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TWÓRCZY ADWENT 

W ypada on w końcówce roku kalendarzo-
wego. Nie jest witany zabawami, ognia-

mi sztucznymi i dźwiękiem fanfar. Zaczyna się 
dniami ciszy i skupienia, wezwaniem do odwró-
cenia się od zła, apelem o wzrost wzajemnego 
szacunku i życzliwości. 
 Wszystko po to, by przygotować „w ser-
cu” człowieka, czyli w centrum poznania i wol-
nych decyzji, miejsca dla Boga, ponieważ przy-
chodzi. Rok kościelny rozpoczyna się od przy-
gotowań na Jego przyjęcie. 
 Adwent zachęca zatem do znalezienia w 
ciągu dnia kilku chwil, by uspokoić skołatane 
serce wypowiadając np. słowa psalmu 139:  
„Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył; 
godne podziwu są Twoje dzieła i duszę moją 
znasz do głębi”. 
 Materialnej zguby szukamy na zewnątrz 
siebie. Natomiast w głębi serca rozglądamy się 
za niespełnionymi jeszcze tęsknotami. Adwent 
zachęca do ich urzeczywistnienia: być bardziej 
cierpliwym i tolerancyjnym dla innych, pomy-
śleć o nich życzliwie, uregulować konflikty. 

Zegary Kościoła idą inaczej 
niż zegary świata. 
Przypomina o tym 

czas adwentu 
rozpoczynający 

nowy Rok Kościelny. 
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Niepokalane Poczęcie 
Najświętszej Maryi Panny 

8 grudnia 
 8 grudnia przypadła uroczy-
stość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Marii Panny. To je-
den z ważniejszych dni w czasie 
adwentu. Prawda o Niepokalanym 
Poczęciu mówi, że Maryja została 
poczęta bez grzechu pierworodne-
go ze względu na przyszłe zasługi 
bycia matką Syna Bożego.  
 Dogmat o Niepokalanym 
Poczęciu Najświętszej Maryi Pan-
ny został ogłoszony przez papieża 
Piusa IX 8 grudnia 1854 roku, ale 
powszechna wiara chrześcijan by-
ła znacznie starsza, o czym świad-
czy fakt, że święto to obchodzono 
już w VII w. na Wschodzie i w 
VIII w. na Zachodzie. 
 W czasie objawień w Lour-
des w 1858 r. Maryja potwierdziła 

ogłoszony zaledwie cztery lata 
wcześniej dogmat. Bernardecie 
Soubirous przedstawiła się mó-
wiąc: „Jestem Niepokalane Po-
częcie”. 
 8 grudnia br. mija 150 
rocznica ogłoszenia dogmatu o 
Niepokalanym Poczęciu Naj-
świętszej Maryi Panny. Nowo-
utworzona Diecezja Bydgoska, 
decyzją papieża Jana Pawła II, 
została oddana pod szczególną 
opiekę Matki Bożej Pięknej Mi-
łości. 
 Z okazji tego święta Bi-
skup Ordynariusz Jan Tyrawa 
zaprasza na wspólne dziękczy-
nienie. 

X.R.B. 

Słowo Biskupa Diecezji Bydgoskiej 
 Umiłowana w Panu Rodzino Diecezjalna. 
 

 8 grudnia mija 150 rocznica ogłoszenia przez bł. Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi 
Panny. Nowoutworzona Diecezja Bydgoska, decyzją papieża Jana Pawła II została oddana pod szczególną opiekę Matki 
Bożej Pięknej Miłości. Stąd niech ten dzień w życiu naszych wspólnot parafialnych będzie przeżyty szczególnie uroczy-
ście. 
 W wymiarze diecezjalnym obchód ten będzie miał miejsce w Katedrze, gdzie wraz z Księżmi Dziekanami będę 
przewodniczył uroczystej Mszy św. o godz. 18:00. Naszą wspólną modlitwę poprzedzi o godz. 17:15 wykład o Niepoka-
lanym Poczęciu NMP pani dr Elżbiety Adamiak, adiunkta Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu. 
 Na tę wspólną modlitwę przed obliczem Matki Bożej Pięknej Miłości, Patronki naszej Diecezji serdecznie Was 
wszystkich zapraszam. 

+ Biskup Jan Tyrawa 
Ordynariusz 

Diecezji Bydgoskiej Patroni Diecezji Bydgoskiej 
F undator fary, Jan Kościelecki, 

wojewoda inowrocławski, staro-
sta bydgoski i malborski, umieścił w 
ołtarzu głównym jako wotum za 
zakończoną wojnę trzynastoletnią, 
podczas której Bydgoszcz była 
kwaterą główną Kazimierza Jagiel-
lończyka, obraz Matki Bożej, zwa-
ny „Beatissimae Mariae Virginis”. 
Obraz przedstawia Najświętszą 
Maryję Pannę w pozycji stojącej, 
lewą ręką podtrzymuje Ona Dzie-
ciątko Jezus, w prawej zaś dłoni 
nieco wzniesionej ukazuje rozwinię-
tą pąsową różę. U stóp Madonny 
leży sierp księżyca rogami skiero-
wany ku górze, z lewej strony obra-
zu tuż przy postaci Matki Bożej 

znajduje się mała, klucząca po-
stać mężczyzny w renesansowym 
płaszczu czerwonego koloru, z 
modlitewnie złożonymi rękami 
zwracającego się ku Madonnie. 
Wokół klęczącej postaci wije się 
banderola z napisem gotyckimi 
minuskułami: Mater Dei memento 
mei. Nad głową Matki Bożej dwaj 
aniołowie oburącz unoszą koronę. 
Całe tło obrazu jest złocone mo-
delowanym ornamentem roślin-
nym Postać Matki Bożej okala 
mandorla z falistych płomieni. W 
tym obrazie pisze - dając jego 
artystyczną ocenę - wybitny 
znawca sztuki prof. Tadeusz Do-
browolski, że, „jest to najpięk-

niejsza ze wszystkich znanych 
polskich podobizn Dziewicy”. 

