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Śmierć to nie koniec

Jak to jest z Bożą wolą?

S

ą stwierdzenia, myśli, powiedzenia, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Niektóre zawierają w sobie mądrość pokoleń, ale niektóre są ogołocone z
ludzkiego przemyślenia. Człowiek, nie czyniąc nad nimi
refleksji, przekazuje je dalej. Posługuje się nimi, choć...
Dlaczego tak się dzieje?
Jest to wynik ludzkiej bezmyślności...?
A może tak łatwiej pogodzić się z rzeczywistością...?
A może...?
Szedłem alejkami cmentarza, na którym nie byłem kilka lat. Przystawałem przed niemalże każdym grobem. Czytałem nazwisko, imię i w pamięci szukałem tych
ludzi. Potem chwila modlitwy i szedłem dalej. Zatrzymałem się przed marmurową płytą nagrobną i przeczytałem:
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Listopadowe cmentarze. Świeżo przystrojone groby.
Żywi i umarli na krótko zebrani razem w jednym miejscu.
Szukają się wzajemnie, ale nie mogą do siebie dotrzeć.
To straszna rozłąka i bezgraniczna niemoc.
Niespokojny myślisz nagle o własnej śmierci.
Strach przed śmiercią stoi tak blisko obok radości życia.
Śmierć - przemożna siła psująca zabawę.
Zakrada się do wszelkich uciech,
podkopuje każdą pewność, dławi narząd,
którym wdychasz radość życia.
Nikt nie zna się na śmierci.
Milczymy, wypieramy z pamięci, zapominamy.
Wszystko sprowadza się do pytania:
Czy śmierć jest końcem, czy nie?
Jeśli to koniec, twoje umieranie przybierze
charakter straszliwego okaleczenia.
Jeśli to nie koniec, twoja śmierć uzyska
zadziwiająco nowy wymiar.
Masz wybór: Wszystko albo nic,
sens albo bezsens życia, Bóg albo nieskończona pustka.

Po chwili poczułem, jakby nogi wchodziły mi w ziemię.
Czułem...
Boże, może ja źle widzę? Przeczytałem drugi raz, kolejny
i...
Boże, dlaczego człowiek obciążył Ciebie za tę śmierć?
Dlaczego taki napis?
Ten młody człowiek popełnił samobójstwo.
A ktoś napisał, że to Bóg tak chciał.

Tajemnice życia i śmierci
wiążą się z tajemnicą Boga.
Bez względu na to, czy jesteś wierzący, czy nie,
życzę ci tylko jednego: nadziei.
Nadziei, która aż do twego ostatniego tchnienia
da ci radość życia, byś mógł być szczęśliwy.
Phil Bosmans

W tej chwili uświadomiłem sobie, jak często z ludzkich
ust padają stwierdzenia:
– Bóg tak chciał.
– Od przeznaczenia nie uciekniesz.
– Co komu pisane.
– Taka była wola Boża.
A przecież nie zawsze „Bóg tak chciał”,
a przeznaczenie tak rozumiane nie istnieje.
Ks. Tomasz

Na pierwszej stronie - zabytkowy nagrobek na cmentarzu parafialnym przy ul. Cechowej. Fot. Maria Rusiniak.
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A czy znacie...?

I

zabella Wojciechowska. Jest rodowitą Fordonianką. Od września jest parafialną organistką. Uczęszczała najpierw do Podstawowej Szkoły Muzycznej, Państwowego Liceum Muzycznego
w Bydgoszczy, do Bydgoskiego Studium Organistowskiego oraz
ukończyła studia wyższe na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na Wydziale Dyrygentury Chóralnej
i Edukacji Muzycznej o specjalności „Muzyka kościelna – Kantor” oraz studia licencjackie na wydziale instrumentalnym – obój.
Pracę organisty traktuje nie tylko jako zawód, ale jako powołanie.
Ma męża i czworo dzieci.

Kiedy rozpoczęła się Pani droga artystyczna?
Kontakt z muzyką miałam od najmłodszych lat, ponieważ moja
siostra też ukończyła studia muzyczne. Gdy dorastałam, siostra
grała w domu na skrzypcach. Pierwszy psalm zaśpiewałam, gdy
miałam 4 może 5 lat. Uczyłam się tekstu na pamięć, ponieważ
nie umiałam jeszcze czytać. Gdy miałam lat dwanaście, zaczęłam
grać na Mszy Świętej jako organistka, ale tylko w dni powszednie,
i tak stopniowo, stopniowo nabierałam doświadczenia. Chodziłam
wtedy do szóstej klasy podstawówki. W pierwszych latach grania
skupiałam się na grze, żeby dopasować się do ludzi i sprostać ich
wymaganiom.
Jaką szkołę trzeba ukończyć, żeby zostać organistą?
Studium Organistowskie albo Akademię Muzyczną, która zapewnia najwyższy poziom artystyczny, wykonawczy.
Czy ukończenie szkoły muzycznej wystarcza, by dobrze wypełniać obowiązki organisty?
Jest to zawód, który wymaga ciągłej pracy nad sobą, rozwijania
się, ale i formacji duchowej. Umiejętność biegłego grania na organach nie wystarczy. Aby pogłębiać swoją formację duchową,
organiści mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach, rekolekcjach i wykładach organizowanych w Studium Organistowskim.
Jakie obowiązki, funkcje ma organista?
Głównym zadaniem jest prowadzenie śpiewów podczas Mszy
św. i nabożeństw, wprowadzanie nowych pieśni liturgicznych i
uczenie tych pieśni parafian. Pomocne jest, gdy słowa wyświetlane są na ekranie, bo wtedy łatwiej uczyć śpiewów. Organista to
przede wszystkim muzyk – instrumentalista. Musi biegle grać na
instrumencie. Aby utrzymać się na poziomie dobrego wykonawcy muzyki, codziennie ćwiczę grę na organach. Organista jest w
pewnym sensie propagatorem muzyki. Dlatego też staram się, aby
muzyka przeze mnie wykonywana była na odpowiednim poziomie. Organista musi też znać budowę organów. Czasem jest tak,

