
Miesięcznik parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Nr 4 (207) Rok XVIII

GŁOS ŚWIĘTEGO
MIKOŁAJA

Kwiecień 2016 ISSN 1508-5910



Głos Świętego Mikołaja Nr 4 (207)2

Poprzez tegoroczną instalację Ciemnicy i Grobu Pańskie-
go pragnęliśmy zwrócić uwagę na te miejsca, gdzie jest 

wojna, przemoc i prześladowania, na dramat tak wielu ludzi, 
którzy zmuszeni są do ucieczki ze swojego kraju, szczegól-
nie na tych, którzy w drodze do Europy stracili życie.
 Miłość bliźniego nakazuje pomoc. W kontekście 
dramatu uchodźców, niesienie pomocy staje się jeszcze trud-
niejsze. Ale taka jest istota chrześcijaństwa, aby dostrzec  
w każdym człowieku umęczone, sponiewierane i zbolałe 
oblicze Chrystusa. Nie ma innej Ewangelii.
 Oczywiście mamy prawo się bać. Ale nie może-
my pozwolić, by ten lęk sprawił, że świat stanie się mniej 
ludzki. Papież Franciszek, ogłaszając Rok Miłosierdzia, po-
stawił przed nami konkretne zadania. Poprzez swoją modli-
twę otwiera nasze serca na drugiego człowieka, a w Wielki 
Czwartek, umywając nogi uchodźcom, nakreślił jeden z kie-
runków naszego zatroskania. Zatem, co my możemy uczy-
nić? Zgiąć w tych dniach kolana i wołać żarliwie do Boga. 
On jest Panem rzeczy niemożliwych. Przesłaniem tegorocz-
nej instalacji Grobu Pańskiego była zachęta do modlitwy:

• o odwagę dla tych, którzy pragną okazać uchodźcom 
miłosierdzie;

• o roztropność, o mądrość serca dla tych, którzy będą 
podejmować w tej kwestii ważne decyzje w wymiarze 
Europy i świata;

• za tych, którzy tę pomoc otrzymają, aby byli wdzięczni 
i nigdy nikogo nie skrzywdzili.

Ks. Edward Wasilewski

Komentarz
do tegorocznej instalacji
Grobu Pańskiego

Dlaczego nabożeństwo
drogi krzyżowej…

Samo wykonanie wyroku śmierci na Panu Jezusie zostało opisa-
ne krótko: Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego sza-

ty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać (Mk 15,24). Wszystko 
zdaje się odpowiadać zwyczajom przyjętym przy tego typu czyn-
nościach przez żołnierzy wykonujących egzekucję na skazańcu, 
który został pozbawiony wszelkich praw. Brak jest w opisie ewan-
gelisty wzmianki o sposobie przymocowania Jezusa do Krzyża, 
zaś na użycie gwoździ wskazują słowa Tomasza, wypowiedziane 
po zmartwychwstaniu, gdy zażegnuje się, że nie uwierzy w to,  
że osobą ukazującą się innym apostołom jest ich ukrzyżowany 
Mistrz, jeżeli nie włoży swojego palca w miejsce gwoździ (por. J 
20,25).
 Lakoniczny zapis ewangelisty można ubogacić niejednym 
tekstem ze Starego Testamentu, który ukaże głębszy sens tych – 
pewnie rutynowo wykonywanych przez żołnierzy – czynności. Na-
tchniony autor Psalmu pisał już wcześniej o cierpieniu Mesjasza:
[Sfora] psów mnie opada, osacza mnie zgraja złoczyńców. Prze-
bodli ręce i nogi moje, policzyć mogę wszystkie moje kości. A oni 
się wpatrują, sycą mym widokiem; moje szaty dzielą między siebie 
i los rzucają o moją suknię (Ps 22,17-19).
 Po drugiej stronie tryptyku Męki Pańskiej umieśćmy wy-
mowną zachętę z Pierwszego Listu Świętego Piotra, w której znaj-
dujemy wskazanie odnośnie życia chrześcijanina: Co bowiem za 
chwała, jeżeli przetrzymacie chłostę jako grzesznicy? – Ale to się 
Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. 
Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również 
cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śla-
dami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. 
On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, 
ale oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam, w swo-
im ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być 
uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości – Krwią Jego ran 
zostaliście uzdrowieni (1 P 2,20-24).
 Marek w swojej Ewangelii podaje godzinę dziewiątą rano 
jako moment rozpoczęcia egzekucji, południe zaś jako rozpoczę-
cie konania, trzecią po południu – jako termin zgonu Jezusa. Infor-
muje także, że w miejscu widocznym umieszczono tytuł jego winy, 
który brzmi „Jezus, król Żydów”. Dzieje się to zgodnie z procedurą 
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wykonywania wyroku śmierci, my zaś dzięki uwadze Mateusza,  
iż ów titulus znajdował się nad głową Jezusa (Mt 27,37), przedsta-
wiamy Go na Krzyżu, który stanowią dwie skrzyżowane belki (crux 
immissa). W ewangelicznych opisach Męki nieoczekiwanie poja-
wiają się dwaj inni skazańcy, zapewne pospolici przestępcy, którzy 
w Ewangelii Marka i Mateusza przyłączają się do tych, którzy spod 
Krzyża szydzą z Jezusa.
 Na pamiątkę tamtych wydarzeń, w okresie Wielkiego 
Piątku rozważamy te tajemnice, odprawiając nabożeństwo dro-
gi krzyżowej. Czynimy to najczęściej w świątyni, podchodząc  
do poszczególnych stacji. W naszej parafii, 18 marca, przeżyliśmy 
to nabożeństwo, idąc ulicami naszego osiedla i zatrzymując się 
przy symbolicznie ustawionych stacjach. W to modlitewne wyda-
rzenie włączyły się wszystkie nasze grupy i wspólnoty parafialne, 
a towarzyszyły im rozważania nawiązujące do Roku Miłosierdzia 
i zapisków z Dzienniczka św. siostry Faustyny. Na zakończenie 
został poświęcony nowy krzyż, który po raz pierwszy był niesiony 
przez naszych parafian w czasie nabożeństwa.