B ł. Michał Kozal, biskup, mę-
czennik (1893-1943). Urodził 

się w 1893 roku w rodzinie chłop-
skiej, w Nowym Folwarku pod Kro-
toszynem. Wyświęcony na kapłana 
(1918), pracował jako wikariusz, 
katecheta w Bydgoszczy, ojciec 
duchowny, a następnie rektor semi-
narium duchownego w Gnieźnie. 
12 czerwca 1939 roku mianowany 
biskupem pomocniczym we Wło-
cławku. 7 listopada tegoż roku wraz 
z duchowieństwem został areszto-
wany przez Niemców i osadzony w 
więzieniu włocławskim. Następnie 
internowany w Lądzie nad Wartą. 
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Od początku listopada praktykę w 
naszej parafii odbywa ks. diakon 
Michał Pingot. Jest studentem 6 ro-
ku Seminarium Duchownego w Byd-
goszczy, pochodzi z parafii pod we-
zwaniem św. Łukasza W Bydgosz-
czy. 
W tym miesiącu rozpoczął Ksiądz 
praktykę w naszej parafii. Proszę po-
wiedzieć, na czym polega taka prakty-
ka? 
Ks. M.P - Ta praktyka to nowość 
wprowadzona na terenie diecezji byd-
goskiej przez ks. Wojciecha Szukal-
skiego, rektora naszego seminarium. W 
diecezji gnieźnieńskiej i tamtejszym 
seminarium takich praktyk nie było. Jej 
celem jest zapoznanie księży diakonów 
z życiem parafii, z obowiązkami, jakie 
na nich czekają w przyszłości. Waż-
nym elementem jest tutaj poznanie 
pracy w biurze parafialnym oraz specy-
fiki pracy z młodzieżą i dziećmi. 
Proszę powiedzieć, kiedy pojawiła się 
myśl o tym, aby zostać księdzem? 
Ks. M.P. - Każde powołanie jest inne. 
Ja nigdy wcześniej o nim nie myśla-
łem, nie byłem nawet nigdy ministran-
tem. Decyzję o wstąpieniu do semina-
rium podjąłem po zdaniu matury. 
Przedtem myślałem, jak większość 
moich kolegów z Technikum Elek-
trycznego, do którego uczęszczaliśmy, 
o podjęciu studiów na ATR. Ale po 
zdaniu egzaminu dojrzałości stwierdzi-
łem, że to za bardzo mnie nie pociąga, 
że elektryka nie jest dla mnie. I wtedy 
właśnie pojawiła się myśl o wstąpieniu 
do seminarium. A te prawdziwe powo-
dy, dla których się tam wstępuje odkry-
wa się dopiero wtedy, gdy się tam już 

jest. Trzeba wiedzieć, że 6 lat, które 
się spędza w seminarium mają służyć 
rozpoznaniu powołania. Nie jest tak, 
że wszyscy, którzy tam wstępują zo-
stają kapłanami. Na moim roku stu-
dia rozpoczęło 18 osób, do 6 roku 
dotrwało 8. 
Czy nauka i pobyt w seminarium 
zmieniają człowieka? 
Ks. M.P. - Seminarium nie służy te-
mu, aby zmieniać człowieka i jego 
nastawienie. Właściwie to najważ-
niejsza jest rodzina - mówi się nawet, 
że to rodzina jest pierwszym semina-
rium. Powołanie tak naprawdę rodzi 
się w domu rodzinnym, w kontaktach 
z rodzicami, rodzeństwem. Powoła-
nie w seminarium ma dojrzewać. 
Zbliżają się święta. Proszę opowie-
dzieć, jak wyglądają one w semina-
rium? 
Ks. M.P. - Mogę opowiedzieć, jak 
wyglądały w seminarium w Gnieźnie, 
bo do tej pory tam je przeżywałem, 
ale myślę, że w seminarium bydgo-
skim będzie bardzo podobnie. Przed 
wyjazdem na święta do domów orga-
nizowana była wigilia dla wszystkich 
kleryków, profesorów oraz sióstr za-
konnych, pracujących w seminarium. 
Na to spotkanie przybywał ks. Arcy-
biskup, było wspólne śpiewanie ko-
lęd, prezenty. Istniał również zwyczaj 
przygotowywania Jasełek przez kle-
ryków z 6 roku. Potem wszyscy wy-
jeżdżali do domów, z wyjątkiem kle-
ryków z roku 5, którzy w czasie świąt 
wypełniali posługę w katedrze. Oni 
to właśnie mieli dodatkową, osobną 
wigilię z ks. Arcybiskupem. Dodam 
tylko jeszcze, że na święta Wielka-

nocne do takiej posługi zostawali stu-
denci 4 roku. 
Jak Ksiądz czuje się w naszej parafii? 
Ks. M.P. - Jestem na etapie poznawa-
nia wszystkiego. W tym tygodniu mia-
łem spotkanie z młodzieżą z KSM, 
jestem również odpowiedzialny za 
przygotowanie lektorów do promocji, 
którą otrzymają 5 grudnia z rąk ks. 
Biskupa w parafii pw. bł. Urszuli Le-
dóchowskiej. Prowadzę te spotkania od 
3 tygodni, ale myślę, że coraz lepiej 
poznaję młodzież. Myślę, że im dłużej 
tutaj będę, tym więcej się nauczę. To 
jest moja trzecia praktyka. Wcześniej 
byłem na praktyce w parafii pw. bł. 
Michała Kozala i tam miałem okazję 
poznać specyfikę pracy kapelana w 
szpitalu. Bardzo sobie to doświadcze-
nie cenię. Odbywałem również prakty-
kę w parafii pw. św. Stanisława w Na-
kle. 

 

Dziękuję za rozmowę 

W kwietniu 1941 wywieziony do 
obozu koncentracyjnego w Dachau. 
Tam wspomagał towarzyszy niedoli 
i podtrzymywał ich na duchu. Pielę-
gnując chorych zachorował na ty-
fus. Zmarł 26 stycznia 1943 roku 
zabity śmiercionośnym zastrzy-
kiem. 
„Niech będzie on jeszcze jednym 
patronem naszych trudnych cza-
sów, pełnych napięcia, nieprzyjaźni 
i konfliktów. Niech będzie wobec 
współczesnych i przyszłych poko-
leń świadkiem tego, jak wielka jest 
moc łaski Pana naszego Jezusa 
Chrystusa - Tego, który do końca 
umiłował” - mówił Ojciec Święty Jan 
Paweł II, ogłaszając w roku 1987 
biskupa Michała Kozala błogosła-
wionym. Dzień Patrona obchodzo-
ny jest w diecezji 14 czerwca. 

