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6 stycznia 2013, o godz.17:00, w kościele św. Mikołaja, 
odbył się koncert połączony z promocją płyty „Niech 
kolęda nas zjednoczy głosząc chwałę cichej nocy”.

Koncert jest finałem projektu, który odwołuje się do wspaniałej  
i niestety ginącej tradycji domowego śpiewania kolęd. Ro-

dzinne śpiewanie to nie tylko podtrzymywanie tradycji, to również 
wspaniały sposób na umuzykalnienie dzieci i młodzieży oraz roz-
śpiewanie bydgoszczan. Projekt ma przypomnieć historię kolędy, 
by na nowo doświadczyć jej wyjątkowości i piękna, które coraz 
skuteczniej usiłuje nam zabrać popkultura. W obecnych czasach 
kolęda wykorzystywana jest głównie w celach komercyjnych przez 
speców od reklam i mediów, często nachalnie towarzysząca za-
kupom w supermarketach. Zwłaszcza młode pokolenie zapomina  
o historii tych utworów, o tradycji. Czasami większą uwagę mło-
dych skupiają utwory świąteczne związane często z nauką języ-
ka. Zbyt mało uwagi przywiązuje się do bogatego zbioru polskich 
pieśni bożonarodzeniowych – niemal 200 kolęd i 400 pastorałek. 
Żaden inny kraj na świecie nie może pochwalić się takim zbiorem.
Od lat w Młodzieżowym Domu Kultury nr 5, w okresie Bożego Na-
rodzenia, dzieci i młodzież śpiewają kolędy dla swoich rodzin i ze 
swoimi rodzinami. Wiele z nich to przepiękne wykonania warte za-
rejestrowania i słuchania.
Podczas realizacji projektu nagrano 12 tradycyjnych kolęd w wy-
konaniu dzieci i młodzieży z MDK 5 pod kierunkiem: Moniki Litwin-
-Dyngosz, Małgorzaty Grabowicz i Michaliny Spychalskiej, również 
wersję instrumentalną. Do realizacji nagrań zaproszono również 
znanych bydgoskich muzyków: Macieja Majcherczaka – fortepian 
oraz aranżacje, Macieja Młócińskiego – kontrabas, gitara baso-
wa, Yuriya Ovsyannikova – flet poprzeczny, saksofon sopranowy, 
saksofon tenorowy, oraz Piotra Biskupskiego – perkusja. Płytę 
uzupełniają materiały dydaktyczne opracowane przez studentów 
Wydziału Humanistycznego UKW pod kierunkiem dr hab. Danuty 
Jastrzębskiej-Golonkowej oraz dr Agnieszki Rypel.
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Fordońska Piwnica 
Artmuza 5 i MDK 5 ze środków miasta Bydgoszczy.
Autorem i koordynatorem projektu jest Hanna Grześkowiak

Skąd się wzięły kolędy?

Starożytni Rzymianie pierwszy dzień każdego miesiąca nazy-
wali calendae, stąd i początek roku, czyli Nowy Rok, określano 

tym samym mianem. Obchodzono go hucznym i wesołym świę-
tem, które nosiło nazwę festum Calendarum. Ponieważ w wiekach 
średnich Nowy Rok zaczynał się 24 grudnia, rzecz więc prosta,  
że tradycje klasycznego Rzymu, na których wyrosły narody euro-
pejskie, wniosły do języka wielu ludów przekształcony wyraz ła-
ciński calendae, który związał się z obchodem świąt Bożego Na-
rodzenia i nazwą darów noworocznych. Wszedł ten wyraz w starą 
francuszczyznę (la kalende), upowszechnił się też w Polsce i na 
Rusi, gdzie w czasie święta Kolady posyłano sobie wzajemne upo-
minki. Według tradycji, Koladą nazywano jakiegoś bożka czy bogi-
nię, których święto mieli ponoć obchodzić poganie dnia 24 grudnia.
Sama uroczystość, zwana przez lud polski „Godami”, będąca po-
żegnaniem starego i powitaniem nowego roku, sięga w Polsce cza-
sów pogaństwa i musiała być połączona z mnóstwem starożytnych 
pieśni. Duchowni, aby je lud zapomniał, ułożyli także mnóstwo pa-
storałek czyli pobożnych kolęd. Przez całe świąteczne wieczory 
śpiewano potem te proste, naiwne i piękne pieśni o Narodzeniu 
Chrystusa Pana.
Kolędy polskie są pieśniami religijnymi, ale prawie nigdy modlitwa-
mi. Niektóre z nich mają wręcz świecki, a nawet humorystyczny 
charakter i nie są śpiewane w kościołach, ponieważ tam powinno 
się śpiewać te najpoważniejsze i najpobożniejsze, godne uroczy-
stej chwili błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Nawet 
one nie są jednak, tak naprawdę, a przynajmniej nie w całości, 
modlitwami, ale opowiadają, że Anioł pasterzom mówił lub pytają 
Któż pobieży kolędować Małemu. Taki jest główny charakter pol-
skiej kolędy. Dopiero później wyrosły z niej różne rodzaje i formy 
śpiewów bożonarodzeniowych. Owa różnorodność spowodowa-
na jest tym, że lud sam mógł na tę grupę pieśni kościelnych bar-
dzo silnie wpływać i dokonywać w niej dowolnych przekształceń. 

