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Po 27 latach prac
Stary Fordon ma jeden z najpiękniejszych kościołów w Bydgoszczy
– Dzisiejsze reakcje gości naszej parafii to najlepsze podziękowanie dla
tych wszystkich, którzy przez niemal
30 lat przyczyniali się do przywrócenia jej świetności – mówi „Expressowi Fordon” ksiądz proboszcz Roman Buliński.
Uroczystość z okazji zakończenia procesu rewaloryzacji kościoła św. Mikołaja, który trwał od 1989 roku, zakończyła proces przywracania świetności
fordońskiej świątyni.
Etap za etapem
– Kościół jest gotowy na 100 procent
– ks. Roman Buliński, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja, inicjator rewaloryzacji, nie ukrywa radości. – Ostatnim
etapem był remont zakrystii. To dla
parafian wielka radość. Również dla
mnie, bo w przyszłym roku przejdę na
emeryturę. Cieszę się, że udało mi się
zakończyć prace.
Trwały one 27 lat, a prowadzone były
pod nadzorem konserwatorskim.
– Pierwszy okres prac gospodarczych
obejmował uporządkowanie terenu kościoła, wymianę chodnika wokół świątyni, założenie trawników, posadzenie
krzewów i żywopłotu, zabezpieczenie
dachu – czytamy w „Głosie Świętego
Mikołaja”, miesięczniku parafialnym.
– Na przełomie XX i XXI wieku przeprowadzone zostały prace, które skupiły się na kościele.
Dotyczyły one m.in. zmiany blacharki
i rynien. Wymieniono całą instalację
elektryczną, kościół otrzymał nowe nagłośnienie.
Wewnątrz i na zewnątrz
To, co najbardziej rzuca się w oczy,
to nowe tynki i piękny dach świątyni,
ale nie należy zapominać też o pracach w jej wnętrzach.
Odnowiono i pozłocono ołtarz główny,
cyborium, ambonki, a także ołtarze
boczne św. Józefa i Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Pod ołtarzami zainstalowano podtrzymujące je cztery
konsole. Prezbiterium wyłożono marmurem. Odnowiono i pozłocono obrazy Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
oraz Miłosierdzia Bożego. Poważnym
przedsięwzięciem było wymalowanie
całego kościoła i odnowienie malowideł. Filary świątyni oraz balustradę
chóru pokryto stiukiem, a pilastry i bazy
pozłocono.
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Ważnym rozwiązaniem było założenie
ogrzewania podłogowego i położenie
posadzki granitowej. Odnowiono wyposażenie świątyni, w tym żyrandole.
Wieża kościoła zyskała urządzenia
dźwiękowe, wybijające godziny oraz
odtwarzające melodie pieśni religijnych.
Z innych prac wymienić należy odnowienie figury św. Antoniego, renowację zabytkowej monstrancji z 1745 r.
i osiemnastowiecznego krucyfiksu,
a także zabytkowego krzyża przy ołtarzu oraz renowację chrzcielnicy. Przywrócono świetność witrażom i organom.
Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie
ofiarność parafian, dotacje z Urzędu
Miasta Bydgoszczy, Urzędu Marszałkowskiego i budżetu państwa.
Głos Świętego Mikołaja

Co pozostało jeszcze do zrobienia?
– Może jeszcze poprawa otoczenia,
ale główne prace zostały już wykonane
– podkreśla proboszcz.
Łzy wzruszenia
Najbardziej radosne momenty? Ksiądz
proboszcz nie ma wątpliwości.
– Reakcje ludzi odwiedzających naszą świątynię. Niedawno ze łzami
w oczach weszła do zakrystii kobieta.
To był kościół jej dzieciństwa i tak bardzo wzruszył ją jego widok…
Ksiądz Roman Buliński nagrodzony
został Bydgoskim Feniksem przez prezydenta Bydgoszczy za renowację kościoła oraz Medalem Prezydenta Bydgoszczy za zasługi dla miasta.
Tomasz Zieliński
TF 19.11.2016
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Fot. Małgorzata Szydłowska