Ks. Edward Fo
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Szczególne słowa podziękowania kierujemy do ofiarodawców i wykonawców krzyża.
Są nimi: Zakład Stolarski Mirosław Grzybowski oraz firma EMAX E.M.G.K. Bednarscy
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Modlitwa za nienarodzonych
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego to wzięcie w opiekę 

nieznanego sobie, nienarodzonego dziecka, którego życie 
jest zagrożone.
 Opieka polega na 9-miesięcznym zobowiązaniu do co-
dziennego odmawiania specjalnej modlitwy i dziesiątki Różańca. 
Dzieło Duchowej Adopcji powstało po objawieniach w Fatimie, 
stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy ró-
żańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej 
ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 ojcowie paulini, w ko-
ściele Świętego Ducha w Warszawie, rozpoczęli dzieło Duchowej 
Adopcji.
 Wiele osób podejmuje taką adopcję, składając uroczyste 
przyrzeczenie w kościele w Dzień Świętości Życia – w uroczystość 
Zwiastowania, a w Boże Narodzenie świętując narodziny „swoje-
go” dziecka.
 3 kwietnia, w naszym kościele, gościliśmy Dominikę Ry-
bak, która dała świadectwo duchowej adopcji.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W Dniu Miłosierdzia, w przeddzień Dnia Świętości Życia,  
z całego serca zachęcałam do okazania miłości tym, któ-

rzy tego najbardziej potrzebują – do Duchowej Adopcji Dzieci 
Poczętych Zagrożonych Zagładą. Zapraszałam do wspólnej 
modlitwy. Dzisiaj dziękuję, bo okazało się, że wiele osób po-
stanowiło otoczyć modlitewną opieką bezbronne dzieci, przy-
jąć skarb życia pod swoje serce. To cudowne! Bogu niech 
będą dzięki!

 Mam na imię Dominika. Jestem osobą zaangażowaną 
w działalność prorodzinną i katolicką. Należę do różnych organi-
zacji katolickich, m.in. Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy 
o. Łódź i Polskiego Związku Kobiet Katolickich o. Konstantynów 
Łódzki, ale przede wszystkim jestem żoną i mamą. Mam 6-letniego 
syna Aleksandra i 19-tygodniowego synka Krystiana, który czeka 
już na nas w niebie. Mam także dzieciątko z duchowej adopcji.
 Każde z naszych dzieci było przez nas wymodlone, za-
planowane, wyczekiwane. Obydwaj synowie są wielkim darem, 
jaki otrzymaliśmy od Pana. Z ich przyjściem na świat wiążą się 
niezwykłe historie, które podkreślają, jak ważne jest życie każdego 
z nas.
 Pomimo tego, że każda ciąża przebiegała prawidłowo 
(wręcz wzorowo), miała niespodziewanie nagłe rozwiązanie, za-
grażające naszemu życiu. Dzięki tym doświadczeniom zdajemy 
sobie sprawę jak wielkim cudem jest ludzkie życie i jaką ma war-
tość. Dla rodziny, która z miłością oczekuje maleństwa, śmierć 
dziecka to tragedia i wielka strata. Po ludzku taki „Boży plan” jest 
bardzo trudny do zrozumienia i zaakceptowania, dlatego wielką 
pomocą była dla nas modlitwa i „Boże” spojrzenie na to, czego do-
świadczaliśmy. Z całą pewnością mogę stwierdzić, że to nie czas 
leczy rany, tylko Pan Bóg, a modlitwa to najlepsze lekarstwo.
 Pan Bóg dał nam czas na poznanie w pełni radości ży-
cia rodzinnego. Dał nam też stworzyć dzieło – Elementarz Modli-
twy Dziecka Bożego, który jest pomocą dla rodziców i dziadków  
w przekazywaniu wiary w rodzinie. Pomaga uczyć modlitwy, tłu-
maczy słowa modlitw: Aniele Boży, Zdrowaś Maryjo i Ojcze nasz. 
Praca przy książce była niesamowita, wiązała się z wieloma 
trudnościami i jednocześnie doświadczeniem wielkiej radości.  
To książka o modlitwie, która właśnie z modlitwy powstała. 
Elementarz jest także swoistym podziękowaniem za dar naszego 
życia, który otrzymaliśmy od Stwórcy.

Każde dziecko to...

