników żeglarstwa
i chętnych do uzyskania
patentu żeglarza jachtowego
na przystani Brdyujście
ul. Witebska 14-16
Zebranie organizacyjne odbędzie się
dnia 6 marca 2011 r. o godz. 15:00
na terenie YKP Bydgoszcz
Zgłoszenia kierować do
komandora Mieczysława Mikołajczyka
tel. 723-754-502
www.ykp.republika.pl
Prowadzony jest nabór dzieci i młodzieży
w wieku od 7-go roku życia
na szkolenie w klasie Optimist
oraz w innych klasach.
Przyjmowane są zapisy
na obóz żeglarski
dla dzieci i młodzieży do lat 13.
Z żeglarskim pozdrowieniem
Zarząd YKP Bydgoszcz
komandor
Mieczysław Mikołajczyk
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Z GPS-em w Nowy Rok

N

asze życie to podróż, to zdobywanie
różnych celów. Z tego względu
przemieszczamy się z miejsca na miejsce, wsiadamy do samolotu, pociągu, ale
najczęściej do samochodu. Kluczyk,
„jedynka”, sprzęgło, trochę gazu i ruszamy. W czasie podróży może pojawić się
delikatna refleksja: benzyny coraz mniej,
okolica coraz słabiej znana, tak właściwie to co dalej? Dokąd ja zasadniczo
jadę? Aby nie zbłądzić, aby osiągnąć
wyznaczony cel, sięgamy do mapy, atlasu czy nawigacji samochodowej. Szukamy mądrego przewodnika, mądrych
wskazówek, aby cel naszej podróży nie
okazał się bezsensowny.
W Biblii bardzo często pojawia się
motyw mądrości i bohaterowie, którzy jej
szukają. Czym jest mądrość? Jest to
umiejętność takiego ustawienia życia,
żebyśmy poruszali się we właściwym
kierunku. To taki nasz prywatny GPS:
teraz skręć w prawo, jedź prosto, zawróć, bo zabłądziłeś.
Oczywiście mądrość nie jest tym
samym, co wiedza. Wiedza jest odpowiedzialna za znajomość mojego pojazdu i terenu. To ważne, ale mogę wiedzieć, jak kierować samochodem, a jednak kręcić się w kółko na rondzie i nigdzie nie dojechać. Dlatego należy uaktywnić swój osobisty GPS.
Mądrość tego świata ustawia cel
w tym świecie. Może być ich wiele: pieniądze, kariera, przyjemność, sukcesy w
nauce czy w sporcie. I warto się o nie
zatroszczyć. Są przydatne. Problem pojawia się wtedy, gdy to nasz jedyny cel.
Bo jest jeszcze druga mądrość, Boża. I
ona ma swój cel: to właściwie sam Bóg.
Żywe spotkanie z żywą Osobą. Dlaczego
Bóg, a nie „tylko” niebo? Są odcinki, na
których można się znaleźć, kiedy kierujemy się i jednym, i drugim rodzajem mądrości. Ale nieraz staniemy na skrzyżowaniu, gdzie w lewo prowadzi droga do
pieniędzy, w prawo do uczciwości. W
lewo do przyjemności, w prawo do dobra. Co wtedy? Wtedy trzeba wybrać.
I naprawdę mądry to ten, kto wybierze
lepszy cel, ten z „Bożego GPS-a”.
Spójrzmy na niego. Po pierwsze
jest to dar. Każdy z nas to wie. Wśród
darów Ducha Świętego mądrość wymieniamy na pierwszym miejscu. Widnieje
na nim wyraźny napis „nie na sprzedaż”.
Możemy ją otrzymać za darmo. Warunek
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jest właściwie jeden: trzeba poprosić. To
ważna sprawa. Chętnie prosimy Pana
Boga o powodzenie na sprawdzianie, o
zdrowie. Zwróćmy uwagę, że one należą
do mądrości tego świata. A ile razy w
ostatnim miesiącu prosiłem o dary Ducha Świętego? Jest to szczególnie ważne pytanie dla tych z nas, którzy przyjęli
już sakrament bierzmowania. Wśród
darów Ducha Świętego jest właśnie jeden szczególny, DAR MĄDROŚCI.
Jest to taki szczególny GPS, najlepszy z możliwych. Teraz należałoby się
zatroszczyć o oprogramowanie do niego.
Pierwszą sprawą będzie system, a więc
Pismo Święte. Niepokojące jest to, jak
mało ludzi ma odwagę sięgnąć z własnej
woli po Słowo Boże. Narzekamy nieraz,
że nie umiemy usłyszeć Boga, a równocześnie nie interesują nas Jego słowa.
Oczywiście można tłumaczyć, że się nie
da. I tu ciekawe spostrzeżenie z rozmowy z młodym człowiekiem: „Czytam horoskopy, ale nie wierzę w nie. To tylko
dla zabawy. Wierzę w to, co w Biblii, ale
nie czytam jej, bo nie ma czasu”.
Ogromne znaczenie ma także
kontakt z mądrym człowiekiem. On pomoże nam ustalić optymalne ustawienia
GPS-a. Znalezienie mądrego przewodnika to prawdziwy skarb. Nie jest to łatwe
zadanie, ale wbrew pozorom znajduje
się w naszym zasięgu. Jest sporo ludzi,
którzy mogą nas poprowadzić. Problem
w tym, na ile mi zależy, by im na to pozwolić. Powiedzmy sobie jasno: nie zawsze będzie to wygodne, bo mądry człowiek czasem mnie skrytykuje, powie, że
