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Jestem - Pamiętam - Czuwam 
Tylko pod Krzyżem, 
Tylko pod tym znakiem 
Polska jest Polską, 
A Polak Polakiem. 

 

A. Mickiewicz 
 
Z Królową Różańca Świę-
tego pomagam Kościołowi 

i światu. 
 
Zgłaszam się Tobie, Boża Rodzi-
cielko, na Twego pomocnika. Od-
tąd zasadą mego życia będzie nie-
sienie pomocy Tobie, Maryjo, Ko-
ściołowi, Ojczyźnie i każdemu 
człowiekowi. Wspieraj mnie Mat-
ko, abym zawsze był wierny dane-
mu Ci słowu. 
 

Zasady 
Jasnogórskiego Apostolstwa 

Różańcowego 
 
1. ROZWAŻAJ codziennie przy-
najmniej jedną tajemnicę Różańca 
(jeśli odmawiasz tylko jedną tajemni-
cę, to każdego dnia następna, by od-
mówić wszystkie). 
2. OFIARUJ tę modlitwę e intencji 

Ojca Świętego, o nawrócenie 
grzeszników, uświęcenie każdego 
człowieka, odnowę życia religijno-
społecznego w Ojczyźnie, pokój 
Boży między narodami, a także za 
wszystkich członków Rodziny. 
3. PRZYSTĘPUJ często do Sakra-
mentów świętych. 
4. TROSZCZ się o kult MB Jasno-
górskiej. Różaniec noś zawsze ze 
sobą. 

5. POMAGAJ potrzebującym i cier-
piącym. 
6. UCZESTNICZ w miarę możliwo-
ści w rekolekcjach różańcowych. 
7. WŁĄCZAJ nowe osoby do 
wspólnoty maryjnej. 
 
Jasnogórska Rodzina Różańcowa 

42-200 Częstochowa 
ul. Ks. Kordeckiego 2 
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Na terenie naszej parafii, przy ul. Transportowej 2, znajduje się Przedszkole nr 39. Nie będzie przesadą, jeżeli powie się o nim  
„przedszkole podróżników”. W ubiegłym roku dzieci z tej placówki wzięły udział w wycieczkach do: Biskupina, gdzie bawiły się na 
Festynie Archeologicznym; Torunia, gdzie obejrzały m.in. seans w Planetarium; do Golubia-Dobrzynia i Szafarni oraz do Toruń-
skiego Ogrodu Zoobotanicznego i Ciechocinka. Tym razem 17 września wyruszyły do Trójmiasta: obejrzały port w Gdyni, zwiedzi-
ły ORP „Orzeł”, plażowały na piaseczku przed Grand Hotelem w Sopocie, odwiedziły Ogród Zoologiczny w Oliwie i pospacerowa-
ły po gdańskiej Starówce. Jak się bawiły- zobaczmy na zdjęciach. 
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W tym roku we wrześniu w naszej 
parafii praktykę odbywa ks. Mate-
usz Nowak. Pochodzi z Kcynii, z 
parafii pw. Wniebowzięcia NMP, 
będącej jednocześnie Sanktuarium 
Krzyża Świętego. Obecnie rozpo-
czyna studia na 5 roku Semina-
rium Diecezjalnego w Bydgoszczy, 
dokąd został przeniesiony po po-
dziale terytorialnym i 4 latach stu-
diów w Seminarium w Gnieźnie. 
• Jaki jest cel praktyki, którą 
ksiądz odbywa w naszej parafii? 
Ks. Mateusz - Praktykę taką odby-
wają klerycy po 4 i 5 roku studiów. 
Każdy z nas otrzymuje skierowanie 
do konkretnej parafii i za każdym 
razem może to być inna wspólnota. 
Celem takiej praktyki jest zapozna-
nie się z całym życiem parafialnym. 
Będąc w seminarium znamy je tylko 
od strony funkcjonowania naszych 
rodzinnych parafii. Na praktyce ma-
my możliwość zetknięcia się z no-
wymi dla nas doświadczeniami - 

praca w biurze parafialnym, praca 
w szkole. Szczerze powiem, że 
zajęcia z młodzieżą sprawiają mi 
najwięcej satysfakcji. 
• Proszę opowiedzieć czytelni-
kom, jak zrodziła się u księdza 
myśl o wstąpieniu do seminarium? 
Ks. Mateusz – Moje powołanie zro-
dziło się na pieszej pielgrzymce na 
Jasną Górę. Byłem wtedy w klasie 
przedmaturalnej, namówił mnie na 
to kolega. Co prawda byłem przed-
tem ministrantem i lektorem, ale 
myśli o seminarium jako takiej 
jeszcze wtedy nie było. Dopiero 
właśnie podczas pielgrzymki zrozu-
miałem, że Pan Bóg jasno daje mi 
odczuć, że moje miejsce jest w se-
minarium. Cały czas to jeszcze ro-
zeznaję, ale myślę, że to jest wła-
śnie moja droga. 
• Co w życiu kleryka jest naj-
trudniejsze? 
Ks. Mateusz – Najtrudniejsze było 
to, że tak nagle musiałem rozstać 

się z domem rodzinnym i znajomy-
mi. Potem nauka - przeskok z liceum 
na studia nie jest przecież łatwy. Te-
raz już jest mi łatwiej. 
 
Życzymy więc księdzu Mateuszowi 

wiele błogosławieństwa Bożego i 
mamy nadzieję, że ponownie zoba-
czymy Go w naszej parafii podczas 
następnej praktyki. 

Rozmawiał: Gaweł 

chał i nie mówił kiedy wróci. 
Choć mama była osobą odważną, 
tym razem bardzo się bała. Bała 
się o siebie, o rodzinę, bo wiedzia-
ła co może ją spotkać. Niemcy w 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 

M oja mama pracowała jako 
praczka w więzieniu. Była 

też gospodynią u ks. Sylki. Utrzy-
mując się z pracy w więzieniu na 
plebani pracowała nieodpłatnie.  
Przed tragicznymi wydarzeniami 
przy kościele mama była w pralni. 
Przyszedł tam jeden z niemieckich 
żołnierzy i powiedział, że jeżeli 
chcemy coś zobaczyć, to mamy 
podejść do okna. Widok był prze-
rażający – zobaczyła okropną 
zbrodnię – rozstrzeliwano niewin-
nych ludzi, tych, którzy się jesz-
cze podnosili – dobijano. 
 W tym czasie ojciec wraz z 
braćmi wstawiali okna po drugiej 
stronie kościoła. Mama była prze-
rażona, bo nie wiedziała, co się z 
nimi dzieje. Ojciec wraz z braćmi 
uciekli w stronę Zofina. Wrócili 
dopiero wieczorem. Byli w szoku. 
Dziękowali Bogu za to, że zdołali 

ocalić życie. 
Pewnego dnia, kiedy mama 
zmieniała pieniądze w banku, 
który znajdował się naprzeciw 
więzienia, usłyszała rozmowę 
niemieckich żołnierzy, że trzeba 
będzie zrobić kontrolę u księdza. 
Mama szybko wróciła na pleba-
nię i powiedziała księdzu Sylce, 
że Niemcy planują rewizję. Nie 
namyślając się długo ukryła kie-
lichy i naczynia liturgiczne i to 
co było cenniejsze dla kościoła, 
a księdzu kazała się ukryć. Tak 
się stało, że tego samego dnia 
wpadli Niemcy i zapytali o księ-
dza. Ale mama zdążyła przed 
rewizją ukryć księdza Sylkę w 
schowku, który przysłoniła rega-
łem. Niemcy nie znaleźli ani 
księdza, ani przedmiotów litur-
gicznych. Na pytanie: gdzie 
ksiądz? odpowiedziała, że wyje-