         
pomyłka      niedogodność
 problem           kłopot
obciążenie            kara

Jestem świadoma tego, że moje życie jest cudem i bardzo chcia-
łabym, żeby każdy zdał sobie sprawę, jak ważny jest w Bożych 
oczach – że także jest cudem! Każdy jest cudownym, wyjąt-
kowym, ukochanym Dzieckiem Bożym, które może w życiu 
doświadcza trudów, ale po to, by rozwijać się i wzrastać dla 
Boga.
 Należąc do grupy różańcowej rodziców modlących się 
za dzieci – codziennie modlę się 10-tką różańca za moje dzieci, 
także chrzestne, adoptowane i wszystkie dzieci poczęte. Serdecz-
nie zachęcam do takiej modlitwy. Modlitwa to wielkie wspar-
cie i jednocześnie wyznanie miłości, bo jeśli kogoś kocham,  
to pragnę dla niego tego, co najlepsze, pragnę otaczać go mi-
łością, błogosławię mu. Dlatego zachęcam wszystkich do modli-
twy za siebie nawzajem, a szczególnie do modlitwy za tych, którzy 
jej potrzebują najbardziej – dzieci, które nie zostały otoczone miło-
ścią przez swoich rodziców.
 Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Za-
gładą nie jest adopcją prawną dziecka po urodzeniu, pozbawione-
go opieki rodzicielskiej, ale symboliczną adopcją duchową dziecka 
poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest 
osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybra-
nego przez Boga, Dawcę Życia. Trwa przez 9 miesięcy, czyli przez 
okres wzrostu dziecka w łonie matki. Dzieci, szczególnie te naj-
mniejsze, są zupełnie bezbronne. Nasza modlitwa to okazanie 
im miłości, ale także ich ratunek. Modląc się za dziecko z ducho-
wej adopcji, prosiłam szczególnie o łaskę miłości dla jego rodzi-
ców, by pokochali swoje maleństwo, zrozumieli jaki mają skarb.
 Jeśli ktoś myśli, że nie podoła temu przedsięwzięciu, 
niech się nie przeraża i nie wątpi – to tylko 10-tka różańca co-
dziennie! Zdecydowanie więcej czasu potrzeba na odmówienie 
Nowenny Pompejańskiej, ale jeśli ktoś pragnie, by w jego życiu 
dokonał się prawdziwy cud – zachęcam do jej odmówienia. Matka 
Boża obiecała, że osobie modlącej się na tej nowennie nie odmówi 
pomocy, ześle wszystkie potrzebne łaski!
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CUD

 Na koniec pragnę zadedykować Państwu fragment z Ele-
mentarza Modlitwy, tłumaczący słowa modlitwy Zdrowaś Maryjo, 
mówiący o tym, jaką wartość ma życie każdego człowieka:

„I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus”

Każde dziecko to szczęście i wielki dar Boży,
dla rodziny i świata dobry Bóg go stworzył.
Cudowny dar życia jest wielką wartością,
trzeba go szanować, rozwijać z miłością.

Owoc życia Maryi jest błogosławiony:
On – Jezus jedyny, cudowny, wymodlony.
Ma na świecie szczególną misję do spełnienia:
uwolnić nas od złego, prowadzić do zbawienia.

Wdzięczni się zwracamy do Boga naszego,
dziękując za Matkę i Syna Jedynego:
ofiarując swe serca, miłością złączeni
są spełnieniem słów Ojca i ludzkich nadziei.

Z darem modlitwy
Dominika Rybak
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jest swego rodzaju podręcznikiem, służącym poznaniu i nauczaniu 
podstaw naszej wiary zebranych w modlitwach powtarzanych od 
wieków (Aniele Boży, Zdrowaś Maryjo, Ojcze nasz). Poszczególne 
fragmenty modlitw zostały barwnie zilustrowane i wytłumaczone 
w sposób najbardziej przystępny dla dzieci - za pomocą rymowa-
nych wierszy. W Elementarzu można znaleźć także odpowiedzi 
na wiele pytań związanych z modlitwą, wiarą i Bożą miłością –  
to pomoc dla rodziców w odpowiadaniu na trudne, często kłopotli-
we dziecięce pytania.
 Elementarz posiada Imprimatur nadany przez Kurię Me-
tropolitalną Łódzką. Z całego serca polecamy książkę, powołując 
się na słowa Księdza Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego Marka 
Jędraszewskiego, które stanowią słowo wstępne do książki: „Niech 
przez nią Czytelnicy zgłębiają tajemnice wiary oraz budują silne, 
pełne zrozumienia i miłości więzy rodzinne”.
 O realnej potrzebie takiej ewangelizacji i przydat-
ności napisanego przez nas Elementarza Modlitwy prze-
konałyśmy się osobiście podczas spotkań organizowanych  
w poszczególnych parafiach. Książka może być wspaniałym pre-
zentem na chrzest święty, Pierwszą Komunię Świętą, bierzmowa-
nie i inne uroczystości.
 Pragniemy podkreślić, że Elementarz jest skierowany 
do nas wszystkich: małych, dużych i tych najstarszych, bo każdy  
z nas jest wyjątkowym, ukochanym Dzieckiem Bożym! Odnajdu-
jąc w sobie Boże dziecięctwo, możemy modlić się tak jak dzieci: 
szczerze, prosto, z wiarą i miłością. Zaufajmy Bogu i otwierajmy 
szeroko nasze serca na wszechogarniająca Bożą miłość, bo ni-
gdy nie jest za wcześnie ani za późno, by zacząć mówić o Bogu i 
modlić się!

Z darem modlitwy Autorki
Dominika Rybak, Izabela Bobrowska

Ilustracjami opatrzył:
Łukasz Ciaciuch

Ashli Blake, 15-letnia Brytyjka, dwa lata temu popełniła 
samobójstwo po tym, jak poddała się aborcji. Sprawa była 
przedmiotem śledztwa i procesu sądowego – dziś znamy 
więcej szczegółów. Dziewczyna miała 13 lat, gdy zaczęła 
się spotykać ze starszym o cztery lata chłopakiem, Marcu-
sem Webbem. Gdy okazało się, że jest w ciąży, postanowiła 
urodzić dziecko. Niestety, matka wywarła na niej presję, by 
zabiła dziecko. Po aborcji Webb kpił z dziewczyny, wysyła-
jąc jej m.in. prześmiewczą kartkę na Dzień Matki. Tragiczne 
doświadczenie spowodowało, że Ashli skoczyła z wieży w 
New Forest, popełniając samobójstwo. Śledztwo wykazało, 
że Webb dopuścił się seksualnego wykorzystania dziewczy-
ny. Został skazany na cztery lata więzienia. Historia Ashli 
jest dowodem na to, jak aborcja wpływa na matkę. / DH, U