Fot. Jerzy Rusiniak

Dnia 6 listopada 2016 r., ks. biskup Jan Tyrawa, ordynariusz diecezji bydgoskiej, o godz. 12:30 odprawił Mszę św. dziękczynną na
zakończenie renowacji i zupełnego remontu kościoła św. Mikołaja
w Bydgoszczy-Fordonie.
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W imieniu marszałka województwa kujawsko-pomorskiego gratulacje złożył wicemarszałek województwa, Zbigniew Ostrowski.
W imieniu prezydenta m. Bydgoszczy gratulacje złożyła zastępca
prezydenta, Iwona Waszkiewicz.
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Na Rynku, w cywilu i w mundurach,
oddaliśmy hołd zasłużonym dla odzyskania niepodległości

Dzieci, młodzież i dorośli z Fordonu i „z miasta” spotkali się,
w świąteczny piątek, w centrum Fordonu. Były sztandary, flagi
i kokardy narodowe dla Niepodległej, była zaduma i uśmiech.
Wspólne świętowanie na Rynku zorganizowało Stowarzyszenie
Miłośników Starego Fordonu.
Oficjalnie i radośnie
Piątkowe uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. św.
Mikołaja. Po nabożeństwie, fordonianie oraz zaproszeni goście
złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem Poległych i Pomordowanych. Poczet sztandarowy wystawił Zakład Karny, a wartę
honorową pełnili żołnierze Wojska Polskiego, harcerze oraz klasa
mundurowa Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.
Przyzwyczajamy się do tego, że obchody Święta Niepodległości od
kilku lat nie polegają tylko na oficjalnych uroczystościach – i całe
szczęście! Coraz częściej spotykamy się choćby po to, by śpiewać
tradycyjne polskie pieśni. Tak było i w piątek w Fordonie. Wspólne
śpiewanie historycznych pieśni i piosenek oraz recytację okolicznościowych wierszy przygotował Klub Marzenie 50+.

Fot. Jerzy Rusiniak

Fot. Zuzanna Madaj

Jest komu dziękować!
Przy organizacji uroczystości, jak zawsze, pracowało wiele osób.
W tym roku stowarzyszenie szczególnie serdecznie dziękuje radnym Kazimierzowi Drozdowi i Ireneuszowi Nitkiewiczowi, Zbigniewowi Welencowi, księdzu proboszczowi Romanowi Bulińskiemu,
salezjaninowi księdzu Jackowi Brakowskiemu i jego drużynie
harcerskiej, dyrekcji i delegacji Służby Więziennej z Zakładu Karnego, żołnierzom Wojska Polskiego, Fundacji Dum Spiro Spero,
Wiśle Juniors, OSP Fordon, harcerzom ZHP drużyn „Niezłomni”
i „Burza”, Grupie Rekonstrukcji Historycznej „Poland”, Klubowi Marzenie 50+, dyrektorowi SP nr 4 Piotrowi Wandelowi i Szkole Podstawowej nr 4, Radzie Osiedla Stary Fordon, Zespołowi Szkół nr
20, Szkole Mundurowej BZDZ.
Tomasz Zieliński
TF 19.11.2016
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...jest kolistą rozetką (wcześniej również stosowano kokardy
w owalnym kształcie) złożoną z dwóch kolorowych wstążek.
Według zaleceń, średnica kokardy narodowej powinna wynosić 4-6 cm i składać się z dwóch okręgów: białego – centralnego oraz okalającego go czerwonego.
Zgodnie z heraldycznym znaczeniem barw kokarda odwzorowuje
godło Królestwa Polskiego: białego orła na czerwonym polu.
Oto, co znajdujemy pod hasłem „Kokarda Narodowa” w Encyklopedii Gutenberga 1931 r.:
„Kokardki państwowe (narodowe) polskie okrągłe mają mieć:
1. środek (serce) biały objęty kołem czerwonem poza którem na
zewnątrz jest jeszcze biały otok albo
2. kokardka narodowa polska ma mieć tylko środek (serce) biały
otoczony na zewnątrz barwą czerwoną (cynober).
Kolor bowiem biały jako zastępujący godło Orła białego musi być
zawsze na pierwszem miejscu; drugie miejsce przypada barwie
tarczy t.j. barwie czerwonej”.
Pomimo takich ustaleń heraldycznych, powszechnym stało się
noszenie kokard o odwróconej kolejności barw (czerwone serce
z białym otokiem) – ukazał to m.in. Artur Grottger na obrazie Pożegnanie powstańca.
Barwy biała i czerwona zostały uznane za narodowe po raz pierwszy 3 maja 1792 r. Podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej damy wystąpiły w białych sukniach przepasanych czerwoną wstęgą, a panowie nałożyli na siebie szarfy
biało-czerwone. Nawiązano tą manifestacją do heraldyki Królestwa
Polskiego – białego orła na czerwonej tarczy herbowej.
Początkowo w wieku XVIII i XIX (do roku 1830) Wojsko Polskie
nosiło na czapkach kokardy w kolorze białym i symbolizowały one
Orła Białego. Noszono również masowo kokardy w barwach czerwonych i niebieskich, przez kilka miesięcy w roku 1812, po proklamowaniu przez Sejm przywrócenia Królestwa Polskiego.