Z historii parafii 
Ze wspomnień mojej mamy 

Ks. Sylka w otoczeniu ministrantów 
przy drzwiach do zakrystii. 
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O biekty sakralne należące do pa-
rafii św. Marka usytuowane są w 

jednej z dzielnic bydgoskiego Fordo-
nu na Osiedlu Tatrzańskim.  
Parafia należy do Zgromadzenia Sa-
lezjańskiego. 
 Salezjanie przybyli do dzielnicy 
Bydgoszczy - Fordonu w roku 1990. 
Plac pod przyszły Ośrodek Salezjań-
ski został usytuowany pośród dwu 
małych wiosek i rozpoczynającego 
się placu budowy nowych osiedli 
mieszkaniowych. 
 Oto krótka historia tutejszego 
dzieła: 
Biskup Chełmiński Marian Przykucki 
25.04.1990 r. wydał Dekret ustano-
wienia parafii oraz poświęcił krzyż i 
plac pod przyszłe budowle. Parafia 
została powierzona Zgromadzeniu 
Salezjańskiemu Prowincji Św. Woj-
ciecha z siedzibą w Pile. 
 Pierwszym proboszczem zo-
stał ksiądz Wojciech Blicharz. Przeło-
żony Generalny Zgromadzenia Sale-
zjańskiego 18.09.1990 r. erygował 
Dom zakonny pod wezwaniem Św. 
Marka Ewangelisty. Dyrektorem całej 
Wspólnoty salezjańskiej został ksiądz 
Wojciech Blicharz. 
 Poświęcenie tymczasowej Ka-
plicy parafialnej dnia 25.04.1991 r. 
Parafianie angażowali się w budowę 
kościoła, powstały różne grupy i ze-
społy parafialne. 
 Dnia 16.04.1992 r. parafie for-
dońskie zostają odłączone od diece-
zji Chełmińskiej i dołączone do Archi-
diecezji Gnieźnieńskiej. W nowo zbu-
dowanym domu para f ia lnym 
1.09.1992 r. nastąpiło otwarcie Li-
ceum Ogólnokształcącego Towarzy-
stwa Salezjańskiego. 
 Pierwsza Wizytacja Pasterska 
Biskupa Pomocniczego Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej Bogdana Wojtusia 
miała miejsce dnia 24/25.04.1995 r. 
W roku 1995 zaczęto budowę kościo-
ła parafialnego, 6 maja 1995 r. Arcy-
biskup Henryk Muszyński - Ordyna-
riusz Diecezji Gnieźnieńskiej poświę-
cił i położył kamień węgielny w mu-
rach budowanego kościoła parafial-
nego. Kamień pochodzi z Bazyliki 
Patriarchalnej Św. Marka Ewangeli-
sty w Wenecji. 
 12.06.1995 r. nastąpiło po-
święcenie kamienia węgielnego w 
nowo budowanym gmachu Liceum 
Ogólnokształcącego Towarzystwa 
Salezjańskiego. Kamień pochodzi z 
domu rodzinnego Św. Jana Bosko 
koło Turynu, kiedyś Becchi, dziś Col-
le Don Bosco. 

 W parafii powstają i rosną w 
liczbę nowe grupy parafialne: Żywy 
Różaniec, Caritas, Legion Maryi, 
Schola liturgiczna, Odnowa w Du-
chu Świętym, Oaza Dzieci Bożych, 
Oaza Rodzin, Salezjańska Piel-
grzymka Ewangeliczna i Pustynia 
Miast. 1.09.1996 r. ma miejsce 
przeniesienie Liceum Ogólnokształ-
cącego T.S. do nowego gmachu 
oraz otwar-
cie Szkoły 
Podstawo-
wej T.S. w 
istniejącym 
domu para-
f i a l n y m . 
Szkoła Pod-
s t a w o w a 
przyjmuje w 
swoje progi 
c z ł o n k ó w 
Liturgicznej 
Służby Oł-
tarza i Sale-
z j a ń s k i e j 
Organizacji 
Sportowej (SALOS). 
 Uroczyste poświęcenie i od-
danie do użytku wiernych nowej 
kaplicy pod wezwaniem NMP 
Wspomożenia Wiernych przyległej 
do nowego kościoła parafialnego 
odbyło się dnia 26.08.1998 r. 
 Poświęcenie i otwarcie nowe-
go Oratorium w gmachu Liceum 
Ogólnokształcącego T. S nastąpiło 
30.10.1998 r. Tam przenosi się tak-
że LSO, SALOS, SCHOLA i inne 
grupy młodzieżowe skupiające się 
przy parafii. 
 Parafia liczy obecnie około 
12 tysięcy mieszkańców. 
 Parafia i cały Ośrodek Sale-
zjański, oprócz dzieci i młodzieży, 
skupia różne grupy wiernych i grupy 
młodzieżowe oraz laikat katolicki, 
gromadzi nauczycieli i wychowaw-
ców, a także przygotowuje personel 
zapewniający przyszły rozwój. 
Wśród wyżej wymienionych grup 
laikatu skupiającego się przy para-
fii, znajduje się także Stowarzysze-
nie Współpracowników Salezjań-
skich. 

Działalność Stowarzyszenia 
Współpracowników 

Salezjańskich 
Powstająca Parafia, budowa tym-
czasowej Kaplicy parafialnej oraz 
budowa budynku mieszkalnego i 
szkolnego, a potem Kościoła i gma-
chu Liceum, wzbudzały nie tylko 
zachwyt, ale zapał tutejszej ludno-

