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Tegoroczną sumę odpustową odprawił, Słowo Boże wygłosił i poprowadził procesję Eucharystyczną ks. prof. Franciszek Drączkowski. Po uroczystości, z racji przypadającego wspomnienia
św. Krzysztofa, Celebrans poświęcił pojazdy mechaniczne.

Modlitwa do św. Rity z Cascii
22 lipca br., w kościele św. Łukasza Ewangelisty, przy
udziale wielu wiernych z różnych parafii, kolejny raz odbyły
się modlitwy do św. Rity. Mszy św. w tym dniu przewodniczył
i wygłosił słowo Boże (tekst kazania poniżej) proboszcz naszej parafii, ks. Roman Buliński.
22 sierpnia Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył
ks. infułat Stanisław Grunt, a w następnych miesiącach – księża
proboszczowie z naszego dekanatu.
Każdego 22 dnia miesiąca gromadzą się wierni w kościele
św. Łukasza na modlitwie do św. Rity – patronki od trudnych i niemożliwych spraw. Wszystkich, którzy chcieliby przedstawić swoje
prośby, ufając wstawiennictwu św. Rity, zachęcamy do wysyłania
swoich intencji modlitewnych drogą internetową na adres e-mail:
rita.bydgoszcz@wp.pl lub wrzucania wypisanych kartek do wystawionego koszyka. Podziękowania i prośby będą systematycznie
odczytywane podczas nowenny ku czci św. Rity, 22 dnia każdego
miesiąca, 60 minut przed Mszą św.

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie;
kołaczcie, a otworzą wam (Mt 7,7)

D

Fot. Jerzy Rusiniak

zisiaj, podczas tej Mszy św., w trakcie której za wstawiennictwem św. Rity kierujemy do Boga nasze prośby, przytoczone
na wstępie słowa Chrystusa są szczególnie obecne w naszych sercach i umysłach. Natomiast orędownictwo św. Rity, patronki spraw
trudnych i beznadziejnych, wspiera naszą wiarę w to, że zanoszone dzisiaj do Boga prośby zostaną wysłuchane.
Kilka miesięcy temu otrzymałem książkę Życie na pełnej
petardzie ks. Jana Kaczkowskiego. Najpierw podam krótką informację o autorze tej pozycji, a w naszym późniejszym rozważaniu
przytoczę więcej szczegółów. Ks. Jan założył hospicjum w Pucku,
którego jest kapelanem i szefem. Mając 10 lat kapłaństwa zachorował na raka, na nieuleczalnego glejaka. Po leczeniu w Zurychu
profesor ocenił, że – przy równoległej chemioterapii – powinien
przeżyć w miarę w dobrej kondycji kolejne 6 miesięcy. Powiedziano mu także, że niektórzy pacjenci z glejakiem przeżyli do 2,5 roku.
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Ks. Jan przyjął mężnie diagnozę. Powiedział: Będę dziękował niebiosom, gdy w dobrej kondycji przeżyję rok 2015 i dodał: Będę megaszczęśliwy, gdy Opatrzność dorzuci mi pół roku, tak bym mógł
zobaczyć wiosnę 2016 r.
Wśród chorych, których w ramach wizyt hospicyjnych nawiedzał ks. Jan, była młoda kobieta mająca raka jajników. Chora
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miała kochającą rodzinę, troskliwego męża i dwóch synów. Ks. Jan
odwiedził ją w porze obiadowej. Mąż właśnie podawał żonie zupę.
Zachęcał, namawiał, przekonywał: Musisz jeść, żeby mieć siłę na
kolejną chemię. Kobieta poprosiła męża i synów, by wyszli z pokoju. Będąc sam na sam z kapłanem, powiedziała: Niech ksiądz
pójdzie do męża i chłopców i powie im, że nie umieram im na
złość. Gdybym mogła, to zjadłabym wszystko, co mi dadzą, nawet
tę łyżeczkę do herbaty. Ksiądz przekazał jej słowa domownikom.
Mąż i starszy syn przyjęli je ze zrozumieniem, młodszy natomiast
wybiegł z pokoju. Kapłan poszedł za nim, wtedy usłyszał: Proszę
księdza, w Piśmie św. jest przecież napisane: „Gdybyście mieli
wiarę tak małą jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście górze,
żeby się przesunęła i to się stanie” (Mt 17,20). Ja modlę się,
a mama na pewno wyzdrowieje. – Krzysiu – zwrócił się do niego kapłan – życzę Twojej mamie cudu. Najprawdopodobniej ona
umiera. I dodał: Jest na to przygotowana. Chłopiec zdenerwowany
wykrzyczał: Ksiądz jest niewierzący! Kapłan nie zraził się, zachęcił
męża i chłopców, by poszli do umierającej, chwycili ją za rękę, powiedzieli, że ją kochają. Poszli do niej wszyscy...
A oto inne wydarzenie, też wzięte z życia. Kobieta, zgłaszająca pogrzeb swojej mamy, powiedziała: Obraziłam się na
Pana Boga, bo nie pomógł cierpiącej mamie. Wszechmocny Bóg
mógł przecież oszczędzić jej cierpień. Tyle modliłam się. Nic nie
pomogło. Mama do końca bardzo męczyła się.
Oto podobna wypowiedź, którą usłyszałem podczas rozmowy z młodym człowiekiem: Już kilka lat nie byłem u spowiedzi.
Zwątpiłem w Boga, gdyż przedwcześnie zabrał mi ojca, który był mi
bliski, a zarazem bardzo potrzebny. Takich przykładów mógłbym
przytoczyć sporo.
Mając przed oczyma te i inne tzw. nie wysłuchane prośby, postawmy bardzo konkretne pytanie: Czy Bóg rzeczywiście
wysłuchuje naszych próśb? Odpowiedź  na to pytanie znajdziemy
w Ewangelii: Jeśli … wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który
jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą (Mt 7,11).
W tych słowach Jezus zapewnił wszystkich proszących, że Bóg
zawsze wysłuchuje, bowiem zawsze da to, co dobre, tym, którzy Go proszą (Mt 7,11). Człowiek otrzyma od Boga zawsze to,
co dobre, co najlepsze, tylko musi Jemu zaufać.
Jezus nie tylko zachęcał do tego, byśmy prosili w modlitwie, ale i sam pokazał swoim przykładem, jak należy prosić. Przyjrzyjmy się Jego modlitwie w Ogrójcu. Tam, w ogrodzie Oliwnym,
przed męką, Jezus jako Bóg wiedział, że czeka Go biczowanie,
cierniem koronowanie, Droga Krzyżowa i śmierć na krzyżu. Zaś
jako Człowiek, tak jak każdy z nas, bał się cierpienia. Przeżył ciężkie chwile w czasie modlitwy. Doznania te, w sposób dramatyczny, opisuje Ewangelia: Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się
modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na
ziemię (Łk 22,44). Jego ludzka natura buntowała się, był 33-letnim
mężczyzną i miał umierać. Wtedy, świadom czekającego Go cierpienia i śmierci, usilnie się modlił: Ojcze, zabierz ode mnie ten
kielich (Łk. 22,42). Jezus zdawał sobie jednak sprawę, że spełnienie tej prośby byłoby zaprzeczeniem i przekreśleniem Jego misji.
On przecież przyszedł na ziemię, by pełnić wolę Ojca. Sam mówił: Moim pokarmem jest pełnić wolę Tego, który mnie posłał
(J 4,34). Dlatego skończył modlitwę słowami: Nie moja wola, ale
Twoja wola niech mi się stanie (Łk 22,42). Po ludzku patrząc,
nie został wysłuchany, kielich cierpienia nie został oddalony od
Niego, a On poszedł na śmierć. Po Bożemu patrząc, Jezus został
wysłuchany. Ojciec odpowiedział na Jego modlitwę i wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i pokrzepił Go (Łk 22,44). Jezus przyjął
wolę Ojca i zgodnie ze swoimi słowami: Ojciec wasz … da to, co
dobre, tym, którzy Go proszą (Mt 7,11), jako proszący, otrzymał
TO, CO DOBRE. Tym wielkim dobrem jest zbawienie, które wysłużył przez swoją śmierć.
Tak modlił się Jezus przed męką. Jaką postawę, gdy dowiedział
się o swojej nieuleczalnej chorobie, przyjął wspomniany ks. Jan
Kaczkowski?
Zajrzyjmy ponownie do jego książki. Ks. Jan mówi w niej:
Prosić mi wolno, przecież Jezus powiedział: „Kołaczcie, a otworzą wam” (Mt 7,7). Więc ufnie do Niego kołaczę, chodź z medycznego punktu widzenia wydaje się to niemożliwe.
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Chorzy i cierpiący „arystokracją” Pana Boga

