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Całe stworzenie wielbi Boga

Błogosławcie Pana, rosy i szrony,
błogosławcie Pana, mrozy i zimna.

Błogosławcie Pana, światło i ciemności,
błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.

Błogosławcie Pana, lody i śniegi,
błogosławcie Pana, dnie i noce.

Niech ziemia błogosławi Pana,
niech Go chwali i wywyższa na wieki.
Pieśń Dn 3
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ŻYRANDOL

Po wielu latach, dokładnie w listopadzie 2002 r., żyrandol został
przewieziony do specjalistycznej
pracowni ARD-SAKR w Koszelówce k/Płocka. Poddano go tam
konserwacji - części uszkodzone
zostały naprawione, całość wypolerowana i zabezpieczona lakierem, a
stara instalacja została zastąpiona
nową. Całość została sfinansowana
przez jedną rodzinę z naszej parafii.
Henryk Wilk
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świątecznym “Głosie Świętego
Mikołaja” była następująca zapowiedź: “Zakończyliśmy już zaplanowane na ten rok prace konserwatorsko–remontowe, jednak przed
świętami Bożego Narodzenia zostanie dokonany jeszcze pewien zakup.
Ma to być niespodzianką”. Zdradzimy
tyle, że będzie to powrót do czegoś,
co było w naszym kościele przed prawie pięćdziesięciu laty.
Tuż przed świętami Bożego
Narodzenia, zgodnie z zapowiedzią,
zostały zakupione wisiory kryształowe i zawieszone na żyrandolu. Przed
przeszło pięćdziesięciu laty te ozdoby kryształowe zginęły. Jak do tego
doszło?
Żyrandol został zakupiony w
czasie, kiedy parafianie przygotowywali kościół do uroczystej konsekracji
zapowiedzianej na dzień 15 października 1933 r. Wybudowana okazała świątynia, o pięknie zaprojektowanym wnętrzu barokowym, wymagała stosownego wyposażenia.
Część tego wyposażenia stanowiły
przedmioty z dawnego kościoła,
a pozostałe wymagały zakupu. Pewnym problemem stało się rozwiązanie
oświetlenia wnętrza obszernej nawy.
Żyrandol winien być rozległym źródłem światła, a jednocześnie dostosowanym do wnętrza kościoła. Wymagało to zastosowania nowatorskich rozwiązań technicznych, artystycznego wykonania, ale i nie małego zasobu pieniędzy.
Jednym z największych zakładów przemysłowych w Fordonie była

(Ciąg dalszy z nr-u 88)

Pogładziła go czule po włosach i zapytała, czy wreszcie nadszedł czas na
to, czego oboje kiedyś tak gorąco
pragnęli. Nawet teraz Robert nie wie,
jak mogli się wtedy tak strasznie pokłócić. Przecież on też chciał mieć
dziecko. Ale jakoś tak. Nie wtedy.
Myślał, że dziecko w jakiś sposób ich
ograniczy. Zaczną się pieluchy, kolki
i te wszystkie rzeczy, które towarzyszą niemowlakom. Próbował jej to
jakoś wytłumaczyć, ale ona jakby się
uparła i, no. Pokłócili się. To było
straszne. On chciał się szybko pogodzić, ale ona. Ona nadal nie zgadzała
się na to, aby poczekać jeszcze kilka
lat, przynajmniej rok. Zupełnie, jakby
czuła, że ten rok nie będzie jej dany.
* * *
Święty Mikołaj popatrzył na elfa
uważnie. - No i jak? Macie już pojęcie, czego naprawdę pragnie ten mężczyzna? Moris popatrzył pewnie na
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Fabryka Papieru i Tektury. Zmodernizowana i rozbudowana w latach
20. zyskała wysoką pozycję na rynku produkcyjnym. Zatrudniała 160
robotników. Jej dyrektorem był Kazimierz Szymański, człowiek powszechnie szanowany, znany w
mieście społecznik, radny i prezes
“Sokoła”. Z jego inicjatywy, wspartej
poparciem całej załogi, zakupiono
dla kościoła żyrandol. Był on jedynym źródłem oświetlenia całej nawy. Nie wiemy kto go wykonał, nie
znamy jego wartości materialnej.
Znamy jego wartość artystyczną.
Skupiał na sobie uwagę dzięki misternej, delikatnej konstrukcji trzech
pięter okręgów świetlnych, umiejętnie łącząc złocone, ażurowe płaszczyzny metalu z bielą świetlnych
lichtarzy wzbogaconych zwisającymi wisiorami kryształowymi. Przez
lata był ozdobą tej świątyni.
W okresie II wojny światowej,
w następstwie wysadzenia mostu,
ucierpiał także kościół. Zniszczeniu
uległy dachówki zachodniej strony
dachu, wypadły szyby z okien,
zniszczeniu uległ zegar. Żyrandol
przetrwał wojnę.
W lipcu 1952 r. stawiano
w nawie kościoła rusztowania. Potrzebne one były do przeprowadzenia remontu i konserwacji sklepienia kościoła, a docelowo do wymalowania obrazów przedstawiających
sceny biblijne, zaplanowanych
przez prof. Konrada Dargiewicza
z Torunia.