6 listopada odbyła się kolejna edycja
prestiżowego koncertu „Włoska Jesień”
Tegoroczna odsłona tego znanego i lubianego wśród bydgoszczan
wydarzenia po raz pierwszy odbyła się w naszej parafii. Wystąpił
włoski organista Christian Tarabbia – absolwent Konserwatorium
w Novarze oraz Międzynarodowej Akademii Muzycznej w Melbourne. Wykładał w europejskich, muzycznych uczelniach, w tym w
Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Moskwie. Wieloletni
organista w Lourdes. Twórca Stowarzyszenia Kulturalnego „Organy Sonata”. Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu
Organowego, który corocznie odbywa się w mieście Arona. Grał
swoje recitale w całych Włoszech i niemal na całym świecie. Jego
występy były transmitowane przez zagraniczne stacje telewizyjne
i radiowe, między innymi polskie, włoskie, hiszpańskie, portugalskie i amerykańskie.
Artysta wykonał utwory włoskich kompozytorów, takich jak:
Girolamo Cavazzoni, Alessandro Marcello, Niccolò Moretti, Giovanni Morandi, Padre Davide da Bergamo, Marco Enrico Bossi.
Koncertem dedykowanym pokrzywdzonym w tragedii trzęsienia
ziemi w Umbrii, Marche i Abruzzo zainteresowało się wielu parafian, którzy przyszli wsłuchać się w piękną muzykę klasyczną.
Publiczność nagrodziła artystę oklaskami, którym nie było końca.
Organizatorami koncertu byli: Robert Szatkowski – prezes Stowarzyszenia Bydgoski Wyszogród oraz Elżbieta Ranzetti – prezes
Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy.
Justyna Genczelewska

Fot. Zuzanna Madaj

Kokarda narodowa...

Po raz pierwszy polskie barwy zostały skodyfikowane uchwałą Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 r., gdzie wspomniano również o narodowych kokardach nawiązujących do barw Królestwa
Polskiego oraz Litwy.
9 kwietnia 2014 r. Minister Obrony Narodowej zarządził do użycia
w jednostkach Sił Zbrojnych RP kokardy heraldyczne (białe serce,
czerwony otok), wpinane z lewej strony w klapę munduru lub ubioru cywilnego podczas uroczystości państwowych.

Kokarda noszona m.in. w okresie powstania wielkopolskiego
(poprawna heraldycznie)
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Fot. Małgorzata Szydłowska

Kokarda narodowa bywa błędnie nazywana „kotylionem”.
Kotylion to ozdobna wstążeczka, rozetka lub kokardka, przypinana
do piersi podczas zabaw tanecznych. Pary jednakowych kotylionów są na początku zabawy rozdzielane między tancerzy i tancerki
– zabawa polega na tym, aby posiadacze jednakowych kotylionów
odnaleźli się na sali i tańczyli parami.