C

horzy i cierpiący, którzy świadomie i dobrowolnie łączą swe
cierpienia z męką Chrystusa, są najbliżej Jezusa Ukrzyżowanego, zajmując uprzywilejowane miejsce w Jego bezpośrednim
otoczeniu. Z tej racji są nazwani „arystokracją” Boga Ukrzyżowanego, Króla w ciernistej koronie. Wyraz „arystokracja” pochodzi
od greckiego słowa áristoi, które znaczy „najlepsi”, bo otrzymali
od Boga to, co najlepsze – krzyż Chrystusowy, przez który przyszło zbawienie świata. Są też najlepszą cząstką Kościoła, dlatego
że będąc ściśle zjednoczeni przez cierpienie z Chrystusem, mogą
najwięcej zdziałać dla zbawienia siebie oraz wszystkich innych
braci wierzących i niewierzących.
Na Sądzie Ostatecznym, głównym kryterium postawienia
po lewicy lub prawicy Chrystusa będzie miara dobrych uczynków
spełnionych przez nas w całym naszym życiu. Należy zapytać,
czy „skarbiec niebieski” naszych dobrych uczynków jest wypełniony do miary, którą Bóg nam wyznaczył. Czy pomnożyliśmy liczbę
talentów otrzymanych od Boga? Nikt z nas nie wie, ile otrzymał
talentów. Wie to tylko Bóg. Dlatego nikt nie może powiedzieć z całą
pewnością, że już dość dobra w życiu uczynił. Dlatego w każdym
z nas winno być ciągłe pragnienie pełnienia dobrych uczynków
w maksymalnym wymiarze. Chorzy, ofiarując swoje cierpienia
i modlitwy w intencji ludzi oddalonych od Boga, pełnią dobre uczynki o najwyższej wartości. Dzięki ofierze ze swego cierpienia mogą
uprosić łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników, dla ludzi
zniewolonych przez alkohol i narkotyki. Takie dobre uczynki mogą
być więcej warte, niż tysiące złotych ofiarowane na cele dobroczynne. Dzięki ofiarom i modlitwom chorych, wielu synów marnotrawnych może powrócić do domu Ojca.
Drodzy Chorzy! W Was drzemie wielka potęga i moc
duchowa. Mówią, że jedno „Ojcze nasz” zmówione przez ciężko
chorego ma większą moc wstawienniczą, niż cały Różaniec odmówiony przez człowieka zdrowego. Błogosławiony dom, w którym przebywa człowiek chory. Może on uprosić u Boga niezliczone
dobrodziejstwa dla wszystkich domowników. Pielęgnujmy chorych,
widząc w nich samego Chrystusa! Kochajmy i szanujmy chorych,
pamiętając, że są oni „najlepszą cząstką Kościoła” – arystokracją
Pana Boga.
Ksiądz prof. dr hab. Franciszek Drączkowski

Fot. MM 2x

Ks. Jan w swojej książce wspomniał szczególnie dwa
trudne życiowe momenty. W tych ciężkich chwilach postawił zdecydowanie na wolę Bożą i modlił się tymi słowy: Przyjmij, Panie,
całą wolność moją, przyjmij rozum i całą wolę, wszytko, co
mam, Tyś mi to dał i całkowicie zgadzam się z panowaniem
Twojej woli.
Pierwszy poważny moment to czas przed święceniami
kapłańskimi. Sytuacja jego była dramatyczna, bowiem miał bardzo
słaby wzrok. Przełożeni mieli uzasadnione obawy, że   może nie
poradzić sobie w pracy kapłańskiej. Zastanawiali się, czy dopuścić
go do święceń. On natomiast bardzo pragnął zostać kapłanem.
Wtedy, w kaplicy, wypowiadając słowa tej trudnej modlitwy, poczuł,
że oblewa go zimny pot. Po ludzku bał się, że wola Boża będzie
inna, niż jego pragnienie. Jednak po męsku i stanowczo postawił
na wolę Bożą. Wtedy, jak sam powiedział, poczuł się w pełni wolnym.
Drugi krytyczny moment w jego życiu to poważny nawrót
choroby. Był bardzo słaby, leżał w szpitalnym łóżku. Wtedy dojrzał
do tego, by Bogu powiedzieć: Całkowicie się zgadzam z panowaniem Twojej woli. Jeśli zechcesz, odwołaj mnie jutro, odwołaj, weź mnie.
Mamy pewne opory, by zaufać Bogu, a w czasie modlitwy
powiedzieć: Nie moja, ale Twoja wola nich się stanie (Łk 22,42).
Przecież prawdą oczywistą jest to, że Bóg wie lepiej, co dla nas
jest dobre. Prosząc, zaufajmy Jemu, bo On daje dobro tym, którzy Go proszą (Mt 7,11) – są to słowa samego Jezusa.
Opowiem wam autentyczną historię: Dziewczynka miała
2,5 roku. Mama urodziła chłopca. Była wojna, ojciec był w Anglii.
Po miesiącu mama umarła. Sytuacja, w jakiej znalazły się dzieci,
była trudna, beznadziejna, nawet krytyczna. Można było zapytać
się: Dlaczego Bóg nie pomógł? Nie padły jednak takie słowa. Otoczono dzieci miłością. Pomogła rodzina. Krewni wzięli dziewczynkę do siebie, siostra ojca zaopiekowała się chłopcem. Pojawiło się
wiele kochających serc, które zrodziły ogrom dobra. Ojciec wrócił
po wojnie. Ożenił się z siostrą pierwszej żony. Dzieci wyrosły na
ludzi wierzących, otrzymały wykształcenie, zostały przygotowane
do dorosłego życia.
To jest historia mojego życia. Dodam jeszcze, że mama,
która mnie urodziła, pragnęła, by jej syn został kapłanem. Dowiedziałem się o tym po wielu latach posługi. Kiedy analizuję lata spędzone w seminarium, jak i przeżyte już 48 lat kapłaństwa, jestem
przekonany, że ona mi wyprosiła łaskę powołania i wypraszała
wsparcie w trudnych momentach mojego kapłańskiego życia.
Pragnę podzielić się z wami jeszcze jedną myślą. Rodzeństwo mego ojca, a było liczne, zmarło mając od 65 do 75 lat.
Ciocia, siostra ojca, która mnie wychowała, w tym roku ukończyła
99 lat życia. Odczytuję to jako znak Bożej dobroci i wdzięczności
za jej życzliwe serce.
Często obwiniamy Boga za nasze cierpienie. Tymczasem
to nie Bóg jest źródłem cierpienia. Księga Mądrości mówi: Śmierci
Bóg nie uczynił (Mdr 1,13). Śmierć – mówi Pismo – weszła na
świat przez zawiść diabła (Mdr 2,24).
Cierpienie i śmierć weszły na świat przez grzech pierworodny. Gdy nadeszła pełnia czasu (Gal. 4,4), Chrystus przyszedł
na ziemię, by nas zbawić, czyli pogodzić z Bogiem i dać nam życie
wieczne. Bóg, zbawiając nas, nie przywrócił jednak raju na ziemi,
nie zlikwidował cierpienia, nie obiecał, że ten, kto uwierzy w Niego i pójdzie za Nim, będzie miał szczęśliwsze życie. Powiedział
wręcz: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje
(Łk 9,23).
Co więcej, Chrystus uczynił cierpienie narzędziem zbawienia. Ofiarowując Bogu swój ból zbawił nas, a cierpieniu nadał
głęboki sens. Uświęcił je. Każdy z nas może swoje cierpienia dołączyć do cierpień Chrystusowych, a przez to wyprosić wiele łask.
Dlatego św. Jan Paweł II często mówił, że chorzy są skarbem Kościoła.
Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie;
kołaczcie, a otworzą wam (Mt 7,7). Proście zawsze, codziennie, a za wstawiennictwem św. Rity proście szczególnie każdego
22 dnia miesiąca. Proście tak, jak Chrystus, proście z poddaniem
się woli Bożej. Ojciec wasz … da to, co dobre, tym, którzy Go
proszą (Mt 7,11), da to, co dla nas najlepsze. (xRB)