swego przełożonego. Uśmiechnął
się i odpowiedział: - Pewnie! Przecież to proste, jak jazda na sankach!
Ten człowiek rozmyśla o swoich
butach, że są modne i w ogóle. Na
pewno chciałby nową parę takich!
Albo. Nie! Wiem! Pewnie chce pasek do spodni, taki pasujący do butów! Albo. Moris nie był w stanie
dokończyć zdania, przerwał mu
bowiem nagły ryk, dobywający się
z gardła Świętego. Zdezorientowany i wystraszony elf po chwili
uznał, że jego pracodawca po prostu pęka ze śmiechu! Zdumiony
czekał, aż Mikołaj się uspokoi. Nooo, toś mnie ubawił malutki!
Pasek pasujący do butów! Coś takiego! Cha, cha, cha. No dobrze,
mały, nie patrz tak na mnie. Nic nie
poradzę na to, że bawią mnie nowicjusze. Lepiej przypatrz się uważniej, może uda Ci się dostrzec marzenia tego mężczyzny.
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Oto jak wspomina te wydarzenia sprzed 54 lat parafianin Alojzy
Chylarecki: “Układaliśmy wzdłuż nawy rusztowania drewniane. Po ustawieniu części rusztowań zaczęliśmy
montować kolejne jego elementy.
Wtedy zauważyłem, że część rusztowania wraz z przebywającymi na nim
kolegami: Henrykiem Kaszyńskim,
majstrem Walaszkiem, a także ze
mną, zaczyna się osuwać. Wpadliśmy na wiszący żyrandol, a potem z
nim na posadzkę. Opatrzność czuwała nad nami. Jedynym skutkiem wypadku było złamanie nogi w kostce i
leczenie w szpitalu. Żyrandol został
znacznie uszkodzony: pogięta konstrukcja, pęknięte ramiona, zniszczone świeczniki i potłuczone wisiory
kryształowe. Nie nadawał się do dalszego użytkowania. Bardzo to przeżyłem. Był taki piękny, stanowił jedyne źródło oświetlenia w kościele”.
Z pomocą ks. proboszczowi
przyszli pracownicy Papierni, fundator tego daru. W warsztacie zakładowym, na nocnej zmianie, z największą troską i delikatnością prostowano
powyginaną konstrukcję, zespalano
połamane elementy. Okres dla tego
rodzaju inicjatywy - i to w przedsiębiorstwie państwowym - był wielkim
ryzykiem, dlatego prace wykonywano
na nocnej zmianie, jak w konspiracji.
Naprawiony w krótkim czasie żyrandol rozświetlał kościół jak dawniej
i niewiele różnił się od stanu przed
zniszczeniem. Nie ozdabiały go jedynie mieniące się kryształy.
Henryk Wilk

* * *
Robert wstał z krzesła, przeciągnął
się i podszedł do łóżka, na którym
leżała młoda kobieta. Z jej rąk wychodziło pełno jakiś rurek, wężyków,
a twarz ginęła pod bandażami. Maszyna stojąca za łóżkiem co chwilę
posapywała. Lekarz wyjaśnił Robertowi wcześniej, że ta machina zastępuje Ani płuca. Rurki otrzymują ją
przy życiu. Nawet ten woreczek, z
którego co chwilę spływa maleńka
kropelka i płynie jednym z tych wielu wężyków, jest bardzo ważny. Lekarz powiedział, że dopóki te małe
krople będą skapywać, Ania będzie
żyła. Mężczyzna wpatrywał się w
tworzące się co chwilę krople z
ogromną nadzieją i wielkim, duszącym lękiem. Co się stanie, jeśli teraz,
o właśnie teraz, kropla się nie utworzy? Czy Ania umrze? Czy to w ogóle dzieje się naprawdę? Robert przebywał w szpitalu od rana. Siedział w
firmie już godzinę, gdy zadzwoniła
do niego mama Ani i opowiedziała o
wypadku.
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Sprawozdanie z działalności
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
przy parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy - Fordonie
za rok 2005
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
przy parafii św. Mikołaja liczy 23 członków zwyczajnych i wspierających.
Działalność oddziału zgrupowana jest
w następujących sekcjach:
a) sekcja charytatywna,
b) sekcja ds. dzieci i młodzieży,
c) sekcja redakcyjna miesięcznika
parafialnego,
d) sekcja liturgiczna.
Działalność w Parafialnym Oddziale
Akcji Katolickiej jest dobrowolna, na
zasadach wolontariatu. Swoim zasięgiem działalności obejmujemy przede
wszystkim naszą wspólnotę parafialną.
Nie odmawiamy pomocy, o ile istnieją
takie możliwości, osobom spoza naszej
parafii.
Środki finansowe i materialne do
swej działalności Oddział Parafialny
Akcji Katolickiej pozyskuje od: sponsorów, darczyńców, własnej działalności
gospodarczej (sprzedaż przedświąteczna wyrobów własnych i kart świątecznych), zbiórek materiałów i rzeczy
trwałego użytku do kosza przy figurze
św. Antoniego, zbiórek odzieży używanej, zbędnych mebli i sprzętu AGD, ze
skarbonki św. Antoniego. W ramach
współpracy z Caritas Diecezji Bydgoskiej pozyskiwane są środki materialne,
pochodzące ze sprzedaży świec
"Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom",
sprzedaży cegiełek "Z uśmiechem do
szkoły", sprzedaży "Chlebków św. Antoniego" - 50% wpływów ze sprzedaży
pozostaje w parafii.
W roku 2005 pozyskano 11.156,72 zł
(od sponsorów - 1.450,00 zł, ze skarbonki św. Antoniego - 5.211,64 zł, z
własnej działalności gospodarczej 2.755,08 zł, z odpisu Caritas 1.750,00
zł).
W ramach pomocy z Unii Europejskiej
otrzymaliśmy poprzez Caritas następujące produkty żywnościowe (480 kg
mąki, 635 kg makaronu, 1620 kg ryżu
białego). Od indywidualnych darczyńców pozyskano następujące produkty:
ryby - 40 kg, słodycze, napoje, zabawki, artykuły szkolne i odzież.
W każdy wtorek, w punkcie wydawania
i przyjmowania odzieży, sekcja charytatywna rozdzielała potrzebującym
zgromadzone środki spożywcze i trwałe. Jesteśmy wdzięczni darczyńcom za
pomoc. Zdajemy jednak sobie sprawę
z tego, że potrzebujących wciąż przybywa, a możliwości są ograniczone.
W każdym tygodniu punkt wydawania i
przyjmowania odzieży odwiedzało około 30 osób, zaś osoby chore i niepełnosprawne odwiedzali nasi członkowie w
domach i dostarczali im potrzebne artykuły. Zwracamy się z wielką prośbą do
naszych parafian o przynoszenie zbędnych, ale będących w dobrym stanie,
rzeczy.