lifenews.com

Dzień Świętości Życia

 4 kwietnia, na Mszy św. o godz. 18:30 w naszym 
kościele, w jednym szeregu stanęło 45 osób, które złożyły 
deklarację Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożo-
nego Aborcją.
Dla przypomnienia – duchową adopcję podjęło:
w roku 2012 – 28 osób,
w roku 2013 – 16,
w roku 2014 – 16,
w roku 2015 – 25.
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Elementarz Modlitwy Dziecka Bożego
dla małych i dużych dzieci

czyli Dzieci, Rodziców i Dziadków

Wyrażamy wielką wdzięczność Pani Dominice Rybak, która  
w niedzielę, 3 kwietnia 2016 r., przybyła do naszej świątyni, aby 
na każdej Mszy św. dać świadectwo wiary i jednocześnie zachęcić 
wszystkich Parafian do podjęcia Duchowej Adopcji. Za obecność, 
wspólną modlitwę, przykładną i wzorcową wiarę dziękujemy i pro-
simy o morze łask dla Niej i Jej najbliższych. Niech Matka Prze-
najświętsza otula płaszczem opieki i nieustannie towarzyszy na 
drogach życia.

Parafianie

 Dziś z obrony życia musisz się tłumaczyć. Przed sądem, 
gdy nazywasz aborcję zabójstwem. Przed ONZ-em, który chce zli-
kwidować okna życia, podczas gdy w ramach pomocy humanitar-
nej oferuje, a nawet nakazuje się biednym krajom dostęp do abor-
cji. Matki sądzą lekarzy za to, że ich chore dziecko się urodziło.
 Każdego roku na całym świecie dokonuje się prawie  
50 milionów aborcji. W Europie co 27 sekund ginie poczęte 
dziecko. Odkąd zacząłeś czytać ten tekst, minęło 27 sekund…  
 Trudne do policzenia miliony poczętych wskutek „in vitro” 
istot ludzkich, okazały się już niepotrzebne, czekają w stanie za-
mrożenia. Choroba, niepełnosprawność, zespół Downa są dla wie-
lu wskazaniem do aborcji. Choroba, depresja, starość wystarczają 
do eutanazji. Na plagę głodu rozwiązaniem ma być aborcja.
 Świat musi się opamiętać. Choć po ludzku to niemal nie-
możliwe. Jedynym wyjściem jest zaufanie Bożemu Miłosierdziu  
i gorąca modlitwa. W historii modlitwa czyniła wielkie cuda. Koń-
czyła wojny, godziła wrogów, przywracała zaginionych i ratowała 
tonących. Dziś musimy prosić o kolejny cud. Bardzo podstawowy 
– by ludzie znów zaczęli szanować życie człowieka. Nie bali się 
życia, nie widzieli w nim zagrożenia, lecz szansę na miłość.

www.pro-life.pl

Prośmy razem o cud…

Efekt aborcji
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Marian Torz urodził się 28 lipca 1928 r. w Poznaniu. Już od naj-
młodszych lat miał kontakt z lotnictwem. Jego starszy brat 

Zygmunt Torz był pilotem szybowcowym i ukończył, w 1937 roku, 
Szkołę Szybowcową w Rzadkowie k. Chodzieży. Później, do wy-
buchu wojny, latał w 3 Pułku Lotniczym w Ławicy. Nic więc dziwne-
go, że już jako młody chłopiec spoglądał w niebo. Wybuch wojny 
przerwał jego naukę. Jako młodociany, został skierowany do pracy 
przymusowej w Zakładach „Cegielskiego”. Po zakończeniu wojny 
rozpoczął naukę w średniej szkole zawodowej i jako uczeń ślusa-
rz-mechanik podjął pracę w Okręgowych Warsztatach Lotniczych 
nr 5 Ministerstwa Komunikacji w Poznaniu. Jednocześnie rozpo-
czął szkolenie szybowcowe w Aeroklubie Poznańskim w Kobylnicy.  
30 maja 1946 r. otrzymał uprawnienia pilota szybowcowego kate-
gorii „C”. Za dobre wyniki w szkoleniu szybowcowym został skie-
rowany na szkolenie samolotowe do Szkoły Pilotów i Mechaników  
w Ligocie Dolnej, którą ukończył we wrześniu 1946 r.
 Po ukończeniu szkoły w 1949 r., przeniósł się do Rzad-
kowa, gdzie rozpoczął pracę jako mechanik lotniczy. Tutaj też 
kontynuował dalsze szkolenie szybowcowe. W 1952 r. Szko-
łę Szybowcową w Rzadkowie zlikwidowano, a Marian Torz zo-
stał przeniesiony, 1 maja 1952 r., do Strzyżewic koło Leszna (od 
1956 roku Aeroklub Leszczyński), do nowo powstałej szkoły szy-
bowcowej, gdzie do 1955 r. był zatrudniony jako szef techniczny.  
W tym samym roku otrzymał uprawnienia instruktora szybowcowego  
II klasy i podjął pracę jako instruktor-pilot. W 1959 r. Torza przenie-
siono służbowo do Szkoły Szybowcowej w Fordonie, na stanowi-
sko instruktora-pilota. W dalszym ciągu podnosił swoje kwalifikacje 
lotnicze. Po likwidacji szkoły w 1963 r. został przeniesiony, jako 
instruktor-pilot, do Aeroklubu Bydgoskiego. W tymże roku otrzymał 
uprawnienia instruktora szybowcowego I klasy. W 1968 r. uzyskał 
tytuł „Mistrza sportu”. Posiadał złotą odznakę szybowcową z trze-
ma diamentami. We wrześniu 1969 r. objął funkcję szefa wyszkole-
nia Aeroklubu Bydgoskiego.
 Jako instruktor-pilot wykształcił wielu pilotów; niektórzy  
z nich znaleźli się później w „Dęblińskiej Szkole Orląt”. Pełnił funk-
cję członka Okręgowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych 
Okręgu Bydgoskiego do spraw wyszkolenia. Wielokrotnie pełnił 
również funkcję komisarza sportowego.
 Za długoletnią pracę zawodową w lotnictwie, działalność 
społeczną i osiągnięcia sportowe został uhonorowany wieloma wy-
różnieniami i odznaczeniami, między innymi:

• Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi,
• Srebrnym i Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności 

Kraju,
• Srebrnym Odznaczeniem im. Janka Krasickiego,
• Medalem 40-lecia PL,
• Odznaką Zasłużonego Działacza Lotnictwa,
• Srebrną Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej  

i Sportu oraz tytułem „Mistrza Sportu”,
• Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 W 1986 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł w wieku 81 lat 
dnia 21 marca 2010 r. w Bydgoszczy. Został pochowany na cmen-
tarzu parafialnym w Fordonie. Cześć Jego pamięci!