NIECH KOLĘDA NAS
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Kto przyglądał się uważnie polskim kolędom, ten musiał do-
strzec, że ich właściwym przymiotem i największym wdziękiem, 
samą ich istotą, jest naiwna poufałość, z jaką śpiewa się w nich 
o Narodzeniu Pana Jezusa i o Jego Matce oraz jaką przenosi się 
nasz polski, wiejski świat w odległe wieki i kraje. Ten polski koloryt  
lokalny nadany scenom betlejemskim stanowi cały wdzięk naiw-
ności kolęd, a poufałość, prostota i rozrzewnienie, z jakim te sce-
ny są opowiadane, stanowi o ich głębokim, wewnętrznym pięknie.  
Ci pasterze, zbudzeni przez aniołów i śpieszący do szopy, to pol-
scy parobkowie, a szopa jest taka sama, jak każda stajnia przy 
naszej wiejskiej zagrodzie, i kto znałby dzieje Nowego Testamentu 
tylko z kolęd, ten mógłby myśleć, że Pan Jezus urodził się gdzie-
kolwiek w Polsce, w pierwszej lepszej wsi, bo każda jest podobna 
jak dwie krople wody do tego Betlejem, jakie jest w kolędach. Żyje 
w nich cały wiejski świat ze swoimi zwyczajami, uczuciami i sposo-
bem mówienia. Ta wielka oryginalność, uznawana za największą 
literacką wartość kolęd, jest skutkiem tego, że nie były one samą 
tylko czystą modlitwą, ale i opowiadaniem. Każda kolęda robi takie 
wrażenie, jak wystawiana w kościołach szopka, gdzie na drugim 
planie stoi wprawdzie żłobek, Najświętsza Panna i św. Józef, ale 
na przedzie sceny rozmawiają żołnierze, chłopi i Żydzi, niewiele 
się troszcząc o to, co w głębi. W kolędach na pierwszym planie są 
zawsze ci pasterze, ci parobkowie i ich rozmowy, nieraz bardzo 
długie. Narodzenie służy za tło, a właściwym obrazem jest polski 
świat, polska wieś, ze wszystkim, co do niej należy: jest i mróz 
grudniowy, i kożuchy, i buty, i czapki, i rozmaite domowe sprzęty 
oraz zapasy.
Z biegiem czasu rozwinęły się różne rodzaje kolęd. Wprawdzie 
wszystkie nieodmiennie mają charakter idylliczny, ale różnią się od 
siebie formą. Raz będzie to idylla przybierająca formę opowiadania 
lub opisu z pierwiastkiem epickim, innym razem nawiązujący do 
dramatu dialog prowadzony przez dwie lub kilka osób. Zdarzają 
się też liryczne monologi w formie kołysanek. Pierwiastek świecki 
w kolędzie sprawił, że przybrała ona miejscowy, narodowy charak-
ter, ale nie ten materialny, lecz głębszy, moralny i psychologicz-
ny, który sprawił, że lud lgnął do kolędy. Człowiek ubogi i prosty, 
znający okoliczności Narodzenia Pana Jezusa, czuł instynktownie, 
że Boże Narodzenie to także jego święto, jego triumf, apoteoza 
ubóstwa, podniesienie go do godności chwały, z jaką żadna na 
świecie równać się nie może. Człowiek ubogi czuje, że Dzieciątko 
Jezus biedniejsze jest nawet od najbiedniejszych dzieci ziemskich, 
bo nie ma nic dla siebie przygotowanego, leży na sianie i w żłobie 
– a przecież to Bóg, Zbawiciel i Odkupiciel.
Wiele kolęd musieli tworzyć początkowo plebani oraz kantorzy i or-
ganiści, którzy z plebanem jeździli po kolędzie i śpiewaniem kolęd 
rozweselali parafian. Z drugiej strony - jedna z najpopularniejszych 
polskich kolęd, W żłobie leży, dotąd śpiewana jest na nutę polone-
za, grywanego na dworach królów polskich w XVII wieku. Rozpo-
wszechnienie się kolęd wśród ludu i szlachty nastąpiło niewątpli-
wie w wieku XVI, bo już synod gnieźnieński z roku 1602 zakazuje 
śpiewania kolęd niestosownych w kościołach. O autorach pieśni 
kolędowych mało wiemy, znamy tylko niektóre nazwiska, między 
innymi Jana Żabczyca, autora Symfonji anielskiej czyli Kolendy 
(Kraków 1642), która zawiera kilka do dziś śpiewanych kolęd, np. 
Przybieżeli do Betlejem pasterze. Kolędę W żłobie leży przypisuje 
się ks. Piotrowi Skardze. Niektóre miał stworzyć ks. Stanisław Gro-
chowski. Pewne jest natomiast autorstwo wspaniałej kolędy Bóg 
się rodzi napisanej przez Franciszka Karpińskiego. Najsłynniejszą 
kolędą na świecie jest Cicha noc, którą przetłumaczono na ponad 
300 języków i dialektów. Powstała w roku 1818 w małym austriac-
kim miasteczku Oberndorf bei Salzburg w Alpach. Jej autorami byli 
wikary miejscowego kościoła, ks. Józef Mohr, oraz jego organista, 
Franz Xaver Gruber.

Krzysztof Raubic
Na podstawie hasła Kolęda z III tomu Encyklopedii staropolskiej 

Zygmunta Glogera.

Fot. Jerzy Rusiniak

Zdjęcie na 1 str. - Marek Chełminiak
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BOŻE ŻELKI

Hej kolęda, kolęda
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Chór parafii św. Mateusza Chór parafii św. Mikołaja

Do udanych mogą zaliczyć wieczór ci, którzy 6 stycznia pojawili 
się w kościele, by kolędować wspólnie z naszym zespołem pa-
rafialnym „Boże Żelki”. Młodzi wykonawcy świetnie przygotowali 
się do występu, prezentując na ekranie teksty wykonywanych ko-
lęd i pastorałek. Zachęcali w ten sposób do włączenia się w kolę-
dowanie przybyłe na koncert osoby. Ciekawa aranżacja utworów 
sprawiła, że oklaski rozlegały się po każdej wykonanej kolędzie, 
a zgromadzona publiczność chętnie podchwytywała śpiew. Było 
też parę mniej znanych kolęd i pastorałek. Wszystkie wykonywane 
z wielkim zaangażowaniem. I jak na porządny koncert przystało, 
zespół bisował swoją ulubioną pastorałkę „Skrzypi mróz”.
Tydzień później w koncercie kolęd zaprezentowały się dwa chóry 
parafialne - nasz i z parafii św. Mateusza.                                  (m)
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Przy wigili jnym
stole

2 stycznia 2013 r. stowarzyszenia i wspól-
noty działające przy naszej parafii spotkały 
się na tradycyjnym opłatku. Fo
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Zarząd Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ministrantów i Lektorów do 
Grobu Świętego Wojciecha w Gnieźnie Ministranci 2013 zorga-
nizował w adwencie zbiórkę zużytych telefonów komórkowych.  
Z wielu starych telefonów już nie korzystamy, w naszych domach 
zalegały one tylko w szufladach i były szkodliwe dla naturalnego 
środowiska. Można natomiast odzyskać znajdujące się w nich 
kruszce, a pieniądze tak uzbierane przeznaczyć na jakiś szla-
chetny cel. W tym przypadku zostaną one przekazane na budowę 
szkoły w Afryce, której podjęli się księża werbiści. Zwycięzcami 
ogólnopolskiego adwentowego wyzwania, za kreatywne podejście 
do idei zbiórki starych telefonów komórkowych, została służba  
liturgiczna z naszej parafii. Dziękujemy wszystkim osobom, które 
przekazały na ten cel stare telefony.

Szkoła
...ze starych komórek
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Święty Mikołaj  do dzieci . . .

– Kasiu, wymień przykazania Boże – 
poprosił ksiądz Tomek po sprawdzeniu 
obecności.
Kasia była trochę zaskoczona, ale bez 
problemu wypowiedziała dziesięć 
przykazań Bożych.
– Przecież odmawiam je codziennie 
przy pacierzu, to żadna sztuka – wyja-
śniła, gdy katecheta gratulował, że po 
wakacjach tak bezbłędnie je pamiętała.
Koleżanki i koledzy również z podzi-
wem na nią spojrzeli. Trochę więcej 

było problemów z pamiętaniem, kiedy 
i komu te przykazania zostały prze-
kazane. Radek przypomniał sobie, że 
Mojżesz otrzymał od Pana Boga ka-
mienne tablice, na których były wyryte 
przykazania.
– Było to na górze, która zaczyna się 
na literę S – próbował podpowiadać 
ksiądz Tomasz.
– Tak, tak, to ja już wiem! – zawołał 
Maksio. – To była góra SONY.
Klasa wybuchła śmiechem, bo wszy-
scy wiedzieli, że Maksio jest wielkim 
fanem tej firmy.
– Muszę przyznać, że niewiele się po-
myliłeś – próbował ratować sytuację 
katecheta – ale nie była to góra SONY, 
ale SYNAJ.
Marysia przypomniała sobie, że prze-
cież w czasie wakacji, które spędzała 