zabłądziłem i trzeba zawrócić, a kto z
nas lubi się przyznawać do błędów? Ale
to jedyny sposób, żeby osiągnąć cel.
Jeśli już masz GPS odpowiednio
ustawiony, każda droga będzie dobra.
Dla mądrego człowieka wszystkie drogi,
wszystkie sytuacje i wydarzenia mogą
prowadzić do Boga. Warto odkrywać tę
prawdę. Postarajmy się dzisiaj wieczorem wybrać trzy wydarzenia z dzisiejszego dnia i zapytać, jakie mają one znaczenie w drodze do Boga. Może to być
cokolwiek: lekcja fizyki, wizyta u denty-
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sty, kłótnia z kolegą, obiad. Początkowo
będzie to trudne, ale z czasem nauczymy się dostrzegać Boże ślady w każdym
miejscu i odkryjemy, że nie ma osobnego świata dla Boga. On jest przy nas i z
nami.
Jeszcze jedna uwaga o której
należy pamiętać, aby dobrze ową mądrość wykorzystać: nasz GPS nie przeniesie nas od razu na miejsce, ale nawet
z najbardziej odległego miejsca można
dojechać do wyznaczonego celu. Fakt,
trochę to potrwa. Ale da się. Mądry człowiek jest wytrwały i uczy się na swoich
sukcesach i błędach. Do tego jednak
potrzebny jest czas ciszy, czas na zastanowienie, analizę i wyciąganie wniosków. Prosta sprawa: chcę od dzisiaj
walczyć z lenistwem. Pierwsze spostrzeżenie: długa droga przede mną. Już próbowałem i, jak na razie, nie widać efektów. A więc pytania wstępne: dlaczego
dotąd nie wychodziło? Co zmienię tym
razem? Jakich efektów się spodziewam
dzisiaj? Co chcę osiągnąć za miesiąc?
W Nowym Roku?
Można zaryzykować stwierdzenie, że i wśród nas, w Kościele, są ludzie
poszukujący mądrości oraz tacy, którzy
jej nie pragną. Oczywiście nikt nie chce
się przyznać, że należy do tej drugiej
grupy. Jednak Jezusowi nie chodziło o
to, żebyśmy szukali głupich, tylko żebyśmy się zatroszczyli o swoją mądrość.
Na szczęście nikt nie jest skazany na
głupotę. Trzeba wziąć w rękę swojego
GPS-a i ruszyć w drogę. Mądrość wskaże nam cel.
Niech Nowy Rok, który rozpoczęliśmy, nowy czas, nowe marzenia i oczekiwania jakie są przed nami i jakie sami
sobie wyznaczamy, będzie okazją do
uczenia się mądrości. Niech ona pomaga nam w dorastaniu, niech pomaga w
zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu naszej duchowości. Niech uaktywni na nowo GPS-a naszego serca, aby nasze
drogi prowadziły do właściwego celu, do
spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem.
Ks. Edward
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I N F O R M A C J E
Sprawy duszpasterskie
1. Spowiedź w I piątek miesiąca, 4 lutego, od godz.
16.00.
2. Msza św. z okazji I piątku dla wszystkich klas w piątek, 4 lutego, o godz. 17.00.
3. Modlitwy Żywego Różańca i wystawienie Najświętszego Sakramentu w niedzielę, 6 lutego, po Mszy św.
o godz. 8.00.
4. W środę, 9 lutego, o godz. 17.45, różaniec za zmarłych, których wspominamy w „zdrowaśkach rocznych”. O godz. 18.15 Nowenna do MB Nieustającej
Pomocy, a o godz. 18.30 Msza św. w intencji wspomnianych zmarłych.
5. Chrzest odbędzie się w sobotę, 5 lutego, na Mszy św.
o godz. 18.30 oraz w niedzielę, 20 lutego, na Mszy
św. o godz. 12.30. Pouczenie dla rodziców i chrzestnych w kaplicy, w dzień poprzedzający chrzest, po
Mszy św. o godz. 18.00.
6. W środę, 16 lutego, po Mszy św. o godz. 18.30, Apel
Jasnogórski w intencji Ojczyzny i Ojca Świętego, następnie spotkanie Akcji Katolickiej w domu katechetycznym.
7. W każdą środę o godz. 18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Serdecznie zapraszamy.
8. Zbiórka odzieży i jej rozdzielanie w każdy wtorek,
w domu katechetycznym, od godz. 16.00 do 18.00.
Sprawy materialne
1. W styczniu 15 rodzin złożyło ofiarę (2.270 zł) na dalsze prace remontowo-konserwatorskie.
2. Ofiary do puszek w styczniu wyniosły 1824 zł.
3. Z ofiar kolędowych zostało zapłacone położenie granitu przy 4 dużych filarach i 2 małych (18 tys. zł) oraz
prace stolarskie przy konfesjonale (6 tys. zł).
4. Inne poważniejsze wydatki to opłata miesięczna za
gaz – 5.358 zł.
Zostali ochrzczeni
Amanda Łozińska, ur. 27.10.2010 r.
Kuba Karwacki, ur. 13.10.2010 r.
Daniel Rausch, ur. 25.10.2010 r.
Jakub Dulkiewicz, ur. 10.10.2010 r.
Nikodem Patalon, ur. 1.10.2010 r.
Alex Kopczyński, ur. 20.06.2010 r.
Jakub Rohde, ur. 12.01.2009 r.
Dawid Durka, ur. 14.09.2010 r.