Kazimierz Wojciech Chudziński

Postacie związane z Fordonem

Instruktor I klasy – pilot Marian Torz

Instruktor Marian Torz i pilot Jan Wróblewski

Rok 1958. M. Torz prezentuje prototyp szybowca „Mucha” Preze-
sowi Rady Ministrów Józefowi Cyrankiewiczowi
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Przez chrzest włączeni w krąg europejskiej 
kultury chrześcijańskiej

C
hrzest księcia Polan, Mieszka I, i jego najbliższego oto-
czenia w roku 966 był nie tylko jego aktem osobistym, 
ale także chrztem Polski. Stanowił wydarzenie o cha-

rakterze przełomowym, wyznaczył początek procesu chrystia-
nizacji społeczeństwa, ukonstytuował nie tylko naszą pań-
stwowość, ale także narodową tożsamość, której integralnym, 
a nawet podstawowym spoiwem stało się chrześcijaństwo.

 Chrzest był niewątpliwie wyrazem geniuszu i odwagi 
naszych przodków, ich zdolności strategicznego myślenia i odpo-
wiedzialności, ale był nade wszystko dziełem Bożej Opatrzności. 
Wprowadzał nasz naród w społeczność Kościoła, naznaczonego 
łaską Boga żywego, oraz włączał w krąg kultury zachodniej. Odtąd 
także nasza Ojczyzna zaczęła czerpać obficie z greckiej i łacińskiej 
tradycji, która przejawiała się w literaturze, malarstwie, architektu-
rze, rzeźbie, regułach moralnych, normach prawa i zasadach orga-
nizacji państw.
(…)
 Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa nastąpił rozwój nauki 
i szkolnictwa w Polsce. W Matejkowskiej wizji polskości we wspo-
mnianym cyklu jedno z najważniejszych miejsc zajmuje szkolnic-
two. Płótno Założenie Szkoły Głównej przeniesieniem do Krakowa 
ugruntowane upamiętnia fundację pierwszego uniwersytetu pol-
skiego, który powstał pod patronatem Kościoła w roku 1364 jako 
jeden z najstarszych w Europie Środkowej.
 Cywilizacyjny i duchowy wzrost zawdzięczała nasza 
Ojczyzna stałej trosce Kościoła o nauczanie. Wykonując uchwa-
ły IV Soboru Laterańskiego z roku 1215, synod arcybiskupstwa 
gnieźnieńskiego obradujący w 1257 roku zalecił wszystkim pro-
boszczom zakładanie szkół na poziomie podstawowym, w któ-
rych mogli nauczać tylko biegle znający język polski. W zakresie 
szkolnictwa średniego, a także wyższego zasłużyli się zwłaszcza 
jezuici. Natychmiast po przybyciu do Rzeczypospolitej w roku 1564 
zapewniali kształcenie i wychowanie na najwyższym europejskim 
poziomie, począwszy od kolegium w Braniewie. Ich dziełem była 
także Akademia Wileńska, drugi uniwersytet I Rzeczypospolitej.  
Z czasem w działalność oświatową zaangażowali się pijarzy, 
zwłaszcza za sprawą Collegium Nobilium, powołanego w roku 
1740 przez ks. Stanisława Konarskiego. Ta warszawska instytucja 
edukacyjna formowała młodzież w duchu patriotyzmu, opartego na 
prawości charakteru, obywatelskiej odpowiedzialności za losy kra-
ju i mądrej religijności.

Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

17 kwietnia 2016 roku, podczas Mszy Świętych wierni świę-
towali 1050. rocznicę chrztu Polski w wymiarze parafialnym. 
Symbolem łączności ze wspólnotą Kościoła Powszechnego 
było poświęcenie kropielniczek.

