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W Polsce Wigilia weszła na stałe do 
tradycji w XVIII wieku. Główną jej 
częścią jest uroczysta wieczerza, 
złożona z postnych potraw. Ma ona 
charakter ściśle rodzinny. Zaprasza 
się czasami na nią, oprócz krewnych, 
osoby mieszkające samotnie. 
 

Obrzędy wieczerzy wigilijnej 
 
Na stole wigilijnym, oprócz po-
traw, kładzie się talerz z opłat-
kiem, zapala świecę, np. z Carita-
su, a pod obrus wkłada garść sia-
na. Obrzędom przewodniczy oj-
ciec lub matka rodziny. 
 

Wprowadzenie 
Dwa tysiące lat temu przyszedł na 
świat Jezus Chrystus, Syn Boży, ro-
dząc się w stajence betlejemskiej jako 
bezbronne Dziecię. Opowiada nam o 
tym Ewangelia. Stojąc, wysłuchajmy z 
wiarą słów Ewangelii opisującej to 
najradośniejsze dla całej ludzkości 
wydarzenie narodzin Syna Bożego 
Jezusa Chrystusa. 
 
Z Ewangelii według św. Łukasza 
„W owym czasie wyszło rozporządze-
nie cezara Augusta, żeby przeprowa-
dzić spis ludności w całym państwie. 
Pierwszy ten spis odbył się wówczas, 
gdy wielkorządcą Syrii był Kwiry-

niusz. Wybierali się więc wszyscy, 
aby się dać zapisać, każdy do swego 
miasta. Udał się także Józef z Galile-
i, z miasta Nazaret, do Judei, do mia-
sta Dawidowego, zwanego Betlejem, 
ponieważ pochodził z domu i rodu 
Dawida, żeby się dać zapisać z po-
ślubioną sobie Maryją, która była 
brzemienna. Kiedy tam przebywali, 
nadszedł dla Maryi czas rozwiąza-
nia. Porodziła swego pierworodnego 
Syna, owinęła Go w pieluszki i poło-
żyła w żłobie, gdyż nie było dla nich 
miejsca w gospodzie. 
 W tej samej okolicy przeby-
wali w polu pasterze i trzymali straż 
nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął 
przy nich anioł Pański i chwała Pań-
ska zewsząd ich oświeciła tak, że 
bardzo się przestraszyli. Lecz anioł 
rzekł do nich: »Nie bójcie się! Oto 
zwiastuję wam radość wielką, która 
będzie udziałem całego narodu: dziś 
w mieście Dawida narodził się wam 
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. 
A to będzie znakiem dla was: znaj-
dziecie Niemowlę, owinięte w pie-
luszki i leżące w żłobie«. I nagle 
przyłączyło się do anioła mnóstwo 
zastępów niebieskich, które wielbiły 
Boga słowami: «Chwała Bogu na 
wysokościach, a na ziemi pokój lu-
dziom Jego upodobania».” 

(Łk 2, 1-14) 
Wspólne prośby 
Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej 
godzinie wychwalamy Cię i dzięku-
jemy za noc, w której posłałeś nam 
swojego Syna, Jezusa Chrystusa, 
naszego Pana i Zbawiciela. Prosimy 

Obrzędy wieczerzy wigilijnej 
 Przeżywane we wspólnocie Kościoła tajemnice wiary wyszły poza mury świątyni, wchodząc na stale do do-
mów rodzin chrześcijańskich. Zwłaszcza uroczyście przeżywane, od pokoleń, dzień Wigilii i cały okres świąt Bo-
żego Narodzenia, stały się natchnieniem do powstania uświęconych polską tradycją rodzimych zwyczajów, obrzę-
dów domowych, kolęd, pastorałek, utworów muzycznych i literackich. 
 Obecnie stojąc na początku nowego wieku, coraz częściej ogarnia nas niepokój o przyszłość oraz boleśnie 
odczuwamy skutki agresywnej laicyzacji i liberalizmu moralnego. Niezwykle ważną sprawą jest przestrzeganie 
naszych polskich, bogatych w treść religijną tradycji, a zwłaszcza wigilijnych i bożonarodzeniowych. Najpiękniej-
szych ze świąt – Uroczystości Narodzenia Pańskiego – nie wolno zredukować do zwykłego folkloru i banalnej 
ozdoby. Niech z pietyzmem pielęgnowane w domach staropolskie tradycje i zwyczaje kształtują w nas dojrzałe 
postawy religijne i przywrócą ciepło wyziębionej atmosferze rodzinnej. 



Cię: 
– Udziel naszej rodzinie daru miło-
ści, zgody i pokoju. 

Wysłuchaj nas, Panie. 
 
– Obdarz także naszych sąsiadów, 
przyjaciół i znajomych pokojem tej 
nocy. 

Wysłuchaj nas, Panie. 
 
– Wszystkich opuszczonych, samot-
nych, chorych, biednych i głodnych 
na całym świecie pociesz i umocnij 
Dobrą No winę tej świętej nocy. 

Wysłuchaj nas, Panie. 
 