że jest jedynym muzykiem w parafii, toteż opiekuje się zespołem
młodzieżowym czy dziecięcym. W naszej parafii nie ma takiej konieczności, na szczęście…
Jak wygląda przygotowanie pieśni kościelnych, które są śpiewane podczas Mszy Świętych i kto układa zestaw na dany
dzień powszedni czy niedzielę?
Organista układa zestaw i dba o dobór pieśni zgodnie z kalendarzem liturgicznym.
Czy są przepisy kościelne, które mówią o tym, co jest śpiewane, a co nie, w danym okresie roku?
Tak, np. „Instrukcja o Muzyce w Świętej Liturgii Musicam Sacram” z roku 1967, która określa poszczególne śpiewy wykonywane podczas Mszy św. W wielu śpiewnikach (np. ks. J. Siedleckiego lub „Exultate Deo”) mamy podział pieśni na grupy, np.
eucharystyczne, przygodne, na poszczególne okresy roku liturgicznego, psalmy, pieśni uwielbienia, na Komunię, pieśni „na wejście”, czy „na wyjście”, i z tego się korzysta. Na przykład pieśni
eucharystycznych nie śpiewamy „na wejście” czy „na wyjście”.
W doborze pieśni należy kierować się tym, co jest w czytaniach
mszalnych i tak dobierać pieśni, żeby śpiew liturgiczny pasował
do liturgii słowa oraz wg akcji liturgicznej. Gdy są wyjątkowe
okoliczności, np. wizytacja biskupa, odpust parafialny, to przygotowany jest szczegółowy program, który zawiera poszczególne
śpiewy.
Czego nie można grać i śpiewać w kościele?
Na pewno nie śpiewamy na Mszy św. piosenek religijnych. W
śpiewach występuje podział na pieśni i piosenki religijne. Jedne
od drugich różnią się treścią. Pieśni posiadają tekst teologiczny,
drugie (piosenki) opowiadają o Panu Jezusie, Maryi itd. W czasie
Mszy wykonujemy tylko pieśni, natomiast piosenki powinno się
śpiewać po Mszy lub na koncertach. Nie zawsze tak jest. Niektóre
zespoły muzyczne, nie mając wiedzy na ten temat, popełniają błąd
i śpiewają piosenki na Mszy, co zuboża ducha liturgii Mszy św.
Jaką muzykę Pani lubi?
Różną. Przede wszystkim taką, którą mogę sama sobie odtworzyć,
zagrać ze słuchu, coś, co wpadło mi do ucha. Jakiś hit z popu czy
hip-hopu.
Do tej pory grała Pani na instrumentach elektronicznych, jakie ma Pani odczucia grając na organach tradycyjnych?
W organach elektronowych dźwięk generowany jest przez układy
elektroniczne, a kościół nagłaśniany jest przez wzmacniacz i głośniki. W tradycyjnych organach piszczałkowych dźwięki powstają w sposób naturalny, przez co są delikatniejsze i subtelniejsze.
Dźwięki lepiej wypełniają kościół, można je poczuć – szczególnie
niskie tony. Dotykając ławki w kościele, możemy odczuć jak powietrze wprawia ławki w drgania. Cieszę się, mam możliwość gry
na takim instrumencie.
Dziękuję za rozmowę. Życzę owocnej współpracy z naszą wspólnotą parafialną. (JR)
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niedzielę, 2 października, po Mszy św.
o godz. 18:30, licznie zgromadziliśmy
się przed tablicą upamiętniającą rozstrzelanie przez hitlerowców w 1939 r. ośmiu
mieszkańców Fordonu. Po odmówieniu
modlitwy i odśpiewaniu Boże coś Polskę,
przedstawiciele lokalnej społeczności i Akcji Katolickiej złożyli kwiaty i zapalili znicz
pod tablicą upamiętniającą to tragiczne, w
historii Fordonu, wydarzenie.
Jednym z rozstrzelanych był ówczesny burmistrz miasteczka Wacław Wawrzyniak. Od kilku miesięcy fordoniacy starają się o nazwanie jednej z ulic imieniem
bohaterskiego burmistrza. Niestety, w Bydgoszczy jest już ulica Piotra Wawrzyniaka,
upamiętniajaca znanego, wielkopolskiego
księdza i działacza społecznego. Ponieważ
w mieście nie może być dwóch ulic o takiej samej nazwie, zrodził sie pomysł, aby
imieniem Wacława Wawrzyniaka nazwać
fordoński bulwar nad Wisłą. Inicjatywę
poparło Towarzystwo Miłośników Miasta
Bydgoszczy, które wystąpiło do Rady Miasta Bydgoszczy o nadanie fordońskiemu
bulwarowi imienia Wacława Wawrzyniaka.
Wniosek TMMB poparła też Rada Osiedla
Stary Fordon. Niestety, został on odrzucony
przez Zespół ds. Nazewnictwa, ponieważ
nie ma podstaw do nadania nazwy terenowi, który jeszcze nie jest oficjalnie wytyczonym bulwarem. Decyzję o nazwaniu bulwaru odłożono do czasu uporządkowania
statusu fodorńskiego nabrzeża Wisły.