– pod takim hasłem w tym roku, ulicami naszego miasta, przejdzie 
V Marsz dla Życia i Rodziny. W dniu 22 maja 2016 r. mieszkańcy 
Bydgoszczy będą mieli okazję wyrazić swoje przywiązanie do war-
tości rodzinnych i szacunku dla życia ludzkiego. Zarówno marsz, 
jak i piknik będą świętem wszystkich tych, którzy cieszą się z po-
siadania rodziny i potrafią docenić jej piękno w każdym aspekcie  
i na każdym etapie życia.
 Tegoroczne Marsze dla Życia i Rodziny zbiegają się  
w czasie z inicjatywą ustawodawczą na rzecz zapewnienia pełnej 
ochrony życia ludzkiego. Dlatego w ich trakcie będą zbierane pod-
pisy poparcia dla obywatelskiego projektu zapewniającego pełną 
ochronę życia dziecka przed jego narodzeniem. Marsze dla Życia 
i Rodziny odbędą się w 120 miejscowościach. W ubiegłym roku 
w Bydgoszczy wzięło w nim udział prawie 6000 osób. Uczestni-
cy marszów są przekonani, że każde życie powinno pojawiać się, 
wzrastać i kształtować w rodzinie. To ona ma zapewniać szczę-
ście, poczucie bezpieczeństwa, wsparcie w trudnościach i godną 
starość. Impreza jest okazją do spotkania się z tymi, którzy podzie-
lają takie same wartości.
 – Kiedy usłyszałem, że potrzebna jest pomoc w orga-
nizacji marszu, dotarła do mnie radosna nowina, że po raz drugi 
zostanę tatą. Było to dla mnie jak zaproszenie do podziękowania 
Panu Bogu za błogosławieństwo dla naszej rodziny oraz zachęta 
do modlitwy o zdrowie i życie dla największego daru, który żona 
nosi pod swoim sercem – mówi Dariusz Duleba, współorganizator 
bydgoskiego marszu.
 Tegoroczny marsz rozpocznie się Mszą św. w Katedrze 
Bydgoskiej o godzinie 12:30, podczas której będzie można pod-
jąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, czyli objęcie modlitwą 
dziecka, którego życie jest zagrożone zabiciem w łonie matki.
 Po Mszy św. (ok. godz. 13:30) Diakonia Społeczna Ru-
chu Światło-Życie przedstawi, na Starym Rynku, scenkę teatralną, 
związaną z 1050-leciem chrztu Polski. Marsz wyruszy ze Starego 
Rynku o godz. 14:00 i przejdzie ulicami: Kręta, Podwale, Grodzka, 
Mostowa, Focha, Gdańska, al. Mickiewicza, al. Ossolińskich i Szy-
manowskiego.
 Marsz zakończy się piknikiem rodzinnym na placu przy 
bazylice św. Wincentego a’Paulo. Hasło tegorocznego pikniku to: 
„Powróćmy jak za dawnych lat”. W programie znajdą się między 
innymi: bajki i baśnie z dzieciństwa, park rozrywki, nauka języka 
migowego, próba ustanowienia rekordu liczby wokalistów jedno-
cześnie śpiewających piosenkę: „Powróćmy jak za dawnych lat”. 
W auli św. Krzyża, w godz. 15:00-15:30, odbędzie się finał konkur-
su plastycznego dla dzieci „Jak być dobrym”. – Konkurs ma na celu 
wzbudzenie refleksji, co znaczy być dobrym. Chcemy szczególnie 
zaznaczyć tę wartość w Roku Miłosierdzia. Jest on skierowany dla 
dzieci, ponieważ to one są czyste, bezkompromisowe i potrafią po-
kazać dobro takie, jakim jest – mówi Izabella Jesionkowska, orga-
nizatorka konkursu.
 W czasie trwania pikniku będzie możliwość oddania krwi 
oraz zostanie przeprowadzona akcja „Dzień dawcy szpiku”.

Każde życie jest bezcenne

www.bydgoskimarszdlazycia.siler.pl
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 Dzięki zaangażowaniu społeczników ze Stowarzyszenia 
Miłośników Starego Fordonu oraz uprzejmości firmy Renovatio 
Problasting odnawiane są nagrobki na cmentarzu św. Jana przy  
ul. Cechowej w Starym Fordonie. Obok cmentarza Starofarnego 
jest to najstarsza zachowana nekropolia w Bydgoszczy.
 Lapidarium, które powstało w pierwszej połowie lat 90., 
znajduje się kilkanaście metrów od głównego wejścia, po prawej 
stronie. Teren lapidarium jest otoczony żeliwnym płotem. Znajdują 
się na nim nagrobki i krzyże zebrane z całego cmentarza. Wiosną 
społecznicy zinwentaryzowali 31 obiektów: nagrobki, krzyże, ka-
mienie, oraz podstawy pod tablice w kształcie pni drzew.
 – Firma pana Damiana Szopińskiego Renovatio Probla-
sting odnawia 32 nagrobki w lapidarium przy ul. Cechowej w Sta-
rym Fordonie. Właściciel firmy pochodzi z Fordonu, a prace wy-
konywane są całkowicie bezpłatnie, za co serdecznie dziękujmy 
– informują władze SMSF. (WB)

TF 2.04.2016
Fot. Małgorzata Szydłowska

Odnawiają lapidarium
w Starym Fordonie

„Miłość ma wartość – ona nadaje wielkość
naszym czynom i chociaż uczynki nasze
są drobne i pospolite, same z siebie,
to wskutek miłości stają się wielkie
i potężne przed Bogiem…”

„Dzienniczek” św. Siostry Faustyny

Po raz szesnasty w fordońskiej Dolinie Śmierci, 20 marca, w Nie-
dzielę Palmową, zaprezentowane zostało Misterium Męki Pań-

skiej. Tegoroczne misterium odgrywane było w Roku Miłosierdzia  
i w jubileuszowym roku chrztu Polski. Przedstawienie nawiązy-
wało do rozważań św. Faustyny oraz historii młodego mężczyzny, 
który znalazł drogę nawrócenia. Choć w misterium zawsze chodzi  
o pokazanie ostatnich godzin Jezusa, to co roku scenariusz jest inny  
i każdy może zobaczyć w nim siebie.

 Święta Zmartwychwstania Pańskiego stanowią najdonio-
ślejszy moment w kalendarzu liturgicznym, jak i w życiu każdego 
chrześcijanina. Aby móc przeżyć tę największą tajemnicę i zoba-
czyć misterium od środka, młodzież z naszej parafii – Agata Pro-
kop, Nikodem Prokop, Adam Dziewiątkowski, Aleksandra Szopa, 
Wiktoria Zehner, Daria Szczęsna, Zuzanna Madaj, Piotr Gulczyń-
ski, Justyna Genczelewska i Beata Madaj – wcielili się w rolę ludzi 
żyjących w czasach Jezusa, a jednym z głównych aktorów widowi-
ska był Sebastian Madaj, który wystąpił jako apostoł Jan.
 Uczestnictwo w misterium było wyjątkowym doświadcze-
niem wielkopostnej modlitwy i refleksji. Wspólnie mogliśmy po-
chylić się nad Męką naszego Pana, a także radować się z Jego 
Zmartwychwstania. Wróciliśmy do domu zmęczeni, ale szczęśliwi, 
natchnieni i umocnieni w wierze. Przeżycie nie do opisania – trzeba 
tam być, żeby to zrozumieć… Przez to plenerowe przedstawienie 
Święta Wielkanocne były bogatsze i na pewno głębiej przeżywane. 
Każdy z nas, na swój sposób, spotkał w tych dniach Jezusa – wielu 
z nas zobaczyło Go na pewno w drugim człowieku!