ŚWIĘTEGO

Styczeń 2011

P A R A F I A L N E
Zawarli związek małżeński
Krzysztof Kruszka i Joanna Kucharska
Odeszli do wieczności
Lucyna Krawczyńska, lat 76, z ul. Cechowej
Ryszard Kawczyński, lat 55, z ul. Wolnej
Grzegorz Delik, lat 54, z ul. Sielskiej
Andrzej Górecki, lat 43, z ul Sielskiej
Jerzy Falęcikowski, lat 49, z ul. Cierpickiej
Kazimiera Michalak, lat 81, z ul. Sielskiej
Klara Żubkowska, lat 69, z ul. Fordońskiej
Janina Pyrzewska, lat 60, z ul. Wolnej
Kazimiera Sadecka, lat 89, z ul. Wyzwolenia
Msze św. w niedziele
8:00, 9:30 (dla młodzieży), 11:00 (dla dzieci), 12:30, 18:30
Msze św. w święta zniesione
7:30, 9:30, 17:00, 18:30
Msze św. w dni powszednie
7:30, 18:30
W I piątek miesiąca Msza św. dla dzieci o godz. 17:00.
Spowiedź św.
W dni powszednie 30 minut przed Mszą św.
w niedziele i święta 20 minut przed każdą Mszą św.
Kancelaria parafialna czynna
w poniedziałki i wtorki od 8:30 do 9:30
w środy, czwartki i piątki od 16:30 do 17:30
w I piątki miesiąca biuro czynne ok. godz. 17:00, po zakończeniu spowiedzi dla dzieci.
Biuro nieczynne w soboty, niedziele i święta.
Odpust 6 grudnia
Wieczysta adoracja:
2 maja, 25 listopada
Nabożeństwa okolicznościowe
Nabożeństwa dla dzieci (majowe, różaniec, roraty) w poniedziałki, wtorki i środy o godz. 17:00.
Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu:
- dla dzieci o godz. 17:00,
- dla młodzieży o godz. 19:00,
- dla dorosłych o godz. 18:00.
Gorzkie żale w niedziele Wielkiego Postu o godz. 17:45.
Różaniec za zmarłych, których wspominamy w
„zdrowaśkach rocznych”, w środę po I piątku miesiąca o
godz. 17:45,
a o godz. 18:30 Msza św. za wspomnianych zmarłych.