Pa t r o n i n a sz y ch u lic

Fot. Jerzy Rusiniak

W

11(123) numerze 2008 r. Tomasz
Rusiniak pisał:
Na północnych rubieżach naszej parafii znajduje się ulica, która ma w swojej
nazwie błąd ortograficzny. Jest to ulica
generała Józefa Dowbor-Muśnickiego,
którą czyjaś niekompetentna decyzja
uczyniła ulicą generała Józefa Dowbór-Muśnickiego. Choć błąd to ledwie dostrzegalny, to jednak nie zwalnia
to decydentów od jego poprawienia.
I stało się. Po 23 latach Rada
Miasta Bydgoszczy dnia 28 września
2011 r, uchwałą nr XV/273/11 zmieniła nazwę ulicy Dowbór-Muśnickiego
ustaloną przez Miejską Radę Narodową w Bydgoszczy dnia 30 listopada
1988 r., która otrzymała brzmienie:
ul. gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego.
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Członkowie Akcji Katolickiej zapraszają do wspólnego odmawiania
Koronki do Miłosierdzia Bożego
w każdy piątek o godz. 15:00 w naszym kościele.
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my kontynuować dzieło Papieża Polaka, pragniemy modlić
się za cały świat, za wszystkich ludzi, a także za dusze w
czyśćcu cierpiące. Modląc się słowami koronki, spełniamy
akt miłości bliźniego, który jest nieodzownym warunkiem
otrzymania łask i dostąpienia miłosierdzia – dodają członkowie AK. Obecnie ustanowiliśmy piątek o godz. 15:00,
„Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do kiedy to wspólnie razem modlimy się i śpiewamy, a po komnie modły, wysłucham Was. A gdy mnie ronce odmawiana jest litania do bł. JP II. Bóg oczekuje tego,
będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie że będziemy do Niego wołać – zwracać się. Bóg zawsze
szukać całym swoim sercem.” (Jr. 29, 12)
znajdzie dla nas czas i nikt dla Niego nie jest natrętem. On
oczekuje każdego! Oczekuje mnie i Cienalizując życie bł. Jana Pawła II, Odmawiaj nieustannie tę koron- bie. Dla każdego ma czas, każdego pramożemy stwierdzić, że było ono w kę, której cię nauczyłem. Kto- gnie wysłuchać i na wszystko jest gotów
niezwykły sposób związane z tajemni- kolwiek będzie ją odmawiał, odpowiedzieć (choć czasem na odpowiedź
cą Bożego Miłosierdzia. Stanowiła ona dostąpi wielkiego miłosierdzia trzeba czekać).
istotny element Jego pontyfikatu będą- w godzinę śmierci. Kapłani będą
Odmawiając koronkę, jednoczymy
podawać
grzesznikom
jako
ostatcego odpowiedzią na wołanie współczesię z ofiarą Jezusa złożoną na krzyżu na
snego świata, w którym w zastraszający nią deskę ratunku; chociażby był przebłaganie za grzechy nasze i całego
sposób szerzy się egoizm, obojętność i grzesznik najzatwardzialszy, je- świata. Ofiarujemy w niej Bogu Ojcu Jego
żeli raz tylko odmówi tę koron- najmilszego Syna, a więc odwołujemy się
znieczulica serc.
Dla Papieża miłosierdzie było kę, dostąpi łaski z nieskończone- do najsilniejszego motywu, aby być przez
szczególną koncentracją na godności go miłosierdzia mojego. Pragnę, Boga wysłuchanymi. Przez odmawianie tej
człowieka. O swojej czci dla Bożego aby poznał świat cały miłosier- koronki – obiecał Pan Jezus – dam wszystMiłosierdzia Jan Paweł przypominał w dzie moje; niepojętych łask pra- ko, o co Mnie prosić będziecie i jeżeli to
czasie pielgrzymek do Polski, podczas gnę udzielać duszom, które ufają będzie zgodne z Moją wolą. Szczegółowe
wizyt w sanktuarium w Łagiewnikach. mojemu miłosierdziu.
obietnice dotyczą godziny śmierci: łaski
Przez całe swoje posługiwanie dla Koszczęśliwej i spokojnej śmierci. Mogą je
ścioła powszechnego dawał również osobiste świadectwo uprosić tylko ci, którzy sami z ufnością i wytrwale odmamiłosierdzia wobec ludzi, zwłaszcza chorych, cierpiących i wiają tę koronkę, ale także konający, przy których inni jej
umierających. Papież sam żył miłosierdziem i w praktyce słowami modlić się będą.
pokazywał, w czym ma się ono wyrażać. Szczególną lekcją
Krzysztof Żubkowski
miłosierdzia było przebaczenie tureckiemu zamachowcy Ali
Ağcy.
W tym świadectwie przebaczenia najdoskonalej
wypełniły się słowa zawierzenia i ufności w Boże Miłosierdzie, wypowiadane przez Jana Pawła II każdego dnia w
Modlitwie Pańskiej: „Odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”.
Przez świadectwo życia pokazywał, jak bardzo dzisiejszy
świat potrzebuje Bożego Miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach, z głębin ludzkiego cierpienia, zdaje się wznosić
wołanie o miłosierdzie.
Akcja Katolicka przy naszej parafii w maju przyjęła postanowienie, że codziennie, przez tydzień, członkowie
AK będą prowadzić koronkę do Miłosierdzia Bożego. Chce-

A

W

imieniu lektorów, ministrantów, oraz wolontariatu składamy
życzenia ks. Edwardowi z okazji Imienin.

Drogi Księże!
Zostałeś z ludu wzięty, i do ludu jesteś posłany!
U progu Twej kapłańskiej drogi życzymy Ci życia, które będzie
cudownym darem Bożym dla całego Kościoła. Niech wspiera Cię
Maryja – Matka wszystkich kapłanów. Niech Twoja praca przynosi obfite owoce i jednoczy ludzi w jedną Chrystusową owczarnię.
Życzymy również pogody ducha i wiele radości każdego dnia,
aby uśmiech często gościł na Twojej twarzy. Bożej radości, aby
towarzyszyła Ci ona w każdym dniu kapłańskiej posługi, oraz wiele
życzliwych serc ludzkich, gotowych przyjść Ci z pomocą w głoszeniu dobrej nowiny. Byś przez całe Twoje życie podążał z ufnością i
nadzieją za Panem.
Krzysztof Żubkowski
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Święty Mikoł aj do dz i e ci ...
Boża stokrotka

D

rogie dzieci, Pan Jezus w każdej
Ewangelii mówi o bardzo ważnym
sprawdzianie – nie jest to sprawdzian z
matematyki ani z języka polskiego. To
sprawdzian z naszej miłości do Boga.
Pan Jezus mówi, że takim szczególnym
testem miłości jest nasze życie. Piękne
zachowanie i przestrzeganie przykazań
najlepiej świadczy o naszej miłości do
Boga. Kiedyś usłyszałem, że dobry
uczeń Chrystusa ma wiele wspólnego
ze stokrotką. Przyjrzyjmy się temu porównaniu, by lepiej zrozumieć słowa
Ewangelii.
Stokrotki, w przeciwieństwie
do róż, mają bardzo cienką łodygę i nie
mają kolców. Kwiat stokrotki – serce –
zwrócone jest zawsze w stronę słońca.
Bez słońca nie kwitną, marnieją. Stokrotek nie kupimy w kwiaciarni. Można powiedzieć, że stokrotki żyją, kwitną dla Stwórcy. Podobnie jest z nami.
Uczeń Chrystusa nie kwitnie, kiedy
jest w cieniu swych własnych spraw,
problemów, planów – kiedy chce je
rozwiązywać po swojemu, nie patrząc
na przykazania Boże. Chrześcijanin
kwitnie tylko wtedy, gdy jest zwrócony
w stronę swego Stwórcy. Gdy pozwala Bogu opromienić się Jego światłem,
miłością. To naświetlenie Bożym światłem dokonuje się najpełniej podczas
modlitwy, zwłaszcza w Eucharystii,
adoracji Najświętszego Sakramentu.
Nie bez przyczyny monstrancja przypomina słońce. Modlitwa to szczególny czas promieniowania Bożego Ducha, który pomaga nam każdego dnia
dobrze zdawać egzamin z miłości.
Stokrotki mają jeszcze inną
cechę. Są bardzo delikatne, łatwo je
zdeptać, zniszczyć. Ale, co najważniejsze, po dwóch, trzech dniach stokrotka
zakwitnie na nowo. I będzie jeszcze
mocniejsza. Podobnie jest z nami. Łatwo nas zranić, przekreślić, zniszczyć.
Ale dzięki Bożemu Słońcu powstajemy
na nowo. Tego nauczył nas Chrystus,
który - umierając za nas na krzyżu - pokonał śmierć, piekło i szatana. On jest
Bożym Słońcem, które pozwala nam
powstawać na nowo, prowadzi nas do
nowego życia w miłości Ojca i Ducha
Świętego. Znane jest starożytne po-

wiedzenie: „Krew męczenników – zasiewem chrześcijan”. Paradoksalnie im
bardziej Kościół, uczniowie Chrystusa
są atakowani, niszczeni, tym bardziej
stają się mocniejsi, zdolni do odważnego mówienia o Bożej miłości, przebaczeniu.
Stokrotki mają jeszcze jedną
ważną cechę. One nie żyją nigdy same,
żyją we wspólnocie. Pięknie wyglądają
zielono-białe łąki pełne stokrotek. My
również, jako uczniowie Pana Jezusa,
nie żyjemy sami – tworzymy wspólnotę. Wyznajemy tę samą wiarę, przyjmujemy te same sakramenty. Każdy z
nas jest tutaj potrzebny i wartościowy,
mimo iż każdy ma swoje, niepowtarzalne zadanie. Ubogacamy się nawzajem swoim przeżywaniem wiary,
świadectwem życia, pomagamy sobie,
dzielimy się naszymi talentami, zdolnościami.