Jednej osobie niepełnosprawnej i
samotnej przez cały rok finansowano
obiady.
Członkowie Akcji Katolickiej przygotowali obiad dla ponad 130 pielgrzymów z Chojnic.
Przed świętami Zmartwychwstania
Pańskiego nasi członkowie odwiedzili
49 chorych i niepełnosprawnych, a
przed Bożym Narodzeniem 43.
Wszystkim złożono życzenia i obdarowano drobnymi upominkami oraz
zapoznano się z ich sytuacją bytową,
a także z potrzebami dnia codziennego.
Dla osób samotnych zorganizowano
spotkanie wigilijne w “Klubie Pod Różą”.
Sekcja ds. dzieci i młodzieży.
W miesiącu kwietniu dofinansowano
wyjazd czwórki dzieci do ZIELONEJ
SZKOŁY. Pokryto również koszty
pobytu dwojga dzieci w Okoninie.
Troje dzieci mogło wyjechać do
Szklarskiej Poręby, jedno dziecko
brało udział w wycieczce do Krakowa.
Ośmioro zaś brało czynny udział w
imprezie w HSW “Łuczniczka”. Dwoje
dzieci miało refinansowany wyjazd na
Lednicę.
Członkowie sekcji w okresie letnim
zorganizowali zawody sportowe z
nagrodami.
Na początku roku szkolnego zakupiono podręczniki dla dzieci i młodzieży
z rodzin będących w trudnej sytuacji
materialnej. Wykorzystano w tej akcji
również podręczniki zakupione w poprzednich latach, jak i materiały
szkolne oraz przybory pozyskane z
darowizn. Tej pomocy udzielono 94
uczniom.
W miesiącu grudniu zorganizowano
opłatek i jasełka dla 110 dzieci. Każde dziecko zostało obdarowane przez
św. Mikołaja paczką ze słodyczami i
zabawkami. Akcją tą objęto dzieci z
naszej parafii w wieku od 3 lat do 3
klasy szkoły podstawowej.
Przez cały rok szkolny finansowaliśmy obiady w szkołach dla 4 dzieci z
naszej parafii. Listy dzieci potrzebujących są ustalane z pedagogami ze
Szkoły Podstawowej nr 4, nr 27, nr 29
oraz Gimnazjum nr 1 i 3.
Sekcja redakcyjna „Głosu Świętego Mikołaja”
Comiesięcznie, wraz z księżmi naszej
parafii, wydaje gazetę parafialną.
Członkowie Oddziału Parafialnego
piszą artykuły, przeprowadzają wywiady i informują o życiu naszej parafii. Poruszane tematy to: działalność
Parafialnego Oddziału AK, problemy
społeczne środowiska, historia parafii
i regionu, życie codzienne parafii.
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Miesięcznik wydawany jest w nakładzie
650 egzemplarzy.
Sekcja liturgiczna czuwa nad sprawnym i godnym przebiegiem procesji w
dzień Bożego Ciała oraz w oktawie.
Zabezpiecza uroczystości I Komunii
św., uroczystości narodowo-kościelne,
odpusty parafialne. Buduje jeden z ołtarzy na Boże Ciało. W każdą niedzielę
roku szkolnego członkowie tej sekcji
dbają o porządek oraz o odpowiedni
nastrój modlitewny na Mszy św. o
godz. 11.00. Rezerwują także miejsca
w ławkach dla dzieci.
Na początku kwietnia pożegnaliśmy
naszego kochanego Ojca Świętego
Jana Pawła II. Członkowie Akcji Katolickiej zorganizowali wieczór skupienia i
modlitwy.
Z okazji Dnia Papieskiego Oddział zorganizował wieczór modlitwy i poezji.
Wykonawcami byli członkowie Oddziału, zaś liczni parafianie zgromadzeni w
świątyni uczestniczyli we wspólnej modlitwie.
Dla uczczenia VII rocznicy powstania i
działalności Akcji Katolickiej w naszej
parafii, zorganizowano festyn parafialny. W czasie tego festynu odbyły się
konkursy - quizy z nagrodami z wiedzy
religijnej i wiedzy o Fordonie dla dzieci i
dorosłych, konkurs piosenki z nagrodami dla dzieci, konkursy sportowe z nagrodami. Przez cały festyn grał i śpiewał amatorski zespół młodzieżowy.
Apetyty uczestników zaś zaspokajano
wyrobami własnymi - grochówką, kiełbasą z grilla, ciastami, napojami gorącymi i zimnymi. W trakcie festynu trwała loteria fantowa, a sprawnością fizyczną popisywał się jeden z członków
naszego Oddziału. Dochód z festynu
wykorzystano do działalności Parafialnego Oddziału.
Spotkania członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbywają się w
każdy wtorek. Zebrania ogólne odbywają się każdego 2. dnia miesiąca i
rozpoczynają się Mszą św. i Apelem
Jasnogórskim. Pracę formacyjną w
Parafialnym Oddziale AK prowadzi
asystent kościelny – ks. kan. R. Buliński.
Zarząd naszego Oddziału zbiera się
raz w miesiącu dokonując podsumowania realizowanych przedsięwzięć, planowania przyszłościowego i omawiania
bieżących problemów.
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim
członkom Akcji Katolickiej za serce i
zaangażowanie i za to, że potrafili zrezygnować z wielu godzin swego wolnego czasu po to, by poświęcić go bliźniemu. Dziękuję gorąco księdzu Proboszczowi za opiekę, duchowe przewodnictwo naszemu Oddziałowi, a także za pracę formacyjną i osobiste zaangażowanie we wszystkich przedsięwzięciach naszego stowarzyszenia.
Bóg zapłać.
Za Zarząd Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej
Prezes
mgr Małgorzata Kaźmierczak
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Czy AA
może Ci
pomóc?
Oto dwanaście pytań, na które tylko
Ty możesz UCZCIWIE odpowiedzieć.
1. Czy kiedykolwiek postanowiłeś
nie pić tydzień i dłużej, a udało Ci
się tylko przez kilka dni?
□ tak □ nie
Większość z nas w AA składało takie
obietnice sobie i bliskim, ale nigdy
ich nie potrafiliśmy dotrzymać. W
AA powiedziano nam: “po prostu
spróbujcie nie pić dziś”. (Jeżeli nie
będziemy pili dziś, to dziś nie możemy się upić).
2. Czy chciałbyś, żeby ludzie zajęli
się swoimi sprawami, a nie Twoim
piciem i przestali mówić Ci, co
masz robić? □ tak □ nie
W AA nie zajmujemy się mówieniem
komukolwiek, co ma robić. Rozmawiamy o naszym piciu, problemach i
o tym, jak je rozwiązujemy. Chętnie
Ci pomożemy, ale tylko wtedy, gdy
TY będziesz tego chciał.
3. Czy kiedykolwiek zmieniałeś
rodzaj alkoholu, mając nadzieję, że
to powstrzyma Cię od picia?
□ tak □ nie
My próbowaliśmy wszystkiego: picia
słabszych alkoholi, nawet picia piwa,
picia tylko pod koniec tygodnia itp.
Ale jeżeli piliśmy cokolwiek, co zawierało alkohol, w końcu upijaliśmy
się.
4. Czy w ciągu ostatniego roku, po
przebudzeniu się, musiałeś skorzystać z “klina”? □ tak □ nie
Czy potrzebowałeś kieliszka, aby
rozpocząć dzień lub aby przestać się
trząść? Jeżeli tak, jest to pewny znak,
że nie pijesz “towarzysko”.
5. Czy kiedykolwiek zazdrościłeś
ludziom, którzy pija i nie wpadają
z tego powodu w kłopoty?
□ tak □ nie
Często zastanawialiśmy się, dlaczego
nie jesteśmy tacy jak większość ludzi, którzy mogą pić lub nie.
6. Czy miałeś w ciągu minionego
roku problemy wynikające z picia
alkoholu? □ tak □ nie
Bądź uczciwy w stosunku do siebie!
Lekarze mówią, że jeżeli masz problem z alkoholem i ciągle pijesz, bę-