Redaguje zespół: Dorota Gołda, Krystyna Karpińska, Julia Michalak, Malwina Żyrek,
Krzysztof Żubkowski, Henryk Wilk,
ks. Dariusz Kozłowski, ks. Edward Wasilewski. DTP: Jerzy Rusiniak.
Asystent kościelny: ks. kan. dr Roman Buliński. E-mail: parafia@mikolaj.bydgoszcz.pl
Adres redakcji: ul. Wyzwolenia 2, 85-790 Bydgoszcz. Tel. 52-347-15-55.
Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Mikołaja w Bydgoszczy. Nakład: 650 egz.
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Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

Nie pozwól, by ten problem dotknął Ciebie!
Weź sprawy we własne ręce i…

Jeśli jesteś osobą w wieku 25-40 lat, niepalącą (lub nie palisz od min. 2 lat),
zdrową klinicznie - tzn. nie stwierdzono u Ciebie cukrzycy, nadciśnienia tętniczego,
chorób sercowo-naczyniowych, otyłości, przewlekłych chorób zapalnych
przyłącz się do naszego projektu i zgłoś się na
BEZPŁATNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE
do Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej CM UMK
Bliższe informacje i zapisy: mgr Katarzyna Bergmann
Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej CM UMK
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
tel. 505-380-687, e-mail: wyprzedz-cukrzyce@wp.pl

Gabinet stomatologiczny
w Bydgoszczy przy
ul. Wyzwolenia 93/25
(koło poczty)
Zapraszamy do domu weselnego Korona
Do Państwa dyspozycji udostępniamy obiekt o wysokim
standardzie. Nowoczesna, bardzo przestronna sala może
pomieścić do 120 osób. Udostępniamy parking.
Organizujemy:
wesela
bankiety firmowe
chrzciny
komunie
studniówki
bale sylwestrowe, karnawałowe
stypy
imieniny, urodziny
rocznice
podróże po kuchniach świata w formie obiadów
rodzinnych
wieczorki taneczne dla seniorów
Świadczymy usługi cateringowe.
Bydgoszcz (Nowy Fordon)
ul. Andersa 55
(róg ul. Wyzwolenia i ul. Andersa)
tel. 664-145-386; 664-958-966
www.domweselnykorona.com

Dzieci i młodzież
do 18. roku życia mają
zapewnioną nieodpłatną
opiekę stomatologiczną
w ramach ubezpieczenia
NFZ
Godziny pracy gabinetu:
Poniedziałek 8:30 - 12:30
Wtorek 13:30 - 17:30
Środa 8:30 - 12:30
Czwartek 13:30 - 17:30
Rejestracja telefoniczna:
52-346-75-46

10

Wszystko to,
co potrafimy sobie wyobrazić,
jest realne…

P

odobnie wszystko to, co do dzisiaj
wypracowane zostało w ramach
rewitalizacji Starego Fordonu jest gotowe, by wykonać kolejny krok. Masterplan
był tym pierwszym. Na samym początku
naszej współpracy poświęconej sprawom Fordonu zwróciliśmy uwagę, że
praca nad projektami dla takich obszarów jest jak maraton. Start jest ważny.
Jednak świadomość dystansu i determinacja jego ukończenia są najważniejsze.
W ciągu ostatnich kilku miesięcy prac
koncentrowaliśmy się na możliwościach
zagospodarowania nabrzeża rzeki Wisły
w Starym Fordonie oraz funkcjach, które
będzie można rozwinąć tam w przyszłości. Rzeka i jej najbliższe otoczenie są
potencjałem dla Starego i Nowego Fordonu. Są one także potencjałem Bydgoszczy. Projekty związane z rzeką dają
początek kolejnym, związanym z pozostałymi obszarami Fordonu. Ma to swoje
nie tylko logiczne, ale przede wszystkim
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ekonomiczne, społeczne i przestrzenne
uzasadnienie. Konsekwentnie realizowana strategia działania, przemyślane decyzje oraz współpraca i wsparcie ze strony najważniejszych instytucji decyzyjnych są na tym etapie prac najważniejszymi warunkami dla realizacji takich
projektów. Opracowana koncepcja zagospodarowania nabrzeża Wisły w Starym
Fordonie daje ku temu podstawy i możliwości.
Wprowadza ona rozwiązania z
zakresu rozwoju infrastruktury rekreacyjnej, mieszkaniowej i aktywności gospodarczej, które pozostają w ścisłej relacji z
utrzymaniem rzeki i jej nabrzeża oraz ze
wzmocnieniem bezpieczeństwa. To, co
dla mieszkańców Fordonu jest najważniejsze w zaproponowanych rozwiązaniach, to przywrócenie historycznie uzasadnionych i stanowiących ikonę Starego Fordonu w przeszłości bulwaru wraz
z zabudową, funkcji portu rzecznego
oraz otwartych przestrzeni rekreacyjnowypoczynkowych w bezpośrednim sąsiedztwie z rzeką (tzw. zielone tarasy
Starego Fordonu).
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Warto ponownie podkreślić, że
doświadczenie powodzi w Polsce po raz
kolejny dowiodło, iż nie możemy żyć
zwróceni plecami do rzeki. Działania
związane z ujarzmianiem rzeki i wyznaczaniem kolejnych granic nie powinny
być celem samym w sobie. Stanowić
muszą dopełnienie starannie przemyślanej, zaplanowanej i prowadzonej polityki
przestrzennej oraz rozwoju miast.
Współpracując z Państwem, staraliśmy się dołożyć cegiełkę holenderskiego doświadczenia w relacjach i partnerstwie z wodą, w postrzeganiu przestrzeni i budowaniu współpracy. Bardzo
często spojrzenie i pomysły, niekiedy
oderwane od tradycyjnego sposobu myślenia, pozwalają podejść do problemów
z zupełnie nowych punktów widzenia.
Dziękujemy za dotychczasowe
zaangażowanie i okazane nam zaufanie.
Niech sentencja będąca tytułem tego
artykułu wyzwala pozytywną energię i
wytrwałość w działaniach. Mamy nadzieję, że władze samorządowe będą kontynuowały współpracę z mieszkańcami
Fordonu w sposób, w jaki odbywało się
to w ostatnich dwóch latach prac nad
projektem.
Ze swojej strony jesteśmy gotowi
do kontynuacji prac dla Fordonu i dalszej
współpracy z Państwem.
Zespół RDH Architekci Urbaniści
Informacje dotyczące projektu dostępne
są na stronie
www.mikolaj.bydgoszcz.pl