Kościoły naszego dekanatu 
 

Zarys historii parafii 
pod wezwaniem św. Marka 

ści. Nic też dziwnego, że znalazło się 
wiele osób chętnych, śpieszących z 
pomocą w różnych dziełach życia i 
działalności. Z początku nazywano 
ich Pomocnikami Salezjańskimi lub 
Salezjańskim Pomocnikami Kościoła. 
Obecnie noszą nazwę Stowarzysze-
nie Współpracowników Salezjań-
skich. 
 W miarę swoich możliwości 
pomagali oni w czynie społecznym 
przy budowie tymczasowej Kaplicy, 
domu mieszkalnego i szkolnego oraz 
gmachu Liceum Ogólnokształcącego, 
przy porządkowaniu terenu wokół 
budowy, sprzątali i dekorowali Kapli-
cę, prowadzili i nadal prowadzą Skle-

pik z pamiątkami, książkami religijny-
mi i prasą katolicką. Powołali do ży-
cia oddział Radia Maryja, rozprowa-
dzają gazetki tegoż Radia oraz przyj-
mują ofiary zwane Darem Serca dla 
Radia Maryja. Urządzają też Piel-
grzymki do sanktuariów maryjnych i 
innych miejsc pielgrzymkowych. 
Oprócz tego, zanim powstał Parafial-
ny Zespół Caritas, zajmowali się pra-
cą charytatywną w parafii, angażując 
się w różne zajęcia jak wydawanie 
składanej przez wiernych odzieży 
osobom potrzebującym, organizowa-
niem Gwiazdki dla dzieci uboższych, 
Opłatka dla osób starszych i samot-
nych, służyli i nadal służą pomocą w 
kuchni przy przyjmowaniu większej 
ilości gości z racji uroczystości para-
fialnych zajmują się paczkowaniem i 
roznoszeniem Opłatków wigilijnych, 
zbieraniem ofiar pieniężnych na cele 
dobroczynne oraz zamawianiem 
Mszy świętych w różnych intencjach, 
między innymi o liczne i dobre powo-
łania kapłańskie, zakonne i misyjne. 
 Oprócz wyżej wymienionych 
zajęć członkowie SWS czynnie 
uczestniczyli i nadal uczestniczą w 
życiu religijnym parafii. Spotykają się 
systematycznie i uczestniczą we 
wspólnej Mszy św. wieczornej z od-
powiednią konferencją, a po Mszy 
św. zbierają się w sali parafialnej, 
gdzie omawiane są sprawy bieżące z 
życia Kościoła, Zgromadzenia i Sto-
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warzyszenia oraz prowadzona jest 
formacja duchowa członków i kandy-
datów SWS. 
 Przed Mszą św. wieczorną w 
ciągu tygodnia członkowie SWS od-
mawiają Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego. Chętnie też uczestniczą w 
nabożeństwach maryjnych, a uroczy-
stości N.M.P. Wspomożenia Wier-
nych są dla nich wielkim przeżyciem. 
Ze skromnych składek członkowskich 
organizują też ofiary na budowę ko-
ścioła. 
W parafii istnieją różne grupy i zrze-
szenia, Żywy Różaniec, Odnowa w 
Duchu Świętym, a także Parafialny 
Zespół Caritas i Rada Parafialna. 
Pierwszych oficjalnych 14 członków 
w szeregi Salezjańskich Współpra-
cowników przyjęto w dniu 15 listopa-
da 1995 roku. Czynności tej dokonał 
ówczesny Ksiądz Inspektor Włady-
sław Kołyszko. Odtąd, podczas mie-
sięcznych Dni Skupienia, członkowie 
SWS, pod opieką Delegata Lokalne-
go, regularnie rozwijali i pogłębiali 
swoją formację duchową i salezjań-
ską. 
 Do corocznie praktykowanych 
zwyczajów należą spotkania opłatko-
we, czynny udział w nabożeństwie i 
uroczystościach maryjnych oraz w 
uroczystości Św. Jana Bosko. 

Od początku istnienia parafii do 
sierpnia 1998 roku, na życzenie 
księdza proboszcza i dyrektora na-
szego Ośrodka - księdza Wojciecha 
Blicharza, opiekę duchową nad 
SWS jako Delegat Lokalny sprawo-
wał ksiądz Stanisław Stachów, któ-
ry będąc wikariuszem przełożonego 
tutejszego Domu zakonnego, orga-
nizował i animował różne uroczy-
stości a zwłaszcza Miesięczne Dni 
Skupienia. 

Katarzyna Wiertlewska 
 

Święty Jan Bosko 
 

Święty Jan Bosko, Założyciel Zgroma-
dzenia Salezjańskiego i współzałoży-
ciel Zgromadzenia Córek Maryi Wspo-
możycielki , jest także założycielem 
Stowarzyszenia Współpracowników 
Salezjańskich (1876 r.), trzeciej gałęzi 
wielkiej Rodziny Salezjańskiej. Są to 
ludzie świeccy, którzy w duchu Księ-
dza Bosko służą kościołowi i wspierają 
na różne sposoby dzieła Zgromadzenia. 
Pierwszą i chyba największą Współpra-
cownicą księdza Bosko była Jego mat-
ka, zwana powszechnie Matusią Mał-
gorzatą. Z biegiem lat, jeszcze za życia 
Księdza Bosko, grono Współpracowni-
ków Salezjańskich rosło w liczbę i po-
większało się znacznie nie tylko w Ita-

lii, ale także 
w innych 
krajach, w 
tym również 
i w naszej 
o j czyźn ie . 
Ksiądz Bo-
sko nie był 
obcy pol-
skiej emi-
gracji. Zna-
no go także 
w kraju po-
przez wyda-
ne w języku 
p o l s k i m 
żywoty Świętego, jak również Żywoty 
pierwszej Współpracownicy - Sługi Bo-
żej Mamy Małgorzaty. Duża pomocą w 
organizowaniu Współpracowników na 
terenie Polski była korespondencja w 
Księdzem Bosko i Wiadomości Salezjań-
skie wydawane w Turynie od roku 1897 
w języku polskim. 
Z chwilą przybycia Salezjanów do Polski 
przy każdej placówce formował się 
Ośrodek Współpracowników Salezjań-
skich, którzy duchowo i materialnie 
wspomagali dzieło zapoczątkowane 
przez Św. Jana Bosko. Podobnie było w 
naszej parafii p.w. Świętego Marka 
Ewangelisty w Bydgoszczy - Fordonie. 

czasie rewizji zażądali wydania 
mebli, lecz mama stanowczo po-
wiedziała, że to są jej własne me-
ble zrobione przez jej ojca, który 
był stolarzem i zostały wypoży-
czone księdzu. Niemcy mebli nie 
zabrali, a wychodząc powiedzieli, 
że tu jeszcze wrócą. Wtedy mama 
nie wytrzymała i zapytała wprost: 
dlaczego giną niewinni ludzie? 
Niemiec odparł – a ilu Niemców 
zginęło! Mama na to, że Polacy 
tej wojny nie chcieli, że niepo-
trzebnie wasi i nasi giną. 
 Gdy nastały lepsze czasy, 
mama oddała księdzu Sylce 
wszystko to, co uratowała, a co 
należało do kościoła. Najważniej-
sze jednak, że ocalał ks. Sylka. 
 Chcę też dodać, że przez 
długie lata mama pomagała w ko-
ściele sprzątać, stroić ołtarze. Na-
leżała do III-go zakonu św. Fran-
ciszka. Do końca swoich dni nosi-
ła sznur i szkaplerz. Tak też zosta-
ła pochowana – z tym, co miała 
najcenniejsze. 
 