30 maja w naszym kościele, w czasie Dnia Chorych, można było
otrzymać Sakrament Namaszczenia.
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Pielgrzymka do Chełmna

D

Fot. MM 2x

nia 1 lipca, po raz trzydziesty szósty, wyruszyła z naszej parafii
piesza pielgrzymka do Chełmna, w której wzięło udział 83 pątników, w tym 2 kleryków z Seminarium Duchownego w Bydgoszczy i 4 z Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy św. Wincentego á Paulo z Krakowa. W czasie drogi rozważaliśmy tajemnice
Bożego Miłosierdzia w kontekście bulli papieża Franciszka Misericordiae vultus. Na naszym pielgrzymim szlaku towarzyszyły nam
relikwie św. siostry Faustyny. W czasie drogi była modlitwa oraz
wspólny śpiew, a także dwie tematyczne konferencje.
Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Ostromecka za
przygotowane śniadanie, a mieszkańcom Czarża za obiad. Kierownikowi pielgrzymki – Sławomirowi Gulczyńskiemu dziękujemy
za przygotowanie trasy, a służbie porządkowej i obsłudze technicznej za koordynowanie bezpiecznego pielgrzymowania.
Ks. Edward

Mini-pielgrzymka po Fordonie

W

Fot. Andrzej Jurkiewicz

dniach od 20 lipca do 26 lipca odbyła się po raz kolejny
mini-pielgrzymka po parafiach fordońskich. Było to towarzyszenie duchowe pątnikom z naszych parafii, którzy pielgrzymowali
w Diecezjalnej Pielgrzymce na Jasną Górę. Uczestników mini-pielgrzymki powitaliśmy w naszej parafii 25 lipca, natomiast 26 lipca,
po Mszy św. o godz. 18.30, wspólnie przeszliśmy do parafii pw.
św. Mateusza. Dziękuję służbie liturgicznej oraz s. Zdzisławie, która
z młodzieżą z zespołu muzycznego „Potok” prowadziła pielgrzymkowy śpiew.
Ks. Edward

Fordońska Noc Sztuki

K

iedy w 2013 roku wymyśliłyśmy imprezę kulturalną „Fordońska Noc Sztuki”, nawet nasi najbliżsi nie wierzyli, że taki pomył
może spotkać się z przychylnym przyjęciem przez mieszkańców.
My jednak niezrażone i pełne zapału zaprosiłyśmy do współpracy opiekunów synagogi – Fundację UKW oraz ks. Edwarda Wasilewskiego. Ksiądz proboszcz Roman Buliński otworzył przed
nami drzwi kościoła. I tak w ciągu ostatnich lat mogliśmy wysłuchać tam wykładów historycznych o początkach chrześcijaństwa,
dawnych mieszkańcach Starego Fordonu, obejrzeć wystawę zdjęć
Sebastiana Olki, uczestniczyć w koncercie muzyki etnicznej i muzyki dawnej. Na rynku i w synagodze występowały grupy teatralne
„Teatr Pantomimy Dar”, „Witkacy cacy cacy” i „Arleteatr”. W synagodze odbywały się warsztaty plastyczne, a mieszkańcy mogli
obejrzeć wystawę prac Natalii Wiśniewskiej „Przepraszam”, Marka
Noniewicza oraz reprodukcje obrazów Witkacego i Wyczółkowskiego. Tłumy mieszkańców wzięły udział w wycieczce po Starym
Fordonie – pierwszą poprowadził pan H. Wilk, kolejną D. Rączka.
Mali i duzi doskonale bawili się podczas gry miejskiej. „Fordońska
Noc Sztuki” nie miałaby racji bytu, gdyby nie wsparcie fordońskich
przedsiębiorców, Zespołu Szkół nr 20, Rady Osiedla Stary Fordon
oraz zaangażowania ludzi dobrej woli, którzy czasem pozwolą
wywiesić plakat, a czasem, jak właściciele kwiaciarni lub sklepu
obuwniczego, zaangażują się w grę miejską. Wszystkim należą się
wielkie podziękowania.
W tym roku chcielibyśmy zaprosić wszystkich na III Fordońską Noc Sztuki, która odbędzie się w sobotę 12 września. Tym
razem w synagodze będzie nieme kino, ale z muzyką na żywo,
a także przedstawienie „To i owo” słupskiego teatru „Rondo” na
podstawie tekstów Różewicza. Na rynku pojawi się Teatr Dar ze
spektaklem „Pomniki”. Zainteresowani historią mogą wziąć udział
w wycieczce rowerowej po Fordonie, a ci, którzy lubią wyzwania
i zwycięstwo – w grze miejskiej, której przewodnią myślą będzie
literatura i język polski. O nasz dobry humor zadba DJ, stosunkowo dobry i młody zespół „Rotten Apple”. Na ścianie synagogi
Liliana Piskorska zaprezentuje nocą niezwykłą instalację wideo.
Oprócz tego zapraszamy na warsztaty, wykłady, wystawy i smaczną kawę do Cafe Rynek. Mamy nadzieję, że spotkamy się w sobotę i razem weźmiemy udział w niezwykłym święcie sztuki w Starym Fordonie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
www.fordonskamoc.pl i na fb fordonskanocsztuki.
Hanna Kasica
Ewelina Rejs
Fundacja Fordońska Moc
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Święty Mikoł aj do dzie ci ...