Kokarda heraldyczna (forma
najbardziej rozbudowana)
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Twoja wieczność
zależy od Twojego życia

sierni

ch bądźmy miło

Wzorem Święty

yła satanistka Deborah Lipsky twierdzi, że Halloween to ważne
święto dla czcicieli Szatana, drwina z uroczystości Wszystkich
Świętych.
Lipsky zwróciła się ku okultyzmowi i satanizmowi, by móc
mścić się za upokorzenia, jakich doznawała, będąc dzieckiem autystycznym. Zawarła pakt z diabłem. Zaczęła być dręczona przez
demony, które wzywała, by nawiedzały innych. Szukając wyjścia z
tej sytuacji, związała się najpierw z sektą, która potępiała kult maryjny. Jednocześnie próbowała zbliżyć się do Kościoła katolickiego. Potęgowało to ataki demoniczne. Złe duchy wiedziały bowiem,
że w Kościele znajdzie ukojenie. Ostatecznie Deborah została
w 2009 r. uwolniona od demonicznych wpływów przez wstawiennictwo Maryi, wsparcie dwóch katolickich księży oraz zaprzyjaźnionej zakonnicy.
Teraz przestrzega przed tym czego sama doświadczyła.
Zwraca m.in. uwagę, że Halloween jest wielkim świętem czcicieli Szatana, którzy dają wówczas upust drwinom z Kościoła i jego
świętych. W tym dniu wzywają demony i potępieńców. Jednocześnie targają nimi ogromne namiętności. Lipsky dodaje, że nawet
niewinny strój dzieci przebierających się za aniołki, chodzące od
domu do domu i zbierające słodycze, naraża je na poważne działanie demoniczne.
– Trzeba ufać w miłosierdzie Boże, które jest otwarte dla każdego,
kto szuka go w Kościele – podkreśla Deborah Lipsky.

Cmentarz
– miejsce ostatecznego spoczynku
cmentarza możemy najkrócej określić jako miejsce
Pojęcie
spoczynku osoby zmarłej lub miejsce grzebania zmarłych.
Na przestrzeni dziejów wielokrotnie zmieniał się stosunek

