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Ojcze Święty – czekamy
Kościół Gnieźnieński trwa w
oczekiwaniu na przyjazd Ojca Świętego Jana Pawła II do Bydgoszczy.
Przygotowujemy się duchowo i organizacyjnie, aby zasiew słowa Bożego
Piotra naszych czasów przyniósł błogosławione owoce...
Przyjazd Ojca Świętego do
Bydgoszczy jest tak wielkim i jedynym w swoim rodzaju wydarzeniem,
że pozwala przypuszczać, iż w spotkaniu z Papieżem weźmie udział połowa mieszkańców Grodu nad Brdą i
przynajmniej co czwarty mieszkaniec
diecezji. Plac celebry na lotnisku w
Bydgoszczy pomieścić może każdą
ilość pielgrzymów, stąd ufamy, że
Msza św. zgromadzi ok. 500 tys.
osób. Zapewniamy, że nie zabraknie miejsca dla nikogo. Dla chętnych zarezerwowane są już specjalne
pociągi, które dowiozą wiernych w
pobliże miejsca celebry.
Pomimo nieuchronnych dolegliwości związanych z wiekiem, Papież podejmuje nadludzki wysiłek,
by dotrzeć do wszystkich wiernych.
Naznaczony charyzmatem cierpienia
i wsparty na Krzyżu Chrystusa, głosi
wszystkim radosną nowinę o zbawieniu i staje się znakiem nadziei w
świecie naznaczonym rozlicznymi
nieszczęściami. W obecnej piel-

grzymce pragnie nam w sposób
szczególny głosić i przekazywać
miłość Chrystusa, której tak bardzo
potrzebuje nasze społeczeństwo,
rozdarte licznymi podziałami. Wyrazem duchowej wspólnoty i jedności całej rodziny Diecezjalnej niech
będzie nasz udział we Mszy św.
oraz odświętnie przystrojone domy,
udekorowane znakami religijnymi i
emblematami papieskimi.
Program papieskiej pielgrzymki przewiduje przylot Ojca
Świętego na lotnisko w Bydgoszczy
w poniedziałek, 7 czerwca br. o
godz. 9:45, Mszę św., koronację
obrazu Matki Bożej Pięknej Miłości, poświęcenie kamienia węgielnego pod nową szkołę katolicką –
Pomnik Tysiąclecia im. Jana Pawła
II oraz innych przedmiotów kultu.
Odlot do Torunia nastąpi o godz.
13:15. Na życzenie Ojca Świętego
czas pobytu w Bydgoszczy zostanie
wydłużony. Papież pragnie bowiem, przejeżdżając pomiędzy sektorami, w fizyczny sposób spotkać
się z poszczególnymi grupami pielgrzymów...
Przeżycia związane z tak
historycznym w dziejach naszej Archidiecezji wydarzeniem z pewnością zapadną nam wszystkim głębo-

ko w pamięci i sercu. Pełnego uczestnictwa we Mszy św. celebrowanej
przez Ojca Świętego nie zastąpi żadna telewizja, czy radiowa transmisja.
Ostatnie dni przed wizytą
apostolską Jana Pawła II niech będą
okresem wielkiej duchowej mobilizacji wszystkich wiernych, niech wypełni je modlitwa i radość oczekiwania. Na owocne przygotowania i
przeżycia tego czasu łaski z serca
błogosławię.
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Nie tak dawno... u nas!

Nasza świątynia – Kaplica akademicka
Kaplica przylegająca do korpusu
nawowego z prawej strony kościoła stanowi – podobnie jak zakrystia - zachowaną część pierwotnego kościoła gotyckiego, pełniącą wówczas funkcję prezbiterium. W latach dwudziestych XX w., po
podjęciu decyzji o budowie nowego kościoła, tę część postanowiono zachować
jako kaplicę, łącząc z nowym kościołem
wykrojonym w ścianie otworem o owalnym zwieńczeniu. W czasie remontu w
1978 r. w otwór ten wstawiono ozdobną
kratę, którą pod koniec lat osiemdziesiątych oszklono. Pracę nad remontem wnętrza kaplicy rozpoczęto 20 lutego 1978 r.
pracami konserwatorsko - złotniczymi
ołtarza. Prace te prowadził Jan Szablewski z Gdańska pod nadzorem konserwatora zabytków Mariana Dorawy z Torunia. Dalszy remont dotyczył ułożenia nowej dachówki, wymiany zniszczonych
łat dachowych oraz desek stropu, odbicia