Pan Jezus chce, by każdy z nas
stawał się taką Bożą stokrotką kwitnącą na Jego chwałę. Stokrotką, która
jest pięknym znakiem Bożej miłości.
Uczestniczymy w Eucharystii, która
jest czasem szczególnego wystawiania się na Boże promienie. Na ołtarzu
Chrystusa, wraz z chlebem i winem,
złóżmy samych siebie, to wszystko, co
w nas piękne i jasne, jak również to, co
nas zamyka jeszcze na Boże światło,
co mroczne i słabe. Niech Jezus – Boże
Słońce, którego przyjmiemy w Komunii Świętej, prześwietli to wszystko
swoją miłością, byśmy żyli Jego miłością i światłem ku Jego chwale, byśmy
– będąc Bożymi stokrotkami, żyjącymi
dla Boga we wspólnocie z innymi –
każdego dnia na nowo zdawali egzamin
z miłości Boga i drugiego człowieka na
ocenę celującą.

Kilka ważnych ogłoszeń
1. W Uroczystość Wszystkich Świętych nie zapomnijmy o obecności na
Mszy świętej.
2. Spotkanie formacyjne dla dzieci kl. II przygotowujących się do I Komunii świętej odbędzie się wyjątkowo w trzecią sobotę miesiąca, 19 listopada, o godz. 9.00 w kaplicy, a dla ich rodziców, w niedzielę 20 listopada,
po Mszy św. o godz. 12.30 (czyli ok. godz. 13.15).
ks. Dariusz
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. ..i m ł o d z i e ży
Co pozostaje w nas po bł. Janie Pawle II...

P

rzychodzi czasem taki moment, że nagle wszyscy stają się wierzący. A przynajmniej tak twierdzą. I nie wstyd wspominać Papieża, nie wstyd pokazywać w
telewizji dobrych filmów, nie wstyd się modlić, nie wstyd zrobić akademię w szkole.
Przy okazji niektórzy robią interesy na wierze. Inni, bardziej zaczepni, robią interes na
protestowaniu. Jednych to irytuje, innych
cieszy. Każdy takie momenty przeżywa na
sposób właściwy sobie.
Co do jednego nie ma wątpliwości,
że Dni Papieskie i liturgiczne wspomnienie
to okazja powrotu do źródła, na jakie bł. Jan
Paweł II wskazywał swoim życiem. Należy
pamiętać, że Papieżowi nie podobałoby
się, gdybyśmy dziś z oczu stracili Zmartwychwstałego. Możemy powiedzieć, że tak, jak każdy święty, bł. Jan Paweł II uczy
nas, do czego może dojść człowiek, który nie widział, a uwierzył, człowiek, który chciał przez
swoje życie przejść u boku Jezusa. To kolejny z tych, którzy
wpisali się pięknymi literami w
księgę uczniów Pana. Jego życie to piękna księga przyjaźni
z Chrystusem Nauczycielem i
Pasterzem.
Jan Paweł II to ten,
który uczył nas trwać w nauce
apostołów. Co jakiś czas słyszymy zarzuty, że zachwycamy
się Jego postacią, ale nie przejmujemy się
Jego nauką. Właśnie takie dni, jak ten październikowy, są doskonałą okazją, by posłuchać, czego nas nauczał. To słowa Pana
Jezusa na nasz XXI wiek.
Po jakie teksty sięgnąć? Właściwie mogę polecić wszystko. Ale jeśli mam
coś wskazać, to najlepiej Jego słowa do ludzi młodych. Genialną inicjatywą były Światowe Dni Młodzieży. Mamy bogaty zbiór
orędzi na te dni. Są one krótkie, konkretne i
bezpośrednio adresowane do młodych.
Jan Paweł II to ten, który uczył nas
żyć we wspólnocie. Nie ma wiary samotnej.
Jezus chce, byśmy razem szli z Nim do
Ojca. Dziś, gdy wielu w Kościele widzi raczej wroga niż pomoc w drodze do Boga, to
szczególnie aktualne.
Ważne jest, żeby uwolnić się od
myślenia tylko o osobie. To, co najczęściej
chyba wraca we wspomnieniach o współczesnym błogosławionym, to fakt, że każdy
był dla Niego ważny. Nie można zbyć drugiego człowieka, nie można powiedzieć, że
mam ważniejsze sprawy na głowie. Znana
jest historia z czerwca 1999 r., kiedy w czasie zaplanowanego odpoczynku, Papież
po prostu wybrał się do ubogiej mazurskiej
rodziny, aby chwilę porozmawiać, pobłogosławić. Takich sytuacji było więcej. On uczył
nas, że nie można być obojętnym na dru-

giego człowieka. Droga do Boga to droga
przez drugiego człowieka, droga we wspólnocie.
Jan Paweł II to ten, który uczył nas
trwać w łamaniu chleba, czyli w Eucharystii
i w modlitwie. To bezpośrednie skierowanie
do Boga. Można powiedzieć: On tak musiał.
Ale chyba każdy z nas jest przekonany, że
to było coś więcej niż obowiązek. I o tym
opowiadają świadkowie, jak długa i przejmująca była cisza, gdy po Komunii w czasie Mszy Świętych w Jego prywatnej kaplicy zapadał w modlitwę. To był żywy kontakt
z żywą Osobą. Tak naprawdę można.
Jan Paweł II to ten, który uczył nas
dzielić się tym, co mamy. To praktyczna od-

powiedź na Boże Miłosierdzie. Jan Paweł
II mówił w tym kontekście o opcji na rzecz
ubogich. Każdy jest ważny, ale wyjątkowe
znaczenie mają potrzebujący. Od tego nikt
z nas nie może się zwolnić. I nie chodzi tylko o majątek, o to, co się materialnie posiada. Bardziej chodzi o wrażliwość serca,
która każe dzielić się czasem, talentami,
uśmiechem, dobrym słowem.
Znów można tutaj przytoczyć wiele historii. Arturo Mari, papieski fotograf, tak
opowiadał: Nigdy nie zapomnę Kalkuty. To
było piekło. Ojciec Święty z Matką Teresą
odwiedzali tzw. szpital. Porównując z tym,
co było na zewnątrz, miejsce to było niczym
raj. Matka Teresa pokazywała zmarłych.
W innych pomieszczeniach leżeli pacjenci, niektórzy bez nóg, innym brakowało
rąk. Widok ten był po prostu nie do opisania. Ojciec Święty podchodził do każdego
nich. Któregoś, co miał całą lewą stronę
ciała zdeformowaną, karmiła siostra. Ojciec Święty ukląkł przed nim, wziął łyżkę i
pomagał go karmić. Ale to nawet nie sam
fakt, że Ojciec Święty ukląkł i karmił tego
człowieka, był czymś niesamowitym, tylko
wyraz oczu, wyraz twarzy tego człowieka,
tej istoty ludzkiej tak wiele mówił…
Można tak jeszcze długo. Zresztą
w tych ostatnich dniach po raz kolejny nie
brakuje okazji, żeby jeszcze wiele dopo-