człowieka do śmierci i związane z tym obrzędy i formy pochówku.
Prawo rzymskie uznawało cmentarz za miejsce święte. Zakazywano jednak grzebania zmarłych w obrębie miast. Miało to zapobiec skalaniu znajdujących się w nich świętości. Ten pogląd
uległ zmianie po ustaniu prześladowań chrześcijan w IV w., kiedy
ważne było, aby spocząć jak najbliżej sacrum, czyli miejsca przechowywania najświętszego sakramentu. Dlatego właśnie starano
się organizować pochówki w pobliżu kościoła. W obrębie samego
budynku kościelnego chowano pierwotnie ciała męczenników, później osoby znane z prowadzenia świętego życia, dalej biskupów
i cesarzy. Od XII w. powszechne stało się chowanie zmarłych w kościołach, jednak w pierwszej kolejności dawano ten przywilej osobom zasłużonym. Miejsce dla pozostałych wiernych znajdowano
wokół budynku kościelnego.
Sam teren cmentarza był ogrodzony, groby lokalizowano wzdłuż osi świątyni w kierunku wschód-zachód. Ścieżki między
grobami były wąskie i często przypadkowe.
Cmentarz był wówczas miejscem świętym i chronionym
immunitetem kościelnym. Stał się on również azylem dla wszystkich szukających schronienia. Naruszenie prawa azylu traktowano
jako świętokradztwo. Papież Innocenty III, w 1200 r., rozszerzył to
prawo, ustanawiając, że osoby chroniące się na cmentarzach nie
mogą być usuwane z niego siłą. Unikają kary śmierci lub okaleczenia, ale nie są zwolnieni od odpowiedzialności. Przypadki takiej
ochrony miały miejsce nawet w XVII w.
Kościół od wczesnego średniowiecza dbał o świętość
cmentarzy. Miejsce pochówku musiało być na poświęconej ziemi,
a obrządek miał charakter religijny. Zakazywano także wszelkich
praktyk, które były przejawem bezczeszczenia cmentarzy. Do takich zdarzeń zaliczano np. wypasanie zwierząt, suszenie bielizny,
organizowanie targów. Chowanie zwłok poza terenem cmentarzy
było karane nawet kilkumiesięcznym zakazem wstępu do kościoła.
Nekropolie przykościelne bardzo szybko zapełniały się, toteż praktykowano bardzo często ich przekopywanie. Szczątki z takich
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Fot. Jerzy Rusiniak
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wigilię uroczystości Wszystkich Świętych w wielu parafiach
diecezji bydgoskiej odbyły się Eucharystie oraz czuwania
modlitewne. Spotkania były okazją do zgłębiania życiorysów wielu
świętych i błogosławionych.
Jedną z bydgoskich wspólnot, która po raz czwarty zaprosiła mieszkańców na Noc Świętych, była parafia św. Łukasza
Ewangelisty. Wierni trwali na modlitwie przy 134 relikwiach świętych i błogosławionych. – Spotkanie, któremu towarzyszy hasło
„Wzorem Świętych bądźmy miłosierni” przypomina nam o potrzebie naśladowania tych, którzy byli apostołami Bożego Miłosierdzia
– podkreślił proboszcz ks. Mirosław Pstrągowski. Stąd w trwającym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia zostały wyeksponowane
relikwie św. Siostry Faustyny oraz bł. Michała Sopoćko.
grobów umieszczano w ossarium. Brak miejsc na cmentarzach
i pogarszające się warunki sanitarne wymusiły podjęcie kroków
przez władze. Pod koniec XVIII w. przyjęto powszechnie lokowanie
cmentarzy poza granicami miast. Pierwszy w Polsce cmentarz pozamiejski powstał w 1781 r. w Warszawie.
Na obszarze cmentarza można wyróżnić następujące elementy przestrzenne: nagrobki (mogiły), zieleń, drogi, ścieżki oraz
elementy architektoniczne, takie jak budynki, schody, ogrodzenia,
bramy. Architektura budynków (kościół, kostnica, kaplica) nadaje
cmentarzowi charakter reprezentacyjny. Inne elementy architektoniczne (bramy, studnie, pomniki) budują odpowiedni nastrój.
W kompozycji cmentarza podstawową role odgrywają powierzchnia grzebalna, zieleń oraz dominanta (wieża kościoła lub
kaplicy). Charakterystycznym elementem cmentarza jest brama
główna, często niejedna, a także furtki ozdobne prowadzące na
teren cmentarza.
Jedną z najstarszych form ogrodzenia cmentarza był wał
ziemny lub wał z kamieni polnych. Oddzielał on teren grzebalny od
pól uprawnych, tworzył też barierę naturalną dla zwierząt. Ogrodzenie mogło być wykonane z drewna. Była to forma szczególnie
popularna na wsiach. Jednak trwałym ogrodzeniem powszechnie
stosowanym był mur kamienny. Z czasem wykonywano go z cegły
bądź elementów prefabrykowanych. Elementy kamienne czy ceglane łączono z metalowymi, tworząc ogrodzenia ażurowe. Ogrodzeniami mogły być także żywopłoty z krzewów formowanych lub