dzie zawsze tylko gorzej, a nigdy
lepiej. W końcu umrzesz lub resztę
życia spędzisz w zakładzie psychiatrycznym. Jedyna nadzieja to przestać pić.
7. Czy Twoje picie powoduje kłopoty rodzinne? □ tak □ nie
Przed przyjściem do AA uważaliśmy, że pijemy z powodu innych
ludzi lub z powodu kłopotów rodzinnych. Nie byliśmy w stanie
zrozumieć, że to właśnie nasze picie pogarsza wszystko. Picie nigdy i
nigdzie nie rozwiązywało żadnych
problemów.
8. Czy kiedykolwiek próbowałeś
wypić na przyjęciu “jeszcze jeden
kieliszek”, bo ciągle było Ci za
mało? □ tak □ nie
Większość z nas wiedząc, że idzie
na przyjęcie z alkoholem, jeszcze
przed wyjściem z domu piła coś
“dla kurażu”. A jeżeli na przyjęciu
było “za mało” alkoholu, szukaliśmy innego miejsca by wypić więcej.
9. Czy wmawiasz w siebie, że możesz przestać pić kiedykolwiek
chcesz, mimo że upijasz się
wbrew swojej woli? □ tak □ nie
Wielu z nas oszukiwało się, że pije,
bo chce. Po przyjściu do AA dowiedzieliśmy się, że kiedy zaczynaliśmy pić, nie mogliśmy już przestać.
10. Czy kiedykolwiek nie byłeś w
pracy lub w szkole z powodu picia alkoholu? □ tak □ nie
Wielu z nas stwierdza teraz, że często usprawiedliwialiśmy się chorobą, a prawda była taka, że albo mieliśmy kaca, albo byliśmy pijani.
11. Czy miałeś “urwane filmy”?
□ tak □ nie
“Urwany film” to godziny i dni picia, gdy nie możemy sobie przypomnieć, co się wtedy z nami działo.
Dopiero po przyjściu do AA dowiedzieliśmy się, że jest to wyraźny
znak picia alkoholowego.
12. Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że Twoje życie byłoby lepsze, gdybyś nie pił? □ tak □ nie
Wielu z nas zaczęło pić, ponieważ

po alkoholu życie wydawało się lepsze, przynajmniej na chwilę. Po
przyjściu do AA zrozumieliśmy, że
zostaliśmy schwytani w pułapkę. Piliśmy, żeby żyć i żyliśmy, aby pić.
Byliśmy chorzy i zmęczeni z powodu
bycia chorymi i zmęczonymi.
Jaki wynik uzyskałeś?
Jeżeli odpowiedziałeś TAK cztery
lub więcej razy, to prawdopodobnie
masz już problem z alkoholem.
Dlaczego Ci to mówimy? Ponieważ
tysiące ludzi z AA. mówi tak od wielu lat. Oni do tej prawdy doszli sami,
ale była to ciężka droga.
Pamiętaj jednak, że tylko Ty sam
możesz zdecydować, czy AA. jest dla
Ciebie. Postaraj się ocenić to na
trzeźwo.
Jeżeli odpowiedź brzmi TAK, będzie
nam miło, że możemy Ci pokazać,
jak my przestaliśmy pić. Po prostu
przyjdź i posłuchaj.
Zapraszamy osoby mające problem z alkoholem, jak również
członków ich rodzin i znajomych
osób uzależnionych, którzy chcą
pomóc swoim bliskim, w każdą sobotę od godz. 16:30 na mitingi
otwarte do domu parafialnego na 2
piętrze (wejście od ul. Pielęgniarskiej).
GRUPA AA „TRZEŹWOŚĆ”
przy parafii pw. św. Mikołaja
w Starym Fordonie
ul. Wyzwolenia 2, II piętro
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Książeczka - nasz przewodnik do Boga

W

niedziele 08.01.2006 r. na
Mszy św. o godz. 11:00 dzieciom klas drugich szkół podstawowych zostały poświęcone książeczki
do nabożeństwa. To kolejny krok,
który przybliża do oczekiwanego
dnia przyjęcia Pana Jezusa w Komunii św. Książeczka dla każdego dnia
jest swoistym przewodnikiem, który
mówi nam o Bogu i Jego Kościele i o
nas samych. Pomaga nam zrozumieć
główne prawdy wiary, Dekalog,
Przykazania Kościelne, zawiera różne modlitwy, nabożeństwa i pieśni,
jakie śpiewamy w kościele. Zachęcam wszystkich, którzy te książeczki
otrzymali niedawno, jak i jakiś czas
już temu, aby zagłębić się w jej treść.
Zabierajmy ją ze sobą, gdy przystępujemy do spowiedzi św., w każdy
pierwszy piątek miesiąca. Pomoże
nam ona dobrze przygotować się do
niej jak i odmówić zadaną przez kapłana pokutę.
Niech nie będzie tylko ozdobą
naszej książkowej półki, ale naszym
przewodnikiem i pomocą w pogłębianiu naszej przyjaźni i więzi z Bogiem!
Ks. Jarek

“Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: “Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd
więc wziął się na niej chwast?” Odpowiedział im: “Nieprzyjazny człowiek to sprawił.” Rzekli mu Słudzy: “Chcesz więc, żebyśmy poszli
i zebrali go?” A on im odrzekł:
“Nie, byście zbierając chwast nie
wyrwali razem z nim i pszenicy.
Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa,
a w czasie żniwa powiem żeńcom:
Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie,
pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”
Mt 13, 27-30
Dobro i zło są ze sobą tajemniczo
wymieszane i rosną razem. Żaden
człowiek nie może uniknąć podstawowej odpowiedzialności, wypływającej z wolności, jaką Bóg nam
dał, dokonywania wyboru. Czasem
zastanawiamy się, że zła nie powinno być, ale sami je wybieramy, a
Bóg szanuje naszą decyzje. W Nowym Roku składamy sobie szczere
życzenia, aby ten Nowy Rok 2006
był udany, szczęśliwy, dobry, ale
tak wiele zależy od nas samych jak
go przeżyjemy, wykorzystamy. Jak
nasze obowiązki szkolne, domowe,
koleżeńskie będziemy przeżywać,
jakich dokonamy wyborów. Otwarci Bądźmy naprawdę, ponieważ ona
zawsze zwycięża! Tego życzę Wam
i sobie!
Ks. Jarek

Drzewo
W pewnym dalekim kraju znajdowało się cudowne drzewo. Nikt nie znał
jego wieku. Niektórzy mówili, że
było starsze niż ziemia. Mężczyźni i
kobiety przychodzili do niego z prośbami. Również wilki w bezksiężycowe noce wyły, zwrócone w kierunku
drzewa. Ale nikt nie odważył się spożywać jego owoców. A były to wspaniałe owoce, przeogromne, niezliczone, zwisały z dwóch konarów drzewa. Połowa tych owoców była trująca. Nikt nie wiedział, która to połowa. Z dwóch wielkich konarów jeden
niósł życie, drugi zaś śmierć.
Pewnego roku przyszedł wielki nieurodzaj i ludzie w tym kraju zaczęli
cierpieć głód. Drzewo, jak zawsze,
stało nienaruszone, pełne ciężkich,
wspaniałych owoców. Okoliczni
mieszkańcy podchodzili do niego
niezdecydowani i pełni obaw. Byli
wygłodzeni i cierpieli, ale nie chcieli
umrzeć otruci. Któregoś dnia prawie
umierający człowiek stanął pod prawym konarem, zerwał owoc i zjadł
go bez zastanowienia. Stał potem
wyprostowany, spokojny, oddychający pełniej i radośniej. Wszyscy natychmiast skierowali się pod prawe
ramię drzewa i zaczęli jeść słodkie,
życiodajne owoce. Wieczorem
mieszkańcy okolicy zebrali się na
naradę. Lewy konar nie tylko był
bezużyteczny, ale również niebezpieczny. Zdecydowali, aby odciąć go
jednym, stanowczym cięciem od
pnia. Następnego dnia obudzili się
wcześnie i pośpieszyli szukać swego
jedzenia. Wszystkie owoce z obu
konarów spadły na ziemię i gniły w
kurzu. Ptaki, które mieszkały pomiędzy gałęziami, zniknęły. Drzewo obumarło w nocy”
Bruno Ferraro
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Szczera spowiedź
ażdy z nas już chyba wiele razu
K
słyszał przypowieść o Synu Marnotrawnym z Łukaszowej Ewangelii.