W jednym z kazań Michał Ko-
zal mówił: „Prawdziwą wiel-
kość człowieka mierzy się 
miarą jego zjednoczenia z 
Bogiem, mierzy się jego umie-
jętnością i gorliwością wyko-
nywania planów Bożych. 
Obiektywnie najwięcej znaczy 
ten, który nosi w sobie życie 
Boże i potrafi to życie budzić 
w innych i doprowadzać do 
pełnego rozwoju. Wobec tej 
prawdy nie może ulegać wąt-
pliwości, że kapłan Chrystu-
sowy mocą swego powołania 
i swej godności kapłańskiej 
wyrasta ponad zwykłych ludzi, 
bo Bóg powierza mu najważ-
niejsze zadanie i w tym celu 
dopuszcza go do najściślej-
szego zjednoczenia z sobą”. 
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N asza świątynia ma kształt ko-
rony i jest ona ukoronowa-

niem dążeń wielu pokoleń Pola-
ków. Jest wotum za zwycięstwo 
odniesione w walce z wojującym 
ateizmem komunistycznym, jest 
koroną wieńczącą skronie Matki 
Przenajświętszej i  koroną-
symbolem królowania Chrystusa 
pośród wszechświata. 

Ks. Jerzy Tworowski 
 
Początek parafii pod wezwaniem 
Matki Bożej Zwycięskiej przypadł na 
trudny okres w Polsce. W 1977 roku 
Prymas Tysiąclecia skierował na 
trudną placówkę duszpasterską w 
dzielnicy Bartodzieje ks. Jerzego 
Tworowskiego. Stworzył on nielegal-
nie na terenie posesji przy ulicy Bał-
tyckiej 64 należącej do pana Waleria-
na Baumgarta kaplicę i punkt kate-
chetyczny.  
 W listopadzie zostały też pod-
jęte dalsze prace adaptacyjne. Na 
początku jej jedynym wyposażeniem 
była turystyczna walizka liturgiczna, 
którą księdzu podarował ks. Bana-
szak, rektor Seminarium Polskiego w 
Paryżu.  
 Pierwsza Msza św. w Kaplicy 
pod wezwaniem św. Kazimierza zo-
stała odprawiona przez ks. Jerzego 
Tworowskiego 30 listopada 1977 r. 
W sprawowaniu eucharystii pomagał 
ks. Jerzemu ks. Zdzisław Buczkow-
ski - emerytowany kapłan diecezji 
chełmińskiej. Msze św. odprawiano 
w dni powszednie o godzinie 8:00 i 
18:00, w niedziele i święta o godzinie 
ósmej, dziesiątej, jedenastej i dwuna-
stej. Tak zaczęła się normalna praca 
duszpasterska. 
 Nowa wspólnota obchodzi uro-
czyście pierwsze święta Bożego Na-
rodzenia, a 25 grudnia ma miejsce 
pierwszy chrzest w jej dziejach. 4 
marca 1978 r. ma miejsce pierwsza 
uroczystość odpustowa w parafii. W 
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 
- 21 maja 1978 roku - po raz pierw-
szy w dziejach kaplicy 27 dzieci 
otrzymało z rąk księdza rektora 
Pierwszą Komunię Świętą. 
 18 września nadszedł dzień 
nawiedzenia Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej. O godzinie 16:30 
przybywa Obraz, a wraz z nim bi-

skup Jan Michalski. 
 Obraz przeniesiono do kapli-
cy, a ksiądz rektor w imieniu zgro-
madzonych wiernych przywitał go 
mówiąc: „Matko Boża nie patrz na 
warunki w jakich Cię witamy, ale 
na trud, poświęcenie, ofiary i serce 
parafian włożone w to przygotowa-
nie”. Następnie mowę w imieniu 
Kościoła wygłosił ks. biskup Mi-
chalski, podkreślając, że wita Obraz 
Matki Bożej „w nielegalnej kaplicy 

legalnego królewicza, polskiego 
kniazia”. Po uroczystościach powi-
talnych ks. biskup celebrował uro-
czystą Mszę świętą. W tym czasie 
zaczęło się też wielkie ożywienie 
religijne wokół ośrodka. Z tego też 
powodu ks. rektor poprosił ks. bi-
skupa o księdza współpracownika. 
Prośba nie pozostaje bez echa i 
1.01.1979 r. pojawia się w kaplicy 
pierwszy wikariusz ks. Tadeusz 
Łukaszczyk. 
 Kardynał Stefan Wyszyński 
wyraził zgodę na udostępnienie pod 
budowę nowego kościoła w dzielni-
cy Skrzetusko-Bartodzieje kamienia 
z podziemi Bazyliki Gnieźnieńskiej 
jako kamienia węgielnego. Poświę-
cił go potem 3 czerwca w Gnieźnie 
Ojciec Święty Jan Paweł II.  
11 kwietnia 1979 r. Wojewoda 

Bydgoski podejmuje decyzję o ujęciu 
w planach budowlanych kościoła w 
dzielnicy Bartodzieje. We wrześniu 
władze przeznaczają pod budowę 
nowego kościoła miejsce przy ulicy 
Bartosza Głowackiego w rejonie uli-
cy Kołobrzeskiej. Niebawem też Ku-
ria Metropolitalna otrzymuje od 
władz informację o terenie, którą 
podpisał Prezydent Miasta mgr Win-
centy Domisz. 19 listopada - pod 
przewodnictwem biskupa Jana Czer-
niaka - ustalono granice nowej, po-
nad dziesięciotysięcznej parafii mię-
dzy ulicami: Koszalińską, Gajową, 
Bartosza Głowackiego i Curie-
Skłodowskicj. 15 grudnia 1979 roku 
Prymas Polski erygował kanonicznie 

Ośrodek Parafialny pod wezwaniem 
Matki Bożej Zwycięskiej. Jednocze-
śnie pojawiła się sugestia ks. Pryma-
sa, żeby nowy kościół w dzielnicy 
Bartodzieje był wotum za zwycię-
stwo nad komunizmem - stąd nowe 
wezwanie: Matki Bożej Zwycięskiej. 
 14.03.1980 r. inż. Aleksander 
Holas, główny architekt kościoła 
przygotował plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu i projekt kon-
cepcyjny świątyni. 18 kwietnia ks. 
biskup Jan Michalski skierował proś-
bę do władz o zatwierdzenie nowej 
parafii, co stało się  faktem 
20.07.1980 r. Z kolei 14 sierpnia te-
goż roku kardynał Stefan Wyszyński 
erygował kanonicznie parafię przy 
kościele pod wezwaniem Matki Bo-
żej Zwycięskiej. Następnego dnia 

(Ciąg dalszy na stronie 9) 

Kościoły naszego dekanatu 
 

Zarys historii parafii 
pw. Matki Bożej Zwycięskiej 
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Inne religie i wyznania 
 
 Nasz Ojciec Święty przez cały swój pontyfikat głosi zasadę ekumenizmu. Ekumenizm jest to ruch we 
współczesnym chrześcijaństwie, propagujący porozumienie między członkami różnych kościołów chrześci-
jańskich, przezwyciężenie różnic między nimi i mający na celu jednoczenie wszystkich wyznań opartych na 
nauce Chrystusa. Jego pryncypialną zasadą jest miłość. 
 W kilku kolejnych numerach „Głosu Świętego Mikołaja” zamieściliśmy skrótowe wiadomości z dzie-
dziny religioznawstwa. Było już o islamie i prawosławiu, dziś trochę o religiach nieco od nas odległych. 