z rodzicami w Egipcie, była na półwy-
spie Synaj i przewodnik pokazywał im 
górę Synaj.
– Jest wysoka i skalista – podzieliła się 
wiadomościami z klasą. – Przewodnik 
mówił nam, że pielgrzymi i turyści 
wychodzą na nią, zanim wzejdzie słoń-
ce, bo w ciągu dnia jest niesamowity 
skwar.
Ksiądz Tomasz potwierdził to, co po-
wiedziała Marysia, i dodał, że niektó-
rzy turyści wjeżdżają prawie do połowy 

tej góry na wielbłądach.
– Ale to kosztuje kilka 
dolarów – dodał z uśmie-
chem. – Jednak warto, bo 
to wielka atrakcja.
– A ty jechałaś na wiel-
błądzie? – zaczęły wy-
pytywać Marysię kole-
żanki.
– Tak, trochę się przeje-
chałam – odpowiedziała 
Marysia – ale nie wjeż-
dżałam na górę Synaj, 
tylko jeździłam pod pira-
midami, bo tam też było 
mnóstwo wielbłądów.
– Moi kochani, dzisiaj 
jednak nie będziemy już 
wspominać wakacji, tyl-

ko zajmiemy się przykazaniami Bo-
żymi. Zacznę może od tego – i chciał-
bym, żeby to wszyscy zapamiętali – że 
zanim tak uroczyście Pan Bóg prze-
kazał Narodowi Wybranemu Dekalog 
przez Mojżesza, każdy człowiek został 
pouczony przez Stwórcę, jak powinien 
postępować, żeby osiągnąć szczęście 
wieczne w niebie. Każdy człowiek 
ma sumienie, taki wewnętrzny głos, 
który nam mówi, jak powinniśmy się 
zachować w nawet najtrudniejszych 
sytuacjach. Niestety, na skutek grze-
chu pierworodnego, grzechu naszych 
pierwszych rodziców, nasze sumienie, 
czyli ten wewnętrzny głos, zostało 
trochę osłabione. Zdarza się czasem, 
że ludzie to sumienie zagłuszają i nie 
słuchają wewnętrznego głosu, i wtedy 
pojawiają się problemy.

– A moja mamusia mówiła, że nasz 
wujek to nie ma sumienia, bo całą wy-
płatę przepija z kolegami i cioci wcale 
nie daje pieniędzy na zakupy – prze-
rwał księdzu Radek.
– Mamusia ma trochę racji, bo są lu-
dzie, którzy tak długo zagłuszają swoje 
sumienie, i to różnymi sposobami, że 
już w ogóle głosu Pana Boga nie sły-
szą.
– Zwłaszcza jak nie chodzą do kościoła 
i do spowiedzi – dopowiedziała Kasia. 
– Mamusia tłumaczyła mi, że sumienie 
najwyraźniej się odzywa, gdy robimy 
rachunek sumienia.
– Tak, to wszystko prawda, ale chcę 
Wam powiedzieć, że sumienie cza-
sem można jeszcze obudzić, nawet 
gdy przez wiele lat było zagłuszane i 
uśpione. I najlepiej można to zrobić 
uśmiechem i dobrocią. Żebyście ła-
twiej zrozumieli, opowiem Wam krót-
ką historię z życia św. Dominika Savio. 
Pewnego razu, gdy Dominik przyszedł 
na targ po owoce, usłyszał, jak pewien 
woźnica strasznie klnie na swoje konie. 
Podszedł do tego rozkrzyczanego go-
spodarza, uśmiechnął się do niego i po-
wiedział: „Mam do pana gorącą proś-
bę”. „Czego znowu chcesz, smyku” 
– odezwał się groźnie gospodarz. „Czy 
mógłby pan przestać przeklinać? Bo to 
bardzo zasmuca Pana Jezusa”. Gospo-
darz oniemiał ze zdziwienia. Przyznał 
się Dominikowi, że to jego wielki na-
łóg, ale obiecał, że będzie się starał już 
tak bardzo nie przeklinać.
– Mnie się chyba też udało obudzić su-
mienie taty na wakacjach – odezwał się 
Maksio. Wszyscy spojrzeli na chłopca, 
czekając, z czym znów wyskoczy. – 
Gdy byliśmy nad morzem, tato zapla-
nował w niedzielę wycieczkę na Hel, 
a potem rejs statkiem do Gdańska. 
Wtedy ja zapytałem, kiedy pójdziemy 
na Mszę Świętą. Tata się trochę za-
czerwienił i przyznał, że zapomniał o 
Mszy, ale w takim wypadku zapropo-
nował, że pójdziemy na Mszę Świętą 
w sobotę wieczorem.
– Bardzo ładnie, Maksiu – pochwalił 
ksiądz Tomasz. – Jak widzicie, nie tyl-
ko ksiądz kazaniami i przy spowiedzi 
może budzić sumienia.

Ks. Andrzej Mulka

Obudzić sumienie
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. . . i  młodzieży

Niedziela Chrztu Pańskiego zamknęła 
liturgiczny okres Bożego Narodzenia. 

Jakkolwiek w polskiej tradycji przez wizyty 
duszpasterskie, śpiew kolęd i szopki w ko-
ściołach wydłuża się on do święta Ofiaro-
wania Pańskiego, czyli do 2 lutego, to jed-
nak w liturgii w tym krótkim czasie dopełnia 
się dojrzewanie Jezusa do misji, którą ma 
podjąć na ziemi. Chrzest w Jordanie jest 
publicznym ujawnieniem Mesjasza Izra-
elowi. Jan Chrzciciel wskazuje Tego, który 
miał przyjść. Niemniej Jan udziela ludziom 
chrztu z wody. Ten znak zapowiada „chrzest 
nowy”, którego będzie udzielał Chrystus, 
chrzest w Duchu Świętym. Stąd cała treść 
święta Chrztu Pańskiego ostatecznie pro-
wadzi do pogłębienia zrozumienia i prze-
żywania rzeczywistości sakramentu chrztu.
Niektórzy potrafią dobrze ocenić wartość 
wina, samochodu, złota, zboża, domu, 
maszyny. To specjaliści, którzy znają war-
tość rzeczy. Mierzą popyt i podaż. Podają 
wartość rynkową. Gdy coś jest mało warte,  
a dobrze się sprzedaje, to zazwyczaj cena 
idzie w górę. Czy człowieka też da się w 
taki rynkowy sposób wycenić? Istnieje 
przecież handel żywym towarem. Niektórzy 
człowieka rozkładają na części, opisując, 
ile każda z nich jest warta. Są różne kwoty, 
a w całości mają dać cenę człowieka. In-
nym razem ocenia się ludzką pracę. Można 
wtedy kogoś przecenić albo zaniżyć jego 
wartość. Zawsze możemy sobie znaleźć ja-
kieś kryterium, po którym oceniamy innych. 
Często pytamy, gdzie leży prawdziwa miara 
wartości człowieka.
 Chrzest Pana Jezusa pokazu-
je nam, co to znaczy znać swoją wartość. 
Chrystus wiedział, że nie ma grzechu, że 
jest Synem Bożym, ale ustawił się między 