wiedzieć. Nie brakuje wspomnień, filmów,
spotkań, czuwań. Taki czas jak ten miniony
się nie powtórzy. Fakt, emocje ucichną, pozostaną wspomnienia. Ale niech zostanie
coś więcej. Niech zostanie prawda, że Jezus Miłosierny ciągle jest z nami, że działa
w naszych czasach, że wciąż posyła nam
przewodników, że Jego pokój może zagościć w naszych sercach.
Nasz patron, z domu Ojca spoglądając na nas, pyta: Czy masz w sobie tę
elementarną mądrość, by odrzucać obce
głosy i bronić się przed nimi? Czy masz
odwagę pytać człowieka idącego do ciebie
z niewłaściwą propozycją: „Dlaczego przychodzisz do mnie i mówisz takie słowa?
Czemu chcesz zniszczyć życie
swoje i moje? Jak w ogóle doszło do tego, że w twoim sercu
narodziła się taka myśl całkowicie niezgodna z wolą Boga i nie
mająca nic wspólnego z Jego
głosem?” Nie słuchaj żadnego
głosu, który nie ma nic wspólnego z moim, bo twoje życie ulegnie całkowitemu zniszczeniu.
I nie bądź owcą, która błąka się
sama, opierając się wyłącznie
na własnej opinii, bo zmarnujesz całe swoje młode i późniejsze życie. Pamiętaj, że jest tylko
jedno sensowne wyjście - iść za
głosem Chrystusa Dobrego Pasterza i nieustannie przechodzić
przez bramę, którą On jest.
Idziemy za Nim, jeżeli patrząc na
swoje życie, dokonujemy głębokiego rachunku sumienia, odpowiadając w prawdzie na pytania: Czy rzeczywiście cenimy
sobie Jego głos i tę bramę, którą On jest?
Czy nie słuchamy i nie idziemy za obcymi
głosami? Czy nie próbujemy wyrokować w
wielu istotnych sprawach w oparciu o ich
sugestie czy własną wątpliwą mądrość?
Dobry Pasterz chce, abyśmy mieli
życie w obfitości, ale aby to się ziściło, konieczne jest, byśmy Go przyjęli i nieustannie przechodzili przez bramę, którą jest On
sam. Przechodzimy przez bramę słowa
Bożego, abyśmy wiedzieli, jak postępować.
Przechodzimy przez bramę Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa, abyśmy mieli moc
do właściwego postępowania, byśmy nie
błądzili i nie pozwalali się oszukiwać. Przechodzimy codziennie przez bramę modlitwy,
aby wzrastała między nami a Chrystusem
prawdziwa zażyłość, bliskość i pogłębiała
się wrażliwość serca, które potrafi natychmiast rozpoznać i odrzucić najdrobniejsze
odstępstwo od tego, co byłoby niemiłe Pasterzowi. Dlatego w tym październikowym
czasie wołajmy tak często: Błogosławiony
Janie Pawle II, módl się za nami.
Ks. Edward
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Święto mu z y k i i p o ezji
16 października w naszym kościele wystąpił Jan Oberbek.
Koncert znanego wirtuoza gitary klasycznej, odbył się z
okazji złotego jubileuszu twórczości poetyckiej księdza
prałata Franciszka Kameckiego, w latach 1977-1982 wikariusza fordońskiej parafii, obecnie jednego z najbardziej
znanych polskich poetów i proboszcza parafii w Grucznie.
Jan Oberbek jest laureatem festiwali krajowych i zagranicznych. Występował, między innymi, przed Janem Pawłem II,
prezydentem Polski i Francji oraz przed przedstawicielami
najznakomitszych, europejskich rodów arystokratycznych.

Nie tylko czarne dziury
Ponoć czarne dziury łączą
wszechświat
w całość czasu i przestrzeni
a materia niepewnie czeka obok antymaterii
nicość czai się obok wszystkiego
pustka naprzeciw pełni
i jeszcze strumień naszej świadomości
rozpryskuje się kaskadą wodospadów jak rtęć
i wtedy w dolinie układam suche klocki modlitw
na ołtarzu
patykami uderzam o drewnianą drabinę do nieba
aby wydobyć rytm i melodie
i dydaktykę wszystkich religii świata
zapraszam poszukiwaczy prawdy
powtarzam im że słowo stało się ciałem
jest ciałem ukrzyżowanym
z wypływającą krwią
w tej krwi topimy się jak ryby
które głosu nie mają
ta krew leje się we wszystkie czarne dziury
bez tej krwi jesteśmy
padliną i niczym

Gitara Jana Oberbeka
Szanowny wirtuozie gitary klasycznej:
jest krzesło, mikrofony, światło z reflektora
i ty w białości fraku – siadasz opierając
pudło o swe kolano. Błękit nieba ściągasz
oczami. I już trącisz w nylonowe struny
palcami, wnet szarpiesz je i śpiew Ave Maria
na jednej strunie palcem podciągasz, czterema
palcami równocześnie podrywasz aż pięć strun.
I słyszymy organy, Toccatę i Fugę –
oto Jan Sebastian Bach. Wielodźwięk stuleci
z solowym i jedynym motywem Jezusem.
Melodia jak szum, łoskot górskiego potoku,
znów jak pośpieszny stukot pstrokatych tramwajów
i cichnie przesypując piaseczek w klepsydrze.
I aniołowie milczą, i flety, fujarki.
A struny twej gitary dźwięczą, rozmawiają,
jakbyś przy nich nie był sam, jakbyś był jakimś trio
lub kwartetem. Bo umiesz zamienić i chaos
w symfonię, i nijakość w rytmiczność, i wielość
w jedność. Mistrzu, tak mnożąc różnorodność, szmer,
brzęk,
jesteś przeciwko fałszom, zgrzytom i nicości.