Wspomnienia z wakacji
Autor: Bożena Forma

W przytulnych salach,
przy małych stoliczkach
dzieci swe miejsca zajęły.
Witaj przedszkole, nasze kochane!
Szybko wakacje minęły.
Weźmiemy do ręki
pędzelki i kredki,
i duże kartki papieru.
Malować będziemy
wspomnienia z wakacji,
nie zwlekaj, zaczynaj swe dzieło.
Tu słychać morze,
a tam górski potok,
widać w oddali wiatraki.
Myśli, marzenia,
piękne wspomnienia,
malują nam przedszkolaki.
Chociaż dni chłodne
już wkrótce nastaną,
znikną barwy jesieni.
W naszym przedszkolu
wciąż pozostaną
ślady słonecznych promieni.
Wakacje z Bogiem
To właśnie koło szkoły zarządzono zbiórkę przed wyjazdem na obóz. Za chwilę na
parking miał podjechać autokar, aby zabrać
dzieci i ich opiekunów aż do Zakopanego.
Mama Zosi była trochę zdenerwowana.
– Pamiętaj, zakładaj czapkę na głowę –
przestrzegała córkę – bo w najbliższym
tygodniu
w Zakopanem ma być bardzo gorąco. I nie
zapomnij smarować buzi tym kremem, który włożyłam ci do bocznej kieszonki – mówiła.
– Tak, mamusiu, pamiętam – przytakiwała Zosia, ale w głębi serca czuła niepokój
i nieznajomy lęk. Dziś wraz z koleżankami
i kolegami miała rozpocząć wielką, siedmiodniową wyprawę. Nigdy wcześniej nie
była na żadnym obozie i nie rozstawała się
z rodzicami na dłużej, niż jeden dzień. Jak
zniesie tę rozłąkę? Na pewno będzie tęsknić… Jak to będzie – nie spać tyle nocy w
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swoim łóżku, nie myć się w swojej łazience? I czy jedzenie będzie jej smakowało?
Na te pytania Zosia nie umiała sobie odpowiedzieć, ale wiedziała, że musi być dzielna.
Po chwili zjawił się ksiądz Marek, który
był organizatorem wycieczki. Uśmiechnięty i pełen nadziei na udany wyjazd zaczął
uspokajać zatroskanych rodziców. Potem
zarządził zajmowanie miejsc w autokarze,
który właśnie podjechał. Kiedy dzieci ulokowały się już w swoich fotelach, pani Kasia sprawdziła obecność i autobus ruszył.
Tymczasem ksiądz Marek wziął mikrofon
i przywitał dzieci:
– Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
– Na wieki wieków. Amen – odpowiedzieli
mali turyści.
– Moi drodzy, witam was serdecznie na naszym obozie, który właśnie się rozpoczyna!
Jak wiecie, jedziemy w jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce, do serca Tatr. Pewnie nie wszyscy z was tam byli. Zobaczycie
więc, jak wspaniałe są góry. Ale nie jedziemy tam tylko po to. Będziemy też cieszyć
się swoją obecnością – wspólnie będziemy
śpiewać, modlić się i wędrować. – Ksiądz
Marek wyglądał, jakby nie mógł się już doczekać tych chwil, i jego entuzjazm udzielał
się dzieciom.
– Cieszycie się? – zapytał głośno ksiądz.
– Taaak!!! – odpowiedziały chórem dzieci.
Zosia, siedząca obok Julii, nieco się uspokoiła. Skoro ksiądz Marek zapewnia,
że wszystko będzie dobrze, to chyba ma
rację? A potem, kiedy modlili się do Anioła Stróża o dobrą podróż, była już całkiem
spokojna. W styczniu, podczas wizyty duszpasterskiej, dostała od księdza obrazek
z Aniołem Stróżem – podobnie jak Julia.
Od tamtej pory obie dziewczynki często
modliły się do swoich Anielskich Opiekunów i wiedziały, że można na nich liczyć.
Na pewno i tym razem będą czuwać, aby
dzieci bezpiecznie i owocnie przeżyły obóz
w Zakopanem.
Z Gubałówki rozciągał się piękny widok.
Dookoła nad nimi błękitne niebo. To był najpiękniejszy krajobraz, jaki Zosia kiedykolwiek widziała, toteż patrzyła przed siebie
z zapartym tchem. Mijał kolejny dzień obozu i dziewczynka wiedziała już, że niepo-
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trzebnie się bała. Wprawdzie troszkę tęskniła za mamą i tatą, ale przecież niedługo
ich zobaczy. Na obozie jedzenie było pyszne, łóżko wygodne i nie brakowało atrakcji.
Ksiądz Marek był świetnym organizatorem.
Codziennie też odprawiał w pobliskim kościele Mszę Świętą, na której dzieci modliły
się i śpiewały. A co najważniejsze – przyjmowały Komunię Świętą.
Pogrążoną w zadumie Zosię zauważył
ksiądz i podchodząc do niej, zapytał:
– Podoba ci się ten widok, Zosiu?
– Tak, bardzo! – odpowiedziała z przekonaniem dziewczynka. – Góry są takie piękne!
Jak to dobrze, że tu przyjechałam…
Ksiądz Marek uśmiechnął się i rzekł:
– Bardzo mnie to cieszy! Rozumiem, że podoba ci się na obozie?
Zosia pokiwała głową.
– Wiem, że to twój pierwszy wyjazd bez rodziców, i muszę przyznać, że jesteś bardzo
dzielna! – powiedział z uznaniem kapłan.
Dziewczynka zarumieniła się nieco,
mruknęła cichutko „dziękuję” i po chwili zapytała:
– A ksiądz pojedzie gdzieś jeszcze na wakacje?
Kapłan zamyślił się i odparł z uśmiechem:
– Przecież jestem na wakacjach, z wami.
Zosia zdziwiła się.
– No tak, ale ksiądz mało odpoczywa.
Wstaje ksiądz wcześnie rano, odmawia
brewiarz, potem razem z opiekunami przygotowuje dla nas śniadanie, później msza,
potem jest ksiądz przewodnikiem wyprawy
i musi ksiądz nas pilnować, później …
– Ojej, ile ja mam tych obowiązków! –
ksiądz Marek wybuchnął śmiechem.
– No właśnie! – odparła zupełnie poważnie
Zosia.
Ksiądz zamyślił się nieco i rzekł:
– To prawda, mam sporo na głowie. Ale na
szczęście są z nami opiekunowie: pani Kasia, pan Piotr, pani Weronika… Oni bardzo
mi pomagają.
Zapadła chwila milczenia, a Zosia popatrzyła na księdza Marka z podziwem.
„Jak to dobrze, że są tacy kapłani: zmęczeni, ale radośni – pomyślała. – Cieszę się, że
ksiądz Marek zechciał zorganizować obóz!
Przecież to dzięki niemu mogę tu być i patrzeć na te piękne widoki…”.
– Nasze wczasy powoli się kończą – powie- >>

Nr 7-8 (199)

.. .i m ł o d zi eży
>> dział po chwili ksiądz – a więc trzeba zacząć myśleć o przyszłym roku! Moim zdaniem moglibyśmy pojechać… nad morze!
Co ty na to, Zosiu? Jak myślisz, znajdą się
chętni?! – zapytał z entuzjazmem i wydawało się, że rzeczywiście snuje już poważne plany na przyszłe lato.
Zosia uśmiechnęła się szeroko i odparła z
przekonaniem:
– Oczywiście!!! Ja na pewno pojadę! I Julia też! I Marcin! Jeszcze nigdy nie byliśmy
nad morzem!
I przeszło jej przez myśl, że Pan Bóg musi
być naprawdę wspaniały, skoro postawił
na jej drodze tak dobrego księdza, dzięki
któremu może patrzeć na dzieło Stwórcy.
Morze musi być też bardzo piękne… Zosia cieszyła się, myśląc: „Zobaczę je już za
rok…”.
Autor: Anna Michna

Koniec wakacji, czas do szkoły. Nie warto jednak się smucić, pozostają marzenia
o następnych wakacjach.
Jan Brzechwa – „Nowy rok szkolny”
(fragment)
Być starszym to marzenie dzieci,
A przecież czas tak szybko leci,
Mija godzina za godziną,
Nim się spostrzegłeś, rok upłynął!
I nowa bije już godzina,
Nowy rok szkolny się zaczyna,
Już czeka szkoła i koledzy,
I w książkach zasób nowej wiedzy. [...]
Idę przez gwarne korytarze,
Widzę coraz to nowe twarze,
A oto dawny mój kolega,
Już mnie zobaczył, już podbiega,
– Gdzie byłeś w lecie? Zbierasz znaczki?
– Czy masz już swoje miejsce w szatni?
– Patrz, nauczyciel jakiś nowy?
Ach, te okrzyki, te rozmowy…
Ale wybiła już godzina.
Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna.
Znów dni popłyną pracowite
Nad książką szkolną, nad zeszytem…
Życzę wam wszystkim na początek
Szkolnego roku samych piątek!
1 września zabrzmi pierwszy dzwonek,
rozpoczynający nowy rok szkolny. Spotkamy się po ponaddwumiesięcznej przerwie,
wypoczęci, zrelaksowani, z wrażeniami
i pamiątkami wakacyjnymi. Z wielkim żalem
żegnając wolne dni, wkroczymy w nowe
obowiązki z zapasem pozytywnej energii,
kolejnymi postanowieniami i większą motywacją.
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Na początku dobrze wyznaczyć cel