zamieniono na posadzkę marmurową
oraz na północnej ścianie na prawo od
drzwi wejściowych do zakrystii
umieszczono płytę nagrobną Łukasza z
Wybranowa herbu Poraj zmarłego w
1632 r., przeniesioną z krypty grobowej
w kaplicy. W tym czasie położono również płaski strop kasetonowy, podwieszony do belek stropowych więźby dachowej.
Jeżeli chodzi o wyposażenie
kaplicy to między innymi znajduje
się w niej najcenniejszy ołtarz kościoła,
pozostałość po starym kościele. Jest to
ołtarz barokowy z drugiej połowy XVII
w. ze zwieńczeniem rokokowym z drugiej połowy XVIII w. Obraz w ołtarzu
przedstawia adorację Najświętszej Maryi Panny przez św. Mikołaja i św. Marcina, nazywany także tytułem “Matka
Boska Apokaliptyczna”. W ołtarzu
znajduje się tabernakulum z drugiej po-

„Kaplica akademicka” jako prezbiterium starego kościoła
początek lat dwudziestych XX w.
zagrzybionych i zawilgoconych tynków,
ich dezynsekcji, osuszenia i izolacji oraz
nałożenia nowej wapiennej warstwy tynku i wymalowania, wymiany drewnianych ram okiennych na metalowe i przeołowienia elementów figuralnych oraz
uzupełnienia pozostałych części szkłem
witrażowym. Wymieniono również posadzkę kaplicy. Dotychczasowe dwubarwne kwadratowe płyty ceramiczne
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ofiarny wolnostojący oraz nowe lektorium z podnoszonym blatem. W ten sposób ostatecznie przystosowano kaplicę do
sprawowania liturgii i oddano ją do dyspozycji powstałego w 1977 r., prężnie
działającego przy parafii, Duszpasterstwa
Akademickiego “EMAUS”. W tymże
momencie kaplica otrzymała miano akademickiej.
Nad wejściem do kaplicy umieszczony jest herb Fordonu wykonany w
1977 r. na podstawie opisu z XVIII w.
Zbudowany jest on z tarczy jednopolowej w kolorze czerwonym. Wewnątrz
pola umieszczony jest właściwy herb,
symbolizujący pięciolistną białą rozetę
róży z odchodzącymi między płatkami
pięcioma zielonymi listkami, ze złotym
pręcikiem wewnątrz kwiatu. Herb przytrzymywany jest przez anioła z rozwiniętymi skrzydłami. Nad wejściem do kaplicy, nad herbem, umieszczona została postać Jezusa na krzyżu z 1920 r.
D.G.

„Kaplica akademicka” obecnie

łowy XVII w. z płaskorzeźbą przedstawiającą kielich z hostią oraz postaciami
św. Łukasza i św. Marka. W roku 1976
ołtarz rozłożono i przygotowano do
konserwacji. Już odnowiony umiejscowiono bliżej ściany na marmurowej
podbudowie, bez oryginalnej mensy
celem uzyskania większej ilości miejsca dla czynności liturgicznych.
Umieszczono w kaplicy nowy ołtarz

Źródła:
APMF, Kaplica, Projekt uporządkowania
wnętrza
kaplicy,
30.08.1976 r.; Spis inwen., Spis,
28.04.1971 r., 5.07.1989 r.; ADChP,PF, Bydgoszcz - Fordon...,
Spraw. wizyt., 15 - 17.05.1976 r.;
H. Wilk, Pieczęcie i herb miasta
Fordonu, w: R. Buliński, op. cit.,
s. 144.
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Kącik poezji

W kąciku poezji przedstawiamy proroczy
wiersz Juliusza Słowackiego, w którym
przepowiada panowanie na tronie
Piotrowym papieża Polaka. Prezentujemy również dwa wiersze
naszej parafianki: „Baca” i „Obywatel świata”.

Pośród niesnasków - Pan Bóg uderza
W ogromny dzwon,
Dla Słowiańskiego oto Papieża
Otwarty tron.
Ten przed mieczami tak nie uciecze
Jako ten Włoch,
On śmiało jak Bóg pójdzie na miecze;
Świat mu - to proch.

Gołąb mu słowa - słowem wyleci,
Podniesie wieść,
Nowinę słodką, że Duch już świeci
I ma swą cześć;
Niebo się nad nim - pięknie otworzy
Z obojgu stron,
Bo on na tronie stanął i tworzy
I świat i tron.