grzesznikami. Taki był przez całe swoje pu-
bliczne życie. Z nimi jadł, z nimi przebywał, 
rozmawiał. Ukazywał im piękną drogę ży-
cia. Stawał w szeregu z innymi ludźmi, jak 
im równy, w niczym lepszy ani gorszy. Nie 
ma się co dziwić. Gdyby do nas przyjechał 
ktoś obcy i rozpoczął od żądania dla sie-
bie większych praw i przywilejów, nie było-
by to dla niego dobrym wejściem. Nikt też 
nie chce słuchać kogoś, kto uważa się za 
lepszego od innych i tego, który wie wię-
cej. Nie mógłby więc Syn Boży z dnia na 
dzień powiedzieć kim jest, skoro między 
tymi ludźmi się wychowywał jako syn cieśli.  
Czy ktoś by Mu uwierzył?

 Dlatego spotkanie z Janem 
Chrzcicielem było chwilą odkrycia przed 
ludźmi prawdziwej wartości Jezusa z Naza-
retu. To Jan pierwszy wiedział, z kim ma do 
czynienia, na kogo czekał, komu miał przy-
gotować drogę, czyją publiczną działalność 
otworzyć, kogo wprowadzić. Żeby poznać 
wartość człowieka, trzeba mieć kontakt  
z Bogiem, trzeba przed Nim odkrywać 
swoje plany i wątpliwości. Tym, który oce-
nia prawdziwie jest Ten, który zna nas 
najlepiej, czyli Stwórca, Bóg. To On nam 
mówi, że jesteśmy więcej warci, niż inni. 
Bóg potwierdził tożsamość swojego Syna, 
zsyłając na Niego swojego Ducha, gdy wy-
chodził z wody, po chrzcie. Naszej wartości 
nie da się mierzyć cennikiem, ani tym, co 
posiadamy, ani tym, co umiemy zrobić. Mój 
talent nie stawia mnie wyżej, niż innych, 
ale jestem po to, by tym talentem im słu-
żyć, stając na równi z nimi. Nie potrzebuję 
szukać sobie wyższego pułapu, bo wiem, 
jaka jest moja godność. Jestem świado-
my nie tylko tego, ile mam, ale także tego, 
gdzie są moje granice. Czasem mistrzowie 

świata mają więcej pokory, niż mistrzowie 
podwórka czy szkoły. Tacy najczęściej po-
kazują, jak wielkich dzieł dokonali.
 Niech każdy rozwija swoje wła-
sne talenty. Bóg nie broni mi realizowania 
własnych zdolności, ale zawsze pokazuje,  
że moje miejsce jest w szeregu z inny-
mi i dotyczą mnie takie same prawa, jak 
wszystkich. Chrzest Pana Jezusa to ob-
raz tego, jak zachowuje się człowiek, gdy 
zna swoją wartość, gdy wie, kim jest. Staje 
między innymi, równy we wszystkim, a Bóg 

sam pokazuje jego wartość. Stawia obok 
niego ludzi mądrych i pełnych łaski, którzy 
potrafią rozpoznać i pomóc mu w realizacji 
drogi życia. Nie przeceniajmy siebie ani nie 
mówmy, że nie jesteśmy nic warci. Każdy 
jest kimś wyjątkowym, ja i ty, i ci, którzy sto-
ją obok nas.

 Jeżeli złożymy te dwie sceny,  
to widzimy wyraźnie, że w tym objawieniu 
Jezusa nad wodami Jordanu zaczyna się 
coś, co dotyczy nas niezwykle osobiście, 
bo zaczyna się na nowo historia stworzenia 
człowieka, który oddalił się od Boga. A oto 
teraz przyszedł raz jeszcze, aby w sobie 
pokazać, jak ma wyglądać każde ludzkie 
życie i do tego stylu życia wezwać, unaocz-
nić go i dać każdemu człowiekowi moc, aby 
mógł w taki sam sposób iść przez świat.  
To jest coś, co w swej łaskawości przecho-
dzi wszelkie nasze ludzkie wyobrażenia.
 Trzeba sobie jasno odpowiedzieć 
na pytania: Jakie plany wobec mnie ma 
Bóg? Jak mogę je poznać? Kto mi może 
pomóc? Módlmy się za siebie i za tych, któ-
rzy poważnie traktują swój życiowy wybór, 
aby byli mu wierni, by dobrze realizowali 
to, co zostało im wyznaczone przez Boga, 
nawet jeżeli wymaga to ofiary, wyrzeczenia, 
zostawienia wszystkiego za sobą. Daj nam, 
Boże, odwagę, niech uciekamy, odcinamy 
się od tego, co nam uniemożliwia wypełnie-
nie naszego chrzcielnego powołania.

Ks. Edward

Chrzest święty miarą wielkości człowieka

Każdego roku około 100 tys. chrześcijan od-
bywa pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Dla wielu  
z nich głównym celem tej podróży jest zanurze-
nie w rzece Jordan, gdzie, Jezus Chrystus był 
ochrzczony przez Jana Chrzciciela.
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Fordon Bydgoszcz

W ostatnim czasie prasa krajowa i lokalna wykazała szczególne 
zainteresowanie przyłączeniem Fordonu – samodzielnego 

miasteczka – do Bydgoszczy. Rezultatem tego wydarzenia było 
powstanie największej dzielnicy o tej samej nazwie. Największe 
zainteresowanie skupia się nie na rezultacie tego, co zostało stwo-
rzone, lecz na tym, co stało się z Fordonem po jego włączeniu  
w granice Bydgoszczy.
 W okresie międzywojennym, tuż po odzyskaniu niepod-
ległości pojawił się projekt przyłączenia Fordonu do Bydgoszczy.  
W dniu 4 lutego 1921 r. Rada Miasta Fordonu przegłosowała ten 
projekt przewagą jednego głosu. Nie wszedł on jednak w życie za-
blokowany decyzją Magistratu. Intencją tego projektu było uczynie-
nie Bydgoszczy miastem wojewódzkim. Fordon wraz z powiatem 
bydgoskim włączony został do województwa pomorskiego 1 kwiet-
nia 1938 r.