– Naszych zmarłych bliskich i znajo-
mych (można wymienić imiona) ob-
darz szczęściem i światłem Twej 
chwały. 

Wysłuchaj nas, Panie. 
 
Ojcze nasz… 
 

Panie Jezu Chryste, który w dzisiej-
szą noc przyszedłeś na świat rodząc 
się w grocie betlejemskiej z Naj-
świętszej Maryi Panny, przyniosłeś 
pokój całemu światu i uświęciłeś 
życie rodzinne, pozostań w naszej 
rodzinie i zespól ją więzami Twojej 
miłości, a słowo Twoje niech w nas 
przebywa z całym swym bogac-
twem. Który żyjesz i królujesz na 
wieki wieków. Amen. 
 Obecnie w duchu miłości i 
przebaczenia przełamiemy się opłat-
kiem – chlebem miłości. Otwierając 
serca nasze miłości wzajemnej, 
otwieramy je na przyjście Pana. 
Niech wszyscy, którzy żyją w naszej 
rodzinie i odwiedzają nasz dom, bę-
dą szczęśliwi, zdrowi, serdeczni, 
niech mają zawsze dobre zamiary i 
aby wszyscy wszędzie się radowali. 
Niech Pan będzie zawsze z nami w 
naszym domu i niech sprawi, aby-
śmy uczestnicząc w tej wieczerzy, 

stali się uczestnikami Jego radości w 
Królestwie Bożym. 
 
Osoba prowadząca wodą święconą 
kropi stół i domowników. Teraz 
następuje obrzęd łamania się 
opłatkiem i składanie życzeń. 
 
Przed posiłkiem odmawia się: 
Pobłogosław Panie Boże nas, te po-
karmy i tych, którzy je przygotowy-
wali, na pamiątkę Narodzenia Twe-
go Syna Jednorodzonego, a Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa. Amen. 
 
Podczas posiłku nie tylko wstrzy-
mujemy się od spożywania potraw 
mięsnych (oprócz ryb), ale również 
i od alkoholu. Po wieczerzy dzieci 
mogą zanieść figurkę Dzieciątka 
Jezus do domowej szopki, a cała 
rodzina zasiada do śpiewania ko-
lęd. Przed północą udaje się do 
kościoła na Pasterkę. 

 Bracia i Siostry, mieszkańcy parafii św. Mikołaja! 
 Kościoły są takie różne. Niektóre są imponujące, jak choćby Wasz - piękny, wybudowany bardzo dawno. Stara-
niem Waszego Księdza Proboszcza odrestaurowany, co zostało w znakomity sposób docenione, bowiem – jak ostatnio 
mogliśmy usłyszeć – Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy rozstrzygnęło konkurs na najlepsze odrestaurowane 
obiekty. Spośród dwudziestu pięciu kapituła ostatecznie wybrała tylko pięć, wśród nich Wasz kościół św. Mikołaja. Pa-
rafia otrzymała statuetkę Bydgoskiego Feniksa. Gratuluję! My nigdy nie będziemy mogli poszczycić się takim kościołem. 
Są inne czasy i inny sposób budowania, ale mimo to budujemy i przywołujemy myśl ks. Piotra Skargi: „Ci, którzy Panu 
Bogu kościoły widome budują - pierwej kościół serdeczny w sobie zbudowali”. – Takie słowa wypowiedziałem w Wa-
szej pięknej świątyni 25 listopada, kiedy z parafianami prosiłem Was o wsparcie modlitewne i materialne w budowie 
naszego kościoła i domu parafialnego św. Łukasza Ewangelisty. W tym krótkim słowie bardzo serdecznie dziękuję za to 
otwarte serce i wsparcie, za kolejną pomoc - „cegiełkę” na naszą budowę. 
 Na zbliżające się święta Bożego Narodzenia przesyłam, w imieniu całej wspólnoty parafialnej i własnym, ser-
deczne życzenia: niech miłość Boga Ojca, błogosławieństwo Pana naszego Jezusa Chrystusa i opieka Świętej Bożej Ro-
dzicielki towarzyszą Waszemu Księdzu Kanonikowi, Współpracownikom i całej Waszej rodzinie parafialnej w każdym 
dniu Nowego Roku 2008. 

Z serdecznym pozdrowieniem, pamięcią modlitewną i wdzięcznością 
Ks. Mirosław Pstrągowski - proboszcz parafii św. Łukasza Ewangelisty 