Kościół Anglikański 
 Występuje dość powszechnie w całej Anglii. 
Utworzony został w 1534 r., gdy Henryk VIII ogłosił nie-
zależność od papieża. Do dziś głową Kościoła Anglikań-
skiego jest król, który wyznacza arcybiskupa i biskupów. 
Władza ustawodawcza jest trzyizbowa. Zgromadzenia: 
biskupi, duchowni, świeccy. Kościół dzieli się na dwie 
prowincje: Candenbury i York. 
 Kościół Anglikański uznaje trzy pierwsze sobory i 
prymat biblii. Odrzuca czyściec, mszę św., kult świętych, 
celibat. Kościół Anglikański przeniknął do kolonii i do-
miniów angielskich. 

 
Mormoni 

 Jest to chrześcijańska grupa religijna założona w 
USA w 1830 r. przez J. Smitha. Doktryna opiera się na 
Biblii i Księdze Mormona, łączy elementy religii chrze-
ścijańskiej, judaistycznej i islamskiej. Mormoni wyznają 
wiarę w objawienia proroków. Smith jest też prorokiem. 
Uznają chrzest dorosłych i propagują bardzo surową asce-
zę. Początkowo w tej wspólnocie panowało wielożeń-
stwo. Liczą ponad 1,5 miliona wyznawców, głównie w 
USA. 
 

Bracia Polscy 
 Bracia Polscy jest to ruch wyodrębniony z polskich 
kalwinów, najbardziej radykalny odłam reformacji pol-
skiej (1562 r.). Powstał w czasie, gdy z zachodniej Euro-
py przybywali do Polski liczni uchodźcy prześladowani 
przez inkwizycje i teologów protestanckich. W 1658 r. 
uchwała sejmowa pod karą śmierci przerwała działalność 
Braci Polskich.  
 Odrzucali oni dogmat Trójcy św. Ich poglądy były 
niejednolite. Ruch radykalny głosił zakaz udziału w woj-
nach, piastowania urzędów, zrzeczenie się majątków, po-
tępienie kary śmierci a także pańszczyzny. Bracia Polscy 
przyczynili się do rozwoju kultury i szkolnictwa, utrzy-
mywali drukarnie, uczelnie. Ich stolicą był najpierw Piń-
czów, potem Raków, m.in. Akademia Rakowska. Istniały 
także ruchy religijne: Bracia Czescy, Bracia Morawscy.  
 

Husytyzm 
 Jest to czeski ruch religijno – społeczny, zapocząt-
kowany przez Jana Husa. Był on wykładowcą, dziekanem 
i rektorem Uniwersytetu Praskiego. Ruch skierowany był 
przeciw władzy papieża, stosunkom feudalnym oraz za-

leżności Czech od Niemiec. Głosił nawrót do pierwotne-
go życia ewangelicznego, domagał się odebrania władzy 
świeckiej duchownym, wprowadzenia Komunii pod 
dwiema postaciami, występował przeciw uciskowi moż-
nowładców zarówno świeckich jak i duchownych. Husa 
spalono na stosie (1415 r.). Ruch rozpadł się na odłamy. 
Doprowadziło to do wojen husyckich. Hus jest bohaterem 
narodowym Czech. 
 

Kalwinizm 
 Kalwinizm to protestancka doktryna religijna, 
stworzona przez Jana Kalwina (urodził się w 1509 r. w 
Noyon w płn. Francji), z bardzo surową etyką potępiająca 
np. zabawy, taniec, gry hazardowe, głosząca, że przezna-
czenie człowieka jest z góry określone przez Boga. Kal-
winizm nie uznaje papiestwa i hierarchii kościelnej, od-
rzuca kult świętych i obrazów, zakony oraz celibat księ-
ży. Praktykuje tylko dwa sakramenty: chrzest i Euchary-
stię. W kalwinizmie nie ma hierarchii i nie ma urzędów. 
Gmina jest podstawową komórką i wybiera pomocników: 
pastorów, doktorów, starszych i diakonów. Instancje kon-
trolne to: kolegium pastorów i starszych wybranych przez 
radę miejską. 
 

Judaizm 
 Judaizm jest religią monoteistyczną, głoszącą wiarę 
w jednego Boga – Jahwe, życie pośmiertne oraz szczegól-
ne posłannictwo Izraela, narodu wybranego, z którym 
Bóg zawarł przymierze. Judaizm jest oparty o Biblię i 
Talmud. Istotą religii jest przestrzeganie reguł życia: 
głównie – obrzezanie, szabat, przepisy pokarmowe, po-
sty. Obrzędy odprawiane są w synagogach, polegają one 
na czytaniu tory i innych tekstów, na ich wyjaśnianiu i 
śpiewach. Judaizm nie ma hierarchii, opiera się na auto-
nomii gmin (kahał). Duchowni są rabinami. Historia juda-
izmu sięga okresu przechodzenia plemion żydowskich z 
życia koczowniczego w tryb osiadły. Ośrodek centralny 
Jerozolima. W Izraelu judaizm jest religią państwową, 
liczy kilkanaście milionów wyznawców. 