 W okresie międzywojennym Fordon był miastem cha-
rakterystycznym – najmniejszym w powiecie bydgoskim. Posiadał 
bardzo rozległą przestrzeń. Jego obszar w latach trzydziestych wy-
nosił 899 ha. Tereny zabudowane stanowiły ok. 10% powierzchni. 
W latach 1920-1939 zwiększyła się ilość mieszkańców o prawie 
100%. Zmieniła się jego struktura narodowościowa: 90% Polaków, 
8,5% Niemców, 0,6% Żydów.
 Po odzyskaniu niepodległości rozpoczął się w Fordo-
nie proces przejmowania drogą wykupu przedsiębiorstw i mniej-
szych zakładów z rąk niemieckich i żydowskich. Miasto stało się 
ośrodkiem przemysłowym. Do dużych przedsiębiorstw należa-
ły: Fabryka Papy Dachowej „Impregnacja”, Zakłady Ceramiczne 
Adolf Medzeg, Zakłady Papiernicze, Fabryka Win i Przetwórstwa 
Owocowo-warzywnego, „Lasgo” Spółka Akcyjna dla Przemysłu  
i Eksportu Drzewnego. W mieście funkcjonowało kilka instytucji 
finansowych. Dobrze rozwinięte było rzemiosło. Życie gospodar-
cze tego miasteczka stanowiło rozległy rynek pracy zapewniający 
mieszkańcom na średnim poziomie stałe zatrudnienie. W okresie 
międzywojennym Fordon dysponował trzema hotelami i ośmioma 
restauracjami. Z Bydgoszczą istniało połączenie kolejowe i auto-
busowe.
 Od lat 30-tych XX w. przy nabrzeżu Wisły znajdowały się 
przystań pasażerska i transportu rzecznego. Własną przystań por-
tową posiadały Zakłady Ceramiczne, wysyłające duże ilości asor-
tymentu ceramicznego Wisłą do Gdyni i Bydgoszczy. Przed kana-
łem portowym znajdowała się piaszczysta plaża z odgrodzonym  
w nurcie rzeki kąpieliskiem.
 Najbardziej charakterystyczną postacią tego miasta był 

jego burmistrz Wacław Wawrzyniak (1921-1939), wspaniały go-
spodarz, działacz społeczny, całym sercem oddany mieszkańcom 
Fordonu. Miasto znał z codziennych gospodarskich spacerów  
i rozmów z ludźmi.
 Po 1945 r. Fordon odrodził się po okresie okupacji. Spo-
łeczeństwo miasta z dużym zaangażowaniem przystąpiło do uru-
chomienia fordońskich zakładów przemysłowych, przywracając ry-
nek pracy. Na pewien czas przywrócono nawet komunikację przez 
zniszczony most dla ruchu kołowego i pieszego. Uruchomiono 
usługi i handel. Przywrócono samorząd i funkcjonowanie admini-
stracji. Utworzono organizacje polityczne, społeczne i młodzieżo-
we. Z biegiem lat życie w miasteczku zaczęło nabierać różnych 
odcieni kolorów politycznych. Miasto dzięki inicjatywie społeczeń-
stwa rozwijało się we wszystkich kierunkach życia gospodarczego, 
społecznego, kultury i oświaty. Wzrok przyciągały: duża ilość ziele-
ni, czyste ulice i zadbane domy.
 Jako bliski sąsiad Bydgoszczy, Fordon był z nią związa-
ny funkcjami administracyjnymi, przemysłowymi bądź usługowymi. 
Tereny między Bydgoszczą a Fordonem, wzdłuż ul. Fordońskiej, 
do połowy lat 50-tych ubiegłego wieku, od strony Bydgoszczy aż 
do Brdyujścia pokryły się zabudową.
 Po 1945 r. Bydgoszcz rozbudowywała się we wszystkich 
kierunkach oprócz kierunku wschodniego (osiedla: Leśne, Błonie, 
Wyżyny, Kapuściska, Bartodzieje). Od okresu międzywojennego 
Fordon jako kierunek docelowego i perspektywicznego rozwoju był 
alternatywą najważniejszą.
 Historyczny moment podjęcia nagłej decyzji o realizacji 
był nieuzasadniony. Fordon, jego władze i społeczeństwo zasko-
czone. Władze Bydgoszczy nie przygotowane do jego realiza-
cji. Zadecydował deficyt terenów pod zabudowę mieszkaniową. 
Perspektywiczny plan przestrzennego zagospodarowania Byd-
goszczy i plan regionalnego rozwoju województwa bydgoskiego, 
uchwalone w maju 1964 r. ustaliły scalenie Bydgoszczy i Fordonu 
na rok 1970. Był on pierwszym etapem realizacji dwu następnych 
planów – planu zagospodarowania doliny dolnej Wisły i planu za-
gospodarowania terenu osi aglomeracji bydgosko-toruńskiej.
 Pierwszy konkurs urbanistyczno-architektoniczny dzielni-
cy mieszkaniowej Fordon-Brdyujście ogłoszony został 15 sierpnia 
1971 r., na dwa lata przed włączeniem Fordonu w granice admini-
stracyjne Bydgoszczy. W lipcu 1972 r. powołano Zakład Studialno 
– Badawczy złożony z kilkudziesięciu architektów przy Bydgoskim 
Kombinacie Budowy Domów, którego pracami kierowali projektan-
ci: inż. arch. Jerzy Szaflarski i Grzegorz Chodkowski. Do realizacji 
planu pierwszego etapu przystąpiono w styczniu 1973 r. Nazwa 
„Wschodnia Dzielnica Mieszkaniowa” nie przyjęła się. Mieszkańcy 
nazwali ją Fordonem, z czasem dodając słowo „Nowy” dla odróż-
nienia od istniejącego „Starego” Fordonu, dla zachowania w pa-
mięci samodzielnego miasteczka, które utraciło samorządność na 
rzecz powstania największej dzielnicy Bydgoszczy.
 Fordon inicjatywą przyłączenia miasta był zaskoczony. 
Zaskoczone decyzją były władze samorządowe i Rada Miasta. Se-
sja Miejskiej Rady Narodowej, poświęcona włączeniu miasta, zwo-
łana została na 26 października 1972 r. do świetlicy Fordońskich 
Zakładów Papierniczych. Dyskusja koncentrowała się wokół przy-
łączenia Fordonu z pominięciem powiadomienia społeczeństwa  
i władz w jego przygotowaniach. Domagano się wyjaśnienia, jaką 
rolę będzie odgrywało miasto po utracie samorządności. Czy pro-
ces inwestycyjny będzie dotyczył bezpośredniego obszaru zabu-
dowy Starego Fordonu? Wiele z tych i podobnych pytań pozostało 
bez odpowiedzi. Narastało przekonanie, że przyłączenie stanowiło 

Fordon – 40 lat później
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problem polityczny i jako taki został rozwiązany poza decyzją Rady 
Fordonu. Był bowiem częścią znacznie większej całości progra-
mowej. Pospieszne dążenie do realizacji tak poważnej inwestycji 
wskazywało na jej trudności realizacyjne. W końcowej części po-
siedzenia radni byli przekonani, że decyzja o przyłączeniu Fordo-
nu weszła w fazę realizacyjną przed podjęciem tej uchwały, dając 
temu wyraz w 15 głosach za, 1 przeciwko i 2 wstrzymujących się.
W dniu 8 grudnia 1972 r. Rada Miasta na sesji podjęła uchwałę, 
powierzając jej realizację Prezydium MRN.
 Z dniem 1 stycznia 1973 r. samorządne miasto Fordon 
z 8700 mieszkańcami i obszarem wynoszącym 836 ha włączone 
zostało w administracyjne granice Bydgoszczy.
 Połączenie obu miast wiązało się z likwidacją samorząd-
ności Fordonu. Pracownicy Urzędu Miasta, Miejskiej Rady Naro-
dowej zostali dołączeni do Rady Miasta Bydgoszczy. W wystąpie-
niach podejmowali sprawy potrzeb miasta w zaistniałej sytuacji, 
takie jak: zaopatrzenie, komunikacja, sprawy komunalne i porząd-
kowe, trudności w realizacji spraw urzędowych, ceny biletów ko-
munikacji autobusowej, zmiany nazw ulic bez konsultacji społecz-
nej. Zmieniono 50 nazw ulic na 81 istniejących.
 Rozpoczął się trudny okres dla Fordonu i Bydgoszczy. 
Miasto pozbawione samorządu utraciło społeczną aktywność.