„Jak się grudzień zaczyna, taka 
będzie cała zima” – głosi ludowe 
porzekadło. Czas pokaże, jak będzie 
naprawdę. Początek był pochmurny, 
deszczowy i z plusową temperaturą. 
Nazwa tego miesiąca pochodzi od 
ściśniętej mrozem ziemi, która za-
mienia się w twarde grudy. Gru-
dzień to ostatni miesiąc roku kalen-
darzowego, początek nowego roku 
liturgicznego i nowej pory roku: 
”Zima, zima, śnieg, śnieg, śnieg…” 
– śpiewają Czerwone Gitary. Jednak 
jest taki dzień w tym miesiącu, na 
który z ogromną tęsknotą czekają 
wszyscy. Jest to dzień „bardzo cie-
pły, choć grudniowy (…), w którym 
gasną wszelkie spory”. To Wigilia 
Bożego Narodzenia, a po niej „Bóg 
się rodzi, moc truchleje…” – jak 
śpiewamy w jednej z najpiękniej-
szych polskich kolęd, autorstwa po-
ety Franciszka Karpińskiego. Każdy 
z nas ma swoje prywatne skojarze-
nia z tym pełnym tajemnic miesią-
cem. Jednak wszyscy zgodnie mó-
wią, że niezmiennie przywodzi on 
na myśl zimę, śnieg, święta Bożego 
Narodzenia, Wigilię, św. Mikołaja, 
Barbórkę, Sylwestra, pasterkę, kolę-
dowanie, wielkie sprzątanie oraz 
zakupy. Przeprowadziłam sondę z 

kilkunastoma osobami i usłyszałam 
również takie odpowiedzi: 
Kompetentny urzędnik: Z czymś sym-
patycznym oraz dniem moich imie-
nin; 
Mojżesz, piłkarz Wisły Nowe n. Wi-
słą: Z ciepłem rodzinnym świąt Boże-
go Narodzenia; 
Waldek, student fizjoterapii: Z palą-
cym  się kominkiem; 
Krysia, pasjonatka piłki nożnej: Z 
piękną wsią, kuligami, stanem wojen-
nym i tzw. ”złotą” niedzielą w księ-
garni; 
Marta, bibliotekarka: Z szarugą i sta-
nem wojennym; 
Michał, kleryk: Z zapachem świerko-
wego lasu i rodzinnym ciepłem; 
Maryla, salowa: Z dobrym jedzeniem; 
Paweł, licealista: Z choinką, mrozem, 
ciepłą świąteczną atmosferą; 
Ewelina, gimnazjalistka: Z zimnem; 
Jadwiga, nauczycielka: Z realizacją 
adwentowych postanowień, lodowi-
skami przy szkołach z lat dziecięcych 
oraz ciepłem, mimo zimy; 
Paweł, student historii: Z chwilą za-
dumy i refleksji nad tym, co było do-
bre a co złe w kończącym się roku; 
Elżbieta, scholka parafialna: Z no-
wym rokiem liturgicznym, spotkania-
mi opłatkowymi, odpustem parafial-

nym, śpiewem kolęd, tradycjami ad-
wentowymi; 
Marika, gimnazjalistka: Z Bożą 
Dzieciną; 
Mariusz, wielbiciel tańca: Z urodzi-
nami brata; 
Dawid, student teologii: Z aniołami 
w śniegu, lampionami, ciepłą ro-
dzinną Wigilią oraz biało-
czerwonym krasnalem; 
Ksiądz: Z początkiem duszpaster-
skich wizyt u parafian. 
 
 Moje grudniowe skojarzenia 
to beztroskie dzieciństwo na wsi, 
białe pola z zaspami, zapach kompo-
tu z suszonych owoców, pomarań-
czy, pierników, świerkowego 
drzewka oraz jedyny w swoim ro-
dzaju smak pierogów z kapustą i 
grzybami, Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom, mój pierwszy wiersz, 
prognozowanie pogody, początek 
uczucia przyjaźni oraz życzenia peł-
ne ciepła i życzliwości. 
 Bez względu na to, z czym 
kojarzy się ostatni miesiąc roku, nie 
zapominajmy, że czekamy w nim na 
Miłość przychodzącą do nas z Wy-
soka, którą powinniśmy dzielić się 
każdego dnia. 
 Dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do napisania niniej-
szego artykułu. 

 

Krystyna Lubińska 

Chodziłaś do studni 
i pozdrawiałaś ludzi 
mówili ci: „dzień dobry”, 
a ty odpowiadałaś: „dzień dobry”. 
Chodziłaś, 
aby wypiekać twój chleb 
piekarz mówił ci: „smacznego”, 
a ty odpowiadałaś: „smacznego”. 
Józef ci mówił: „dobranoc”, 
a ty odpowiadałaś: „dobranoc”. 
Chodziłaś do świątyni 
i modliłaś się do twego Boga; 
mówił ci rabin: „on przyjdzie”, 
a ty myślałaś: „już przyszedł”. 

Przechodziłaś przez miasto: 
kobiety pytały: „kiedy?”, 
a ty mówiłaś im miesiąc. 

A potem szłaś do Betlejem; 
pytał cię Józef: „wytrzymasz?”, 
a ty mówiłaś: „wytrzymam”; 
i posuwałaś się ciężko, 
bo czas twój już się zbliżał 
a dziecko w każdej godzinie 
mogło zacząć się domagać 
o swoje prawo do słońca, 
o swoje prawo do gwiazd. 
Lecz była tylko stodoła 
Józef zapytał: „tutaj?”. 
Odpowiedziałaś” „Tak, tutaj”. 
Pasterze pytali” „to on?”, 
odpowiedziałaś: „Tak, On”. 