Twarz jego, słońcem rozpromieniona,
Lampą dla sług,
Za nim rosnące pójdą plemiona
W światło - gdzie Bóg.
Na jego pacierz i rozkazanie
Nie tylko lud Jeśli rozkaże - to słońce stanie,
Bo moc - to cud.

On przez narody uczyni bratnie,
Wydawszy głos,
Że duchy pójdą w cele ostatnie
Przez ofiar stos.
Moc mu pomoże sakramentalna
Narodów stu,
Że praca duchów - będzie widzialna
Przed trumną mu.

*

*

On się już zbliża - rozdawca nowy
Globowych sił,
Cofnie się w żyłach pod jego słowy
Krew naszych żył;
A w sercach się zacznie światłości
Bożej
Strumienny ruch,
Co myśl pomyśli przezeń, to stworzy,
Bo moc - to duch.

Wszelką z ran świata wyrzuci
złość,
Robactwo - gad,
Zdrowie przyniesie - rozpali miłość
I zbawi świat.
Wnętrza kościołów on powymiata,
Oczyści sień,
Boga pokaże w twórczości świata,
Jasno jak w dzień.

A trzebaż mocy, byśmy ten Pański
Dźwignęli świat...
Więc oto idzie - Papież Słowiański
Ludowy brat...
Oto już leje balsamy świata
Do naszych łon,
Hufiec aniołów - kwiatem umiata
Dla niego tron.
On rozda miłość, jak dziś mocarze
Rozdają broń,
Sakramentalną moc on okaże,
Świat wziąwszy w dłoń.
*

Baca
Modli się Papież-Baca
Do Boskiej Matki-Gaździny.
Patrzy na góry kochane.
Liczy szczęścia godziny.
I my liczymy chwile,
Te chwile wielkiej radości,
że Papież-Baca troskliwy
w Ojczyźnie wśród nas znów gości.
A ty słuchaj uważnie i nie płacz,
bo łzy obraz ci zabiorą.
A wszystko, co On ci powie
słuchaj z wielką pokorą.
* * *
Obywatel świata
Takie modne słowo
mamy tego lata.
Niejeden się chwali:
- jam obywatel świata.
A dla mnie to człowiek
jak liść bezwolny
przez wiatr gdzieś hen
podmuchem niesiony,
który się miota
i coś tam goni
na wszystkie świata strony.
Kto obywatelem świata
z dumą się mieni...
to dla mnie człowiek
bez swoich korzeni,
któremu obca jest Ojcowizna
i słowa trzy ważne:
Bóg, Honor, Ojczyzna.
’97 r. E.Ś.
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Jego Świątobliwość Ojciec Święty

Jan Paweł II
w liczbach
Jana Pawła II poprzedzało
263 papieży:
210 Włochów,
17 Francuzów,
12 Greków,
9 z Afryki i Bliskiego Wschodu,
4 Niemców,
2 narodowości dalmackiej,
1 Portugalczyk,
1 Holender,
2 nieznanej narodowości.
Jan Paweł II
kanonizował 276 świętych,
w tym 7 polskich świętych:
Maksymilian M. Kolbe - 1982,
Adam Chmielowski brat Albert – 1989
Rafał Kalinowski – 1991
Jan Sarkander – 1995
Melchior Grodziecki – 1995
Jadwiga – Królowa Polski – 1997
Jan z Dukli – 1997
beatyfikował
744 błogosławionych,
w tym 18 polskich błogosławionych:
Urszula Ledóchowska – 1983
Karolina Kózkówna – 1987
Jerzy Matulewicz – 1987
Michał Kozal – 1987
Honorat Koźmiński – 1988
Franciszka Siedlecka – Maria od
Jezusa Dobrego Pasterza – 1989
Józef Pelczar – 1991
Bolesława Lament – 1991
Rafał Chyliński – 1991
Stanisław Kazimierczyk – 1993
Maria Truszkowska – 1993
Faustyna Kowalska – 1993
Joanna Gabriel – 1993
Wincenty Lewoniuk i 12 Towarzyszy – 1996
Maria Darowska – 1996
Maria Karłowska – 1997
Bernardyna Jabłońska – 1997

Nr
Nr 5/99
3/99

Jan Paweł II
Biskup Rzymu
Namiestnik Pana Naszego Jezusa Chrystusa
Następca Księcia Apostołów
Najwyższy kapłan Kościoła Katolickiego
Patriarcha Zachodu
Prymas Italii
Metropolita i Arcybiskup
Rzymskiej Prowincji Kościelnej
Suwerenny Władca Państwa Watykańskiego