 Z upływem lat wymierały starsze pokolenia związane  
z aktywnością gospodarczą. Domy w mieście usytuowane wzdłuż 
głównych ulic, będące własnością administracji miejskiej, niere-
montowane, popadły w ruinę. Wizerunek miasta od strony Wisły 
tracił na estetycznym wyglądzie. Stary Fordon nie tylko się posta-
rzał, ale robił wrażenie prowincji. Wokół, w miarę upływu czasu, nie 
bez problemów rosły nowe osiedla mieszkaniowe. Obszar doliny 
fordońskiej, stanowiący podwyższony brzeg pofałdowany, poro-
śnięty krzewami i zalesiony, dodawał uroku architektonicznego. 
Gdyby Bydgoski Kombinat Budowlany „Wschód” od początku dys-
ponował elementami budowlanymi, przystosowanymi do stawiania 
zmiennych konstrukcji systemu „fordońskiego”, a nie „szczeciń-
skiego”, uzyskałby konstrukcje pozwalające na bardziej estetyczny 
wygląd. Często postrzega się społeczność Starego Fordonu, jako 
pozbawioną aktywności a nawet zrezygnowaną. Jest to opinia bar-
dzo oddalona od rzeczywistości. Przed połączeniem z Bydgoszczą 
Fordon dysponował paroma domami wystawionymi przez miasto  
i kilkoma przez Fordońską Spółdzielnię Mieszkaniową. Na północ 
od budynków przy ul. Pielęgniarskiej powstało osiedle złożone  
z kilkunastu domów zajmujących obszar po lewej i prawej stronie 
ul. Cechowej. Przedłużone zostały zabudowania wylotowe z For-
donu: ulice Wyzwolenia, Sielska, Produkcyjna, Bydgoska.
 W okresie budowy pierwszych osiedli Nowego Fordonu 
proboszcz fordoński ks. Stanisław Grunt z ramienia kurii diecezjal-
nej chełmińskiej realizował proces budowy świątyń parafialnych. 
Jego kontynuatorem został ks. Roman Buliński. Społeczność for-
dońskich parafii z ks. prob. R. Bulińskim uczyniła farę fordońską 
godną świątynią i zabytkiem reprezentującym polski styl neoba-
rokowy. Społeczności parafialnej przywrócona została ocalona od 
doprowadzenia do ruiny świątynia św. Jana Apostoła i Ewangelisty.
Dla Starego Fordonu opracowany został program jego rewitalizacji 
od strony Wisły z zabezpieczonymi przez Urząd Miasta środkami 
na częściową realizację.
 Wyrażam przekonanie, że 40 lat oczekiwań stanie się 
właściwym momentem do jego realizacji.

Henryk Wilk

Pod koniec ubiegłorocznego zgromadzenia w Berlinie usłysza-
łam: Ojciec Święty cieszy się, że będzie mógł Was gościć w 

przyszłym roku podczas 35. Europejskiego Spotkania Pielgrzym-
ki Zaufania przez Ziemię. Rzym przyjmie Was serdecznie. Wtedy 
pomyślałam, że to będzie szczególne doświadczenie, dlatego nie 
może zabraknąć na tym spotkaniu mojego młodszego brata. Tak 
więc, wraz z piątką przyjaciół, zapisałam się na pielgrzymkę jako 
grupa wolontariuszy, a mojego brata z kolegą, dzięki samarytań-
skiej pomocy pana Wojtka, dokooptowałam do grupy redemptory-
stów z Torunia i Elbląga.
Do włoskiej stolicy przyjechałam dzień wcześniej, by pomóc  
w przyjęciu pielgrzymów przyjeżdżających 28 grudnia. Początko-
wo spałam w salezjańskiej szkole z grupą wolontariuszy, jednak po 
przyjeździe mojego brata przeniosłam się do wspólnoty zakonnej, 
która ugościła jego grupę. W domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bo-
żej Miłosierdzia, u której zamieszkaliśmy, znajdowała się bacznie 
strzeżona przez siostry relikwia koszulki Jana Pawła II, którą miał 
na sobie podczas zamachu na placu św. Piotra, 13 maja 1981 r.
W mieście siedmiu wzgórz modliliśmy się śpiewem i w ciszy  
w wielkich bazylikach, m.in. Świętego Jana na Lateranie, Matki Bo-
żej Większej i Świętego Pawła za Murami. Wszystkie są przepięk-
ne, jednak największe wrażenie zrobiła na mnie papieska bazyli-
ka św. Pawła za Murami, której wnętrze jest wielkie. Szczególnie 
nawa główna sprawia wrażenie ogromnej, może dlatego, że aż do 
transeptu jest pusta, a ponad kolumnadą widać mozaikowe meda-
liony przedstawiające poszczególnych papieży. Najbardziej ocze-
kiwane i wyjątkowe było spotkanie na placu św. Piotra z papieżem 
Benedyktem XVI. Widok placu wypełnionego młodymi ludźmi róż-
nych wyznań chrześcijańskich, by modlić się wspólnie z papieżem 
o pokój na świecie i zaufanie między ludźmi, był uderzający.
W ramach pielgrzymki podążyliśmy do katakumb św. Kaliksta, 
gdzie zostali pochowani męczennicy, chrześcijanie oraz 16 papie-
ży. Pod ziemią rozciągała się sieć korytarzy na kilku poziomach, 
w których drążono tzw. loculi (wnęki w ścianach), gdzie składano 
ciała zmarłych owinięte w całun. Udaliśmy się także do Muzeum 
Watykańskiego, należącego do najważniejszych i najbogatszych 
muzeów na całym świecie. Szczególnie obfita była kolekcja rzym-
skiej sztuki klasycznej. Mnie osobiście urzekła galeria obrazów 
Pinakoteka, niezwykłe były też komnaty apartamentów papieży 
Aleksandra VI Borgii i Juliusza II. Ukoronowaniem naszej wędrówki 
po muzeach była kontemplacja tej unikatowej księgi sztuki i wiary  
w Kaplicy Sykstyńskiej.
Nowy Rok, Rok wiary, ogłoszony przez papieża Benedykta XVI, 
rozpoczęliśmy od refleksji nad tym, jak „oczyścić źródła zaufania 
do Boga”. Z taką oto refleksją wróciliśmy do kraju, zadowoleni  
i szczęśliwi, ze mogliśmy uczestniczyć w Europejskim Spotkaniu 
Młodych, do których Was, młodzi parafianie, głęboko zachęcam. 
W przyszłym roku spotkanie w Strasburgu.