Jest ona klasycznym obrazem, który
zawiera wszystkie warunki dobrej
spowiedzi. Kiedy ją czytamy lub słuchamy, to bardzo łatwo jest nam wyobrazić sobie całą scenę powrotu
zagubionego syna, a także słyszymy
to przejmujące wyznanie: “Ojcze,
zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie” Zanim jednak te słowa
zostały wypowiedziane wiemy ile
czasu i trudu ów syn musiał ponieść.
Możemy zatem stwierdzić, że szczera spowiedź jest procesem, który nie
ogranicza się tylko do krótkiego spotkania w konfesjonale, bo zaczyna
się już wtedy, kiedy człowiek odkryje,
że jest mu źle z jego grzechem, kiedy
doświadczy jakiegoś wstrząsu. Do
tego cudownego spotkania z Bożym
Miłosierdziem może dojść nawet po
kilku czy kilkudziesięciu latach jeśli
człowiek będzie chciał wyznać swoje
grzechy. Niektórzy zadają sobie pytanie, czy koniecznie trzeba wyznać
grzechy księdzu, czy nie można się
spowiadać jakoś inaczej? Sakrament
pokuty łączy się ściśle z władzą, jaką
Jezus zostawił apostołom: “Którym
grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im
zatrzymane” J 20.23 Aby kapłan
mógł zadecydować, czy należy grzechy odpuścić, czy nie, musi najpierw
wysłuchać wyznania grzechów. Każdy kto przystępuje do spowiedzi pragnie bardzo jasno usłyszeć słowa: i
ja odpuszczam tobie grzechy; nie
chcemy aby były to tylko nasze przypuszczenia, nasze nadzieje, ale jasno wypowiedziane słowa. Pojednanie grzesznika dokonuje się nie mocą
naszego wyznania win, ale mocą
Bożego przebaczenia, to On czyni
nas na nowo swoimi dziećmi. Sam
powrót syna marnotrawnego jeszcze
o niczym nie przesądził, ale przyjęcie, przebaczenie ojca było gwarancją stania się na nowo jego synem.
To właśnie w konfesjonale sam Chrystus jest obecny podczas naszej spowiedzi, a gwarancją Jego obecności
jest Jego uczeń i przedstawiciel kapłan-grzesznik nie mniej grzeszny
niż wszyscy ludzie na ziemi. Możemy
powiedzieć, że Chrystus jest tak po-
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korny, że słucha spowiedzi jednego
grzesznika poprzez innego grzesznika, którym jest ksiądz. Mówienie,
że spowiedź jest niepotrzebna, że
jest sprzeczna z naturą, że jest poniżeniem człowieka - to wszystko
możemy traktować jako ucieczkę
od odpowiedzialności, jako przejaw
naszej małości. Chciejmy teraz bliżej prześledzić przebieg naszej
spowiedzi, którą nazywamy szczerą
spowiedzią, bo wtedy odkrywamy
przed Bogiem wszystko co jest w
naszym sercu. Na początku należałoby krótko powiedzieć kim jestem;
nie chodzi o imię i nazwisko, ale np.
zawód, stan cywilny, wiek, to pozwoli księdzu w nawiązaniu bliższego kontaktu. Należy także podać
kiedy była ostatnia ważna spowiedź, a w niektórych sytuacjach
podajemy powody naszej spowiedzi
np. śmierć ojca, chrzest dziecka,
ślub. Pozwoli to na bardziej konkretny dialog księdza, w imieniu
Boga, który pozwoli popatrzeć na
życie i spowiedź przez konkretną
sytuację osoby spowiadającej się.
Wyznanie grzechów jest połączone
z wcześniejszym rachunkiem sumienia i wyrzutami naszego sumienia. Mówiąc grzech, mamy świadomość, że nie interesuje to kapłana,
ale interesuje Boga. W takiej sytuacji nasze wyznanie win staje się
modlitwą, trudną, nie raz bolesną,
ze łzami w oczach, ale modlitwą
oczyszczającą. Nasze wyznanie
złych czynów nie jest żadnym naszym pomniejszeniem, wręcz przeciwnie jest naszą odwagą i wielkością. Im szczerzej się spowiadamy
tym zyskujemy większy szacunek.
Nie należy także wyolbrzymiać tego
ludzkiego czynnika, który wyraża
się w pytaniu: co o mnie ksiądz pomyśli? Nic nie pomyśli, bo on jest
tylko narzędziem w Bożych rękach.
Każdy kapłan jest zobowiązany do
zachowania tajemnicy spowiedzi, to
znaczy, że nigdy, nikomu, pod żadnym pretekstem nie może powiedzieć co zostało powiedziane w
konfesjonale, nawet jeśli miałby
ponieść śmierć. Zdrada tajemnicy
spowiedzi jest bardzo ciężkim grzechem, z którego możne być zwolnionym przez Stolicę Apostolską.
Warto wiedzieć, że tajemnica spowiedzi obowiązuje także osobę spowiadającą się, chociaż nie ma kary
za jej naruszanie. W spowiedzi jesteśmy zobowiązani do wyznania
wszystkich grzechów ciężkich podając ich liczbę np. 3 razy nie byłem w niedzielę w kościele, oraz
okoliczności popełnionego grzechu
np. oszukałem w sklepie klientów
na sumę 50 zł. Grzechy lekkie wyznajemy możliwie wszystkie. Jeśli
faktycznie zapomnieliśmy o jakimś
grzechu ciężkim, to mamy obowią-
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zek powiedzieć o nim przy najbliższej
spowiedzi św. zaznaczając o wcześniejszym zapomnieniu. W konfesjonale nie opowiadamy historii swojego
życia i nie mówimy o osobach trzecich, jeśli nie mają one związku z
naszym konkretnym grzechem. Nasze grzechy wymawiamy tak, aby
ksiądz mógł je usłyszeć, celowe, niewyraźne mówienie jest równoznaczne z zatajeniem grzechu, a spowiedź
jest świętokradzka i nie ważna. Kapłan ma prawo do stawiania pytań
jeśli ma trudności w moralnej ocenie
naszego grzechu. Sakrament pojednania kończy się zadaniem pokuty i
udzieleniem rozgrzeszenia. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy nie ma autentycznego żalu i stanowczej chęci
poprawy kapłan ma obowiązek nie
udzielenia rozgrzeszenia np. złodziej
nie chce oddać czy wynagrodzić za
skradzioną rzecz, lub ktoś żyje bez
ślubu kościelnego. Dopiero kiedy
ustaną przeszkody można udzielić
rozgrzeszenia. Pewnym zwyczajem
jest krótkie pouczenie udzielone
przez kapłana, chociaż nie należy
ono do istoty tego sakramentu. Mówiąc o szczerej spowiedzi należy
także wiedzieć, że od niektórych
grzechów może uwolnić tylko Stolica
Apostolska. Do nich zaliczamy: znieważenie postaci eucharystycznych,
pobicie i zabicie papieża, zdrada tajemnicy spowiedzi, udzielenie i przyjęcie sakry biskupiej bez zgody papieża. Mamy także grzechy z których
może uwolnić tylko biskup i z których
należy się spowiadać w wyznaczonych kościołach. Do tych grzechów
zaliczamy: odstępstwo od wiary, namawianie, współudział i przerwanie
ciąży, pobicie i zabójstwo biskupa,
usiłowanie odprawiania Mszy św. lub
udzielania rozgrzeszenia przez osobę, która nie ma ważnych święceń,
próba zawarcia małżeństwa przez
księdza czy osobę zakonną, przynależność do stowarzyszeń walczących
z Kościołem. Tych grzechów jest
jeszcze kilka, jednak kiedy zajdzie
taka konieczność to ksiądz powie
nam o tym w czasie spowiedzi.
O tym warunku spowiedzi
można by jeszcze wiele mówić, jednak my wiemy najlepiej, że jeżeli dobrze przygotujemy się do samej spowiedzi, to tym lepiej ją przeżyjemy i
przyniesie ona prawdziwe Boże owoce.
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Zespół Szkół nr 20 w Bydgoszczy
Nasza szkoła w Internecie: http://www.zs20.bdg.pl

Andersen – słowem i pędzlem malowane

Choć zwycięzcą zostało jedno z przedszkoli – pokonanych nie było.

W 2005 roku obchodziliśmy 200
rocznicę urodzin sławnego pisarza – Jana
Christiana Andersena. Większość z nas
została wychowana na jego twórczości.
Chcąc uczcić dokonania Duńczyka, nasza szkoła ogłosiła konkurs pt. Andersen
– słowem i pędzlem malowane pod patronatem Family Park w Bydgoszczy dla
uczniów klas I–III fordońskich szkół
podstawowych. Jego rozstrzygnięcie nastąpi 19 stycznia
2006 roku. W tym wydarzeniu udział wezmą goście,
m.in. przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
oraz media.
Grudniowe tradycje
Co roku w naszej szkole przygotowujemy się do Świąt
Bożego Narodzenia już od pierwszych dni grudnia. Mikołajki obchodzimy w odświętnie przygotowanych salach,
zmienia się wystrój korytarzy. Na świerkowych drzewkach i w oknach iskrzą się lampki. Uczniowie
i nauczyciele we współpracy z rodzicami przygotowują
się do trzech ważnych grudniowych przedsięwzięć.