 

A. Zarri 



6  grudnia nasza wspólnota para-
fialna obchodziła święto swojego 

patrona, Świętego Mikołaja. 
Uroczystą sumę odpustową odprawił 
ksiądz proboszcz sąsiedniej parafii 
św. Jana Apostoła i Ewangelisty, ks. 
Andrzej Jasiński. 
 We Mszy świętej uczestniczy-
li zaproszeni księża z dekanatu for-
dońskiego. Był ksiądz dziekan Jan 
Andrzejczak oraz księża zaprzyjaź-
nieni z naszą parafią. Parafianie bar-
dzo ucieszyli się, kiedy zobaczyli na 
Mszy świętej naszych byłych wika-
riuszy – ks. Jarka Kulpińskiego i ks. 
Waldka Krawczaka. 

 Homilię wygłosił ks. Andrzej 
Jasiński. Słowo Boże było bardzo 
głębokie w swojej treści, nasunęło 
wiernym wiele myśli do rozważań. 
Powinniśmy stale pamiętać, że 
wkroczyliśmy w czas Adwentu czyli 
wyczekiwania. Powinniśmy także 
pamiętać o bliźnich i pokornie otwo-
rzyć się na bliskich i samotnych, 
otworzyć się na drugiego człowieka. 
 Sumy odpustowej nie zakoń-
czyła procesja, ponieważ wokół ko-
ścioła odbywają się prace drogowe, 
przy przebudowie ul. Cechowej. 
Uwieńczeniem Mszy świętej było 
wystawienie Najświętszego Sakra-

mentu i odśpiewanie hymnu „Ciebie, 
Boga, wysławiamy”. 
 Na zakończenie całej uroczy-
stości ksiądz proboszcz Roman Bu-
liński podziękował wszystkim za 
udział w obchodach „imienin” na-
szej parafii. Serdeczne podziękowa-
nie złożył księdzu celebransowi za 
odprawienie Mszy świętej i wygło-
szenie Słowa Bożego. Szczególnie 
podziękował za przybycie naszym 
byłym wikariuszom. Powiedział, że 
dzięki ich obecności czuje się coraz 
młodziej. 
 Tradycyjnie po Mszy świętej 
przyszedł Mikołaj, który rozmawiał 
z dziećmi i rozdawał cukierki. Jego 
pojawienie się wywołało wśród naj-
młodszych duży entuzjazm i wiele 
radości. 

M.K. 



Roraty 
nasze oczekiwanie na Jezusa 

 
W czasie tegorocznego Adwentu, 
jak zawsze, w każdy poniedziałek, 
wtorek i środę o godz. 17:00, spoty-
kaliśmy się na Mszy św. roratniej. 
Procesyjnie spod chóru ruszaliśmy 
w blasku lampionów niesionych 
przez dzieci, śpiewając pieśń „Oto 
Pan Bóg przyjdzie”. Dzieci przyno-
siły serduszka z dobrymi uczynka-
mi, których z dnia na dzień było 
coraz więcej, a trzy osoby zawsze 
losowały jakieś małe nagrody-
niespodzianki. Co najważniejsze – 
rozmawialiśmy, w oparciu o Ewan-
gelię z danego dnia, o Słowie Bo-
żym kierowanym do nas po to, by-
śmy zmieniali nasze życie na lepsze, 
bardziej miłe Bogu. W czasie rorat 
dzieci zbierały fragmenty obrazka, 
który w całości utworzył śliczny i 
kolorowy obraz betlejemskiej sta-
jenki. 
 

Opłatek Służby Liturgicznej 
 
Łamanie się opłatkiem symbolizuje 
dzielenie się chlebem i jest głów-

nym Bożonarodzeniowym zwycza-
jem. Dla wszystkich ministrantów 
spotkanie opłatkowe odbędzie się w 
niedzielę, 23 grudnia, o godz. 15:00 
w domu parafialnym. Bardzo ser-
decznie wszystkich ministrantów na 
to spotkanie zapraszam! 

 
Zwyczaje wigilijne 

 
Moi Drodzy! Każdy z Was czeka z 
pewnością na prezent pod choinką w 
wigilijny wieczór. Nie możemy jed-
nak myśleć tylko o sobie. Pamiętaj-
my, by obdarować naszych kocha-
nych Rodziców i Rodzeństwo! W 
dodatku w tym numerze „Głosu 
Świętego Mikołaja” znajduje się 
cała oprawa wieczerzy wigilijnej, 
krok po kroku. Możemy zatem wy-
ręczyć naszych zapracowanych Ro-
dziców i zająć się przygotowaniem 
tej wyjątkowej w roku kolacji. Z 
pewnością może to być nasz wkład 
w jej przeżycie! Gorąco zachęcam! 
 

Życzenia 
 
Jak obyczaj każe stary, według oj-
ców naszej wiary, 
Chcemy złożyć Wam życzenia z 
dniem Bożego Narodzenia. 
Niech te Święta, tak wspaniałe, będą 
całe jakby z bajek! 
Niechaj gwiazdka z nieba leci, niech 
Mikołaj tuli dzieci. 
Biały puch niech z góry spada, niech 
choinką pachnie pięknie, 
Niechaj radość będzie wszędzie!!! 
 