Zebrał: J.I. 
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Już Adwent 
W Mogilnie 
i Orchowie 

 

14  listopada w południe, lekto-
rzy, ministranci i chórek udali 

się do Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Mogilnie. Podróż przebiegła bardzo 
szybko. O godzinie 13:30 większość 
już pluskała się w basenie. Najwięk-
sza jednak kolejka ustawiła się do 
zjeżdżalni. 60 metrowa rura i zjazd 
do wody wzbudzał wiele emocji. 
Czas biegł bardzo szybko i o 15:30 
trzeba było opuszczać basen. To jed-
nak nie koniec, bo dalsza podróż 
zmierzała nie do domu do Bydgosz-
czy, lecz do Orchowa do parafii 
Chrystusa Dobrego Pasterza, gdzie 
proboszczem jest ks. Jarosław Kul-
piński. Czas biegnie bardzo szybko. 
To już czarty rok, jak ks. Jarek opu-
ścił parafię św. Mikołaja. Wspólnie z 
ks. Proboszczem zaplanowaliśmy 
mecze piłki halowej pomiędzy naszy-
mi parafiami w sali gimnastycznej 
Gimnazjum w Orchowie. Rozegrali-
śmy trzy mecze. Pierwszy młodsza 
grupa ministrantów, drugi starsza 
oraz trzeci mecz pomiędzy reprezen-
tacją dziewcząt z chórku naszej para-
fii i w Orchowie. Na czele reprezan-
tacji chórków stanął ks. Jarek i ja. 
Cóż to była za walka. Coś mi jednak 
ciągle mówiło, że nasze szanse są 
niewielkie. Niestety z przykrością 
muszę stwierdzić, ze każdy mecz 
przegraliśmy. Trochę zmęczeni i roz-
czarowani udaliśmy się do sali Straży 
Pożarnej, gdzie parafianie ks. Jarka 
przygotowali bardzo smaczną zupę 
grochową i wyśmienite ciasto. Po-
dziękowaliśmy za poczęstunek. Czas 
jednak biegł bardzo szybko i trzeba 
było wracać do domu. Powrót do 
Bydgoszczy miał miejsce ok. 21:30! 
Zniecierpliwieni rodzice czekali już 
na nas przed kościołem. Wszyscy 
zmęczeni, ale jak mniemam zadowo-
leni biegli szybko do domu. Wszyscy 
muszą się wyspać. Na drugi dzień 
trzeba rano biec do szkoły. 

 

Oczekujemy na narodzenie 
Pana Jezusa 

 
 Ciekawe jest nasze życie: 
dużo w nim niespodzianek i oczeki-
wań. W domu oczekujemy na dobre 
jedzenie i nowe markowe ubranie, 
na przyjście rodziców z pracy i od-
wiedziny rodziny, czy też kolegów, 
albo koleżanek. W szkole czekamy 
na nauczycieli, którzy swoimi wia-
domościami nas ubogacą. W róż-
nych porach roku czekamy na słoń-
ce, innym razem na śnieg, czy 
deszcz. 
 Może oczekiwać na kogoś, 
lub na coś jeden człowiek, jedna 
rodzina, grupa ludzi, a nawet wszy-
scy mieszkańcy państwa. Cała Pol-
ska czeka znowu na przyjazd Ojca 
Świętego do naszej ojczyzny. 
 Każde oczekiwanie połączo-
ne jest z tęsknotą i nadzieją. Tęsk-
nimy za ludźmi, jeśli ich kochamy. 
Żyjemy nadzieją, gdy wiemy, że od 
tych ludzi coś otrzymamy. 
 W dzisiejszą niedzielę wszy-
scy ludzie, którzy należą do rodziny 
Kościoła Pana Jezusa rozpoczną 
czas oczekiwania. Ten okres nazy-
wamy Adwentem. Ludzie przeży-
wają różne Adwenty. Najdłuższy 
rozpoczął się po zerwaniu przyjaźni 
pierwszych ludzi z Panem Bogiem. 
Po tym grzechu nieposłuszeństwa 
Pan Bóg obiecuje, że pośle na zie-
mię Zbawiciela, który pokona sza-
tana. Izraelici będą na Pana Jezusa 
czekali 1800 lat. Rodzina Pana Je-
zusa - Kościół, do którego należy-
my, bierze udział w Adwencie po-
nad dwutysięczny raz. 
 Adwent oznacza przyjście. 
W szczególny sposób oczekujemy 
na przyjście Pana Jezusa cztery ty-
godnie przed corocznym Bożym 
Narodzeniem. Każdego roku Pan 
Jezus przychodzi, by spełniać nasze 
oczekiwania. Przychodzenie Pana 
Jezusa przypomina o miłości do nas 
i o tym, co robi Jezus dla ludzi, aby 
ich zbawić. 

 Specjalny adwentowy wieniec 
z czterema świecami przypomina 
nam o tym okresie oczekiwania. 
Chodzimy z lampionami na Roraty - 
Mszę św. odprawianą rano lub wie-
czorem, by z Matką Bożą przygoto-
wać się na przyjście Pana Jezusa. 
Zapraszam was na Roraty w ponie-
działeki, wtorki i środy na godzinę 
17:00. Przynieście też ze sobą lam-
piony. Najlepiej, jeśli je zrobicie ra-
zem z rodzicami. 
 Modlitwa na czas Adwentu: 
Panie Jezu przeżywamy czas Adwen-
tu. Tęsknimy za Tobą. Chcemy w 
tym czasie dobrze przygotować się 
na Twoje przyjście i narodzenie. 
Chcemy, by jak mówi poeta: „Twoje 
narodzenie nie tylko miało miejsce w 
Betlejem, lecz byś się w nas naro-
dził”. 

Konkurs 
 

Narysujcie choinkę. Na niej, zamiast 
ozdób, napiszcie ile razy byłem na 
Roratach. Jak zwykle, czekają na was 
nagrody. 

Ks. Waldek 
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M amy takie słowa klucze, może 
nawet „wytrychy”, które pomi-

mo tego, że niosą ze sobą wiele tre-
ści. Jednak zbyt często i nieodpowie-
dzialnie wypowiadane tracą na war-
tości. Przez takie postępowanie przy-

wiązuje się do nich coraz mniejsze 
znaczenie. Jednym z takich nad uży-
wanych słów jest „kocham”. Odmie-
niane przez wszystkie przypadki w 
różnych sytuacjach życiowych, czę-
sto nadużywane przestaje być powa-
żane nawet wtedy gdy ktoś prawdzi-
wie wyznaje swoją miłość. Chcemy 
to zmienić! 
 W ramach przygotowania do 
Światowych Dni Młodzieży w naszej 
młodzież z naszej parafialnej wspól-
noty „Fordon w drodze” udała się do 
Mogilna na dwudniowe spotkanie. 
Klasztor w Mogilnie już nieraz był 
naszym celem stąd powoli czujemy 
się tam jak w domu. Pierwszego dnia 
Fordon prawdziwie był w drodze: 
pielgrzymowaliśmy do odległej o 
kilka kilometrów Dąbrówki aby tam 
wziąć udział w uroczystościach ku 
czci bł. Karoliny Kózkówny, patron-
ki miejscowej kaplicy. Co prawda 
listopadowa aura nie napawała opty-
mizmem ale mocni duchem pod 
przewodnictwem ks. Huberta Nowa-
ka dotarliśmy na miejsce ze z modli-
twą i śpiewem. Msze św. odpustową 

sprawował ks. Radosław Orcho-
wicz. W kazaniu ksiądz Jan przy-
bliżył nam postać bł. Karoliny da-
jąc ją nam za wzór postępowania i 
konsekwencji w życiu codziennym. 
Postać bł. Karoliny dobrze zdają się 
odzwierciedlać nadawane jej przez 
o t o c z e n i e  o k r e ś l e n i a :  
„ p r a w d z i w y  a n i o ł ” ,  
„najpobożniejsza dziewczyna w 
parafii”, „pierwsza dusza do nieba”. 
Codzienne życie Karoliny w pełni 
uzasadniało powyższe określenia. 