nieformowanych, najczęściej z roślin posiadających kolce. Ogrodzenie pełni bardzo ważna rolę w organizacji przestrzeni, ponieważ wyznacza granice nekropolii oraz zabezpiecza ją.
Droga cmentarna jest ostatnią drogą ziemską zmarłego
w jego wędrówce w zaświaty. Do wielu cmentarzy prowadzą aleje z długowiecznych drzew liściastych. Często taka aleja wyznaczała również główną arterię cmentarza. Przy tej drodze składano
szczątki osób zasłużonych i ważnych w lokalnych środowiskach.
Podstawową jednostką przestrzenną cmentarza jest kwatera. W okresie średniowiecza grób przybrał formę owalnej jamy,
do której wkładano ciało zmarłego i przysypywano ziemią. Do XIV
w. zazwyczaj nie chowano zmarłych w trumnach. Było to zjawisko
bardzo rzadkie. Pochówki trumienne z tego okresu dotyczą tylko
dostojników kościelnych. Innym rodzajem pochówku z tamtych
czasów było grzebanie zmarłych w drewnianych kłodach. Pochó-
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wek na drewnianych marach to kolejny rodzaj grobu spotykany
w średniowieczu. Zmarłego niesiono na desce i razem z nią składano do grobu.
Znakiem identyfikacyjnym grobu było dawniej drzewo.
Rolę tę przejął krzyż. Najprostszym cmentarnym pomnikiem był
krzyż drewniany. Osobom dorosłym stawiano krzyże większe,
a dzieciom – mniejsze. Wykonywano je również z kamienia, a także z metalu.
Najstarszą formą pomnikową są płyty nagrobne (najczęściej z piaskowca) przykrywające mogiłę.
Stawianie pomników nagrobnych na cmentarzach
upowszechniło się od XVIII w. Wznoszono je odtąd nie tylko na
kryptach czy na elewacjach kościołów, ale także na miejscach pochówków. Na tablicach tych nagrobków widnieją inskrypcje wraz
z danymi zmarłego (data urodzenia, data śmierci, cytaty z Biblii,
teksty własne).
Prawdziwy rozwój sztuki sepulkralnej nastąpił w XIX w.
Był to niewątpliwie wynik rozwoju nowych prądów w różnych dziedzinach życia i sztuki. Było to związane z romantyzmem – epoką,
w której dominowało wyrażanie uczuć i emocji. Ukazywano również
silne poczucie żalu i bolesnych przeżyć z powodu odejścia najbliższych osób, jak również osób zasłużonych dla społeczeństwa.
Był to czas powstawania wspaniałych pomników cmentarnych
wzbogaconych nierzadko imponującymi rzeźbami postaciowymi.
Przybierały one formę żałobnic, czyli kobiet ubranych w długie
szaty, często z płaszczem okrywającym głowę. Pojawiła się również postać anioła śmierci. Nastąpił powrót do form starożytnych
Rzymu i Grecji, takich jak sarkofag, piramida, obelisk, kolumna.
Uwidoczniły się również motywy wzorowane na epoce średniowiecza, jak np. wieżyczki neogotyckie zwieńczone krzyżem. Na nagrobkach stanęły posągi świętych. Bardzo osobistym elementem
były popiersia przedstawiające osoby zmarłe, ze szczegółowymi
elementami stroju. Miało to niewątpliwie swe źródło w portrecie
trumiennym.
W drugiej połowie XIX w. upowszechnił się zwyczaj budowania grobowców rodzinnych. Okazywały się one budowlami
coraz wyżej wynoszonymi ponad poziom gruntu, w formie prostych
prostopadłościanów z drzwiami prowadzącymi do podziemi. Przypominały małe kaplice.
Okres secesji przyniósł nowe elementy dekoracyjne
w formie kwiatów i ornamentów wzbogacających powstające już
wcześniej rzeźby postaci.
Najpopularniejszym materiałem budowlanym nagrobków
był kamień naturalny: piaskowiec, marmur lub granit. Pojawiały się
również elementy wykonane z żeliwa w postaci krzyży, konstrukcji
neogotyckich wież, krat okalających rodzinne grobowce.
Po II wojnie światowej sztuka sepulkralna zaczęła zanikać. Nie pojawiały się już wspaniałe nagrobki z bogatą dekoracją
rzeźbiarską. Stawiano pomniki o formach bardzo uproszczonych
i z materiałów imitujących naturalne kamienie, np. z lastryka.
Cmentarze to miejsca pełne symboli. Większości jego
elementów możemy przypisać znaczenie symboliczne. Oto niektóre z nich, jakie możemy spotkać na nagrobkach:
Anioły – są symbolem Boskiego posłańca. Występują często
w Starym i Nowym Testamencie, nie tylko jako przekazujące słowo
Boga ludziom, ale także jako wykonujące nakaz Boży opieki nad
człowiekiem. W sztuce sepulkralnej pełniły różne funkcje: unosiły
dusze zmarłych do nieba, budziły zmarłych na Sąd Ostateczny,
stały się uosobieniem żałoby, strażnikiem nienaruszalności grobów
i spokoju zmarłych, personifikacją zmarłych czuwających z zaświatów nad swoimi bliskimi.