Encykliki
1. Redemptor hominis (Odkupiciel człowieka) - 4.03.1979
2. Dives in misericordia (Bóg bogaty w miłosierdzie) - 30.11.1980
3. Laborem exercens (Z pracy swojej) - 14.09.1981
4. Slovarum apostoli (Apostołowie Słowian) - 2.06.1985
5. Dominum et vivificantem (Pan i Ożywiciel) - 18.05.1986
6. Redemptoris Mater (Matka Odkupiciela) - 25.03.1987
7. Sollicitudo rei socialis (Społeczna troska) - 30.12.1987
8. Redemptoris missio (Misja Chrystusa Odkupiciela) - 7.12.1990
9. Centesimus annus (Setny rok) - 1.05.1991
10.Veritatis splendor (Blask prawdy) - 6.08.1993
11.Evangelium vitae (Ewangelia życia) - 25.03.1995
12.Ut unum sint (Aby byli jedno) - 25.05.1995
13.Fides et ratio (Wiara i rozum) - 14.09.1998
Poza encyklikami papież napisał Adhortacje Apostolskie, Orędzia Papieskie, Listy Apostolskie, książki: „Przekroczyć próg nadziei” w 1994
roku, „Dar i tajemnica” w 1996 roku.

Podróże
Ojciec Święty odbył 86 pielgrzymek zagranicznych, odwiedził 120 krajów i 993 miejscowości. Jan Paweł II pokonał ponad 1139811 km. Zagraniczne pielgrzymki trwały 845 dni, 12 godzin i 15 minut.
We Włoszech odbył 125 pielgrzymek odwiedzając 259 miejscowości
wygłaszając 856 przemówień. Po Włoszech podróżował przez 188 dni
pokonując ponad 70000 kilometrów.
Pielgrzymki do Ojczyzny
1979 r. 2 –10 czerwca – Niech zstąpi Duch Twój
1983 r. 16 – 23 czerwca – Pokój tobie, Polsko
1987 r. 8 – 14 czerwca – Do końca nas umiłował
1991 r. 1 – 9 czerwca oraz 13 – 16 sierpnia – Bogu dziękujcie, ducha
nie gaście
1995 r. 20 – 22 maja – Czas próby polskich sumień trwa
1997 r. 31 maja – 10 czerwca – Chrystus wczoraj, dziś i na wieki
1999 r. 5 – 17 czerwca – Bóg jest miłością
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Program wizyty apostolskiej Ojca Świętego
Jana Pawła II w Bydgoszczy
7 czerwca 1999 r.
Godz. 300
Godz. 600
Godz. 800
Godz. 830
Godz. 845
Godz. 900
Godz. 945
Godz. 1030
Godz. 1315
Godz. 1320

Otwarcie placu celebry. Nabożeństwo przygotowania.
Modlitwy poranne.
Nabożeństwo oczekiwania.
Program słowno - muzyczny.
Na miejsce lądowania Papieża udaje się delegacja przedstawicieli Kościoła, Województwa
i Miasta. Do ołtarza wychodzą koncelebransi i zajmują miejsca przy ołtarzu.
Bezpośrednie przygotowanie wiernych do powitania Papieża.
Przylot Papieża - powitanie przy samolocie. Przejazd wzdłuż sektorów.
Rozpoczęcie Mszy św. Po Komunii św. podchodzi do Papieża delegacja z obrazem Matki Bożej Pięknej
Miłości i koronami. Po koronacji obrazu podchodzi delegacja Miasta. Przemówienie Prezydenta i wręczenie Honorowego Obywatelstwa Bydgoszczy.
Papież jedzie w kierunku lądowiska. Odlot do Torunia.
Nabożeństwo zakończenia.
Komunikat ZDMiKP

W dniu 7 czerwca 1999 r. proponuje się następującą ofertę przewozową dla mieszkańców Fodonu:
Bezpośrednie połączenia autobusowe:
linia nr 65 - Fordon Rynek - ul. Bielicka
linia nr 69 - Os. Tatrzańskie - Błonie
linia nr 91 - Fordon Rynek - ul. Bielicka
linia nr 94 - Os. Nad Wisłą - Błonie

Połączenia z przesiadką:
linie nr 70, 72, 74 do ul. Wyścigowej
oraz z ul. Wyścigowej linia nr 7 do pętli przy ul. Karpackiej
oraz linie 1 i 3 do ronda Grunwaldzkiego.