Ks. Jarek 



Pasja życia 
 

T ak naprawdę to Boże Narodze-
nie trwa już dobrych kilka 

tygodni. Jak to? 
 Ledwo zgasły znicze na gro-
bach naszych najbliższych, a na-
tychmiast rozbłysły światełka na 
choinkach i neony okołoświątecz-
ne, a w sklepach zabrzmiały kolę-
dy. Oto zwiastujemy Wam radość 
wielką: narodził się „bóg”, „bóg” 
komercji, handlu i posiadania. 
 Dobrze, że jest jeszcze to dru-
gie, a właściwie pierwsze Boże Na-
rodzenie, prawdziwe. Tajemnica na-
szej wiary, która wskazuje na wielką 
miłość Boga do człowieka. Syn Bo-
ży stał się człowiekiem, jednym z 
nas, narodził się z Dziewicy Maryi. 
Jak pisze apostoł: „Był do nas po-
dobny we wszystkim oprócz grze-
chu”. 
 Jezus narodził się w Betlejem. 
Tam, i nie tylko tam, rodził się przez 
ostatnich 2000 lat. Pomimo wszyst-
ko, a może bardziej nade wszystko, 
nie zważając na cały ten blichtr i 
sztuczny, bezwartościowy blask, 
przychodzi ten, którego zapowiadali 
prorocy, ten, który jest prawdziwym 
Słowem pośród wielu niepotrzeb-
nych słów. 
 Słowa... Jan Paweł II na po-
czątku swojego pontyfikatu mówił 
do młodych w naszym kraju: 
„Musicie od siebie wymagać, nawet 
gdyby inni od was nie wymagali, 
musicie od siebie wymagać”. Nie 
jest to popularne stwierdzenie, ale 
bardzo ważne. Stawiając przed sobą 
wymagania, kształtujemy swój cha-
rakter, swoje człowieczeństwo. Od 
zawsze ogromne wrażenie wywierali 
na mnie ludzie, którzy żyli z pasją i 
pasją zarażali innych. Jeszcze w cza-
sach studenckich poznałem ks. 
Wawrzyńca, proboszcza w małej 

miejscowości na północy Kazachsta-
nu, który z dnia na dzień zostawił 
swoją parafię w Berlinie i wyjechał 
głosić Ewangelię do tego dalekiego 
kraju. W jego oczach było widać 
pasję i miłość do bliźnich. To nie 
jedyny misjonarz, którego dane mi 
było poznać. Ks. Piotra, który pracu-
je obecnie w Brazylii, poznałem 
jeszcze na mojej pierwszej parafii. 
Rok temu opuścił swoja parafię bli-
sko stolicy tego kraju i wyruszył na 
Amazonii, do dżungli. Napisał wte-
dy list, w którym prosił o modlitwę. 
W czerwcu tego roku spotkaliśmy 
się w Gnieźnie podczas jego urlopu. 
Powiedział mi wtedy: „Teraz, tam, w 
dżungli, pośród moich Indian, jestem 
naprawdę szczęśliwym człowie-
kiem”. 
 Ale nie tylko misjonarze mają 
pasję życia. 
 Jakub ma 23 lata. Od dziecka 
pasjonuje się fotografią i trzeba 
przyznać, że ma do tego talent. Nie-
całe dwa lata temu podjął decyzję o 
wyjeździe do Londynu, aby tam roz-
wijać swoje zdolności. Wiem, ile ta 
decyzja go kosztowała i jak bardzo 
przeżywał wyjazd i rozstanie z naj-
bliższymi. Na początku chwytał się 
różnorakich zajęć, aby tylko przeżyć. 
Z czasem poukładał sobie życie w 
tym - jak to mówi - Babilonie i coraz 
częściej patrzy na świat przez oko 
obiektywu, a jego zdjęcia już nie raz 
były publikowane w fachowej pra-
sie. Jakub ma jeszcze jedno marze-
nie, z którego zwierzył mi się ostat-
nio: podróż dookoła świata na moto-
rze. To z tego powodu pracuje na 
dwa etaty. Dla niego motywacją jest 
realizacja własnych marzeń. 
 Andrzej w tym roku zdaje ma-
turę. Pomimo młodego wieku, życie 
go nie oszczędzało. Kilka lat temu 
jego ojciec zginął w wypadku samo-
chodowym. To była wielka tragedia. 
Andrzej jednak nie załamał się. 
Wręcz przeciwnie, stało się to dla 
niego jeszcze większą motywacją do 
pracy i nauki. To też człowiek z pa-
sją: razem z kolegą wymarzyli sobie 
zbudować motocykl. Jednak żaden z 
nich nie miał zielonego pojęcia, jak 
się to robi. Pytali, szperali, chodzili 
po warsztatach i złomowiskach, aż w 
końcu kilka miesięcy temu skończyli 
budować swój pierwszy własny mo-