B.M.
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Sprawozdanie z działalności
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej za 2015 r.

To już 18 lat od założenia naszego Parafialnego Oddziału Akcji 
Katolickiej. Dzięki naszemu Księdzu Proboszczowi, i na mocy 

art. 39 Statutu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji 
Bydgoskiej, powierzono funkcję prezesa tego oddziału, na kolejne 
4 lata, Agnieszce Maternowskiej.

Pragniemy zaprosić
na szczególną Mszę św. z udziałem chorych

Zostanie ona odprawiona w sobotę,
28 maja 2016 r., o godzinie 10:00.

Podczas Mszy udzielony zostanie
Sakrament namaszczenia,

a także odbędzie się nabożeństwo majowe.
W trakcie całej uroczystości obecne będą relikwie

św. siostry Faustyny Kowalskiej
Czcicielki Miłosierdzia Bożego.

Po Mszy św. zapraszamy na spotkanie
przy kawie i herbacie w sali papieskiej

na parterze domu katechetycznego.
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy

ZAPROSZENIE

Wspólnoty
parafii

św. Mikołaja
oraz

zapraszają 15 maja 2016 r.
od godz. 15:00 na

RODZINNY FESTYN U ŚW. MIKOŁAJA

W programie:
•	 gry i zabawy dla dzieci
•	 koło fortuny
•	 strzelanie z wiatrówki
•	 tradycyjna grochówka
•	 kiełbasa z grilla
•	 domowe wypieki

 Rok 2015 był pracowity dla naszej wspólnoty. Nieustannie 
pomagamy tym , którzy pomocy potrzebują, dla nich przygotowu-
jemy paczki świąteczne z żywnością zebraną w marketach, wyda-
jemy odzież. Szczególnie zimą potrzebne są ciepłe ubrania oraz 
kołdry i koce. Wspieramy najmłodszych, organizując letnie wyjazdy 
nad morze i – wraz z Radą Osiedla Stary Fordon – przygotowuje-
my paczki ze słodyczami na gwiazdkę, a także wyprawki szkolne.
 W okresie świąt, dwa razy w ciągu roku, odwiedzamy cho-
rych w ich domach. W miesiącu maju odbyła się uroczysta Msza 
św. dla chorych, podczas której udzielony został sakrament na-
maszczenia i odprawione zostało nabożeństwo majowe, a wszyst-
kiemu towarzyszyły relikwie Jana Pawła II. Kolejny miesiąc to fe-
styn rodzinny, także przygotowany z Radą Osiedla Stary Fordon. 
Były występy, śpiewy i zabawy. Niespodzianką był mim, który robił 
sztuczki. Panowała rodzinna atmosfera. Przygotowaliśmy jeden  
z ołtarzy na Boże Ciało, prowadzimy różaniec, drogę krzyżową,  
a co piątek, o godz. 15:00, koronkę do Miłosierdzia Bożego. By-
wały też smutne chwile, gdyż pożegnaliśmy wieloletniego członka 
A.K., bardzo zaangażowanego w życie naszej wspólnoty, śp. Bog-
dana Cieślika. Członkowie wzięli udział w pielgrzymce na Jasną 
Górę zorganizowaną przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej. Jeden  
z członków wziął udział w dniu skupienia Diecezjalnego Instytutu 
Akcji Katolickiej Diecezji Bydgoskiej parafii św. Antoniego. Szcze-
gólną chwilą było wystawienie sztandaru A.K. w Katedrze Bydgo-
skiej przez nasz parafialny poczet sztandarowy na rozpoczęcie no-
wego roku duszpasterskiego A.K. oraz przed odpustem w kościele 
pod wezwaniem Matki Bożej Pięknej Miłości. Po raz pierwszy zor-
ganizowaliśmy XV Światowy Dzień Papieski. Ten wyjątkowy dzień 
uczciliśmy modlitwą, śpiewem, banerem na kościele oraz dużą 
ilością balonów wypuszczonych w powietrze przez dzieci. Trady-
cją naszą stało się przygotowanie wspólnego opłatka dla wspólnot.  
Na ręce Księdza Kanonika Romana Bulińskiego, Wikariuszom  
i Siostrom, pragniemy życzyć Bożych łask za słowa wsparcia,  
za rady, a wszystkim dobroczyńcom, ofiarodawcom i tym, którzy 
nas wspierają, składamy serdeczne „Bóg zapłać”! Chętnych do 
włączenia się do wspólnoty Akcji Katolickiej zapraszamy 16. dnia 
każdego miesiąca na Mszę św. o godz. 18:30, a potem na spotka-
nie w domu katechetycznym.

Agnieszka Maternowska
Prezes POAK
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Informacje parafialne

Sprawy duszpasterskie

1. Majowe nabożeństwo codziennie:
• w kościele, dla wszystkich, o godz. 18.00,
• na Wyszogrodzie, przy krzyżu, o godz. 18.30.

2. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w każdą środę  
o godz. 18.00.