Połączenia PKP
Linia kolejowa na trasie Bydgoszcz Fordon - Bydgoszcz Akademia - Bydgoszcz Wschód - Bydgoszcz Bielawy
Bydgoszcz Leśna - Bydgoszcz Główna - Trzciniec.
Odjazdy ze stacji:

Bydgoszcz Fordon: 147, 214, 240, 306, 340, 406, 431, 525, 550, 639
Trzciniec: 1408, 1421, 1448, 1517, 1536, 1559, 1642, 1654, 1712, 1734

Przejazdy autobusami i tramwajami komunikacji miejskiej oraz pociągami PKP na trasie Bydgoszcz - Trzciniec w dniu
7 czerwca 1999 r. są bezpłatne. Kursy autobusów i tramwajów będą uruchomione od godz. 230
Linie prywatne
Linie nr 302, 303, 304, 309, 311 w relacji Os. Tatrzańskie - ul. Brzozowa.
Linie nr 305 w relacji Os. Nad Wisłą - ul. Brzozowa.

Dobre rady dla pielgrzyma.
Karty wstępu na plac celebry można jeszcze nabywać w naszej parafii w godzinach otwarcia biura parafialnego.
Centralnym punktem zaopatrzenia w karty wstępu i w pakiety jest kościół Św. Polskich Braci Męczenników na Wyżynach przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 3.
Na plac celebry można zabrać składane metalowe krzesła, parasole (najlepiej składane, bez metalowych czubków) i napoje, ale nie w szklanym opakowaniu i nie większe niż 0,5 l. Zabrać ze sobą dokument tożsamości. Dzieci radzimy zaopatrzyć w karteczkę z nazwiskiem i adresem. Osoby używające leki niech wezmą je ze sobą.
Prosimy o wybranie wcześniejszych pociągów, gdyż wszyscy nie mogą jechać o jednej godzinie. Pociąg z Fordonu pomieści jednorazowo jedynie około tysiąca pielgrzymów.
Komunia św. będzie udzielana przez kilkuset kapłanów w poszczególnych sektorach. Nie będzie potrzeby podchodzenia do ołtarza. Komunia św. będzie też udzielana po zakończeniu uroczystości przy specjalnych samochodach kaplicach. Rozmieszczone będą one przy ostatnich sektorach.
Prosimy wszystkich mieszkańców naszego miasta i okolic o dekorację okien emblematami religijnymi i papieskimi, a domów chorągwiami.
Po zakończeniu uroczystości będzie koncert orkiestry reprezentacyjnej Wojska Polskiego i zespołów artystycznych.

Prosimy nie rzucać kwiatów w kierunku Ojca Świętego!
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Piknik rozpoczął swoim występem zespół „Sardes”
z sąsiedniej parafii Św. Jana Apostoła.

Było już ciemno – tylko lampy w ogródku księdza Proboszcza rozświetlały mrok – gdy z głośników popłynęła
znana przyśpiewka ludowa „Hej, bystra woda”. To zespół
„Rapsod” z naszej parafii rozgrzewał zgromadzoną publiczność.

Majówka
w ogrodzie księdza Proboszcza

2 maja po wieczornej Mszy św. w ogródku księdza Proboszcza zebrali się parafianie na majówce. Choć było
chłodno to wszystkie miejsca i tak były zajęte.

Ochotnicy

Konferansjerki...

Czerwiec 1999
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Bierzmowanie

11 maja br. przybył do naszej parafii ksiądz biskup Bogdan
Wojtuś i udzielił sakramentu Bierzmowania 198 uczniom klas
ósmych. Przed uroczystością JE spotkał się w Domu Katechetycznym z członkami Akcji Katolickiej.

Spotkanie Akcji Katolickiej naszej parafii z księdzem
biskupem Bogdanem Wojtusiem w domu katechetycznym.

W kościele zgromadziła się młodzież ze świadkami i
najbliższą rodziną

Składanie darów ofiarnych.

Ksiądz Biskup udziela sakramentu Bierzmowania
młodzieży naszej parafii.