tor. Andrzej z dumą pokazuje swoje 
dzieło i mówi, że gdyby nie przyja-
ciel i cel, jaki sobie wspólnie wyty-
czyli, straciłby sens życia. A co te-
raz? Trochę głupio jeździć na jed-
nym motorze... 
 Osoby, o których pisałem wy-
żej, to moi przyjaciele. Piszę to z 
dumą i radością, dlatego, że żyją 
pełnią człowieczeństwa. Odkrywają 
swoje prawdziwe talenty, prawdziwy 
blask własnej duszy, realizują ma-
rzenia, szukają prawdziwych warto-
ści swojego życia, a trudności ich 
tylko motywują. 
 Kończąc to świąteczne rozwa-
żanie, pragnę życzyć każdemu, aby 
Nowonarodzony Chrystus stał się 
dla Was prawdziwą wartością. Niech 
On zamieszka w Waszych sercach i 
niech je przemienia. 

 

Ks. Sławek 

„Gloria in excelsis Deo” 
 

Z nieba pułk zleciał anieli 
Z promienistymi skrzydłemi 
Cheruby w niebiańskiej bieli 
Głoszą radość wielką ziemi 

 
Ponad betlejemską strzechą 

Nucą melodię kolędy 
Niech poniesie ją i echo 

Wszem i wobec, ludziom wszędy 
 

Blaskiem betlejemskiej gwiazdy 
Zajaśniały pola wokół 

Niech i dzisiaj z ludzi każdy 
Tu na ziemi niesie pokój 

 
Złociste anielskie włosy 

Jak struny nad śnieżną bielą 
W powietrzu zadrgały głosy: 

Gloria in excelsis Deo. 
 

Tomasz Rusiniak 



Wśród nocnej ciszy 
 
Wśród nocnej ciszy, głos się rozchodzi, 
Wstańcie żołnierze, Bóg się wam rodzi. 
Jak na alarm powstawajcie, 
Wszyscy biegiem pospieszajcie 
 Przywitać Pana. 
 
Poszli znaleźli, Boga poznali, 
Broń przed nim pięknie sprezentowali. 
Jako Bogu cześć oddali: 
Czołem Jezu! – zawołali 
 Z wielkiej radości. 
 
Ach, witaj Zbawco, z dawna żądany, 
Przez wszystkie pułki tak wyglądany. 
Na Ciebie calutkie wojsko Czekało, 
a Tyś tak swojsko 
 Nam się objawił. 

W dzień Bożego Narodzenia 
 
W dzień Bożego Narodzenia 
W chór anielski pułk się zmienia. 
Z całych koszar dźwięczną falą 
Pod niebiosa pieśni walą, 
 Pieśni walą. 
 
Brzmi kolęda dzielnej wiary, 
Basem buczy rocznik stary, 
A rekruty jak koguty 
Wyciągają cienkie nuty, 
 Cienkie nuty. 
 
A w świetlicy przy harmonii 
Już za parą para goni. 
Tańczy każdy rachu - ciachu, 
Nawet Feluś na odwachu, 
 Na odwachu. 

PARAFIANOM - EMIGRANTOM 
 

Tym, co wyjechali, aby poprawić sobie byt, 
tym na misjach religijnych i charytatywnych oraz tym, 

co musieli wyjechać kierowani rozkazem bądź powołaniem, 
składamy 

serdeczne życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia: 
zdrowia, uśmiechu od ludzi, spełnienia wszelkich marzeń, 

a w szczególności błogosławieństwa od Narodzonej Dzieciny i wytrwania w wierze ojców. 
To także dedykujemy ŻOŁNIERZOM-PARAFIANOM pełniącym służbę w Iraku, Afganistanie 

i wszędzie tam, gdzie liczy się polski oręż. 
Posyłamy Wam „uwojskowione” polskie kolędy. 

Łzy wyciska odległość, choinka, szopka i brak Ciebie Synku, Mężu, Bracie, 
przy stole, a także na pasterce i przy Stole Pańskim. 

Życzymy Ci błogosławieństwa Bożego 
Wracaj cały i zdrów! 

 

Nadrzędnymi wartościami dla naszych Żołnierzy jest sztandar, rozkaz, tradycja, 
ale na pierwszym miejscu zawsze: 

„Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca (…), a bliźniego swego jak siebie samego” 



P rawdziwy Święty Mikołaj był 
biskupem rzymskokatolickim. 