Bańka mydlana – umieszczana głównie na pomnikach barokowych, jest symbolem nietrwałości i ulotności ludzkiego życia.
Baran – motyw jagnięcia wykorzystywano w chrześcijaństwie jako
symbol Jezusa Chrystusa, który dał się ukrzyżować, stając się ofiarą przelanej krwi dla zbawienia ludzkości.
Gałązka oliwna – symbol pokoju, błogosławieństwa, dobrobytu
i szczęścia.
Gołąb – w Starym Testamencie symbolizował pokój, nadzieję oraz
dobrą nowinę, jest symbolem zawartego przymierza między Bogiem i ludźmi (z gałązką oliwną w dziobie).
Granat – symbol zmartwychwstania, skorupa to jedność Kościo-
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ła, liczne nasiona – cnoty Maryi, czerwony sok symbolizuje krew
męczeńską.
Jaszczurka – uznawana za symbol zmartwychwstania, odrodzenia duszy do życia wiecznego, uosobienie prostego człowieka dążącego do dobra.
Klepsydra – symbol przemijania, upływu czasu, śmierci, cykliczności.
Kolumna – połączenie nieba z ziemią, symbol trwałości, zaufania,
poczucia bezpieczeństwa, złamana kolumna symbolizuje śmierć.
Krzyż – w kulturze zachodu symbolizuje ukrzyżowanie Chrystusa
i wiarę chrześcijańską.
Księga – symbol kultury wysokiej lub religii objawionej. Księga
z literami alfa i omega jest atrybutem Boga. Na nagrobkach symbolizuje, że zmarły miał coś wspólnego z wiedzą i poznaniem. Księga
może być również przedstawieniem księgi istnienia losu ludzkiego.
Kukułka – podobnie jak inne ptaki, uosabia duszę.
Łódź – pełni rolę mostu, czyli przejścia ze świata żywych do świata
umarłych.
Motyl – jest symbolem duszy ludzkiej, ponieważ rozwija się od stadium larwy, przez poczwarkę, do dorosłego osobnika. Symbolizuje
odrodzenie lub zmartwychwstanie.
Palma, gałąź palmowa – przypisywana męczennikom, którzy nie
ulękli się śmierci; jest również symbolem doskonałości, dobrobytu,
chwały, mądrości, piękna i życia.
Symbolika niektórych roślin na cmentarzu:
Bluszcz – roślina wiecznie zielona, jest symbolem nieśmiertelności, duszy żyjącej po śmierci; kojarzony jest również z przyjaźnią
i wierną miłością.
Bratki – kwiaty symbolizujące pamięć o zmarłych.
Bukszpan – w starożytności poświęcony bóstwom podziemia, na
cmentarzach jako roślina zimozielona symbolizuje nieśmiertelność.
Koniczyna – uosabia życie, nowy byt po zmartwychwstaniu, trójlistna w chrześcijaństwie jest alegorią Trójcy Świętej.
Lilia – uosabia niewinność, czystość i dziewictwo, symbolizuje ludzi nie stawiających pytań na temat wiary oraz opiekę boską nad
wybranymi.
Róża – w symbolice chrześcijańskiej średniowiecza płatki róży
oznaczały rany Jezusa, czerwona róża wśród kolczastych roślin
symbolizowała pierwszych męczenników, a biała – nieskalaność
Najświętszej Marii Panny, dlatego była też symbolem dziewictwa.
Drzewo – w religijnej świadomości pierwotnego człowieka drzewo symbolizowało wszechświat, ponieważ przez swoje coroczne
obumieranie i powracanie do życia odtwarzało niejako jego dzieje.
Drzewo, zakorzenione głęboko w ziemi, wyrastając ponad wszystkie żywe istoty, stało się drzewem świata – osią świata łączącego
niebo i ziemię. W tradycji słowiańskiej zmarłych chowano często
w sadach pod drzewami owocowymi. Według wierzeń słowiańskich
dusza zmarłego wcielała się w drzewo albo stawała się ptakiem.
Drzewo stało się symbolem życia ludzkiego. Złamane oznaczało
jego przerwanie.
Akacja – drzewo związane z męką Jezusa Chrystusa, według
tradycji korona cierniowa wykonana została z gałęzi tego drzewa.
Akacja miała być też materiałem, z którego wykonano Arkę Przymierza. Uważana jest za symbol nieśmiertelności w życiu wiecznym.
Cis – długowieczność tego drzewa wiązano z nieśmiertelnością
lub zwycięstwem życia nad śmiercią.
Cyprys – podobnie jak cis, drzewo o symbolice długowieczności,
uważane w chrześcijaństwie za drzewo rajskie wyrażające nadzieję na życie wieczne. Personifikacja również śmierci ze względu na
fakt, iż po ścięciu już me może się odrodzić.
Dąb – jeden z najstarszych symboli i najpopularniejszy występujący w wielu kulturach. W symbolice chrześcijańskiej uważany za
drzewo symbolizujące siłę i niezłomność.
Sosna – symbolizuje łącznik między światem żywych i zmarłych,
materią a duchem.
Tekst pochodzi z pracy magisterskiej
Małgorzaty Górskiej
pt. „Koncepcja rewitalizacji
cmentarza poewangelickiego
przy ul. Bora-Komorowskiego
w bydgoskim Fordonie”.
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Informacje parafialne
I. Sprawy duszpasterskie
1.