Z

a nami wakacyjny czas: okres zasłużonego odpoczynku, regeneracji i nabrania nowych sił do pracy i nauki. Przed nami,
po dwumiesięcznej przerwie, na nowo pojawiają się sale lekcyjne, szkolne ławki i mury.
Oto następna klasa, kolejne zadania i wyzwania. Czymś normalnym jest, że na początku nowego roku nauki mogą rodzić się
w naszych głowach pytania o przyszłość:
Jak to będzie? Czy podołam wszystkiemu?
A jak nie dam rady? Myślę, że dotyczy to
zwłaszcza uczniów klas pierwszych, ale nie
tylko, starszych również.
Victor Frankl, znany austriacki
psychiatra, napisał swoją pierwszą książkę.
Nie zdążył jej jednak wydać, ponieważ został aresztowany i przewieziony do obozu
koncentracyjnego Auschwitz. Rękopis ukrył
wprawdzie w płaszczu, ale stracił go wraz
z nim wtedy, gdy zmuszono go do oddania swojego ubrania i przyjęcia łachmanów
obozowych. Fakt utraty rękopisu gotowej
już książki, jak sam wspomina, pomógł mu
przetrwać koszmar wojny, gdyż – przebywając w kolejnych obozach koncentracyjnych – dokładał wszelkich starań, aby po
wyzwoleniu móc dokonać rekonstrukcji
książki. W tym celu na skrawkach papieru
sporządzał notatki, starając się odtworzyć
bezpowrotnie utracony rękopis. To pozwoliło mu przeżyć, nadając sens codziennej
gehennie.
Na każdym etapie życia człowiek
musi posiadać cel, do którego dąży i którego osiągnięcie nadaje znaczenie jego
codziennym wysiłkom. Czytając Ewangelię
spotykamy się z Panem Jezusem, odwiedzającym swoje rodzinne miasto Nazaret.
Wydarzenie to wpisuje się w dzieło zbawienia człowieka, które było celem przyjścia na
ziemię Syna Bożego. Ponieważ nie chciał
się sprzeniewierzyć swojej misji, nie bał się
głosić swoim rodakom trudnej prawdy, za
którą spotkała go nienawiść i odrzucenie.
Ludzie nie przyjęli Go, gdyż był jednym z
nich, i na tej podstawie sądzili, że ktoś taki
nie może być prorokiem posłanym przez
Boga. Nie chcieli słuchać prawdy z powo-

du osoby, która ją przekazywała. Tak działa
zło. Ono dąży do odwrócenia naszej uwagi
od prawdy, a skupieniu się na prawdziwych
lub rzekomych słabościach tego, kto ją głosi.
Lekarstwem na to jest troska
o mądrość. Ona bowiem potrafi ustalić jasny cel w życiu. Jeśli ktoś wie, że uczęszcza do szkoły, aby więcej wiedzieć i lepiej
rozumieć świat, ludzi i samego siebie, to będzie korzystał z każdego źródła prawdziwej
wiedzy i mądrości, niezależnie od swoich
sympatii i antypatii. Każdy człowiek, który
pomaga innym w duchowym dojrzewaniu,
jest prorokiem posłanym przez Boga. On
bowiem rzadko przemawia do nas bezpośrednio. Częściej posługuje się innymi
ludźmi, przekazującymi nam Jego wolę.
W tym dziele bierze udział każdy z nas, jeśli
przestrzega w swoim życiu wskazań Pisma
Świętego. A to, jak uczy nas Ewangelia,
wymaga – obok mądrości – jeszcze jednej
cnoty. Jest nią odwaga.
Pan Jezus pragnie, aby każdy
z nas był osobą wolną. A nie może nią być
ktoś, kto boi się ludzkiej opinii. Nie jest
w stanie przyznać się do najważniejszych
dla siebie wartości, ponieważ obawia się
drwiny bądź agresji ze strony innych. Wolnym może być jedynie człowiek odważny.
O każdym z nas można powiedzieć nie tylko, że jest, ale również, że się
staje. Szkoła przekazuje wiedzę i kształtuje
umiejętności niezbędne w samodzielnym
życiu. Jeśli ktoś chce zostać informatykiem
czy polonistą, potrzebuje odpowiednich
do tego sprawności, dzięki którym będzie
mógł rzetelnie wypełniać swoje obowiązki.
Wszyscy natomiast powinniśmy dążyć do
rozwijania w sobie mądrości i odwagi, gdyż
ten, kto tak czyni, staje się człowiekiem
pełnym i dojrzałym, dającym gwarancję,
że innych nie zawiedzie. Z nim warto połączyć się węzłem przyjaźni.
Na początku nowego roku szkolnego módlmy się gorąco, abyśmy, naśladując przykład Chrystusa, stawali się ludźmi,
którym inni mogą zawsze zaufać.

Rozpoczęcie roku szkolnego to dzień bardzo uroczysty, ale swobodny (nie ma jeszcze zajęć lekcyjnych i długiego siedzenia
w ławkach szkolnych). Dzieci są ubrane na
galowo – białe bluzki i koszule, granatowe
lub czarne spódniczki i spodnie. Wśród
pierwszoklasistów pojawia się   przejęcie
oraz niepewność, jak to będzie w szkole.
Stres nie omija również rodziców, którzy
z emocjami odprowadzają swoje pociechy
na pierwsze spotkanie z nauczycielami, nowymi kolegami i koleżankami.
Wszystkim dzieciom rozpoczynającym naukę 1 września życzymy samych szóstek
i piątek, a także wielu radosnych chwil
spędzonych w szkole. Niech Duch Święty
obdarzy Was mądrością! Nauczycielom ży-

czymy dużo cierpliwości oraz wytrwałości.
Dzień 1 września to również data z kart historii – pamiętajmy, iż tego dnia przypada
76. rocznica wybuchu II wojny światowej.
W całym kraju odbywają się uroczystości
upamiętniające to wydarzenie.
Uczniom życzymy tego, żeby lekcja, jaką
rozpoczną 1 września, była ważna w ich życiu, żeby w szkole znaleźli nie tylko wiedzę,
ale też przyjaciół i zrozumienie nauczycieli.
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Klub „Marzenie”
50+ Stary Fordon

D

nia 8 września, po przerwie wakacyjnej, spotkają się członkowie Klubu „Marzenie” 50+ Stary Fordon. Klub, działający jako
nieformalna grupa, w najbliższym czasie przekształci się w stowarzyszenie, które będzie nadal działało na rzecz osób w wieku 50+
i zaspokajało potrzeby aktywności kulturalnej i fizycznej jej członków i mieszkańców Starego Fordonu. Mimo tego, że Klub działa
dopiero od lutego, jego działacze uczestniczyli już w wielu imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Klub lub inne podmioty działające na rzecz osób w wieku dojrzałym, np.:
• w kursie komputerowym,
• w zbiórce pieniędzy na rzecz Wiatraka „kilometry Dobra”,
• w wycieczce do Inowrocławia, podczas której zwiedzili ważne miejsca i zapoznali się z historią miasta opowiedzianą
w ciekawy sposób przez przewodnika z inowrocławskiego
koła PTTK,
• w III Ogólnopolskim Marszu Nordic Walking,
• w Marszu Kapeluszowym i Juwenaliach Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