Fot. Jerzy Rusiniak

(Brat opuszczonych. Galeria Autorska Bydgoszcz 2010)

Ks. Franciszek Kamecki recytuje wiersz swojego autorstwa
pt. „Gitara Jana Oberbeka”.
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Moje spotkanie z Janem Pawłem II

O

d 1 maja każda osoba odwiedzająca grób Jana Pawła II może
przy okazji zwiedzić unikatową, multimedialną wystawę o życiu i działalności nowego błogosławionego, zorganizowaną w lewym skrzydle kolumnady Berniniego otaczającej pl. św. Piotra w
Watykanie.
Jest to pierwsza polska wystawa na terenie Państwa Watykańskiego. Można na niej zobaczyć m.in. biskupią i kardynalską
sutannę Karola Wojtyły, jego narty i kajak, świadectwa szkolne,
obrazek prymicyjny, szkaplerz oraz wiele innych pamiątek. Można słuchać Jego przemówień. Głównie z zastosowaniem filmu,
fitografii, świateł, odgłosów, można przejść drogę życia naszego
wielkiego rodaka od okresu narodzin, poprzez dzieciństwo, okres
młodzieńczy, po aktywność kapłańską, biskupią oraz papieską. Od
narodzin, aż po odejście… Tu można zadać sobie pytanie: Ale czy
na pewno Jan Paweł II odszedł?
Byłam w czerwcu bieżącego roku w Rzymie. Co widziałam
i przeżyłam – to ciągła Jego obecność. W Rzymie widać wizerunek
Jana Pawła w wielu miejscach: na wielkich billbordach i niezwykle
licznych małych pamiątkach, na koszulkach młodych ludzi i w witrynach sklepów. Jednak najbardziej odczułam obecność naszego
wielkiego rodaka w oczach ludzi klękających przed grobem Jana
Pawła oraz zwiedzających wystawę. Zatrzymywali się wzruszeni
przed eksponatami, przeżywali chwile lęku przechodząc przez
ciemny tunel, słysząc odgłosy strzałów zamachowca, aż zatrzymywali się przy papieskim balkoniku. W niezwykłym skupieniu, ze
łzami w oczach, stali pielgrzymi wpatrzeni w ekran przypominający
ostatnie sceny z życia Karola Wojtyły. Wśród nich, oprócz Polaków,
była wielka rzesza obcokrajowców. Tu poczułam silne wzruszenie,
ale też dumę z tego, że jestem Polką.
Przygotowana wspólnie przez Polaków i Włochów wystawa złożona jest z dwóch części. Ekspozycja przygotowana przez
Bibliotekę Watykańską dotyczy okresu pontyfikatu Jana Pawła II.
Wcześniejsze lata życia Karola Wojtyły ilustrują eksponaty z Muzeum Katedralnego na Wawelu, Archiwum Kurii Metropolitarnej w
Krakowie, Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie,
Muzeum Archidiecezjalnego Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie,
Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II w Wadowicach oraz Archiwum Multimedialnego Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Uroczyste
otwarcie wystawy z udziałem kardynała Tarcisio Bertone, Sekretarza Stanu Państwa Watykańskiego, odbyło się 28 kwietnia br. na
pl. św. Piotra. Wystawę warto zobaczyć i przeżyć.

Wejście na wystawę.

Krystyna Karpińska
Fot. Lucyna Karpińska-Chrobak

Obecnie tę wyjątkową multimedialną wystawę, która pokazuje
Wadowice z okresu dzieciństwa i młodości Karola Wojtyły można
zwiedzać w muzeum w Wadowicach. Stanowi ona nowatorskie połączenie archiwalnych fotografii, dokumentów, eksponatów z multimedialnymi środkami przekazu. Szczególne miejsce, jakim były
przedwojenne Wadowice, ukształtowało niezwykłą osobowość Karola Wojtyły późniejszego papieża Jana Pawła II.

10

Głos Świętego Mikołaja

Nr 10 (157)

Kościół fordoński na drodze ku wolności i niepodległości
odradzającej się Polski

T

ym okresem jest pierwsze 20 lat
XX wieku – okres ważnych wydarzeń dla miasta pod zaborem, ważnych
dla historii Pomorza, i okres nadziei na
odrodzenie się niepodległej Rzeczpospolitej. Nadzieję ku tej drodze stworzyły wydarzenia historyczne, takie jak
wojna wywołana przez Prusy i jej przekształcenie się w kataklizm światowy
oraz klęska agresorów, którzy byli naszymi zaborcami. Prawdą jest również
to, że na tę wolność i niepodległość
Polacy musieli sobie zasłużyć patriotyczną postawą i bohaterską walką, nie
zawsze zbrojną.
Mieszkańcy Fordonu mieli
za sobą świadomość przynależności
do narodu polskiego – wspieranie i
udzielanie pomocy polskim ruchom i
powstaniom z 1830, 1848 i 1863 roku.
Dramatyczne były również przeżycia
związane z polityką represji rządu pruskiego, skierowaną przeciwko Polakom. Najtrudniejsze czasy dla Polaków
miały nadejść wraz z wojną, jej przebiegiem i klęską Niemiec. Przed rozpoczęciem wojny miała miejsce działalność antypolska ze strony niektórych
Niemców zamieszkujących okoliczne
wsie, także Fordon. Ich przyczyną byli
członkowie zrzeszeni w organizacjach
paramilitarnych i nacjonalistycznych,
takich jak: Związek Marchii Wschodniej (1894 r.), Obrona Kraju (1900 r.)
i Związek Obrońców Ojczyzny (1904
r.). Przywódcami ich byli miejscowi
pastorzy, rektorzy lokalnej szkoły, a
działaczami – nauczyciele.
W lipcu 1914 r. w powiecie
bydgoskim ogłoszono mobilizację wojskową, zaś 2 sierpnia wprowadzono w
Fordonie stan wojenny. Zasady życia
społecznego regulowane były przez
sądy. Dla ludności polskiej stan wojenny oznaczał poważne ograniczenia
swobody poruszania się, organizowania spotkań i zgromadzeń, recytowania
tekstów polskich i pieśni. Dozwolone
były wyłącznie nabożeństwa liturgiczne lub spotkania na terenie kościoła.
Wojna wywołała w społeczeństwie fordońskim zróżnicowane uczucia. Niemcy wyrażali z radością chęć pójścia na
wojnę, co potwierdzali ochotniczym
zgłaszaniem się. Polacy tego entuzjazmu nie przejawiali. Prowadzona przez