Dla przyszłości
Starego Fordonu...
W środę, 26 stycznia 2011 r., o godz. 17:00 w Szkole
Podstawowej nr 4 przy ul. Wyzwolenia, w ramach spotkania z Radą Osiedla Stary Fordon, odbyła się prezentacja poświęcona Staremu Fordonowi i projektom zagospodarowania nabrzeża rzeki Wisły. W czasie spotkania
przedstawiono stan dotychczasowych prac dla Starego
Fordonu, których źródłem jest Masterplan, opracowany w
2010 r. przez holenderską firmę RDH.
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Tradycyjne jasełka
Dnia 20 grudnia o godzinie 17:00 odbyły się w naszej szkole
tradycyjne jasełka. Jak każdego roku, młodych aktorów z klas IIIII przygotowały do występu panie z nauczania zintegrowanego.
Na przedstawienie zostali zaproszeni rodzice, którzy z wielkim
przejęciem obejrzeli przedstawienie. W tegorocznej inscenizacji
w rolę Maryi wcieliła się Roksana Szukała, a Józefa – Dorian
Szukalski. Wszyscy uczniowie byli przebrani w różnorodne stroje: Świętej Rodziny, Trzech Króli, aniołów, pasterzy i diabełków.
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Z pewnością udział w jasełkach był niezwykłym przeżyciem dla
pierwszoklasistów i ich rodziców, którzy pierwszy raz uczestniczyli w tak nastrojowym i przepięknym widowisku. Szczególnej
atmosfery dodało przedstawieniu wspólne śpiewane kolęd i
dzielenie się opłatkiem z rodzicami i nauczycielami. Z jasełkami
uczniowie naszej szkoły gościli w kościele św. Mikołaja 6 stycznia, w czasie Mszy dla dzieci. Parafianie mieli okazję przeżywać
widowisko razem z naszymi uczniami.
B. Gierszewska

Drodzy Parafianie!
27 marca br. rozpoczynamy w naszej wspólnocie parafialnej misje święte. Jest to szczególny czas łaski, nawrócenia, przemiany oraz pogłębienia wiary. Misje takie przeżywane są w parafii raz na dziesięć lat.
Nie możemy tego wyjątkowego, świętego czasu przeoczyć, zlekceważyć, zmarnować...
Drodzy Parafianie! Do misji mamy jeszcze sporo czasu. Słowa te jednak kieruję do Was już na dwa
miesiące przed tym ważnym wydarzeniem. Proszę, nie zmarnujcie tego czasu! Wypraszajcie światło Ducha
Świętego dla misjonarzy, a dla wszystkich parafian, szczególnie tych, którzy są daleko od Boga i Kościoła,
łaskę i pomoc Boga. Proszę Was o modlitwę i ofiarowanie swych cierpień w intencji misji świętych.
Drodzy chorzy i cierpiący! Każdego z Was dotyka cierpienie, niemoc, samotność, choroba... Zwracam
się do Was ze szczególnym apelem i prośbą. Ofiarujcie krzyż, który z woli Bożej niesiecie, w intencji owocnego przeżycia naszych parafialnych misji.
Wasz proboszcz
ks. Roman Buliński