Pierwsze z nich to Mikołajkowy turniej, na który zaprosiliśmy zaprzyjaźnione przedszkola: Elf, Bajka, z ul. Transportowej i Pielęgniarskiej. Na powitanie dzieci otrzymały
lśniące medaliony w kształcie czapek Mikołaja. Każde
zadanie wiązało się tematycznie z zimą lub Mikołajem, a
rekwizyty urozmaicały rywalizację. Najmniej kłopotu
sprawiło maluchom prawidłowe ubranie zimowego stroju, a najwięcej – fachowe prowadzenie hokejowego kija.
Niezapomniane emocje towarzyszyły dzieciom podczas
walki na śnieżki. Najprzyjemniejszym zadaniem okazał
się jednak bieg z pudełkiem smakołyków, które przeszły
na własność każdej grupy

21 grudnia był w naszej szkole dniem szczególnym. Na
coroczne “Jasełka” uczniowie klas I – III zaprosili rodziców oraz dyrektora szkoły, panią Beatę LaskowskąŁepek. Atmosferę podkreślała dekoracja sali gimnastycznej z oświetloną stajenką i wigilijnym stołem oraz piękne
stroje przygotowane dla małych aktorów przez mamy i
babcie. Uroczystość rozpoczęła uczennica klasy II, Karolina Kowalska grając na wiolonczeli nastrojową kolędę.
Na scenę wyszła para szukająca schronienia na noc: Maryja (Karolina Dudek) i Józef (Krystian Bilski). Rolę
trzech króli grali: Damian Opozda, Kamil Ruda i Rafał
Kędzierski. Składane dary i woń kadzidła podniosły atmosferę uroczystości

Od wielu lat uczymy dzieci wspierania innych. Każdego
roku organizujemy z uczniami klas III tzw. “Kramik dobroci”. Uczniowie przynoszą zabawki, książeczki, gry,
maskotki i inne wyszperane w domu drobiazgi. Sprzedają
je, a uzyskane fundusze przeznaczają na upominki dla
tych dzieci, które pod swoją choinką mogłyby nic nie
znaleźć
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I N F O R M A C J E
SPRAWY DUSZPASTERSKIE

1. Wizyta duszpasterska będzie trwała do końca
stycznia. Termin dodatkowy dla rodzin, które nie
mogły przyjąć kolędy w wyznaczonym terminie,
jest wyznaczony na wtorek, 31 stycznia. Prosimy
zgłaszać dodatkową kolędę w zakrystii, biurze
parafialnym lub pod numerem telefonu:
0-52-347-15-55.

2. Zbiórka odzieży i jej rozdzielanie w domu katechetycznym w każdą środę od godz. 17.00 do 19.00.
3. We czwartek, 2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej. Msze św. o godz.
7.30, 9.30, 17.00 i 18.30. Poświęcenie gromnic podczas każdej Mszy św.
4. Spotkanie Akcji Katolickiej we czwartek, 2 lutego, w
domu katechetycznym, po Mszy św. o godz. 18.30.
5. Różaniec za zmarłych wymienianych w
“Zdrowaśkach rocznych” w środę – 8 lutego o godz.
17.45. Msza św. w intencji tych zmarłych wyjątkowo
w środę o godz. 7.30.
6. Spowiedź przed pierwszym piątkiem miesiąca o
godz. 15.45:
- dla klas III w środę (1 lutego),
- dla klas IV i V w czwartek (2 lutego),
- klasy VI i I gimnazjum w piątek (3 lutego).
7. Msza św. pierwszopiatkowa dla wszystkich klas w
piątek (3 lutego) o godz. 17.00.
8. Młodzież z naszej parafii z klas II gimnazjum prosimy,
w ramach przygotowania do bierzmowania, na spowiedź o godz. 17.30 i Mszę św. z nauką o godz.
18.30:
• we wtorek (31 stycznia) Gimnazjum nr 3 i z pozostałych,
• w piątek (3 lutego) Gimnazjum nr 1.
9. Młodzież z naszej parafii z klas III gimnazjum zapraszamy, w ramach przygotowania do bierzmowania, na
spowiedź o godz. 17.30 i Mszę św. z nauką o godz.
18.30:
• w środę (1 lutego) Gimnazjum nr 3 i z pozostałych;
• w czwartek (2 lutego) Gimnazjum nr 1.
10. Chorych odwiedzimy w sobotę, 4 lutego, po rannej
Mszy św.
11. W niedzielę, 5 lutego, wystawienie Najświętszego
Sakramentu i modlitwy Żywego Różańca dla kobiet
i mężczyzn po Mszy św. o godz. 8.00.
12. W czwartek, 16 lutego, po Mszy św. o godz. 18.30,
Apel Jasnogórski w intencji Ojczyzny i Ojca św.
13. W każdą środę o godz. 18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Serdecznie zapraszamy.
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14. Od 11 lutego do 8 kwietnia, w parafii św. Marka (ul.
Salezjańska 1, tel. 0-52-343-73-00), odbędzie się kurs
przedmałżeński dla dekanatu fordońskiego. Spotkania odbywać się będą w soboty i niedziele o godz.
17.00.
SPRAWY MATERIALNE

1. Zostały zakupione i zawieszone na żyrandolu wisiory kryształowe.
2. W styczniu zebraliśmy do puszek na dalsze prace
remontowo–konserwatorskie 1.826 zł. Bóg zapłać.
3. Dwie puszki (naczynia z których rozdajemy Komunię św.) zostały oddane do pozłocenia. Sukcesywnie będziemy odnawiać dalsze puszki i kielichy mszalne.

Zostali ochrzczeni
Weronika Ziółkowska, ur. 02.08.2005 r.
Oktawia Jastrzębska, ur. 13.09.2005 r.
Julia Grochowska, ur. 11.11.2005 r.
Filip Grzybowski, ur. 11.10.2005 r.
Paweł Gładych, ur. 20.04.2005 r.
Krystyna Nawrot, ur. 17.02.2005 r.
Oliwia Dybowska, ur. 26.11.2005 r.
Julia Jurkiewicz, ur. 06.11.2005 r.
Oliwia Policht, ur. 24.11.2005 r.