We wrześniu członkowie Klubu wybierają się do Warszawy w celu zwiedzenia Sejmu i Starego Miasta oraz wyjeżdżają na
3 dni do Ciechocinka. Tam planują wypocząć i dobrze się bawić,
co wychodzi im świetnie. Od września klubowicze rozpoczynają
regularne spacery z kijkami nordic walking. Będą się one odbywały
od 1 września, we wtorki i czwartki, od godz. 11:00. Zapraszamy
wszystkich mieszkańców na wspólne spacery dla zdrowia. Również od września rozpoczynamy udział w zajęciach gimnastycznych. Wszystkie nasze działania udokumentowane są na zdjęciach, które m.in. można zobaczyć na stronie internetowej:
www.staryfordon.pl lub na Facebooku: klub.marzenie. Na nich widać wyraźnie, że klubowiczom dopisują humory w trakcie wszystkich imprez.
Zapraszam mieszkańców Fordonu do tworzenia z nami
Klubu jako jego członkowie lub wolontariusze działający na rzecz
osób 50+.
Maria Gałęska
Prezes Klubu
klub.marzenie@wp.pl
Tel. kom. 660-473-957
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Nowy termin będzie dotrzymany?
Po wycięciu zarośli przyszedł czas na odnowienie trzech mewek w okręgu.
Opóźnia się zakończenie renowacji zbocza Góry Szybowników i wielkiego znaku – symbolu osiedla.
Dotąd wykarczowano krzaki porastające zbocze góry. Dzięki wycince rozprzestrzeniającej się tarniny, na zbocze ma wrócić roślinność, która rosła na nim wcześniej. Na zdjęciach sprzed 30 lat
widać, że w tym miejscu rosły jedynie trawy i niskie rośliny. Ruszył już też remont elementów betonowych, tworzących symbol
dawnej szkoły szybowcowej oraz napis „FORDON”, ale trzeba go
było przerwać z powodu nieprzewidzianych wcześniej trudności.
– Renowację znaku wykonuje firma Centrum Roślin Ogrodowych
Marka Golloba. Jej pracownicy ustalili, że betonowe elementy są
w dużo gorszym stanie niż się spodziewano. Najgorzej wygląda
litera „O”, która jest bardzo pokruszona. Dlatego trzeba zmienić
technologię ich naprawy. Renowacja znaku miała być pierwotnie przeprowadzona do końca czerwca. Potem poproszono nas
o prolongatę do końca lipca. Mam nadzieję, że termin ten zostanie dotrzymany – mówi Jan Kwiatoń, przewodniczący Rady Osiedla Nowy Fordon, inicjator renowacji stoku fordońskiego zbocza.
Realizacja przedsięwzięcia finansowana jest z programu 5/6.
Prace przy odnawianiu góry, miały się rozpocząć w ubiegłym
roku. Jednak po pewnym czasie zaczęły pojawiać się przeszkody
w realizacji zaplanowanych działań. Najpierw okazało się, że trzeba wykonać dodatkową ekspertyzę ornitologiczną, z której, wynikło, że do prac będzie można przystąpić dopiero po zakończeniu
okresu lęgów ptaków, czyli jesienią. Potem pojawiły się kłopoty
z wygórowaną sumą, którą zażądali zwycięzcy miejskiego przetargu
i prace ruszyły dopiero wczesną wiosną.
Marek Chełminiak

Fordon Express
25.07.2015

Widok na zbocze góry 26 sierpnia 2015 r.
Fot. Jerzy Rusiniak

Nasz Dziennik:
Chrześcijanin na liście podejrzanych [Małgorzata Bochenek]
W tekście Małgorzaty Bochenek dla „Naszego Dziennika” czytamy, że brytyjskie ministerstwo oświaty kwalifikuje chrześcijańskich
uczniów jako „potencjalnych ekstremistów”. Jak podaje Radio Watykańskie, brytyjski resort oświaty, jako jeden z głównych wskaźników zagrożenia ekstremizmem przyjął stosunek do homoseksualistów. Zgodnie z tym podejściem uczniowie z chrześcijańskich
rodzin, które zgodnie z nauką Chrystusa uważają, że małżeństwo
zarezerwowane jest jedynie dla kobiety mężczyzny, znaleźli się
na liście „potencjalnych ekstremistów”. „Mamy do czynienia z
próbą zastraszenia wszystkich, którzy publicznie sprzeciwiają się
homoseksualizmowi, ale również opowiadają się za tradycyjnym
małżeństwem, rozumianym jako związek kobiety i mężczyzny. To
próba kształtowania światopoglądu człowieka od najmłodszych lat”
– ocenia prof. Piotr Jaroszyński z KUL. Uczony zwraca uwagę, że
w państwach, które odcięły Kościół od wpływu na życie publiczne, na kształtowanie świadomości i sumienia ludzi, człowiekiem
można manipulować, zwłaszcza gdy ma się do dyspozycji system
edukacji.

Głos Świętego Mikołaja

Nr 7-8 (199)

Szkoła Szybowcowa w Fordonie
cz. 1.
1933-1963
zisiaj większość mieszkańców Bydgoszczy nie
D
wie, że istniało tutaj szybowisko

i szkoła szybowcowa, chociaż
na zboczu skarpy północnej
pozostały widoczne jeszcze
ułożone z kamienia trzy mewy –
symbol pilotów szybowcowych,
który powstał z inicjatywy Kazimierza Kaczmarka na przełomie
lat 1946/47. Projekt wykonał
Klemens Kohlc, a w budowę zaangażowali się również Franciszek Różański, Zbigniew Kubis,
Jan Rudnicki, Albin Kasprowicz
i Wincenty Wasilewski.
23 lutego 1933 r., z inicjatywy Kolejowego Koła LOPP
(Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej) w Bydgoszczy, powstała sekcja szybowcowa, która dała początek Szkole Szybowcowej w Fordonie. Jej założycielem i pierwszym prezesem był inż.
Kazimierz Stabrowski oraz młodzi inżynierowie zakładów kolejo-

pierwsze kursy szybowcowe. Do połowy 1934 r. zorganizowano
5 kursów teoretycznych zakończonych egzaminem.
W 1934 r. zawiązała się druga sekcja szybowcowa przy
Technicznej Szkole Podchorążych Lotnictwa w Bydgoszczy, której
założycielem był mjr inż. Antoni Chudzikiewicz. W tym czasie chorążowie obowiązkowo musieli ukończyć kurs szybowcowy kategorii A i B. Było to warunkiem uzyskania promocji. W latach 1934-35
LOPP udzieliła szkole subwencji w kwocie 3.616 zł. Do szkolenia
praktycznego dopuszczeni byli kandydaci, którzy ukończyli kurs
teoretyczny i mieli skończone 16 lat, posiadali świadectwo lekarskie PW oraz legitymację LOPP z opłaconymi składkami za okres
minimum 6 miesięcy. Opłata za kurs kategorii A lub B wynosiła
30 zł. Istniała możliwość korzystania z kwater w Fordonie i całodziennego wyżywienia w cenie 2 zł. Kandydaci niezamożni mogli ubiegać się w LOPP o pomoc finansową na szkolenie. Kurs
praktyczny trwał około miesiąca. W okresie przedwojennym
nie stosowano powszechnie startów za samolotem czy wyciągarką. Startowano z lin gumowych. Podobnie było w Fordonie.
W 1934 r. wyszkolono około 175 pilotów kat. A, a około 60 uzyskało
kat. B. W tym czasie szkolili się tutaj m.in. późniejszy dowódca Wojsk
Lotniczych (w latach 1954-62) gen. bryg. pilot Jan Frey-Bielecki
i inż. Wiktor Leja, powojenny dyrektor techniczny PLL LOT. Sezon
szkoleniowy rozpoczynał się na początku kwietnia.

Zakończenie I Kursu Szybowcowego Podchorążych

Inż. Janusz Grabowski otwiera II Kurs szybowcowy
wych, inż. Stefan Chlibowicki i inż. Janusz Grabowski. Dzięki ofiarności kolejarzy oraz pomocy finansowej Pomorskiego Komitetu
Kolejowego i Dyrekcji Kolei, w Kolejowych Zakładach Mechanicznych 1 Klasy (od 1950 r. ZNTK, dzisiaj PESA) rozpoczęto budowę pierwszych dwóch szybowców szkolnych typu „Wrona”. Dużej
pomocy przy ich konstrukcji udzieliła jednostka wojskowa II Parku
IV Pułku Lotniczego w Bydgoszczy, głównie w postaci materiału
niezbędnego do budowy szybowców. Cena jednej maszyny wynosiła około 2 tys. zł. Wiosną 1933 r. rozpoczęto rekrutację kandydatów do sekcji szybowcowej. W 1933 r. Departament Lotnictwa
w Ministerstwie Komunikacji zatwierdził teren wokół Czarnej i Łysej
Góry w Fordonie jako szybowisko. W tym też roku zorganizowano

Uczniowie pierwszego kursu - 1933 r.
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W 1934 r. zorganizowano w Fordonie I Ogólnopolskie
Zawody Szybowcowe, których zwycięzcą został bydgoszczanin,
Kazimierz Mindak, późniejszy prezes i kierownik Aeroklubu Bydgoskiego. Dynamicznie rozwijająca się szkoła szybowcowa dysponowała już dużą ilością sprzętu latającego. Były to: „CWJ”, „Wrony”
i „Wrony-bis”.
W roku 1934 funkcjonowało w Polsce tylko 10 szkół szybowcowych. Oprócz Bezmiechowej były to Pińczów, Kulików, Polichno, Czerwony Kamień, Goleszów, Grzegorzew, Tęgoborze, Sokółka i Fordon. W roku 1934 w Fordonie wykonano najwięcej lotów
i zdobyto najwięcej kategorii A. Wyszkolono 190 osób do kategorii
A i 54 do kategorii B. Wykonano 8.525 lotów w łącznym czasie
34 godzin i 3 minut, dysponując 10 szybowcami.
Kazimierz Chudziński
c.d.n.