Urszula Osińska 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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Już jesteśmy w szkole 
P ierwszy dzwonek. Drogą do 

szkoły idzie Jacek z babcią. 
Wiele dzieci idzie przed nimi, a jesz-
cze więcej za nimi. W szkole babcia 
pokazuje Jackowi przymocowaną do 
drzwi tabliczkę z numerem jego kla-
sy. Prze drzwiami stoi pani i trzyma 
za rękę dziewczynkę z warkoczyka-
mi. - Auuu... - płacze dziewczynka. –
Chcę do maaamyyy... Beksa - myśli 
Jacek i puszcza babci rękaw. Zostań 
Z Bogiem Jacku - całuje go babcia 
we włosy i długo wyciera nos chus-
teczką, chociaż wcale nie ma kataru. 
– Z Panem Bogiem babciu! Tylko nie 
zapomnij przyjść po mnie. – Nie Jac-
ku nie zapomnę. I babcia odchodzi 
korytarzem... – Chodźmy – mówi 
pani. Kładzie jedną rękę na ramieniu 
pochlipującej dziewczynki, a drugą 
na ramieniu Jacka. Jacek stoi w pro-
gu klasy i nie wie, co robić. W klasie 
jest dużo dzieci. Wszystkie stoją, 
rozglądają się dokoła, patrzą na tabli-
cę, na ławki. Nie znają się wcale. I 
nagle zaczyna dzwonić dzwonek: 
srebrzyście wyśpiewuje piosenkę o 
tym, że się rozpoczął rok szkolny (M. 
Jaworczakowa). 
 Przyjąć głoszoną naukę. Apo-
stołowie spędzili trzy lata w towarzy-
stwie Pana Jezusa. Każdego dnia słu-
chali Jego nauk. Starali się zapamię-
tać wszystkie Jego słowa. Czasami 
trudno było przyjąć to, czego na-
uczał. Opowiadał o swoim Ojcu, któ-
ry tak umiłował świat, że dał ludziom 
swojego Jednorodzonego Syna, o 
Królestwie niebieskim, do którego 
może wejść każdy, kto chce i bardzo 
się stara, opowiadał również o tym, 
że największe jest przykazanie miło-
ści. 
 Naucza ł  w synagogach 
(żydowski kościół), nad jeziorem 
oraz na ulicach wiosek i miast. Mó-
wił w przypowieściach, a innym ra-

zem prostym, łatwym do zrozumie-
nia językiem. W całej tej wielkiej i 
ważnej sprawie chodziło oto, by 
słuchacze okazali gotowość przyję-
cia głodzonej nauki. 
 Na koniec Pan Jezus posłał 
apostołów do ludzi, którzy czekali 
na Jego słowo: „Idźcie więc i na-
uczajcie wszystkie narody”. A oni 
przyjęli głoszoną przez Niego na-
ukę i poszli na cały świat, do ludzi 
różnych narodowości. Nie zważając 
na trudności i ogromne zagrożenia, 
wszędzie tam, gdzie dotarli, głosili 
Dobrą Nowinę. (Ewangelię). 
 Skończyły się wakacje - czas 
zabaw i swobody, radości i odpo-
czynku, czas najprzyjemniejszych 
dni w roku. Pożegnałeś już lasy 
zielone, rzeki, łąki i nadmorski pia-
sek oraz górskie szlaki. Słońce już 
mniej gorące, wieje chłodniejszy 
wiatr. Znów trzeba będzie wstawać 
wcześnie rano, żeby nie spóźnić się 
do szkoły. Masz już książki i zeszy-
ty, które będą ci potrzebne w tym 
roku szkolnym. Twoi koledzy i ko-
leżanki są nie tylko opaleni, ale 
przede wszystkim doroślejsi. 
 Podziękuj Panu Bogu za 
szczęśliwe  wakacje. Podziękuj 
również za rozpoczynający się rok 
szkolny i katechetyczny. Postaraj 
się już od pierwszego dnia nauki 
tak pracować, byś umiał jak najle-
piej przyjąć każdą nową wiedzę. 
Byś umiał wzrastać w mądrości 
Bożej i łasce. Nie można tego roz-
poczynającego się roku zmarnować. 
Tak jak Pan Jezus posłał apostołów 
na świat, by głosili Jego naukę, tak 
do Ciebie posłany jest nauczyciel, 
któremu bardzo zależy, by to, czego 
się nauczysz w szkole, pomogło Ci 
jak najlepiej służyć ludziom. Każ-
dego dnia okazuj wdzięczność za 
zdobywaną wiedzę Panu Bogu i 

tym, którzy Cię uczą. 
 

Przypominam! 
 

Jak zwykle przypominam wam o co-
niedzielnej Mszy św. o godz. 11:00. 
Co miesiąc jak zwykle spowiedź. 
Bardzo proszę pilnować swoich dni. 
To nam wszystkim ułatwi sprawę. 
Msza św. pierwszopiątkowa w piątek 
o 17:00. Różaniec w październiku dla 
was w poniedziałek, wtorek i środę o 
17:00. 

 
Konkurs 

 

Proszę w opowiadaniu, maksymalnie 
2 kartki zeszytu, opisać jakieś cieka-
we wydarzenie z waszego pobytu na 
wakacjach. Najlepszą pracę wydamy 
w kolejnym numerze Głosu Świętego 
Mikołaja. Jak zwykle czekają na was 
nagrody. 
 

Konkurs na Dzień Papieski 
10 października 

 

Tak jak było w poprzednim roku za-
chęcam was do rysowania różnymi 
technikami Ojca Świętego w różnych 
sytuacjach Jego życia i papieskiego 
posługiwania. Akcja Katolicka także 
za najlepsze prace przygotowała na-
grody. 
Wszystkie prace proszę przynosić do 
mnie na Mszę św. o godzinie 11:00. 
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Od  początku swego pontyfikatu 
Jan Paweł II szczególną bli-

skością otacza młodych. W szeregu 
papieskich wypowiedzi przebija tro-
ska o młode pokolenie; o to, by mło-
dości nie zmarnować, by nadać jej 
odpowiedni kierunek i kształt. Trwa-
łym elementem pontyfikatu są spo-
tkania Jana Pawła II z młodzieżą ca-
łego świata. Zależy mu na nich 
szczególnie. Dlaczego? Być może, 
by młodzi doświadczyli obecności 
Kościoła w swoim życiu, być może, 
aby umieli dostrzec siebie nawzajem 
w rozmaitości kultur. Ale przede 
wszystkim - jak stwierdza sam Ojciec 
Święty - po to, aby mówić młodym o 
Chrystusie. O Chrystusie żyjącym. O 
Chrystusie, który jest kluczem do 
zrozumienia dziejów i tajemnicy czło-
wieka. 
W sierpniu 2005 Ojciec Święty zapra-
sza nas do Kolonii. Przez następne 
miesiące chcemy się do tego wyda-
rzenia przygotowywać i to beż wzglę-
du na to czy do Kolonii pojedziemy 
czy będziemy oglądać transmisję z 
tego wydarzenia w telewizji. 
Każde ze spotkań Jana Pawła II z 
młodymi miało swoją niepowtarzalną 
wymowę. Każde było wielkie co do 
liczb i co do treści. Każde kolejne 
dopisywało nowe karty „Ewangelii 
Młodych” oraz „odmładzało” oblicze 
Kościoła. Przyjrzyjmy się niektórym z 
nich i odkryjmy je z bliska raz jesz-
cze. 
 