Prusy wojna nie leżała w ich interesie
narodowym ani społecznym. Działania
wojenne wpłynęły na zmianę wzajemnych stosunków między tymi narodowościami. Zamarło życie gospodarcze
w mieście. Pojawiło się bezrobocie.
Nastała bieda.
Drugi rok wojny przyniósł
efekty na frontach. Klęski armii niemieckich zwiększały transporty z rannymi do miejsc mobilizacji. Trafiali
także do Fordonu. Szkoła miejska została zamieniona na lazaret wojskowy.
Także rodziny polskie dostawały informacje o swoich rannych bądź poległych.
W kościele św. Mikołaja odprawiano Msze św. w intencji szczęśliwego powrotu do domu, powrotu
do zdrowia. Były również intencje pogrzebowe. W 1915 r. utworzono Związek Opieki nad Wdowami i Sierotami.
W skład związku wszedł znany fordoński nauczyciel Jan Bross. Z każdym
rokiem liczba rodzin korzystających z
tej opieki zwiększała się. W roku 1916
z pomocy korzystały 53 rodziny, w
1917 r. – 66 rodzin. Była to pomoc
niewystarczająca. W naszej parafii ks.
Leon Tychnowski zbierał środki finansowe, a przede wszystkim – artykuły
żywnościowe dla rodzin znajdujących
się w trudnych warunkach. W działaniach wojennych I wojny światowej na
frontach poległo 62 mieszkańców Fordonu, wśród nich wielu Polaków.
Wojna zahamowała dotychczasowy rozwój gospodarczy miasteczka.
Ograniczona została produkcja w fabrykach, a nawet były one zamykane
na pewien okres. Zmniejszył się handel. Fordon stał się miasteczkiem rolniczym, produkującym artykuły na potrzeby ludności. Było to możliwe, gdyż
w gospodarstwach i kilku majątkach
pojawili się do pracy jeńcy wojenni.
Zatrudniani byli oni również w fordońskich przedsiębiorstwach produkujących wyroby o szczególnym znaczeniu
dla rynku, np. w cegielni.
Wprowadzono w życie specjalny program oszczędności, które
dotyczyły reglamentacji obrotów artykułami żywnościowymi. Towarami
reglamentowanymi było: mięso, mleko, paliwa i opał. Szczególną kontrolą

i nadzorem objęte były polskie sklepy
i zakłady rzeźnickie. Artykuły takie jak
nafta, opał i drewno były dostarczane
centralnie.
Przejawem tych oszczędności
w życiu społecznym było zastąpienie
obiegowych monet – marek i fenigów
– asygnatami papierowymi i bonami
wydawanymi przez magistrat. Magistrat fordoński w latach 1918-1919
również wydawał takie bony. Przedstawiamy fordoński bon z roku 1919

o nominale 10 fenigów podpisany przez
burmistrza dr. Martina Rieckenberga.
Z każdym miesiącem warunki
życia pogarszały się, utrudniały przetrwanie i odbierały nadzieję na zmianę losu Polaków. W takiej atmosferze,
mimo licznych zakazów zagrożonych
karą i nierównych praw, w domach
polskich rodzin prowadzono pracę
konspiracyjną na rzecz przyszłej wolnej i odrodzonej Polski. Nie byłoby to
możliwe bez udziału fordońskiego kościoła, którego duszpasterze, od lat 70.
XIX w., bez reszty zaangażowani byli
w pracę ruchu niepodległościowego
dla Polski, a wcześniej - kształtowanie
świadomości narodowej tej wspólnoty.
Do najbardziej znanych postaci w Fordonie od końca XIX w. do
końca lat 20. XX w. należał proboszcz
i dziekan kościoła św. Mikołaja ks.
Juliusz Schmidt, kapłan o rozległej
wiedzy i umiłowaniu posługi duszpasterskiej, oddany sprawom związanym
z rozwojem organizacji polskich. Teologię studiował w Münster i w seminarium duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał w katedrze
w Pelplinie w 1862 r. Był wikariuszem w Toruniu (klasztor św. Jakuba).
W 1884 r. objął probostwo w parafii pw. św. Mikołaja w Fordonie.
W 1890 r. wybudował nową plebanię.
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W latach 1896-1812 pełnił obowiązki
dziekana fordońskiego. Był reformatorem szkół polskich podległych kościołowi, członkiem Towarzystwa Pomocy
Naukowej dla Młodzieży w Chełmnie,
członkiem Towarzystwa Naukowego
w Toruniu, organizatorem i członkiem
honorowym Towarzystwa Ludowego
(1902). Uhonorowany został kilkoma
odznaczeniami państwowymi. Z powodu zaangażowania się w działalność
polskich organizacji, był systematycznie inwigilowany przez pruską służbę
policyjną. Współpracował z organizacjami patriotycznymi i ruchami narodowymi, a także aktywnymi działaczami Fordonu: Józefem Gotowskim,
Konstantym Krygerem, Bronisławem
Modrakowskim, Teofilem Drzycimskim i innymi. Był doskonałym organizatorem zespolenia parafian w
organizacjach i stowarzyszeniach parafialnych. Zmarł 20.03.1923 r. w Fordonie. Pochowany został na cmentarzu
przy ul. Cechowej.
Ważną rolę w obronie i podtrzymywaniu polskości pełnili również
pracujący w naszym mieście księża wikariusze. Wszyscy oni byli Polakami
reprezentującymi różne warstwy społeczne, świadomymi swoich korzeni,
aby przejąć ciężar odpowiedzialności
za polskość tych ziem. To oni właśnie
w znacznym stopniu przyczynili się do
zachowania i rozwoju polskości oraz
powrotu Pomorza do Polski w 1920 r.
Wszyscy kapłani w parafii św. Mikołaja w Fordonie byli aktywnymi duszpasterzami z doświadczeniem łączącym posługę duchową z współpracą
w polskim ruchu narodowym. Wikariuszami w latach 1900-1922 byli: ks.
Władysław Sobiecki II (15.04.1990-26.12.1900), ks. Wiktor Niklas
(3.04.1901-30.06.1901), ks. Jan Dering
II (3.11.1901-11.05.1902), ks. Alfons
Mankowski (31.08.1902-24.05.1903),
ks. Franciszek Hellwig II (16.06.1902-14.08.1902), ks. Józef Ziegenhagen
(23.09.1903-6.12.1903), ks. dr Augustyn Łebiński (2.12.1903-15.08.1904),
ks. dr Leon Nelke (28.02.190421.02.1909), ks. dr Władysław Łęgowski (28.02.1909-8.08.1909), ks. Alfons
Łaski (28.08.1909-9.04.1916), ks.
Wawrzon Włoszczyński (16.04.191613.01.1918) – administrator parafii,
ks. Leon Tychnowski (20.01.191616.07.1922) – administrator parafii.