Poświęcenie trzech pierwszych szybowców na Starym Rynku

Głos Świętego Mikołaja

9

Po dz i ę ko wa ni e

Uśmiech dzieci – bezcenne

Państwu Młodym, Monice i Jackowi Polachowskim, którzy 15 sierpnia br. zawarli sakramentalny związek
małżeński, dziękujemy za przekazanie, dla dzieci z parafii
św. Mikołaja w Bydgoszczy, przyborów szkolnych. Nowożeńcy otrzymali je, zamiast kwiatów, od gości weselnych.
W ten szczególny sposób Młodzi podzielili się z dziećmi
swoją radością i swoim sercem.

Dnia 25 lipca członkowie Akcji Katolickiej zorganizowali, po raz kolejny, wyjazd nad morze dla dzieci i ich opiekunów. Tym razem był
to Gdańsk.
Wczesnym rankiem zebraliśmy się na zbiórce na umówioną godzinę. Wsiedliśmy wszyscy do autokaru i – po sprawdzeniu obecności
i krótkiej modlitwie – ruszyliśmy w drogę. Jechaliśmy z nadzieją,
że aura nam dopisze, lecz było trochę inaczej. Około godziny 9:30
dotarliśmy już na miejsce.
Zaczęliśmy zwiedzanie miasta Gdańska, między innymi: starówki,
starego portu oraz Bazyliki Mariackiej. O godzinie 12:00 rozpoczęło się święto miasta Gdańska, tj. Jarmark Dominikański – wspaniała parada. Dwie godziny później udaliśmy się na plażę Stogi
w Gdańsku. Radość i uśmiechy dzieci były bezcenne. Budowa
zamku z piasku i wysokie fale na morzu rozbudziły świetną zabawę. Ten dzień dla dzieci okazał się udany i niezapomniany.
Mamy nadzieję, że za rok będzie kolejny, jeszcze lepszy wyjazd –
może Gdynia?
„Bóg zapłać” organizatorom za poświęcony czas i opiekę nad wycieczką.
AM

Postęp po szwedzku

Troska o drugiego człowieka, szczególnie potrzebującego, i to w radosnym dniu ślubu, to znak i owoc miłości.
Moniko i Jacku, dziękuję Wam za otwarte serca.
Młode Pary, które także pragną w dniu radosnego
ślubowania sprawić dzieciom radość, zachęcamy do podobnej inicjatywy.
Oto propozycja prośby dołączonej do zaproszenia:
Bardzo byśmy chcieli, by w tym dniu uroczym,
były uśmiechnięte czyjeś małe oczy.
A więc zamiast kwiatów do życzeń w kościele,
dołączcie artykuły szkolne, nasi Przyjaciele.
My do dzieci z nimi pojedziemy
i w Waszym imieniu im przekażemy.
Ks. Proboszcz

Każdy, kto pracuje, może w Szwecji żyć wygodnie. Na każde
dziecko dostaje się zasiłek rodzinny, szkoła stawia na zdrowy
styl życia, ale...
Braliśmy udział w spotkaniach dla rodziców w katolickiej szkole –
dowiedzieliśmy się, że dziecko jest własnością państwa, a my tylko
jego opiekunami prawnymi. Szwecja stawia na wczesną edukację
seksualną, więc do szkoły zapraszane są – bez wiedzy rodziców
– różne grupy, propagujące rozwiązłość płciową. Wyświetla się filmy, które są techniczną instrukcją aktu seksualnego. W klasach
I-III uczy się nakładania prezerwatywy; IV-VI mówi się o antykoncepcji; VII-IX uczy się z kolei, że człowiek jest wolny w wyborach,
a rodzice nie muszą nic wiedzieć. Szkoła rości sobie prawo do kontrolowania i pomagania dziecku w utrzymywaniu tajemnic przed
rodzicami. Odnosi się to szczególnie do stosowania środków antykoncepcyjnych i przypadków „usuwania niechcianych ciąż”.
Zobaczyliśmy, jak ideologia gender negatywnie wpływa na prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. Sytuacja, w której nasz 4-letni syn
po powrocie z przedszkola powiedział: „To ja decyduję”, uświadomiła nam, że dziecko jest za bardzo obciążane psychicznie zrzucaniem na niego roli rodziców. Nasz syn nie radził sobie; nie wiedział,
kogo ma słuchać: szkoły czy rodziców.
W rezultacie zdiagnozowano u niego syndrom Aspergera.
Dzieci zachęcane są też do masturbacji i rozbudzane seksualnie –
koledzy syna z przedszkola i I klasy przykładali różne przedmioty
do swoich narządów płciowych i bezkarnie się wygłupiali.
Wprost podważa się autorytet rodziców. W marcu 2011 r. moja najbliższa koleżanka została natychmiast aresztowana, po tym, jak jej
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córka powiedziała w szkole, że mama ją bije. Kilku kolegów męża
miało podobne lub jeszcze bardziej drastyczne doświadczenia
z opieką socjalną w Szwecji.
Po czterech latach widzimy, jakim błogosławieństwem był powrót
do ojczyzny: nasz syn nie ma syndromu Aspergera, dzieci dobrze
się uczą, mają kolegów, w szkole jest obecny Pan Bóg. Poza tym
dzieci uczą się szacunku do rodziców, nauczycieli i starszych.
Żeby nie dopuścić do tego, co dzieje się w Szwecji, warto kontrolować plan zajęć szkolnych, zrzeszać się w grupy i stowarzyszenia
oraz poświęcać więcej czasu swoim dzieciom.
Źródło: Fragmenty świadectwa Jolanty i Henryka Stolińskich,
którzy 7 lat mieszkali z dziećmi w Sztokholmie.
Całość ukazała się w „Głosie dla Życia”, nr 3/2015.
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Przygotowanie do bierzmowania

uczniowie klas III gimnazjum, którzy uczestniczyli systematycznie w spotkaniach formacyjnych w ubiegłym roku katechetycznym, proszeni są o odbiór materiałów informacyjnych.
rodziców uczniów kl. II gimnazjum prosimy o odbiór „Deklaracji zgłaszających kandydata do sakramentu bierzmowania”
i materiałów informacyjnych.
materiały dla uczniów klas II i III należy odbierać we wrześniu,
w zakrystii, po Mszach św. niedzielnych, a w dni powszednie
w biurze parafialnym.
uczniowie kl. II osobiście złożą wypełnione i podpisane deklaracje w niedzielę, 4 października, na Mszy św. o godz. 9.30.
uczniowie klas III, którzy w roku ubiegłym nie uczestniczyli
w formacji, a pragną w tym roku przystąpić do bierzmowania,
proszeni są o zgłoszenie osobiste do ks. Edwarda Wasilewskiego. Dotyczy to także osób, które od niedawna zamieszkały
na terenie naszej parafii.
spotkania formacyjne dla klas II gimnazjum odbywają raz
w miesiącu – w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca,
o godz. 17.00
spotkania formacyjne dla klas III gimnazjum odbywają się raz
w miesiącu – w pierwszy wtorek każdego miesiąca, o godz.
17.00.