Odeszli do wieczności
Franciszek Strzyżewski, lat 75, z ul. Bydgoskiej,
Stanisław Skublicki, lat 62 z ul. Piłsudskiego,
Henryk Glibowski, lat 77, z ul. Rynek,
Bogdan Nogowski, lat77, z ul. Cechowej,
Edmund Zeman, lat 84, z ul. Bydgoskiej;
Franciszek Tomaszewski, lat 86, z ul. Fordońskiej,
Henryk Andrykowski, lat 65, z ul. Rynek,
Kazimiera Chojecka, lat 83, z ul. Wyzwolenia,
Roman Żak, lat 52 z ul. Fordońskiej,
Ryszard Nycek, lat 76, z ul. Azbestowej,
Jan Prokop, lat 65, z ul. Samotnej,
Maria Witkowska, lat 59, z ul. Bydgoskiej.

Redaguje zespół: Dorota Gołda, Arleta Jagodzińska, Krystyna Karpińska, Hanna Łuczak, Zbigniew Żurowski. Ks. Sławomir Bednarek, ks. Jarosław Balcer. Skład komputerowy: Jerzy Rusiniak.
Asystent kościelny: ks. kan. Roman Buliński, e-mail: rbulinski@interia.pl
Adres redakcji: ul. Wyzwolenia 2, 85-790 Bydgoszcz. Tel. 0-52-347-15-55.
Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Mikołaja w Bydgoszczy. mikolaj-bydgoszcz@home.pl
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Święty Mikołaj wśród dzieci
T

radycją stały się już spotkania
gwiazdkowe organizowane przez
Akcję Katolicką w klubie ,,Za Miedzą”. 17 grudnia 2005 r. odbyła się
ósma tego rodzaju impreza. W tym
roku dwa zespoły, swoimi programami artystycznymi, uświetniły świąteczne spotkanie 110 dzieci ze św.
Mikołajem.
Piękny program o tematyce
Bożego Narodzenia przygotowali
uczniowie pod kierunkiem swoich
nauczycieli, p. A. Górzyńskiej i p. A.
Perszutów z Zespołu Szkół Nr 26 z
ul. Glinki 117. Tak jak rok temu, ze
wspaniałym programem świątecznym (jasełka) wystąpili mali artyści –
dzieci z ,,Kącika” sióstr Miłosierdzia.
Burza oklasków dochodząca z widowni nie miała końca, a na dziecięcych buziach gościły radosne uśmiechy.
Po krótkiej rozmowie ks. Proboszcza z dziećmi i podzieleniu się z
nimi opłatkiem śpiewano kolędy.
Dzieci nauczyły się nowych słów
kolędy na melodię “Pójdźmy wszyscy do stajenki...”.
1. Zostań Boziu mym braciszkiem,
podzielę się z Tobą wszystkim.
Dam Ci swoje klocki Lego,
dam misiaczka pluszowego.
2. Dam zabawki, dam słodycze,
babcię, dziadka Ci pożyczę.
Podzielę się mamą, tatą,

bądź braciszkiem moim za to.
3. Będę Cię na rękach nosił,
nie daj się Boziuniu prosić,
w mym łóżeczku miejsce zrobię
będziesz sypiał ze mną sobie.
Po wspólnym kolędowaniu
przyszedł czas na posiłek – były
wyśmienite ciasta i soczki. A potem
przyjechał do dzieci... Święty Mikołaj. Przywiózł im paczki ze słodyczami, owocami i zabawkami.
Każde dziecko miało też
możliwość popisania się swoimi
umiejętnościami przed św. Mikołajem – były wierszyki, piosenki –
były też nagrody.
Wspólne tańce i podziękowania wszystkim sponsorom i organizatorom zakończyły tegoroczne
spotkanie dzieci ze św. Mikołajem.
Podziękowanie
Akcja Katolicka przy parafii
św. Mikołaja składa serdeczne podziękowania wszystkim parafianom, którzy z potrzeby serca ofiarowali słodycze, napoje, zabawki,
artykuły szkolne i odzież dla najbardziej potrzebujących w naszej
parafii. Serdeczne “Bóg zapłać”
składamy także wszystkim parafianom, którzy złożyli datki do skarbonki św. Antoniego.

W sobotę 14 stycznia odbyło się spotkanie Klubu Seniora, który zawiązuje się przy Stowarzyszeniu Akcji Katolickiej - sekcji wsparcia społecznego.
Podczas spotkania mieliśmy okazję wysłuchać recytacji wierszy p. Alicji Mirkiewicz. W ciepłej atmosferze i
śpiewie kolęd spędziliśmy wszyscy mile czas.
Do zobaczenia w przyszłym miesiącu.
Na następne spotkanie zapraszamy
11 lutego 2006 r. o godz. 15:00
A.Ć. i B.K.

Szczególne podziękowania
składamy darczyńcom, którzy w znaczący sposób przyczynili się do zorganizowania choinki dzieciom z ubogich rodzin.
Materialnie i finansowo wsparły akcję następujące firmy i osoby:
- Zespół Szkół Medycznych,
- Wytwórnia Artykułów Kreślarskich
“Rystor”,
- Hurtownia “Rajhurt”,
- Zakład Wydobycia Kruszywa “WirBud”,
- Sieć sklepów “Hypernova” p. dyr.
Z. Kożuchowski,
- Księgarnia “Czas”, ul Bydgoska p.
Teresa Sadowska,
- Zakład Cukierniczy K. Śmigielski,
- Przedsiębiorstwo Cukiernicze
“Jutrzenka”,
- “Abramczyk” Export-Import,
- pani Aldona Wczysło,
- Sklepy Cukiernicze Teresa i Aleksander Sowa,
- Firma Piekarnicza “Sielanka”,
- Piekarnia “Ew-Mar”,
- Hurtownia Odzieży “Dartom”,
- Hurtownia Zabawek “TIM”,
- Hurtownia Odzieży “Betty”,
- Bezimienni Parafianie.
„Boże Narodzenia przychodzą i odchodzą jak sen
- jednak gdy prawdziwie Boże rodzisz
- to zostajesz w żałobie naszych serc”

zaprasza
do domu katechetycznego
na spotkania
w soboty
od godz. 15:00
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8 stycznia 2006 roku, w Regionalnym Centrum Onkologii w Bydgoszczy, chórek parafialny na zaproszenie
ks. Arkadiusza Dąbrowskiego SDB, uczestniczył we Mszy św., a następnie w sali konferencyjnej, wspólnie z
pacjentami, śpiewał kolędy. Wizyta zakończyła się słodkim poczęstunkiem.