Urodził się około 270 roku na  tere-
nach obecnej Turcji, jako jedyne 
dziecko w zamożnej rodzinie. Od 
młodości wyróżniał się nie tylko 
pobożnością, lecz także pragnieniem 
niesienia pomocy ludziom żyjącym 
w nędzy. Po śmierci rodziców swój 
majątek przeznaczył na biednych. W 
dyskretny sposób rozdawał prezenty. 
Wieść o jego szlachetnych uczyn-
kach rozeszła się po świecie lotem 
błyskawicy. Wybrany na biskupa 
Miry podbił serca wiernych nie tylko 
posługą pasterską, lecz także troską 
o ich potrzeby materialne. 
 Po długich latach rządów jako 
biskup Miry, zmarł 6 grudnia ok. 
350 r. (dokładny rok śmierci nie jest 
znany). 
 Tradycją jest, że każdego roku 
w dzień imienin Mikołaja obdarowu-
jemy się upominkami. Również w 
naszej szkole zagościł ten ulubiony 
przez dzieci święty. 
 Samorząd Uczniowski (pod 
opieką p. G. Mróz i p. M. Sadki) 
przygotował dla swoich koleżanek i 
kolegów szereg atrakcji. Już od rana 
Mikołaj (Wojtek Janicki) w towa-
rzystwie Śnieżynek odwiedzał 
uczniów w klasach i częstował oko-

licznościowymi batonikami i lizaka-
mi. Na I piętrze szkoły rozbrzmie-
wały kolędy i można było zrobić 
sobie zdjęcie z Mikołajem oraz ku-
pić słodkie co nieco. Wspaniałe do-
mowe wypieki przygotowały nasze 
mamy. 
 W tym czasie w bibliotece 
szkolnej odbywała się impreza czy-
telnicza „Mikołajki z Mikołajem”, 

która miała na celu przybliżenie 
uczniom postaci św. Mikołaja. Na 
wystawie zaprezentowano książki o 
tematyce mikołajkowo-świątecznej, 
np. Ch. Dickensa „Opowieść wigilij-
ną”, M. Musierowicz „Noelkę” oraz 
takie, których bohater nosił imię Mi-
kołaj, np. serię przygód Mikołajka – 
Sempe i Gościnnego. Centralne 
miejsce zajęła kolorowa choinka. 
Wśród uczniów odwiedzających te-
go dnia bibliotekę przeprowadzono 
krótkie quizy dotyczące św. Mikoła-
ja. Odpowiedzi na pytania dzieci 
znajdowały w źródłach przedstawio-
nych na wystawkach. Nagrodami w 
konkursie były wyśmienite cukierki. 
Chętnych do zabawy nie brakowało. 
 Tego dnia odbył się również 
tradycyjny już konkurs na najład-
niejszy świąteczny wystrój sali lek-
cyjnej. Konkursowi patronowała 
dyrekcja szkoły. Pani dyrektor Be-
ata Laskowska-Łepek i pani wice-
dyrektor Hanna Kasica z opiekun-
ką Samorządu Uczniowskiego przy-
znały I miejsce sali 211 i 201. W 
nagrodę uczniowie opiekujący się 
wymienionymi salami otrzymali pa-
miątkowe dyplomy. 
 Dzień 6 grudnia upłynął w 
naszej szkole w wesołej atmosferze. 
 

B. Gierszewska, A. 
Cegielska, 

ks. S. Bednarek 
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W  sobotę, 15 grudnia, już po raz 
dziesiąty odbyła się impreza 

gwiazdkowo-noworoczna dla dzieci z 
naszej parafii. Spotkanie, jak co roku, 
miało miejsce w klubie „Za Miedzą”. Roz-
poczęło się gościnnym występem chóru 
ze Szkoły Podstawowej Towarzystwa 
Salezjańskiego pod przewodnictwem 
pani Barbary Dziedzic. Dzieci były za-

chwycone występem małych chórzystów. 
Następnie ksiądz Sławek złożył dzieciom 
życzenia i wszyscy podzielili się opłat-
kiem. Zabawy i tańce prowadził zespół 
muzyczny „Starsky Music” – sponsor. 
Wszystkie zabawy, ku zadowoleniu dzie-
ci, były nagradzane. 

Pod koniec zabaw przybył do dzieci wy-
czekiwany św. Mikołaj, który przyniósł 
obfite paczki za słodyczami i owocami. 
Tegoroczna gwiazdka była jubileuszową, 
dziesiątą z kolei. Przez te lata dzieci 
otrzymały razem 1205 paczek. W tym 
roku Akcja Katolicka przygotowała 143 
paczki. Organizatorzy – członkowie Akcji 
Katolickiej – bardzo dziękują wszystkim 
darczyńcom, dzięki którym można było 
zorganizować tę grudniową imprezę dla 
dzieci.                                              K.W. 

W  dniu 15 grudnia 2007 roku 
spotkaliśmy się po raz ostatni 

w tym roku kalendarzowym. Spotka-
nie, które zaszczycił nas swą obec-
nością ksiądz Proboszcz, przebiegło 
w świątecznej atmosferze. 

 Dzielenie się opłatkiem i 
śpiew kolęd było kulminacyjnym 
punktem naszego wieczoru. 

 Kolejne spotkanie dopiero w 
nowym roku. Inaugurujemy go wyj-
ściem na koncert do filharmonii, 18 
stycznia 2008 r. o godzinie 18:30.  

Elfie! 
A gdzie 
św. Mikołaj? 