Basia Szadłowska

XXXV EUROPEJSKIE SPOTKANIE MŁODYCH
JUŻ ZA NAMI
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„Walczcie, aby każdemu człowiekowi przyznano prawo 
do urodzenia się… Nie zniechęcajcie się trudnościami, 
sprzeciwami czy niepowodzeniami, jakie możecie spo-
tkać na tej drodze. Chodzi o człowieka i nie można w tej 
sytuacji zamykać się w biernej rezygnacji.”

Te słowa błogosławionego Jana Pawła II zobowiązują 
nas do walki o ochronę życia dzieci nienarodzonych. 

Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej podjęli 
dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w naszej pa-
rafii. 26 marca, w święto Zwiastowania Najświętszej Maryi 
Panny, 28 parafian podjęło się tego szlachetnego dzieła.
 Wielki Post czy Adwent to okresy, w których 
szczególnie pamiętamy o naszych chorych. Z racji świąt 
odwiedzamy naszych parafian. W czasie tym zajmujemy 
się, wspólnie z Zespołem Caritas, sprzedażą świec, kartek, 
palm, ziół oraz chlebków św. Antoniego. Przygotowujemy 
drogę krzyżową oraz różaniec, w których to nabożeństwach 
wszyscy uczestniczymy.
 W minionym roku pożegnaliśmy, przy wystawio-
nym sztandarze Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, 
dwóch członków POAK: Hannę Konzorską i Józefa Boiń-
skiego, którzy po wielu cierpieniach odeszli do domu nasze-
go Ojca.
 W pielgrzymce diecezjalnej Akcji Katolickiej do 
Częstochowy wzięło udział dwóch członków naszego od-
działu.
 W miesiącu czerwcu odbył się festyn parafialny. 
Miła, słoneczna aura przyciągnęła tłumy. Było wiele atrak-
cji, występów, pokazu policji. Można było skosztować pysz-
nej grochówki, smakołyków z grilla i domowych wypieków.
W czasie wakacji przygotowaliśmy posiłek dla pielgrzy-
mów z Chojnic. Jest to dla nas radość, że możemy gościć 
strudzonych, zmęczonych pątników, których celem jest do-
tarcie z intencjami i problemami dnia codziennego do stóp 
naszej Pani na Jasnej Górze.
 Wspólnie z członkami Parafialnego Zespołu Caritas 
rozprowadzamy cegiełki, przyjmujemy i wydajemy pod-
ręczniki dzieciom, których rodziców nie stać na wyposaże-
nie ich do szkoły. Wiele rodzin naszej parafii jest objętych 

pomocą z Unii Europejskiej. Są teraz trudne czasy, brak pra-
cy. Nasze wspólne datki dla wielu rodzin stanowią ogromne 
wsparcie.
 Gdy zbliża się czas Bożego Narodzenia, organizuje-
my gwiazdkę dla dzieci. Kosztuje to wiele pracy, ale radość 
serc naszych jest ogromna, gdy na twarzach najmłodszych 
pociech pojawia się uśmiech. Czasem jest to dla niektórych 
z nich jedyna okazja do podzielenia się opłatkiem czy za-
śpiewania kolęd. Paczki przygotowaliśmy dla 110 dzieci  
z rodzin potrzebujących.
 W Uroczystość Chrystusa Króla, czyli święto patro-
nalne Akcji Katolickiej, podczas Mszy Świętej o godzinie 
9:30, dziękowaliśmy za kolejny rok pracy naszego oddziału 
oraz za tych, którzy sercem wspierają jej dzieła.
 Obecnie Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy 
parafii świętego Mikołaja liczy 17 członków zwyczajnych 
i 4 wspierających. Nasze comiesięczne spotkania odbywają 
się każdego 16 dnia miesiąca. Rozpoczynają się Mszą Świę-
tą o 18:30, a następnie udajemy się do domu Sióstr Miłosier-
dzia. Serdeczne podziękowania składamy na ręce Siostry 
Przełożonej s. Bronisławy za otwarte serce i współpracę. 
Niech Pan Bóg obdarza ją swą łaską, a Matka Boża otacza 
opieką. Bóg zapłać!
 Dziękujemy wszystkim parafianom, darczyńcom  
i ofiarodawcom za złożone ofiary do skarbonki Świętego 
Antoniego. Jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc.
Bardzo dziękujemy księdzu doktorowi kanonikowi Roma-
nowi Bulińskiemu za prowadzoną formację, pomoc i wspar-
cie. Serdeczne Bóg zapłać!
 W Roku Wiary warto na nowo zastanowić się nad 
swoim miejscem we wspólnocie parafialnej.
 Przecież prawdziwe szczęście płynie z dawania  
i warci jesteśmy tyle, ile potrafimy dać drugiemu człowie-
kowi.
 Możesz i ty być szczęśliwy, wspomagając działania 
Akcji Katolickiej lub Caritas.
 Czekamy. Przyjdź lub zadzwoń. Tel. 721-245-588.

Prezes POAK
Agnieszka Maternowska

Sprawozdanie z działalności
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w 2012 r.

Po feriach zimowych

Oaza młodzieżowa
przy parafii św. Mikołaja

zaprasza na spotkania.
W czwartki o godz. 18:30 Msza św. w kościele,

a po niej spotkanie na plebanii.

Oaza Dzieci Bożych
zaprasza na spotkania na plebanii

w piątki o godz. 17:30.

Próby chóru parafialnego
odbywają się na plebanii w każdą środę

o godz. 19:00.
Chętnych zapraszamy.

www.cecylia.bydgoszcz.pl
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Jak czytać logo Roku Wiary
poprzez jego poszczególne elementy

Łódź Piotrowa – czyli Kościół ustanowiony przez samego Chry-
stusa – unosi się odważnie na falach czasów. Trudno wyobrazić 
sobie bycie wierzącym poza Kościołem. Wiara czyni z nas jedno  
z Chrystusem w Jego mistycznym Ciele – Kościele.

W centrum łodzi znajduje się maszt – krzyż. Jezus Chrystus, który 
umarł i zmartwychwstał, musi być w centrum Kościoła, Jego wszel-
kich działań i zamierzeń. To podstawowy warunek tego, aby łódź 
płynęła we właściwym kierunku.

Chrystogram IHS, pochodzący z greki skrót imienia Jezus,  
od wieków jest symbolem Jezusa Chrystusa. Napis ten wraz  
z krzyżem miał ujrzeć cesarz Konstantyn Wielki w czasie wizji 
przed bitwą z Maksencjuszem w 312 r. przy moście mulwijskim.  
Z czasem pojawiły się także łacińskie interpretacje skrótu IHS, mię-
dzy innymi: Iesus Hominum Salvator – Jezus Zbawca Ludzi oraz  
In hoc signo (vinces) – w tym znaku zwycięstwo. Jezus już zwy-
ciężył szatana, grzech i śmierć. W Nim – i tylko w Nim – jest także 
nasze zwycięstwo.