Nasz ksiądz Proboszcz jest z nami już 10 lat

10

15 czerwca minie 10 lat od dnia, w którym
ksiądz Roman Buliński przybył do naszej parafii. Na
kolejne dziesięciolecia życzymy ks. Proboszczowi
wiele łask Bożych, opieki Matki Boskiej i mocy Ducha Świętego oraz ukończenia rozpoczętego dzieła
remontu naszej świątyni.
Redakcja
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Pragnę na łamach naszego miesięcznika Głos Świętego Mikołaja serdecznie podziękować Tym, którzy wzięli tak liczny udział w pogrzebie mojego męża, wieloletniego radnego w parafii św. Mikołaja
I. Sprawy duszpasterskie:
śp. Mieczysława Antowskiego
Zapraszamy wszystkich do przygoto- w szczególności ks. dziekanowi prałatowi Z. Trybowskiemu, ks. proboszczowania się na spotkanie z Ojcem Świę- wi kanonikowi R. Bulińskiemu, ks. J. Ścieraszewskiemu ks. J. Sawickiemu
tym przez czuwanie, modlitwę i ado- oraz wszystkim przybyłym na Mszę św.
racją Najświętszego Sakramentu.
Żona i synowie z rodzinami.
I tak:
w piątek, 4 czerwca, w przeddzień
przyjazdu Ojca Świętego do Polski we wszystkich kościołach Ojczyzny odbędzie się całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o godz. 7.30. Zachęcamy, by ten dzień bezpośredniego oczekiwania przeżyć w
duchu szczególnej modlitwy, postu i umartwienia w intencji apostolskiej skuteczności pielgrzymki papieskiej.
Adoracja Pana Jezusa w piątek, 4 czerwca, w przeddzień przyjazdu Ojca Świętego
Godz. 8.00 – 9.30 – Róża (Zelatorki – Pani Szkoła)
Godz. 9.30 – 11.00 – Róża (Zelatorki - Pani Maciejewskiej Pelagii)
Godz. 11.00 – 12.30 – Róża (Zelatorki - Pani Antowskiej)
Godz. 12.30 – 14.00 – Róża (Zelatorki - Pani Maciejewskiej Ireny)
Godz. 14.00 – 15.30 – Róża (Zelatora – Pana Kozioł)
Godz. 15.30 – 16.00 – Ministranci, lektorzy, młodzież
Godz. 16.30 – 17.00 – Dzieci
Godz. 17.00 – Msza św.
Godz. 17.30 – 18.30 – Akcja Katolicka
Zapraszamy także na spotkania modlitewne w czerwcu:
Nabożeństwo czerwcowe codziennie po Mszy św. o godz. 18.30.
W czwartek 3 czerwca Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). Procesja w tym roku rozpocznie się Mszą św. o godz. 9.30 w kościele św. Mikołaja, następnie uda się ulicami Sikorskiego, Kapeluszników,
Pielęgniarską, Cechową, Piłsudskiego, Bortnowskiego i Cechową do kościoła św. Łukasza.
Przez oktawę Bożego Ciała będą procesje po wieczornej Mszy św. Zakończenie oktawy Bożego Ciała (poświęcenie
wianków) w czwartek 10 czerwca, a uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada w piątek 11 czerwca.
W niedzielę 13 czerwca, o godz. 20.00 odbędzie się Msza św., poświęcenie figurki Matki Bożej Fatimskiej i procesja fatimska. Prosimy przynieść świece. Procesja ta odbywa się każdego 13 miesiąca od maja do października, tak
jak miały miejsce objawienia w Fatimie.
16 czerwca w środę Apel Jasnogórski w intencji Ojczyzny i Ojca Świętgo o godz. 18.30. Po Mszy św. spotkanie Akcji Katolickiej w domu katechetycznym.
Zakończenie Roku Szkolnego i Katechetycznego.
29 czerwca Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. o godz. 7.30, 9.30, 17.00 i 18.30.
II. Sprawy gospodarcze:
W ramach gwarancji zamalowano zacieki na elewacji frontonu, które powstały w skutek braku blacharki.
Dokończono blacharkę na frontonie kościoła i na kaplicy (faktury jeszcze nie otrzymaliśmy).
Po remoncie całej elewacji zostały na nowo ułożone kamienie przy kościele oraz zostały wybetonowane odpływy
odprowadzające wodę od murów naszej świątyni.
Zakupiliśmy 44 flagi.
Na cmentarzu został położony „polbruk” przed kaplicą i na głównym ganku prowadzącym od kaplicy do głównej
bramy wejściowej. W całości położono 210 m2. „polbruku”,
Sprowadziliśmy z Niemiec pierwszą partię płatków 23 karatowego złota
Ofiary złożone w maju na odnowienie i złocenie ołtarza:
do puszek zebraliśmy 742 zł,
17 rodzin złożyło ofiarę w wysokości: 1040 zł, 200 dolarów i 20 marek niemieckich.
Ks. Proboszcz składa serdeczne „Bóg zapłać” za złożone ofiary.
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