B u e n o s  A i r e s  1 9 8 7 
- „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, 
jaką Bóg ma ku nam” (1J 4, 16) 
Pielgrzymka młodych przez ziemię 
dociera do Ameryki Łacińskiej. „W 
czasie wielkiego zamieszania w świe-
cie zaprowadziłeś nas do Buenos 
Aires. Pozwoliłeś nam spotkać się z 
wieloma młodymi ludźmi Ameryki 
Łacińskiej. Tam wzbudziłeś w nas 
nadzieję wyzwolenia z niesprawiedli-
wości społecznej, a jeszcze bardziej 
ze zła ukrytego głęboko w zranionym 
przez grzech sercu. Tam naprawdę 
poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, 
jaką Bóg ma ku nam”. Nie ma nic 
poza Chrystusem - mówił młodym 
Jan Paweł II. Nie lękaj się, uwierz tej 
miłości, która przemawia z krzyża, 
która przyszła dla samego człowieka. 
„Uwierzyliśmy tej miłości...”. Nie lękaj 
się. Zaufaj - prosi młodych Ojciec 
Święty. 

Santiago de Compostela 1989 
 - „Ja jestem Drogą, Prawdą i Ży-
ciem” (J 14, 6) 
Był to rok przemian społecznych. 
Szczególnie dla naszej ojczyzny. 
Upadek wielkich ideologii, trudne 
poszukiwanie tożsamości, pogubie-
nie się w prawdach najbardziej pod-
stawowych. I Jan Paweł II mówi do 
młodzieży: „Pamiętaj: Bóg jest Dro-
gą, Prawdą i Życiem. Bez tego nie 
uda się zbudować chrześcijańskie-
go życia”. Dlatego też miejscem 
spotkania nie jest już słynne i wiel-
kie miasto. Nie Rzym czy Buenos 
Aires, ale miejsce, które od wieków 
było świadkiem przybywających 
pielgrzymów. „W Santiago uczyłeś 
nas stawać się pielgrzymami. Z 
młodymi Hiszpanii podjęliśmy szlak 
wiary pokoleń, które były przed na-
mi. Nauczyłeś nas wędrować ku 
Jezusowi, który jest Drogą, Prawdą 
i Życiem, i rozważać ze św. Jaku-
bem Apostołem stare chrześcijań-
skie korzenie Europy”. 
 
C z ę s t o c h o w a  1 9 9 1  
- „Otrzymaliśmy Ducha przybrania 
za synów” (Rz 8, 15) 
W Częstochowie Papież przekazuje 
młodym orędzie Chrystusa, w któ-
rym nie ma miejsca na podziały. 
Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. 
Wszyscy jesteśmy braćmi. Młodzi 
Wschodu i Zachodu. Nie ma barier 
między ludźmi. Łączy nas synow-
ska przynależność do tego samego 
Ojca. „Nie tak wiele wcześniej do-
świadczyliśmy upadku muru berliń-
skiego. Zaprosiłeś nas więc na dro-
gi twojej młodości, abyśmy mogli 
uczestniczyć w bólach i radościach 
twojej Ojczyzny. Po raz pierwszy 
spotkaliśmy tam młodych ze 
Wschodu. Także oni po raz pierw-
szy mogli spotkać się z nami. Nie 
zapomnimy nigdy oblicza Czarnej 
Madonny i śpiewu „Abba Ojcze”. 
 
P a r y ż  1 9 9 7  
- „Nauczycielu, gdzie mieszkasz? 
Chodźcie, a zobaczycie” (J 1, 38-
39) 
Spotkanie, które odbyło się w Pary-
żu pokazało i potwierdziło najpierw, 
że Jan Paweł II, przez 19 lat posługi 
na Stolicy Piotrowej, wychował i 
przygotował do życia  młode poko-
lenie. Pokolenie, które postrzega w 
nim Ojca. Pokolenie, które nie tylko 
nie kontestuje, ale i ceni sobie jego 
nauczanie. Nikt nie może odmówić 

polskiemu Papieżowi, że nie jest on 
Autorytetem i Przewodnikiem dla mi-
lionowych rzesz młodych ludzi końca 
XX wieku. W Paryżu otrzymaliśmy 
jeszcze jedną lekcję, że Człowiek, 
który zawierzył Chrystusowi i Jego 
Matce, zdolny jest nieść Prawdę ca-
łemu światu. „XII Światowy Dzień 
Młodzieży zgromadził młodzież z 
około 160 krajów ze wszystkich czę-
ści świata, i to w liczbie przewyższa-
jącej wszelkie przewidywania”. Czy 
potrafimy jednak właściwie wykorzy-
stać jego obecność? 
 
R z y m  2 0 0 0  
- „A Słowo ciałem się stało i zamiesz-
kało między nami” (J 1, 14) 
Na Wielki Jubileusz Roku 2000. Jan 
Paweł II już zaprosił wszystkich mło-
dych na ten czas do Rzymu. Jego 
pielgrzymka nigdy się nie kończy, nie 
kończy się także Święto Młodych. 
Wielki Jubileusz Młodych pokazał że 
Kościół  z ogromną siłą wchodzi  III 
tysiąclecie. 
 
T o r o n t o  2 0 0 2  
- Wy jesteście solą ziemi, wy jeste-
ście światłem świata. 
To był czas powrotu do początku, do 
refleksji nad swoimi korzeniami, które 
sięgają chrzcielnicy naszych parafial-
nych kościołów, czas stawiania waż-
nych pytań o cel naszej wędrówki. 
Bogactwo treści ŚDM sprawia, że z 
jeszcze większym pragnieniem ocze-
kujemy na spotkanie w Kolonii. 
 
Wszystkich tych, którzy pragną tam 
pielgrzymować czy tylko duchowo 
czy też fizycznie zapraszam na co 
tygodniowe spotkania w naszej para-
fii. Spotykamy się w każdy piątek na 
Eucharystii o 18:30 a po niej jest 
czas na wspólne dzielenie się Sło-
wem w naszej salce w Domu Kate-
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K iedy piszę ten tekst w Polsce 
kończą się wakacje, ufam, że 

był to dobry czas dla wszystkich, że 
udało się odpocząć i nabrać nowych 
sił. W Afryce w tym czasie nie było 
wakacji, gdyż właśnie teraz trwa tu-
tejsza zima, choć jest ona bardzo róż-
na od tej, którą mamy w Polsce. Co 
prawda jest trochę chłodniej, a w no-
cy  można  nawe t  zmarznąć 
(temperatura spada do 2 stopni), to 
temperatura w ciągu dnia przypomi-
na nasze lato, zazwyczaj w ciągu 
dnia jest około 20-30 stopni. Ale te-
raz zaczyna się już robić coraz cieplej 
i noce są już coraz bardziej gorące. 
Od końca marca nie mieliśmy desz-
czu, bo właśnie trwa pora sucha, ale 
już w październiku można spodzie-
wać się pierwszych deszczy i będzie 
bardzo gorąco. 
Minęło sześć miesięcy od mojego 
przyjazdu do Afryki, czas tutaj płynie 
trochę inaczej jak w Europie, ludzie 
sprawiają wrażenie jakby się nie 
śpieszyli, na wszystko wydaje się być 
więcej czasu. Czasami może wyda-