Przygotowanie do I Komunii Świętej

rodzice uczniów klas III szkoły podstawowej, którzy uczestniczyli systematycznie w spotkaniach formacyjnych w ubiegłym
roku katechetycznym, proszeni są o odbiór materiałów informacyjnych.
rodziców uczniów kl. II szkoły podstawowej prosimy o odbiór
„Deklaracji zgłaszających kandydata do I Komunii św. i materiałów informacyjnych.
materiały dla uczniów klas II i III należy odbierać we wrześniu,
w zakrystii, po Mszach św. niedzielnych, a w dni powszednie
w biurze parafialnym.

Przygotowanie do I Komunii Świętej trwa dwa lata, obejmuje dzieci
kl. II i III. Ten dwuletni czas przygotowania kształtuje religijność
dziecka często na całe życie. Prowadzone jest ono:
•
w szkole, gdzie dziecko zdobywa potrzebną wiedzę do godnego i owocnego przyjęcia sakramentu pokuty i Eucharystii.
•
w kościele, gdzie przygotowaniem są objęte wszystkie dzieci
naszej parafii z klas II i III, bez względu na to, do jakiej uczęszczają szkoły. Przygotowanie to odbywa się równolegle ze
szkolnym.
Dzieci zobowiązane są do:
•
uczestnictwa z rodzicami we Mszy św. o godz. 11.00. Po każdej Mszy św. dzieci będą odbierać ulotkę „Ziarno”, które po
wypełnieniu będą oddawać w czasie comiesięcznych spotkań,
•
uczestnictwa w spotkaniach formacyjnych w kościele (dzieci klas III) w każdą drugą niedzielę miesiąca, po Mszy św.
o godz. 12.30,
•
udziału w nabożeństwach (różaniec, roraty, droga krzyżowa),
•
uczestnictwa w szkolnych rekolekcjach wielkopostnych.

Służba liturgiczna
Spotkanie ministrantów i nowych kandydatów
– w piątek, 4 września, o godz. 19:00, w zakrystii.
Spotkanie lektorów i nowych kandydatów na lektorów
– w piątek, 4 września, o godz. 19:30, w zakrystii.

Przygotowanie do I Komunii św. obejmuje także rodziców, gdyż ma
być ono czasem pogłębienia życia religijnego całej rodziny. I tak:
Rodzice dzieci kl. II:
•
złożą „Deklarację Rodziców przed I Komunią Dziecka” w niedzielę, 4 października, na Mszy św. o godz. 11.00. Deklaracje
i materiały formacyjne można odbierać we wrześniu w zakrystii po Mszach św. lub w biurze parafialnym.

Wychodzimy z elementarnego założenia,
że sakramenty przyjmują
tylko ludzie wierzący i praktykujący
Powyższe wymogi są tylko przypomnieniem istotnych obowiązków
katolika. Niewypełnienie ich będzie wyrazem rezygnacji z przyjęcia do I Komunii św. w wyznaczonym terminie i będzie oznaczało
przygotowanie się młodego człowieka w późniejszym i bardziej
stosownym czasie.
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Informacje parafialne
Sprawy duszpasterskie
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

Zawarli sakramentalny związek małżeński

Przy figurze św. Antoniego jest ustawiony specjalny pojemnik
na przybory szkolne dla dzieci z rodzin potrzebujących.
Chorych odwiedzimy w sobotę, 5 września, po rannej Mszy
św.
Chrzest św. w sobotę, 5 września, na Mszy św. o godz. 18.30,
i w niedzielę, 20 września, na Mszy św. o godz. 12.30. Pouczenie dla rodziców i chrzestnych w przeddzień chrztu, po
Mszy św. o godz. 18.30.
Msze św. na początek roku szkolnego odbędą się:
• w niedzielę, 6 września, o godz. 11.00, dla klas 0-VI szkoły
podstawowej. W czasie Mszy św. poświęcenie tornistrów,
książek i przyborów szkolnych,
• w niedzielę, 6 września, o godz. 9.30, dla klas I, II i III gimnazjum.
Spotkanie Koła Biblijnego w środę, 2 września, o godz. 19.00,
w domu katechetycznym.
Spowiedź dzieci z okazji pierwszego piątku miesiąca i początku roku szkolnego dla wszystkich klas w piątek, 4 września,
od godz. 16.30.
Msza św. dla dzieci i młodzieży w pierwszy piątek, 4 września,
o godz. 17.00.
Modlitwy Żywego Różańca kobiet i mężczyzn w niedzielę,
6 września, po Mszy św. o godz. 8.00.
W niedzielę, po Mszach św., rozprowadzane są cegiełki o nominałach 1, 2 i 5 zł. Pozyskane środki przeznaczamy na zakup
wyprawek szkolnych, a także na dofinansowanie wyżywienia
dzieci.
Zbiórka i wydawanie odzieży w każdy wtorek, w domu katechetycznym, od godz. 16.00 do 18.00.
Różaniec za zmarłych, których wspominamy w „zdrowaśkach”
rocznych, w środę, 9 września, o godz. 17.45, a o godz. 18.15
nowenna do MB Nieustającej Pomocy, następnie Msza św.
w intencji tych zmarłych.
Nabożeństwo Fatimskie w niedzielę, 13 września, o godz.
20.00.
Apel Jasnogórski w środę, 16 września, po Mszy św. wieczornej. Po nabożeństwie spotkanie Akcji Katolickiej.
Sprawy gospodarcze

1.

Kolekta gospodarcza w miesiącu sierpniu wyniosła 4.989 zł.
Zostali ochrzczeni

Przemysław Montewski, ur. 17.07.2014 r.
Antoni Strzyżewski, ur. 25.02.2015 r.
Nikodem Kwapis, ur. 13.04.2015 r.
Nela Szczepaniak, ur. 4.04.2015 r.
Maksymilian Masny, ur. 16.04.2015 r.
Maja Sulkowska, ur. 3.04.2015 r.
Oskar Karpiński, ur. 26.01.2015 r.
Antoni Janowski, ur. 25.03.2015 r.
Nikodem Kwasiński, ur. 18.06.2015 r.
Melania Balcer, ur. 9.04.2015 r.
Laura Woźniak, ur. 15.04.2015 r.
Oliwia Jaskulska, ur. 22.06.2015 r.
Mikołaj Szlachta, ur. 26.04.2015 r.
Laila Świetlik, ur. 27.03.2015 r.
Alex Szczepanek, ur. 28.02.2015 r.
Stanisław Kaźmierczak, ur. 21.02.2015 r.
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Tomasz Dąbrowski i Joanna Bembnista
Zbigniew Juraś i Dorota Arndt
Sławomir Kankowski i Paulina Jędrzejewska
Artur Jaszczewski i Monika Jankowska
Jarosław Przewoźniak i Ewelina Jeneralska
Karol Kamiński i Dorota Błocińska
Dawid Ziemian i Magdalena Sadowska
Jacek Polachowski i Monika Derengowska
Szymon Frymark i Kamila Gust
Odeszli do wieczności
Barbara Podlewska, lat 79, z ul. Cechowej
Kazimierz Widawski, lat 91, z ul. Fordońskiej
Dariusz Hoppe, lat 54, z ul. Wyzwolenia
Rajmund Pokorniecki, lat 78, z ul. Sielskiej
Barbara Rybka, lat 69, z ul. Wyzwolenia
Irena Smolińska, lat 81, z ul. Taczaka
Maria Wachowiak, lat 63, z ul. Wyzwolenia
Henryk Troszyński, lat 45, z ul. Filomatów
Tekla Zielińska, lat 86, z ul. Rakowej
Szczepan Ignaszak, lat 93, z ul. Samotnej
Maria Brudnicka, lat 78, z ul. Taczaka
Bogdan Cieślik, lat 71, z ul. Bydgoskiej
Urszula Buda, lat 88, z ul. Fordońskiej

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.
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