Bardzo gorli-
wie uczestni-
czyła we 
Mszy św. i 
tak długo, jak 
było możli-
we, adorowa-
ła Jezusa w 
t a b e r n a k u -
lum. Co-
dziennie od-
mawiała ró-
żaniec. Mo-
dlitwa ta do-
starczała jej 
wiele we-
w n ę t r z n e j 
radości. Go-
rąca miłość 
ku Bogu ob-

jawiała się w posłuszeństwie Bo-
żym przykazaniom. Była wzorową 
uczennicą. Ze szczególnym zamiło-
waniem uczyła się religii. Znajo-
mość prawd Bożych pogłębiała 
przez czytanie Pisma Świętego, 
żywotów świętych oraz innych 
książek i czasopism religijnych. W 
p r a c y  b y ł a  n i e s t r u d z o n a :  
„robota paliła się jej w rękach” - 
mówiono. Pomagała rodzicom, po-
magała sąsiadom, głównie w pra-
cach polnych, służyła rodzeństwu, 
między innymi szyjąc dla nich 
odzienie. Była bardzo wrażliwa na 
cierpienia drugich, zwłaszcza cho-
rych, którym starała się pomóc na 
miarę swych możliwości. Swą 
życzliwością i dobrocią wprowa-
dzała w otoczenie dużo optymizmu 
i radości. Apostolska działalność 
Karoliny uzewnętrzniała się w 
znacznej mierze w działalności 
grup parafialnych. Były to: Apo-
stolstwo Modlitwy, Bractwo 
Wstrzemięźliwości, Żywy Róża-
niec. We wszystkich była jedną z 
pierwszych zapisanych osób. Dzia-

łała w nich jako zelatorka bądź też w 
inny podobny sposób. Działalność ta 
musiała być bardzo owocna, skoro 
proboszcz Zabawy, ks. Władysław 
Mendrala, zapewniał, że Karolina 
była mu prawą ręką w organizowaniu 
życia parafialnego. 
 Po Mszy św. zostaliśmy zapro-
szeni przez mieszkańców na  
„łyk” herbaty biorąc ze sobą przygo-
towany wcześniej list od bł. Karoli-
ny. Pokrzepieni dobrym słowem i nie 
tylko gorąca herbata wróciliśmy do 
kaplicy na koncert zespołu Testimo-
nium. W czasie koncertu przybył do 
ks. Biskup Wojciech Polak. Ks. Bi-
skup wdzięczny za nasz trud i modli-
twę ukazał nam męczeństwo bł. Ka-
roliny jak konsekwencję jej życia w 
Chrystusie. 
 Ostatnim aktem tego dnia by-
ła adoracja Najświętszego sakra-
mentu połączona z nabożeństwem 
wyboru Chrystusa jako naszego Pa-
na i Zbawiciela. Prowadził je ks. 
Sławek. Nabożeństwo było oparte 
przede wszystkim na fragmentach 
tekstów Ojca Świętego skierowa-
nych do młodych a zapraszających 
do podjęcia decyzji. Ks. Sławek 
wskazał na bł. Karolinę jako na 
wzór konsekwencji w życiu co-
dziennym, gdzie modlitwa zamie-
niała się w konkretny czyn miłości 
względem bliźnich. Nie może być 
tak, że dziś mówię Chrystusowi je-
steś moim Panem a jutro znów kła-
mię ,nie odrabiam lekcji, czy niena-
widzę kolegi z sąsiedniej klasy. Wy-
bór Chrystusa zobowiązuje. Na ko-
niec nabożeństwa każdy z nas pod-
chodził przed Najświętszy  Sakra-
ment i otrzymywał błogosławień-
stwo. To był bardzo ważny dzień dla 
nas wszystkich. Powiedzieć Chry-
stusowi TAK i dotrzymać tego sło-
wa to bardzo zobowiązujące. 

 

Wspólnota „Fordon w drodze” 
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W e wrześniu br. donosiłem o 
obrazie Matki Boskiej Czę-

stochowskiej i wtedy obiecałem so-
bie, że napiszę coś o Częstochowie, 
toż to religijna stolica Polski. Wypa-
da by turysta, pątnik, globtroter, piel-
grzym wiedział coś na temat miasta i 
regionu do którego już szedł, pewnie 
pójdzie lub jak niektórzy co chodzili 
nieskończoną ilość razy i pójdą jesz-
cze. 
 Otóż moi przyjaciele, turyści... 
z Bożej łaski, nasza Akcja Katolicka 
2-krotnie od swego powstania zwie-
dzała i modliła się przed Świętym 
Obrazem w czasie wojaży, o czym 
donosiłem w swoich donosach. 
 Otóż: Częstochowa, miasto 
powiatowe (niedawno krótko woje-
wódzkie) leży nad Wartą, na skraju 
północnym Wyżyny Krakowsko-
Częstochowskiej. Jest ogromnym 
węzłem przemysłowym (górnictwo i 
hutnictwo w tym żela-
za) i kulturalnym oraz 
turystycznym (np. 
teatr, orkiestra symfo-
niczna, kilka uczelni 
wyższych). Początko-
wo (XII w.) były 2 
osiedla Stara Często-
chowa i (prawa miej-
skie 1570 r.) i osiedle 
pod Jasną Górą. 
Pierwsze zapisane 
wzmianki to rok 
20, a więc za panowa-
nia książąt: (nie kró-
lów) Kazimierza 
S p r a w i e d l i w e g o , 
Leszka Białego, Wła-
dysława III (aż wstyd 
pisać; Władysławem 
Laskonogim był zwan, choć jednego 
z jego następców zwano Plątonogim 
- widocznie Piastowie większą wagę 
przykładali do podwozia). Nie będę 
rozwodził się nad wojną polsko-
szwedzką i obroną Częstochowy, 
(1655), bo dużo lepiej ode mnie zro-
bił to pan Henryk. .... No czwórkowi-