wać się to męczące i trzeba się do tej 
rzeczywistości przyzwyczaić, ale i 
pomimo tego czas płynie szybko i nie 
wiem, kiedy te sześć miesięcy przele-
ciało. Po dwóch miesiącach pobytu 
na misji pozostałem sam, ponieważ 
ks. Grzegorz Zbroszczyk pochodzący 
z diecezji radomskiej, pojechał do 
Polski na wakacje, tak więc przez 
cztery miesiące byłem sam, nie był to 
czas łatwy, ponieważ praca w Afryce 
trochę się różni od posługi duszpa-
sterskiej w Polsce, tutaj ksiądz musi 
być bardziej ojcem niż w Polsce, kie-

dy ludzie przychodzą i mówią fa-
ther, to faktycznie przychodzą jak 
do ojca ze wszelkimi problemami, 
od pomocy finansowej w zakupie 
leków czy innych potrzebnych rze-
czy poczynając, po pomoc w zorga-
nizowaniu pogrzebu (dla przykładu 
przychodzą prosić o deski na zro-
bienie trumny, czy też o przewie-
zienie zwłok z przychodni, która 
niestety bardzo często jest umieral-
nią, do domu oddalonego kilkadzie-
siąt kilometrów). Dla mnie ciągle 
problemem jest tutejszy język lo-
kalny, na misji gdzie pracuję ludzie 
w większości pochodzą z plemienia 
Bemba i mówią w tym języku, choć 
zdarza się też Losi, Nangia, Tonga. 
Teraz po powrocie ks. Grzegorza 
wybieram się na trzy miesięczny 
kur języka Bemba, tak więc mam 
nadzieję, że w niedalekiej przyszło-
ści będzie mi łatwiej porozumieć 
się z ludźmi, teraz używam angiel-
skiego, ale nie wszyscy mówią po 
angielsku. 
Oprócz tych wielu obiektywnych 

trudności w tutejszych 
warunkach, można też 
cieszyć się wieloma rado-
ściami. Kiedy przyjeżdża 
się do outstations to lu-
dzie są bardzo szczęśliwi, 
bo często czekali na mszę 
św. kilka miesięcy, a cza-
sami nawet półmroku, 
gdyż w porze deszczowej 
dojazd do wielu miejsc 
jest niemożliwy. To nie 
znaczy, że w tym czasie 
się nie gromadzili na mo-
dlitwie w kościele. W 

naszej misji mamy 34 kaplice, naj-
dalsza jest oddalona około 100 km 
od misji i nie jest fizycznie możliwe 
odwiedzić wszystkie kaplice czę-
ściej niż raz na trzy miesiące, ale 
każdej niedzieli ludzie spotykają się 
na nabożeństwie, któremu przewod-
niczy prayleader. Czasami trzeba 
tych ludzi podziwiać, że przycho-
dzą każdej niedzieli po kilka a na-
wet kilkanaście kilometrów do ka-
plicy wiedząc, że nie będzie mszy 
świętej, tylko zwykła modlitwa. 
Zastanawiam się jak by to wygląda-

Ks. Wojciech pisze 
i telefonuje z Zambii 

ło w Polsce, czy też ludzie przycho-
dzili by w takiej sytuacji do kościoła? 
Bardzo często świątynia w Polsce 
jest blisko i msza św. jest każdego 
dnia a wielu chrześcijan o niej nie 
pamięta. Kiedy ksiądz przyjeżdża do 
kaplicy wówczas załatwia się wszel-
kie sprawy odnośnie przygotowania 
do sakramentów, błogosławieństwa 
m a ł ż e ń s t w  
i  u d z i e l a n i a 
chrztów, bierzmo-
wania oraz zała-
twia się wszystkie 
sprawy związane 
z życiem danej 
wspólnoty. Księ-
dzu towarzyszy 
zazwyczaj kate-
chis ta ,  k tóry  
w tym pomaga. 
Tutejsi chrześcijanie są bardzo ak-
tywni, prawie każdy należy do jakiejś 
grupy religijnej (Legion Maryi, III 
Zakon św. Franciszka, Grupa mło-
dzieżowa, Akcja katolicka, Grupa 
Nazaret i wiele innych). Wydaje się, 
że są oni bardziej aktywni niż chrze-
ścijanie w Polsce, starają się tworzyć 
Kościół bardzo żywy, sami w nim 
uczestniczą bardzo czynnie, poza tym 
w każdej parafii istnieją tzw. Small 
Christian Community, są to małe 
wspólnoty chrześcijańskie uczestni-
czące w życiu parafii i tę parafię du-
chowo ożywiające. 
Tak wygląda pokrótce życie w coraz 
bardziej gorącej Afryce, nie jest to 
coś bardzo egzotycznego, ale po pro-
stu praca duszpasterska, z ludźmi, 
którzy coraz bardziej chcą poznać 
Ewangelię i Pana Jezusa i żyć we-
dług Jego nauki, choć trzeba przy-
znać, że jest to trochę inna praca 
duszpasterska i też prowadzona w 
innych warunkach. 
Ostatnio mieliśmy tutaj w Zambii 
gości z Polski, odwiedził nas ks. bp 
Józef Szamocki z Diecezji Toruń-
skiej z ks. Stanisławem Majewskim. 
Ks. Biskup jest członkiem Komisji 
Misyjnej Episkopatu Polski, a wcze-
śniej w latach 80-tych pracował przez 
ponad 5 lat na misjach właśnie w 
Zambii. 
Pozdrawiam Wszystkich bardzo ser-
decznie i życzę wszystkim dzieciom i 
młodzieży owocnego początku No-
wego Roku szkolnego. Pamiętając w 
modlitwie proszę również o modli-
twą w intencji całej misji Kościoła. 
Z Panem Bogiem. 
 