B ył taki dzień – sobota 15 grud-
nia Anno Domini 2007 – kiedy 

o godz. 17:00 odbyło się spotkanie 
„Gwiazdeczek” przy wigilijnym sto-
le. 
 Opłatek, życzenia, śpiew ko-
lęd przy współudziale Jagody Nasta-
chowskiej (organy) oraz Tomasza 

Stachowicza (gitara) i obecność  
ks. Sławka z wielkim plecakiem od 
św. Mikołaja – wszystko to podkre-
ślało świąteczny nastrój. 
 W imieniu chórzystek upomi-
nek wręczyła ks. Sławkowi Asia 
Szopik. 
 Było też coś dla ciała – zadba-

ły o to dwie mamusie, które przygo-
towały słodki poczęstunek. Serdecz-
ne podziękowania mamie Moniki 
Nicińskiej i Justynki Genczelew-
skiej. 
 Dzieci wychodziły ze spotka-
nia radosne i uśmiechnięte. 
 

Elżbieta Michałowska 

Fot. Jerzy Rusiniak 



SPRAWY DUSZPASTERSKE 
 
1. Wigilia Bożego Narodzenia przypada w poniedziałek. 
2. Na pasterkę zapraszamy o godz. 24:00. 
3. W I i II święto Bożego Narodzenia Msze św. jak w 

niedzielę. W Święta nie słuchamy spowiedzi. W razie 
potrzeby prosimy o zgłoszenie się w zakrystii. 

4. Chrzest dzieci w I święto Bożego Narodzenia o godz. 
12.30. Pouczenie rodziców i chrzestnych w sobotę, 22 
grudnia, po wieczornej Mszy św. o godz. 18:30. 

5. Zakończenie Starego Roku w poniedziałek, 31 grud-
nia, na Mszy św. o godz. 18:30. 

6. W I piątek miesiąca, 4 stycznia, spowiedź dla wszyst-
kich dzieci od godz. 15.45. 

7. Msza św. w I piątek miesiąca o godz. 17:00 – dla dzie-
ci, o godz. 18.30 – dla starszych, a dla młodzieży, 
KSM-u i Oazy Rodzin – o godz. 19:00. 

8. Chorych odwiedzimy w sobotę, 5 stycznia, po rannej 
Mszy św. 

9. W niedzielę, 13 stycznia, na Mszy św. o godz. 11:00, 
poświęcenie książeczek dzieci przygotowujących się 
do I Komunii św. 

10. W środę, 9 stycznia, o godz. 17:45, różaniec za zmar-
łych, których wspominamy w „zdrowaśkach rocz-
nych”. Następnie nowenna do MB Nieustającej Pomo-
cy. Msza św. w intencji wymienionych zmarłych od-
będzie się o godz. 18:30. 

11. Spotkanie Akcji Katolickiej w domu katechetycznym 
w środę, 16 stycznia, o godz. 19:00. 

12. Biuro parafialne w czasie kolędy czynne: 
− bezpośrednio po rannej Mszy św.; 
− w poniedziałki i wtorki od godz. 8:30 do 9:30; 
− po południu tylko w środy od godz. 16:30 do 17:30. 

 
SPRAWY MATERIALNE 

 
1. W grudniu zebraliśmy do puszek, na prace remonto-

wo-konserwatorskie, 1.879 zł. 
2. Kolejnym 5 rodzinom dziękujemy za złożenie jedno-

razowej ofiary w wysokości 1.450 zł. 
3. Ukończyliśmy prace konserwatorskie ołtarza w kapli-

cy. Ołtarz został odnowiony i pozłocony. 
4. Zostało zakupionych 70 krzeseł (dla Akcji Katolickiej 

i Klubu Seniora). 
5. Zamontowany został kolejny witraż po renowacji. 

Obecnie trwa renowacja witraża pod chórem. 
 

Odeszli do wieczności 
 

Janina Buhl, lat 83, z ul. Samotnej, 
Dariusz Erdman, lat 45, z ul. Wyzwolenia, 
Amelia Erdman, lat 23, z ul. Wyzwolenia. 
 

Został ochrzczony 
 

Michał Liebner, ur. 1.10.2007. 
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Nr 12 (112) Głos Świętego Mikołaja Grudzień 2007 

Komisariat Policji Bydgoszcz-Fordon ostrzega 
W ostatnim okresie na terenie miasta i powiatu bydgoskiego odnotowano przypadki oszustw 

dokonanych na osobach starszych metodą na tzw. ”wnuczka”. 
 

Proponujemy kilka rad jak uniknąć złodziei. 
 

Nie przechowuj pieniędzy w domu (mieszkaniu), 
jeśli zajdzie taka potrzeba, to trzymaj je w niewielkich kwotach w kilku miejscach. 

 

UWAGA: Osoby przedstawiają się za rodzinę w celu pożyczenia pieniędzy! 
 

Nie otwieraj drzwi nieznanym osobom, zachowaj szczególną czujność, 
gdy osoba podaje się np. za inkasenta z gazowni lub elektrowni. 

 

UWAGA: Żądaj okazania identyfikatora! 
 

Nie ufaj rozmówcom telefonicznym chcącym pożyczyć pieniądze 
i podającym się za kogoś bliskiego np. wnuka. 

 
Bądź czujny i informuj policję o podobnych zdarzeniach! 

 
Telefon 997 lub 112 