cze z J. Polskiego powiedzcie kto? 
Dodam, że Szwedzi gdyby byli łep-
scy to wjechaliby do miasta ulicą 
Warszawską (może śniegi były od-
garnięte, bo pan Henryk podaje, że 
śniegi i mróz były siarczyste, dlate-
go pan Babinicz czyt. Kmicic idąc 
wysadzić kolubrynę musiał kopać 
się w śniegu). 
 Od ulicy Warszawskiej plac, 
a tam katedra zbudowana 1901-27, 
długo budowali prawie jak u nas 
filharmonię. Potem kościół św. 
Zygmunta (XVII w.) - barok i 
wreszcie Aleja N.M. Panny wiedzie 
nas do stóp Jasnej Góry. 
 Teraz o klasztorze O.O. Pau-
linów, inaczej rezydencji Matki 
Boskiej Częstochowskiej. Klasztor 
jest fundacją (1382) księcia Włady-
sława Opolskiego. Istniejący ko-
ściół gotycki (1460-63) przebudo-
wano na barokową bazylikę (1690-

93), wieża (1600-20) nadbudowana 
(1699-1703), 105 m wysokości. 
Cały zespół klasztorny otoczony 
jest fortyfikacjami bastionowymi z 
pocz. XVII w. Wejść do środka 
można przez 4 bramy, najstarsza 
Lubomirskich (1723). Wnętrze ba-
zyliki jest barokowe, freski XVII w. 

12 ołtarzy (XVIII w. barok i rokoko. 
Od prawej 3 kaplice. Do bazyliki 
przylega Kaplica Matki Boskiej Czę-
stochowskiej z poł. XVII w. Ołtarz 
wczesnobarokowy z hebanu i srebra 
z obrazem Matki Boskiej. 
 Drodzy turyści przypomnijcie 
sobie kościół w Topólnie 20 km na 
płn. od Fordonu, wystawiony o dzi-

wo też przez O.O 
Paulinów - wy-
strój ten sam. 
Byliśmy tam. 
 Obok za-
krystii bazyliki 
skarbiec z cenny-
mi, dziełami sztu-
ki złotniczej - jak 
twierdzą ci co 
tam byli za spe-
cjalnym zezwole-
niem, skarbiec 
jest przebogaty. 
Ci co nie byli też 
twierdzą .  W 
klasztorze: boga-
to dekorowany 
(1670 r.) refek-
tarz (sala uroczy-

stych zgromadzeń) biblioteka, dru-
karnia (jedna z najstarszych w Pol-
sce), sala rycerska. Wśród zabudo-
wań klasztornych renesansowy arse-
nał broni – ciekawe czy O.O. Paulini 
mają zezwolenie na posiadanie broni. 

 
Wasz donosiciel J.I. 

Kolejny z donosami 
 

O Częstochowie, Jasnej Górze 
raz jeszcze 
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 Pozdrawiam serdecznie! 
 
 Cieszę się, że Ksiądz się ode-
zwał, bo nie mogłem napisać, gdyż 
musiałem przeinstalować cały system 
w komputerze, był jakiś wirus, i zgu-
biłem przez to wszystkie adresy. 
 Od przyszłego tygodnia wybie-
ram się na kurs bemba. Pojadę do 
Kitwe, jest to na północy Zambii, 
będę mieszkał w seminarium  
„Redemptoris Mader”, jest to semi-
narium neokatechumenalne, prowa-
dzi je polski ksiądz.. Będę tam do 
Świąt Bożego Narodzenia, później po 
Nowym Roku pojadę jeszcze na ja-
kieś 3 tygodnie i mam nadzieję, że 
mój bemba będzie trochę lepszy. 
 Życzę szybkiego powrotu do 
zdrowia i mam nadzieję, że może w 
przyszłym roku zobaczymy się w 
Polsce, bo wybieram się w lutym na 
urlop. Muszę wcześniej odwiedzić 
znajomych w Anglii. Mam tam kon-

Ks. Wojciech pisze 
i telefonuje z Zambii 

takt z jednym klubem piłkarskim  
„Rotherham United”, właśnie przy-
słali nam komplet profesjonalnych 
strojów piłkarskich za ponad 1000 
funtów i sześć kompletów koszulek 
piłkarskich ze szkoły katolickiej w 
Rotherham. Chcę tam jechać i im 
podziękować a może przy okazji 
uda się jeszcze coś załatwić. 
 Poza tym mam jakieś proble-
my z uchem i z oczami a tutaj nie-
stety takich rzeczy nie da się zała-
twić, bo czasami to strach iść do 
lekarza nie mówiąc już o szpitalu. 
To trochę inna rzeczywistość niż w 
Europie. Dlatego też lepiej jechać 
do Polski, żeby wszystkie te sprawy 
pozałatwiać. Jeszcze raz życzę 
szybkiego powrotu do pełnej 
sprawności fizycznej i serdecznie 
pozdrawiam wszystkich. 
 
Z Panem Bogiem. 

Ks. Wojciech 
 
PS 
Dzisiaj właśnie przyleciał do nas 
gość z Polski, mamy na misji bocia-
na, który właśnie dzisiaj się poja-
wił, tak więc trochę Polski w Za-
mbii. 

powierzył też obowiązki proboszcza 
nowej struktury kościelnej dotych-
czasowemu księdzu rektorowi. 
 Aby uzbierać fundusze Pro-
boszcz wprowadził zwyczaj comie-
sięcznych nadzwyczajnych składek 
na budowę świątyni. Dalej wykony-
wano czynności duszpasterskie i li-
turgiczne. 
 Przystąpiono do budowy świą-
tyni. W ciągu zaledwie dwóch mie-
sięcy w rekordowym tempie zalano 
wszystkie ławy fundamentowe i stro-
py świątyni. 17.10.1981 r. do parafii 
przybył ks. biskup Jan Michalski i na 
placu przykościelnym w asyście księ-
ży koncelebransów i licznie zgroma-
dzonych wiernych odprawił uroczy-
stą Mszę pontyfikalną, podczas której 
wmurował kamień węgielny i akt 
erekcyjny kościoła pod wezwaniem 
Matki Bożej Zwycięskiej. 
 W lipcu 1982 roku rozpoczęto 
budowę plebani. 6.04.1983 r. wzno-
wiono po blisko rocznej przerwie 
prace przy budowie kościoła. Od 24 