Okrągły żagiel to Hostia – w której wciąż żyjący Pan ożywia swój 
Kościół. Pamiętając Jego obietnicę „Kto spożywa moje Ciało i pije 
moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecz-
nym. (…) Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, 
a Ja w nim.” (J 6,54.56) przyjmujemy Go jak najczęściej, aby nasze 
życie wiary było dynamiczne i prawdziwe, aby nie groziła mu „flau-
ta” jak na bezwietrznym morzu…

Niech Pan Bóg będzie uwielbiony w Kościele, który jest Jego mi-
stycznym Ciałem i w którym każdy z nas może powiedzieć za świę-
tym Pawłem „w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy…”! (por. Dz 
17,28).

Strzał w Dziesiątkę
to duchacka propozycja na Rok Wiary.

Jest to cykl katechez na bazie Dziesięciu Przykazań,
dotykających głębi człowieka.

Niejednokrotnie znajomość Dekalogu jest bardzo
powierzchowna i zatrzymuje się na poziomie
przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej.

W czasie cotygodniowych spotkań zostanie ukazana
użyteczność i skuteczność kolejnych przykazań dla życia; 

dla wszystkich jego etapów, aspektów i płaszczyzn.

Organizatorzy dołożą starań, by język katechez był „świe-
ży”, bezpośredni i konkretny. Strzec się będą moralizowa-
nia i nawoływania. Celem katechez jest przede wszystkim 

wzbudzenie głębokiej i autentycznej osobistej refleksji.

To propozycja dla wszystkich, zwłaszcza dla tych,
którzy zatracili wiarę lub mieli nieznaczny kontakt z wiarą

i jej praktyką.

Katechezy Dziesięć Przykazań zostały zapoczątkowane
w latach 90-tych przez rzymskiego kapłana biblistę don  

Fabio Rosini. Obecnie są one prowadzone praktycznie we 
wszystkich głównych miastach włoskich. W ciągu tych lat 
tysiące ludzi, zwłaszcza młodych, odnalazło sens i radość 
w życiu, płynącą z autentycznej więzi z Chrystusem, prze-

żywane w głębokiej świadomości bycia Kościołem.

Zapraszamy wszystkich,
którzy mają odwagę pragnąć więcej.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w piątek, 8 lutego 2013 
roku, o godz. 19:30 w kościele rektorskim Zgromadzenia 

Ducha Świętego przy al. Jana Pawła II 117 w Bydgoszczy.

Info: o. Maciej Sierzputowski CSSp
tel: 797-907-354, e-mail: cssppow@lo.pl www.duchacze.pl
Facebook: Zgromadzenie Ducha Świętego – Duchacze
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Sprawy duszpasterskie

1. Ks. Edward odwiedzi swoich chorych wyjątkowo w środę,  
30 stycznia, a ksiądz Dariusz tradycyjnie w I sobotę miesiąca, 
2 lutego, po porannej Mszy św.

2. Spowiedź w I piątek miesiąca, 1 lutego, o godz. 7.00 i od godz. 
16.30. Msza św. ze szczególnym udziałem dzieci o godz. 
17.00.

3. W Święto Ofiarowania Pańskiego Msze św. z poświęceniem 
gromnic o godz. 7.30, 9.30 i 18.30.

4. Poświęcenie świec dla dzieci pierwszokomunijnych w niedzie-
lę, 3 lutego, na Mszy św. o godz. 11.00.

5. Chrzest dzieci odbędzie się w sobotę, 2 lutego, na Mszy św.  
o godz. 18:30 oraz w niedzielę, 17 lutego, na Mszy św. o godz. 
12:30.

6. Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem w środę po-
pielcową o godz. 7.30, 9.30, 16.00, 17.00 i 18.30.

7. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w każdy piątek: dla dzieci  
o godz. 17.00, dla dorosłych o godz. 18.00, dla młodzieży  
o godz. 19.00 (uczestniczą w niej kandydaci do sakramentu 
bierzmowania).

8. Nabożeństwo Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym w niedziele 
o godz. 17.45.

9. Spotkania formacyjne dla kandydatów do bierzmowania: 
klasy III Gimnazjum nr 1, 2 i 3 w poniedziałek, 18 lutego,  
o godz. 17.30, Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego i szkół 
pozostałych we wtorek, 19 lutego, o godz. 17.30. Obecność 
obowiązkowa, zostaną podane informacje dotyczące terminu 
i bezpośredniego przygotowania do bierzmowania. Klasy II 
Gimnazjum nr 1, 2 i 3 w czwartek, 21 lutego, o godz. 17.30, 
Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego i szkół pozostałych 
w piątek, 22 lutego, o godz. 17.30.

10. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy „Żywego 
Różańca” w niedzielę, 3 lutego, po Mszy św. o godz. 8.00.

11. Różaniec za zmarłych, których wspominamy w „zdrowaśkach 
rocznych”, w środę 6 lutego, o godz. 17.45, następnie nowen-
na do MB Nieustającej Pomocy, a o godz. 18:30 Msza św.  
w intencji wymienionych zmarłych.

12. Spotkanie formacyjne dla dzieci z klas II przed I Komunią 
świętą w sobotę, 9 lutego, o godz. 9.00.

13. Spotkanie formacyjne dla rodziców dzieci pierwszokomunij-
nych w niedzielę, 10 lutego, po Mszy św. o godz. 12.30.

14. Katecheza przedmałżeńska dla młodzieży szkół średnich  
w II niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 9.30.

Sprawy materialne

1. Kolekta gospodarcza w styczniu wyniosła 4.877 zł.
2. Ofiary jednorazowe w wysokości 1.730 zł w styczniu złożyło 

14 rodzin.
3. Remont pieca centralnego ogrzewania wyniósł  2.200 zł.
4. Wycinka części drzew na cmentarzu – 3.200 zł.

Zostali ochrzczeni

Michał Nizioł, ur. 28.10.2012
Dawid Zięciak, ur. 18.05.2012
Weronika Chleborowicz, ur. 5.07.2012
Zofia Kujawa, ur. 7.03.2012
Adrian Witek-Wudecki, ur. 22.03.2012
Helena Kamecka, ur. 22.10.2012
Marcel Marchlewski, ur. 23.09.2012
Mikołaj Kowalik, ur. 17.09.2012
Jakub Krupa, ur. 11.12.2012
Jakub Nawrot, ur. 4.08.2012
Mateusz Rutkowski, ur. 16.06.2012

Odeszli do wieczności

Wiesław Zieliński, lat 56, z ul. Rynek
Janina Skowrońska, lat 73, z ul. Samotnej
Henryk Sikorski, lat 92, z ul. Piłsudskiego
Roman Sudak, lat 60, z ul. Taczaka
Gabriela Krupa, lat 51, z ul. Bydgoskiej
Regina Grabska, lat 97, z ul. Wyzwolenia
Kazimierz Derengowski, lat 57, z ul. Zakładowej

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.

Parafia rzymskokatolicka
pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy - Fordonie 

85-790 Bydgoszcz, ul. Wyzwolenia 2
tel. 52-347-15-55

Konto parafii:
PKO S.A. II Oddział Bydgoszcz

29 1240 3493 1111 0000 4305 9546