Ks. Wojciech Ciesielski 
Mukonchi, Zambia 
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N iedawno mieliśmy Święto Matki 
Boskiej Częstochowskiej, a już 

zbliża się październik - miesiąc  
„różańcowy”. Wiadomo, że stolicą 
polskiego katolicyzmu jest Często-
chowa, a na miej króluje niepodziel-
nie i to od ponad sześciuset lat Matka 
Boska Królowa Polski. W naszym 
parafialnym pisemku chcemy przy-
bliżyć czytelnikom dzieje obrazu M. 
B. który jest największym skarbem 
Jasnej Góry. To dzięki niemu Jasna 
Góra stała się największym sanktu-
arium maryjnym w kraju. W Polsce 
wiele zbudowano, jak nigdzie na 
świecie, budowli, obiektów, ba pra-
wie miasteczek służących kultowi 
maryjnemu ale mimo niezaprzeczal-
nych inwestycji twórczych, gigan-
tycznych rozmiarów oraz nagroma-
dzeniu sztuki prawdziwej i quasi 
prawdziwej Jasna Góra z jej obrazem 
była, jest i będzie, największą święto-
ścią Polaków. 
 Jasnogórski obraz od samego 
początku zasłynął cudami, do niego 
zawsze ciągnęły tłumy pątników z 
całego kraju i Europy. Potwierdze-
niem łask. jest dynamiczny rozwój 
sanktuarium i nie bez wpływu na 
Częstochowę. Trzeba podkreślić, że 
na Jasnej Górze nigdy nie odnotowa-
no żadnych objawień maryjnych (co 
innego legenda) jak to miało miejsce 
w największych sanktuariach w Eu-
ropie (np. Fatima, Lourde). Magne-
sem przyciągającym wiernych jest 
wizerunek Matki Bożej. 
 Obraz jest namalowany na 
drewnie (122,2x82,3x3,5 cm), Mary-
ja jest frontem zwrócona do wier-
nych, twarz Dzieciątka oscyluje do 
patrzącego, choć nie zatrzymuje na 
nim wzroku. Obie twarze łączy wy-
raz zamyślenia, pewny j nieobecności 
i powagi. Prawy policzek Matki Bo-
żej znaczą dwie równoległe rysy, 
przecięte trzecią na linii nosa. Na 
szyi występuje sześć cięć, z których 
dwa są wyraźniejsze od pozostałych. 
Jezus spoczywa na lewym ramieniu 
Maryi, odziany w sukienkę koloru 
karminowego. W lewej ręce trzyma 
książkę, prawą zaś unosi w geście 
nauczyciela, władcy czy błogosła-
wieństwa. Maryja nosi suknię grana-
towo-niebieską i tegoż koloru 
płaszcz. Suknię i płaszcz zdobią zło-

ciste lilie, nad czołem Dziewicy 
namalowano sześcioramienną 
gwiazdę. Tło obrazu jest niebiesko-
zielone. Dominującym elementem 
ikony są złote nimby wokół głów 
postaci. zlewające się w jedną kom-
pozycję. 
 Legenda (tylko legenda) 
przypisuje autorstwo obrazu św. 
Łukaszowi Ewangieliście, który 
namalować go miał na deskach sto-
łu, przy którym posilać się miała 
św. Rodzina. Nie ustalono dotąd 
dokładnej daty powstania obrazu. 
Ostatnie badania wskazują ją na 
trzynasty, bądź czternasty wiek ma-
lowidła (nie obrazu). Naprawa ob-
razu miała miejsce później. Obraz 
Matki Boskiej ma cechy ikony, 
choć ją nie jest. Twarz Matki Bo-
skiej ma kolor brązu (miodu) - tak 
malowano ikony. Twarz jest ciem-
na, bo pokrywają ją warstwy wer-
niksu (pokost spreparowany dla 
zabezpieczenia i utrwaleń obrazu). 
 Bardzo trudno jest w krótkim 
przekazie opisać historię obrazu, 
Jest ona opleciona legendą, przepla-
ta się historia, przekaz a także ustny 
wyakcentowany przez ogromny 
kult oraz badania naukowe. W su-
mie są dwie wersje, które nie zaw-
sze się wykluczają 
 Z badań historyków i history-
ków sztuki XX w. wynika, że obraz 
został wykonany na początku XIV 
w. we Włoszech przez malarza 
wzorującego się na ikonie bizantyj-
skiej. Do Polski przywiozła go kró-
lowa Jadwiga w 1384 r. i przekaza-
ła OO. Paulinom - niewykluczone 
że przez Władysława Opolczyka. 
W Wielkanoc 1430 roku podczas 
napadu na klasztor obraz został 
odarty ze złota, pereł i wotów oraz 
uszkodzony. Zrobili to, nie husyci 
jak chce legenda, a polscy katolicy i 
nie dla celów kultowych, a dla ra-
bunku. Byli to polscy szlachcice, 
którzy dobrali sobie kamratów z 
Czech i Moraw. Widoczne na nim 
rysy powstały nie w wyniku ude-
rzeń szablami (legenda nowi także, 
że od strzały tatarskiej w Bełzu - 
obraz nigdy w Bełzu nie był), ale 
przez pociągnięcie pędzlem przez 
malarza, który uczynił to by 
upodobnić go do obrazu na którym 

się wzorował. Grunt ani deska nie 
wykazują śladów cięcia czy przebi-
cia. W Krakowie uzupełniono 
srebrne blachy. 
 Historia obrazu wciąż nie jest 
w pełni poznana - właściwie można 
mówić o dwóch wizerunkach Matki 
Boskiej, które w odstępie 100 lat na-
malowano na trzech deskach lipo-
wych. Po badaniu rentgenowskie 
okazało się że pod obrazem, który 
znamy zachował się niewidoczny 
wcześniej obraz, tenże powstał 
gdzieś na Bałkanach w XIII w. Deko-
rował on w jakimś kościele wschod-
nim tzw. ikonostas. musiało tam 
dojść jakieś tragiczne wydarzenie -
deski zostały rozłamane, ucierpiał też 
wizerunek. Obraz musiano uważać za 
cenny skoro postanowiono go odno-
wić. Po naprawie nie wrócił już na 
swoje miejsce (dlaczego?), a trafił na 
dwór Ludwika Węgierskiego (ojca 
Jadwigi). Czy tu na starym namalo-
wano nowy obraz, który dziś ogląda-
my? Jego autorem usiał być malarz 
włoski, bo są ślady szkoły włoskiej 
XIV w. Jak trafił na Jasną Górę już 
wiemy. Że został napadnięty też już 
było - rozłamane deski, skradzione 
srebra. Naprawy dokonano na dwo-
rze Króla W. Jagiełły męża Jadwigi i 
zwrócono OO. Paulinom. 
 Tak oto legenda splata się z 
fragmentarycznie poznaną historią. 
Pewne jest jedno - obraz stanowi 
Świętość dla Polaków i to bez wzglę-
du na tzw. czasy, politykę, zakusy 
władców bądź zmienne i nie stałe 
doktryny. 

J.I. 

Historia 
Obraz Matki Boskiej 

Częstochowskiej 
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Ś W I Ę T E G O 

I N F O R M A C J E    P A R A F I A L N E 

SPRAWY DUSZPASTERSKIE 
 
1. W miesiącu październiku różaniec: 

• dla dzieci w poniedziałki, wtorki i środy o godz. 17:00, 
• dla młodzieży w piątek o godz. 19:00, 
• dla starszych codziennie po Mszy św. o godz. 18:30. 