Głos Świętego Mikołaja
Wymienieni duszpasterze wykazali się szczególną aktywnością w
tworzeniu i rozwoju ruchu katolickonarodowego oraz inicjatyw społecznogospodarczych w naszej parafii. Można
zauważyć, że ich pobyt na parafii nie
przekraczał dwóch lat. W przypadku
ks. Wiktora Niklasa – został on skierowany na leczenie sanatoryjne. Duże za-
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teresowań, kursy oświatowe, imprezy
sportowe, zabawy, wycieczki i wieczory muzyczno-literackie. Opiekunami
tej organizacji byli księża wikariusze.
Ważną rolę w propagowaniu rozwoju
ruchu narodowego odgrywało Towarzystwo Czytelni Ludowych. Działało
ono poprzez zaopatrywanie tworzonych punktów bibliotecznych. W pa-

Towarzystwo Śpiewu „Cecylia” (chór kościelny) założone w 1922 r. przez ks. B. Piechowskiego.

angażowanie wspomnianych księży w
życie parafialne stwarzało zagrożenie,
że będą oni inwigilowani i oskarżani
przez władze o działalność skierowaną
przeciwko państwu. Przy współudziale
tych księży powstały organizacje polskie zrzeszające młodzież i dorosłych.
W 1845 r. utworzono Towarzystwo
Młodzieży Katolickiej przy parafii św.
Mikołaja. Zarząd tego towarzystwa
tworzyli: Bronisław Kroplewski – przewodniczący, Józef Borkowski – skarbnik oraz Strelau – sekretarz. Ważną
rolę społeczną odegrał Polsko-Katolicki Związek Ludowy założony w 1900
r. Zarząd tej organizacji tworzyli działacze katoliccy z Fordonu i okolic: Robert Barylski – przewodniczący, Józef
Gotowski – sekretarz, Teofil Drzycimski – skarbnik. Jego honorowym prezesem (właściwie twórcą) był proboszcz
ks. Juliusz Schmidt. Organizacja rozprowadzała Gazetę Grudziądzką. Celem związku było upowszechnianie katolicko-patriotycznego wychowania, a
tym samym rozwój cnót obywatelskich
i nauczanie historii Polski.
Dużą popularnością cieszyło
się Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, działające poprzez kółka zain-

rafii św. Mikołaja istniały dwie takie
biblioteki – jedna w Fordonie przy kościele, druga w środowisku wiejskim.
Fordoński księgozbiór obejmował ponad 200 egzemplarzy dzieł literackich,
historycznych i popularnych. Rozwojem czytelnictwa zajmowali się także
księża wikariusze.
Dzięki pracy duszpasterskiej, mimo
trudnych warunków życia, Polacy zachowali nadzieję na odrodzenie się
Polski. Na spotkaniach zamkniętych
i w domach rodzinnych zapoznawano
się z literaturą i historią, pogłębiano
wiedzę ogólną. Przygotowywano dzieci do nauki szkolnej, a młodzież – do
wiedzy zawodowej i doświadczenia
życiowego.
Klęska wojsk niemieckich w
roku 1918 spowodowała rozwój ruchów społecznych połączonych z rewolucją, której istotnymi cechami były:
detronizacja Wilhelma II i zakończenie
wojny światowej. Dla ludności polskiej
otwierał się nowy rozdział historii.
Henryk Wilk

Głos
GłosŚwiętego
ŚwiętegoMikołaja
Mikołaja

12 12

Nr 10 (157) Październik 2011

Informacje parafialne
SPRAWY DUSZPASTERSKIE
1. Uroczystość Wszystkich Świętych przypada we wtorek.
Msza św. i procesja:
• na starym cmentarzu (ul. Cechowa) o godz. 13.30,
• na nowym cmentarzu (ul. Samotna) o godz. 15.00,
• na cmentarzu komunalnym, przy ul. Wiślanej, o godz.
12.00 w Uroczystość Wszystkich Świętych, a w Dzień
Zaduszny o godz. 13.30.
2. W Dzień Zaduszny Msze św. o godz. 7.30 i 18.30.
3. Procesje na cmentarzu (ul. Samotna) 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:
a. 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”.
b. 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.
c. dodatkowo są zobowiązani do wypełnienia następujących warunków, jakimi są:
• spowiedź sakramentalna lub stan łaski uświęcającej,
• komunia święta,
• jakakolwiek modlitwa w intencjach Ojca Świętego,
• wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu,
nawet powszedniego.
5. Chrzest św. w sobotę, 5 listopada, na Mszy św. o godz.
18.30 i w niedzielę, 20 listopada, na Mszy św. o godz.
12.30.
6. W środę, 9 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, których wspominamy w „zdrowaśkach jednorazowych”, w środę, 2 listopada, o godz. 18.00.
8. „Zdrowaśki” jednorazowe i roczne przyjmujemy w zakrystii i w biurze parafialnym.
9. Spowiedź w pierwszy piątek miesiąca, 4 listopada, o godz.
16.00, dla dzieci ze szkoły podstawowej (klasy III – VI) i dla
I klas gimnazjum.
10. Msza św. pierwszopiątkowa dla wszystkich klas w piątek, 4 listopada, o godz. 17.00.
11. Spotkania formacyjne i spowiedź przed bierzmowaniem:
• klasy II Gimnazjum nr 1, 2, 3 w czwartek 3 listopada o
godz. 17.30,
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• klasy II Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego i szkoły pozostałe w piątek 4 listopada o godz. 17.30,
• klasy III Gimnazjum nr 1, 2, 3 w poniedziałek 7 listopada o godz. 17.30,
• klasy III Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego i
szkoły pozostałe we wtorek 8 listopada o godz. 17.30.
12. Chorych odwiedzimy w sobotę, 5 listopada, po rannej
Mszy św.
13. W niedzielę, 6 listopada, wystawienie Najświętszego
Sakramentu i modlitwy Żywego Różańca dla kobiet i mężczyzn po Mszy św. o godz. 8.00.
14. We środę, 16 listopada, o godz. 18.00, członkowie Akcji Katolickiej poprowadzą różaniec za zmarłych, o godz.
18.30 będą uczestniczyć we Mszy św., następnie udadzą się
do domu katechetycznego na spotkanie.
SPRAWY GOSPODARCZE
1. W październiku zbiórka do puszek wyniosła 1.412 zł.
2. Jednorazowe ofiary złożyły trzy rodziny (350 zł).
3. Posadzka w kaplicy na cmentarzu została zeszlifowana.
4. Zakupiliśmy nagłośnienie na cmentarz. Będzie używane
w czasie pogrzebów.
Zostali ochrzczeni
Nina Turska, ur. 3.12.2010 r.
Konrad Turski, ur. 12.08.2011 r.
Tymoteusz Guziałek, ur. 5.05.2011 r.
Miłosz Ziemba, ur. 24.08.2011 r.
Aleksandra Kińska, ur. 1.08.2011 r.
Sandra Kaziszyn, ur. 7.04.2011 r.
Zawarli sakramentalny związek małżeński
Przemysław Wolny i Joanna Sykut
Miłosz Kacprzak i Kamila Dymel
Michał Płończak i Natalia Kowalska
Radosław Lofek i Alicja Stawicka
Tomasz Kazimierski i Karolina Kruczyńska
Marcin Chełminiak i Rozalia Mikuś
Odeszli do wieczności
Bożenna Jagodzińska, lat 69, z ul. Wyzwolenia
Sylwia Hanelt, lat 40, z ul. Fordońskiej
Tadeusz Jagielski, lat 85, z ul. Fordońskiej
Gabriela Sroka, lat 55, z ul. Ryńskiego
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