2.
3.
4.
5.
6.

ODPUST
ŚW. MIKOŁAJA

Akcja Katolicka zwraca się do naszych Parafian z prośbą o
pomoc w przygotowaniu gwiazdki dla dzieci ze świetlicy „Kącik” prowadzonej przez siostry. Przy figurze św. Antoniego jest
ustawiony kosz, do którego prosimy składać zabawki i słodycze, a do skarbonki św. Antoniego – ofiary na zorganizowanie
tej gwiazdki.
Członkowie Akcji Katolickiej będą rozprowadzać świece wigilijne Caritas i karty świąteczne. Dochód przeznaczony będzie
na działalność charytatywną.
Spotkanie Akcji Katolickiej w piątek, 16 grudnia, po Mszy św.
o godz. 18.30. Członków i sympatyków Akcji zapraszamy na
wieczorną Mszę św. i na spotkanie w domu katechetycznym.
Spowiedź przed świętami Bożego Narodzenia odbędzie się
we wtorek, 20 grudnia, od godz. 7.00 do 8.00 i od godz. 16.00
do 18.30. Będą także spowiednicy spoza parafii.
Chrzest św. w I święto Bożego Narodzenia na Mszy św.
o godz. 12.30. Pouczenie dla rodziców i chrzestnych odbędzie
się piątek, 23 grudnia, w kaplicy, po wieczornej Mszy św.
Wiernym, którzy są zafascynowani historią i pięknem kościoła św. Mikołaja, przekazujemy opracowanie, które powstało
z okazji zakończenia remontu naszej świątyni. Książka ta zawiera historię naszego kościoła, przedstawia cenne zabytki
naszej świątyni, i ukazuje, jaki ogrom pracy, i starań został
podjęty, by ukazać kościół w blasku nowego piękna. Książka-album do nabycia po Mszach św. w zakrystii. Cena 70 zł.

We wtorek, 6 grudnia, o godz. 18:30
Mszę św. odpustową odprawi
i wygłosi Słowo Boże

ks. bp Bagdan Wojtuś,
Biskup Senior z Gniezna.

RORATY
Roraty:
• dla dzieci – w poniedziałki, wtorki i środy o godz. 17:30,
• dla dorosłych – codziennie o godz. 7:30.

Sprostowanie
W niedawno wydanej książce-albumie pt. „Kościół pw. św. Mikołaja w blasku nowego piękna” wkradł się błąd. Na ostatniej stronie zostało błędnie
zapisane nazwisko korektorki książki. Zamiast „Dorota Gołba”, powinno
być „Dorota Gołda”.
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