2. Spowiedź dzieci z okazji pierwszego piątku miesiąca o 
godz. 15.45: 
• klasy III w środę – 29 września, 
• klasy IV, V w czwartek – 30 września, 
• klasy VI i I gimnazjum w piątek – 1 października. 
• Komunię św. przyjmujemy w pierwszy piątek – 1 paź-

dziernika - na Mszy św. o godz. 17:00. 
3. W pierwszy piątek października o godz. 19:00 Msza św. dla 

Oazy Rodzin i KSM-u. 
4. W ramach przygotowania do bierzmowania zapraszamy: 

a) Młodzież z Gimnazjum nr 3 i pozostałych na spowiedź o 
godz. 17:30 i na Mszę św. z nauką o godz. 18:30 
• w poniedziałek – 27 września - klasy II, 
• we wtorek – 28 września - klasy III. 
b) młodzież z Gimnazjum nr 1 na spowiedź o godz. 17:30 i 
na Mszę św. z nauką o godz. 18.30: 
• w czwartek – 30 września - klasy III, 
• w piątek – 1 października - klasy II. 

5. W pierwszą sobotę miesiąca – 2 października po rannej 
Mszy św. odwiedzamy chorych. 

6. W sobotę – 2 października w naszym kościele na Mszy św. 
o godz. 18.30 ks. infułat Jerzy Buxakowski będzie obcho-
dził 55 rocznicę kapłaństwa. Kazanie wygłosi ks. infułat 
Stanisław Grunt. Msze św. będą koncelebrować także ka-
płani pochodzący z naszej parafii. 

7. 2 października przypada także 65 rocznica rozstrzelania 
przed kościołem męczenników fordońskich. Za ich dusze 
będziemy modlili się także w czasie Mszy św. jubileuszo-
wej. 

8. W niedzielę – 3 października na Mszy św. o godz. 11.00 
poświęcenie różańców dzieci, które w przyszłym roku będą 
przyjęte do I-szej Komunii św. 

9. Nabożeństwo Fatimskie, ostatnie w tym roku, w środę 13 
października o godz. 20.00. Prosimy o przyniesienie świec i 
o liczny udział. 

10. Chrzest w niedzielę - 17 października na Mszy św. o godz. 
12:30. Pouczenie dla rodziców i chrzestnych w sobotę poi 
wieczornej Mszy św. 

11. W sobotę – 16 października o godz. 18:30 Msza święta i 
Apel Jasnogórski w intencji Ojczyzny i Ojca Świętego. Po 
Mszy św. spotkanie Akcji Katolickiej w domu katechetycz-
nym. Zapraszamy także parafian, którzy chcieliby swój czas 
poświęcić w służbie bliźniego. 

12. Spotkanie z rodzicami dzieci klas II odbędzie się: 
• 16 października – w sobotę po Mszy św. wieczornej dla 

rodziców dzieci uczęszczających do szkoły nr 4, 
• 17 października – w niedzielę po Mszy św. o g. 12:30 dla 

rodziców dzieci uczęszczających do szkoły nr 27 i 65 
oraz pozostałych. 

 
SPRAWY MATERIALNE 

 
1. Do puszek zebrano w sierpniu 1.470 zł, a we wrześniu 

2.037 zł. Za złożone ofiary na prace remontowo – konser-
watorskie ks. proboszcz składa serdeczne Bóg zapłać. 

2. Zostały odnowione w Zespole Szkół Drzewnych ławeczki 

bez oparć (zostały oczyszczone i otrzymały kolorystkę no-
wych ławek). 

3. Zostało położonych 81 m2 płytek granitowych na posadzkę 
w kościele oraz został odnowiony konfesjonał i ambona 
(zostały oczyszczone, specjalnymi środkami zakonserwo-
wane oraz otrzymały złocenia). Koszt całości wyniósł  
35.650 zł. 

 
Odeszli do wieczności 

 

Teresa Józefowicz, lat 54 z ul. Filomatów, 
Stanisław Czajkowski, lat 68 z ul. Fordońskiej, 
Artur Kowalski, lat 24 z ul. Sielskiej, 
Genowefa Wilk, lat 77 z ul. Bydgoskiej, 
Anna Budzyńska, lat 59 z ul. Taczaka, 
Jerzy Wojtkowiak, lat 64 z ul. Fordońskiej, 
Eugeniusz Kropiwnicki, lat 66 z ul. Piekary, 
Mieczysław Roszkowski, lat 66 z ul. Sielskiej, 
Władysław Zasada, lat 78 z ul. Fordońskiej, 
Waleria Wiśniewski, lat 85 z ul. Azbestowej. 
 

Zostali ochrzczeni 
 

Zofia Stasiewicz, ur. 02.06.2004 r. 
Krystian Kownacki, 12.03.2004 r. 
Piotr Siewaszko, ur. 12.07.2004 r. 
Piotr  Ginko, ur. 07.07.2004 r. 
Natalia Damian, ur. 21.07.2004 r. 
Zuzanna Zużyło, ur. 09.07.2004 r. 
Jakub Zużyło, ur. 09.07.2004 r. 
Wiktoria Jaranowska, ur. 08.07.2004 r. 
Daniel Tyckun, ur. 23.04.2004 r. 
Kacper Makowski, ur. 15.06.2004 r. 
Natalia Chrobak, ur. 29.07.2004 r. 
Przemysław Motyliński, ur. 27.07.2004 r. 
Dawid Wiśniewski, ur. 14.07.2004 r. 
Maria Kowecka, ur. 02.07.2004 r. 
Kacper Kamieński, ur. 02.04.2004 r. 
Alicja Wojak, ur. 09.06.2004 r. 
Tomasz Król. Ur. 11.06.2004 r. 
Klara Kołodziej, ur. 10.07.2004 r. 
Sara Szamańska, ur. 03.08.2004 r. 
 

Zawarli sakramentalny związek małżeński 
 

Bartłomiej Zajda i Ilona Kiciska 
Przemysław Zieliński i Dorota Kobusińska 
Rafał Grzybowisk i Agata Przesławska 
Artur Nowicki i Żaneta Urbańska 
Łukasz Szczepanem i Justyna Karczmarek 
Paweł Waliszewski i Joanna Rychlicka 
Zenon Wiśniewski i Agnieszka Kołpacka 
Adam Machnik i Katarzyna Czarniak 
Artur Makowski i Żaneta Myślicka 
Mirosław Zaniewski i Justyna Szramkowska 
Maciej Pawlak i Katarzyna Powalisz 
Maciej Truskawka i Magdalena Skurzyńska 
Andrzej Sadowisk i Anna Deczyńska 
Jacek Mielcarz i Sylwia Kawałkowska 
Grzegorz Piętko i Sylwia Baronowska 
Krzysztof Siewruk i Justyna Winiarska 
Adam Florek i Wioleta Waszak 
Maciej Prywińskio i Dorota Skowrońska 
Sebastian Król i Edyta Wilczewska 
Tomasz Byczek i Magda Weyna 
Maciej Klunek i Magdalena Szafrańska 
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HISTORIA REMONTÓW 

Remont cokołów. 
Obłożone zostały płytkami z granitu. 

Wykładanie posadzki płytkami granitowymi. 
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Remont ambony. 