(Ciąg dalszy ze strony 4) kwietnia 1983 r. zbudowano dolną 
część kościoła i wyprowadzono 
ściany nośne. W nowym roku - 
1984 - prace przy kościele zaczyna-
ją się 5 marca i koncentrują się wo-
kół kaplicy dnia codziennego. Rów-
nocześnie wierni kontynuują prace 
przy kościele głównym. Pod koniec 
1984 roku ustawiono konstrukcję 
dachową. 1 czerwca ksiądz pro-
boszcz mógł już odprawić pierwszą 
Mszę św. w skromnych jeszcze mu-
rach nowej świątyni. 10.06.1985 r. 
parafia przeżyła uroczyście moment 
zwieńczenia dotychczasowych 
prac. Właśnie wtedy przybył do 
Bydgoszczy Prymas Polski kardy-
nał Józef Glemp i w asyście ks. bi-
skupa Jana Nowaka dokonał aktu 
poświęcenia nowego kościoła. 
 Na Jubileusz 10-lecia parafii 
przybył ks. biskup Jan Michalski by 
w nim uczestniczyć. Po Mszy św. 
dziękczynnej arcypasterz ten doko-
nał poświęcenia plebanii i udzielił 
młodzieży sakramentu bierzmowa-
nia. 

 W roku 1988 została urządzo-
na dolna kaplica kościoła. Zbudowa-
no pomieszczenie gospodarcze od 
strony ulicy Bartosza Głowackiego. 
W roku 1989 zakupiono i zainstalo-
wano organy elektroniczne oraz kon-
tynuowano prace wykończeniowe. 
 W latach następnych trwały 
prace nad upiększaniem i moderniza-
cją świątyni. Obecnie świątynia jest 
całkowicie wykończona. Probosz-
czem jest założyciel parafii ksiądz 
kanonik Jerzy Tworowski. 
 

 
Katarzyna Wiertlewska 
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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. Zbiórka i wydawanie odzieży w środy w domu 

katechetycznym od 17:00 do 19:00. 
2. Spowiedź dzieci przed pierwszym piątkiem mie-

siąca: 
• w środę i czwartek o godz. 16:45. I tak: 

o w środę (1.12) dla klas III, 
o w czwartek (2.12) dla klasy IV, V. 

• w piątek o godz. 15:45 
o w piątek (3.12) dla klasy VI oraz I gim-

nazjum. Wszystkie dzieci przyjmują Ko-
munię św. w pierwszy piątek miesiąca 
na Mszy św. o godz. 17.00. 

3. W pierwszy piątek o godz. 19:00 Msza św. dla 
Oazy Rodzin i KSM-u. 

4. W ramach przygotowania do bierzmowania za-
praszamy: 
• młodzież z Gimnazjum nr 3 i pozostałych na 

spowiedź o godz. 17:30 i na Mszę św. z na-
uką o godz. 18:30 
o w poniedziałek (29.11) - klasy II, 
o we wtorek (30.11) - klasy III. 

• młodzież z Gimnazjum nr 1 na spowiedź o 
godz. 17:30 i na Mszę św. z nauką o godz. 
18:30 
o w czwartek (2.12) - klasy III, 
o w piątek (3.12) - klasy II. 

5. W sobotę po rannej Mszy św. odwiedzimy cho-
rych. 

6. W niedzielę (5.12): 
• po Mszy św. o godz. 8:00 modlitwy Żywego 

Różańca kobiet i mężczyzn oraz wysta-
wienie Najświętszego. Sakramentu, 

• na Mszy św. o godz. 11:00 poświęcenie me-
dalików dzieci klas II, 

• zbiórka do puszek na pomoc dla Katolików 
na Wschodzie. 

7. Odpust parafialny Świętego Mikołaja w ponie-
działek – 6 grudnia o godz. 18:30. Sumę odpu-
stową odprawi i słowo Boże wygłosi ks. Jaro-
sław Bogacz, Konserwator Diecezjalny Archidie-
cezji Gnieźnieńskiej. 

8. Zebranie rodziców dzieci klas II: 
•  w sobotę (11.12) po wieczornej Mszy św. 

dla rodziców dzieci ze szkoły nr 4, 

• w niedzielę (12.12) po Mszy św. o godz.  
12:30 dla rodziców dzieci ze szkoły nr 27, 
65 i pozostałych. 

9. W czwartek (16.12) po wieczornej Mszy św. 
Apel Jasnogórski, następnie spotkanie Akcji Ka-
tolickiej w domu katechetyczny. 

Sprawy materialne 

1. W listopadzie zebraliśmy ofiary do puszek na na-
sze dalsze inwestycje i remonty w wysokości 
1.716 zł. 

2. Został zakupiony zestaw gaśnic przeciwpożaro-
wych dla kościoła i domu katechetycznego. 

3. Jeszcze w tym roku planujemy wymienić następ-
ne 14 ławek. 

 
Zawarli sakramentalny 

związek małżeński 
 
Justyna Solińska i Marcin Baronowski 
Agnieszka Martenowska i Jan Retkowski 
Joanna Kaciska i Radosław Karczewski 
 

Zostali ochrzczeni 
 
Ksawery Ignasia, ur. 11.08.2004 r. 
Aleksander Wiśniewski, ur. 16.07.2004 r. 
Szymon Piórkowski, ur. 10.08.2004 r. 
Mikołaj Jurczenko, ur. 24.06.2004 r. 
Patrycja Łukasiewicz, ur. 30.07.2004 r. 
 

Odeszli do wieczności 
 
Bernard Strelau, lat 87 z ul. Fordońskiej 
Irena Pioch, lat 60 z ul. Fordońskiej 
Józef Jędrzejczyk, lat 75 z ul. Garczyńskiego 
Zofia Chabowska, lat 82 z ul. Wyzwolenia 
Jan Rudnicki, lat 76 z ul. Mącznej 
Zygmunt Głowacki, lat 68 z ul. Mącznej 
Andrzej Mrozek, lat 48 z ul. Wolnej 
Klemens Szamański, lat 59 z ul. Wyzwolenia 
Marianna Michałem, lat 89 z ul. Przemysłowej 
Marian Rutkowski, lat 72 z ul. Nad Wisłą 
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W Mogilnie... Na basenie 

W kolejce do... „rury” 

...i w Orchowie 

Występ chórku Ty będziesz na bramce! 

Doping opiekunów Ks. Jarek ze swoją drużyną 
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Mikołaj FC 

Nie pomogły cheerleaderki 

Ks. Jarek z żeńską drużyną Ła
w

ka
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rw
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Orchowo - Fordon 

Drużyna żeńska z Fordonu 

Drużyna starszych ministrantów Poczęstunek w remizie 
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