3. Przyjęcie do I Komunii św. w niedzielę, 8 maja, na Mszy 
św. o godz. 11.00.

4. Chrzest św. w sobotę, 7 maja, na Mszy św. o godz. 
18.30, oraz w niedzielę, 15 maja, na Mszy św. o godz. 
12.30. Pouczenie dla rodziców i chrzestnych w przed-
dzień chrztu, po Mszy św. o godz. 18.30.

5. Nabożeństwo Fatimskie w piątek, 13 maja, o godz. 
20.00. Po Mszy św. procesja Światła. Prosimy o przy-
niesienie świec.

6. 15 maja zapraszamy na Rodzinny Festyn u św. Mikoła-
ja. Początek o godz. 15.00.

7. Spotkanie Akcji Katolickiej w poniedziałek, 16 maja,  
po Mszy św. wieczornej.

8. Dzień chorego w sobotę, 28 maja. W ten dzień za-
praszamy na Mszę św. o godz. 10.00, podczas któ-
rej zostanie udzielony sakrament namaszczenia,  
a także odbędzie się nabożeństwo majowe. W trakcie 
całej uroczystości obecne będą relikwie św. Faustyny 
Kowalskiej czcicielki Miłosierdzia Bożego. Po Mszy 
św. zapraszamy na spotkanie przy kawie i herbacie,  
w sali papieskiej, na parterze domu katechetycznego.

9. 29 maja zapraszamy na Fordoński Dzień Młodzieży.

Sprawy materialne

1. Kolekta gospodarcza w kwietniu wyniosła 5.863 zł.
2. W kwietniu cztery rodziny złożyły jednorazową ofiarę 

(600 zł).

Święta Maryjo,
módl się za nami

Maj jest miesiącem tradycyjnie poświęconym Matce Bożej.  
Co to dla nas oznacza? Pierwszym skojarzeniem jest zapew-

ne nabożeństwo majowe, którego rdzeniem jest Litania Loretańska. 
Można zapytać, czym się różni maryjność października od maryjno-
ści maja. W obu tych miesiącach modlimy się za wstawiennictwem 
Matki Bożej, jesienią na różańcu świętym, wiosną zaś – litanią. 
Każde z obu tych nabożeństw ma jednak swoje charakterystycz-
ne rysy. Różaniec jest modlitwą skoncentrowaną na Chrystusie.  
To tajemnice przede wszystkim Jego życia w nim rozważamy. Lita-
nia ma inny charakter. To Maryja stoi w jej centrum. Trzeba jednak 
podkreślić, że nawet z tej pozycji zawsze wskazuje na Chrystusa.
 Główną część litanii stanowią nieco ponad 52 wezwania 
(niektóre mają charakter lokalny, stąd ich liczba może być różna). 
Choć wiele z nich może brzmieć jak proste, poetyckie epitety, oka-
zuje się, że każdemu wezwaniu można przypisać albo stosowny 
fragment biblijny, albo prawdę przekazaną przez Tradycję. Z uwagi 
na tę głęboką treść zawartą w tekście litanii, Stolica Apostolska 
broni jej przed nieaprobowanymi przeróbkami. Te litanijne wezwa-
nia pięknie opiewają cnoty Maryi oraz opisują jej rolę w Kościele. 
Przyjrzyjmy się im pobieżnie.
 Pierwsze trzy wezwania zaczynają się od słowa „Święta”. 
Już w tych wezwaniach znajdujemy bogactwo wiedzy o Maryi: jest 
święta, jest Matką Boga, jest Panną nad pannami. Co to znaczy? 
Że czcimy jej bezgraniczne oddanie się Bogu, jakie okazała przyj-
mując Jego Syna do swojego łona, a które kontynuowała w swoim 
dziewictwie. Te trzy określenia już pobudzają do okazywania jej 
ogromnej czci. Ludzka natura domaga się jednak wielu powtórzeń, 
aby tę samą treść, powtarzaną w różnych słowach, coraz lepiej 
przyswajać.
 Kolejne trzynaście wezwań opisuje macierzyństwo Maryi, 
zgodnie z tym, czego nasza matka, a jej córka, Kościół Święty,  
o nim naucza. W tych tytułach zawarta jest nie tylko ogromna wie-
dza teologiczna o Maryi, ale także spora dawka prawd o Bogu. 
Śpiewamy w litanii, że będąc matką Chrystusa, jest Matką łaski 
Bożej i Miłosierdzia, a także Stworzyciela, bo i Chrystus brał udział 
w stwarzaniu świata. To wszystko jest zawarte w tej litanii.
 Dalsze wezwania sławią poszczególne przymioty Maryi 
jako osoby: jej roztropność, łaskawość, wierność. Spotkać tam 
można wiele tytułów biblijnych, które mogą czasem sprawiać trud-
ność: „Różo duchowna”, „Wieżo Dawidowa”, „Domie złoty”... Na-
wet jeśli niektórych wezwań nie rozumiemy, ich nabożne wymawia-
nie jest wielką pochwałą Matki Bożej.
 Kolejne wezwania: „Uzdrowienie chorych”, „Ucieczko 
grzesznych”, „Pocieszycielko strapionych”, „Królowo...” – te wszyst-
kie zwroty opisuję rolę Maryi w życiu Kościoła i naszym. Ona jest 
naszą wspomożycielką we wszystkich trudnościach. Sama dozna-
ła wielkiego bólu („Królowo Męczenników”) i jest gotowa pomagać 
nam w naszym cierpieniu.
 Każde wezwanie kończy się słowami: „módl się za nami". 
Sam ten zwrot wskazuje na Boga. Maryja nie ma władzy, by się 
nad nami zmiłować, by nam przebaczyć i ofiarować zbawienie.  
To jej Syna prosimy: „zmiłuj się nad nami”, zaś Jego Matka pomaga 
nam tę prośbę zanosić. Nie tylko w maju i w październiku, ale przez 
całe życie.

Dawid Łakomy
Z Ostrowskiej Konkatedry

nr 3/2015


