
ISSN 1508–5910 

Miesięcznik Parafii Świętego Mikołaja 

Nr 12 (136) Rok XII Bydgoszcz–Fordon 

w
w

w
.m

ik
ol

aj
.b

yd
go

sz
cz

.p
l 

Grudzień 2009 

 W dzień Bożego Narodzenia na świat przychodzi Chrystus, Książę Pokoju, aby jednać ludzi z Bo-
giem, a także jednoczyć ludzi między sobą. W Nim jest źródło prawdziwego pokoju. On jest mocnym 
fundamentem nadziei, która zawieść nie może. 
 Wieść o narodzeniu Jezusa Chrystusa, Boga Człowieka, napawa radością wiele serc, pobudza do 
zbliżenia do siebie ludzi dobrej woli, a dla świata staje się czytelnym znakiem obecności Bożej. 
 To wszystko, co przynosi Nowonarodzone Dziecię, niech będzie, Drodzy Parafianie, także Waszym 
udziałem. Radość, miłość, pokój i zbawienie niech zagoszczą w Waszych sercach, rodzinach i domach. 

 

ks. Proboszcz, ks. Edward Wasilewski, ks. Dariusz Kozłowski 



2 Grudzień 2009 Głos Świętego Mikołaja 

Tradycyjnie, 6 grudnia, obchodziliśmy parafialny odpust św. Mikołaja. Po Mszy św. o godz. 11:00 do naszych najmłod-
szych parafian przyszedł Mikołaj ze słodkim poczęstunkiem. 

Uroczystą Mszę św. odpustową odprawił i Słowo Boże wygłosił ks. dr Bronisław Kaczmarek, Wikariusz Generalny 
Diecezji Bydgoskiej. Po Mszy św. wierni uczestniczyli w procesji eucharystycznej. 



Głos Świętego Mikołaja Nr 12 (136) 3 

P atrzy na nas z telewizora i kompute-
rowego monitora. W czerwonym 

płaszczu, w czerwonej czapie z pompo-
nem i w ciepłych butach, również czer-
wonych. Przypomina bardziej pajaca 
wielkoluda niż biskupa. Tylko w nielicz-
nych miejscach spotkać można prawdzi-
wego Mikołaja. Na głowie ma mitrę, w 
ręku pastorał; przywdziany w strój bisku-
pi, z nieodłącznym workiem z prezentami 
na plecach. Spotkałem kiedyś takiego 
Mikołaja w Jaśliskach, w Beskidzie Ni-
skim, jak szedł na piechotę wieczorem 
przez niegdysiejszy rynek miasteczka i 
stukał pastorałem do drzwi domostw. 
Towarzyszyły mu dwa anioły. To był Mi-
kołaj prawdziwy - św. Mikołaj! Reszta 
mikołajów jest fałszywa! Te z Disneylan-
du i te z super- i hipermarketów są profa-
nacją i świętokradztwem. Przypominają 
raczej natrętnych akwizytorów niż bisku-
pa Mikołaja, dobroczyńcę z Miry. 
 
Prawdziwy św. Mikołaj 
Rzecz ciekawa, św. Mikołaj nie skomer-
cjalizował się na Wschodzie, pozostaje 
tam wciąż dobrym biskupem, mającym 
staranie o swych czcicieli; będącym dla 
nich światłem, które nadal rozprasza 
mroki współczesnego egoizmu. Nie spo-
sób wyobrazić sobie prawosławnego 
domu bez jego ikony. 
Biskup ze Wschodu czerpał swą moc z 
serca. Współcześni mikołajowie robią po 
prostu biznes; są do wynajęcia za pienią-
dze. Tak naprawdę niczego nie dają od 
siebie. Ich dobroczynność to po prostu 
show, za który płacą rodzice. 
Co dzisiaj wiemy o św. Mikołaju? Prawie 
nic. Tylko tyle, że przynosi prezenty. Ale 
św. Mikołaj nie przynosił prezentów 
grzecznym dzieciom. Mikołaj pomagał 
ludziom w potrzebie i czynił to zawsze 
ochoczo i anonimowo. Bez rozgłosu. 
Urodził się bardzo dawno temu, około 
270 roku, w mieście Patara, w Azji Mniej-
szej, w regionie Anatolii w dzisiejszej 
Turcji. Był jedynakiem. Rodziców miał 
zamożnych... Dziwny to był jedynak. Nie 
snob. Nie egoista. Hagiografowie opo-
wiadają, że od najmłodszych lat wyróż-
niał się dobrym sercem. Gdy zmarli jego 
rodzice, chętnie dzielił się odziedziczo-
nym majątkiem z ubogimi i potrzebujący-
mi. Dante w „Boskiej Komedii” wspomina 
o skrycie podrzuconych przez Mikołaja 
pieniądzach trzem córkom zubożałego 
szlachcica, przez co umożliwił im zamąż-
pójście. 

Żyć dla innych 
Metody, patriarcha Konstantynopola 
(842-846), opowiada o tym, jak niedługo 
przed wyborem na biskupa św. Mikołaj 
miał widzenie, w którym Zbawiciel wrę-
czył mu Ewangelię, a Bogarodzica wło-
żyła na jego ramiona biskupi paliusz. 
Zgodnie z relacją „Żywotu św. Mikołaja”, 
po podniesieniu do godności biskupiej, 
miał powiedzieć: „Ta posługa i ten urząd 
wymagają odmiennego podejścia, aby 
nie żyć już dłużej dla siebie, ale dla in-
nych”... 
Wybrany na biskupa Miry Mikołaj podbił 
serca swoich wiernych. Otaczał ich tro-
skliwością i wspomagał w każdy nada-
rzający się sposób… I tak, św. Mikołaj 
wyprosił ułaskawienie trzem młodzień-
com z Miry, skazanym wyrokiem cesar-
skim na karę śmierci; uratował rybaków 
podczas gwałtownej burzy. Przybył na 
pomoc tonącym, wymienionym z imienia: 
Janowi (ojcu patriarchy Metodego) i De-
metriuszowi. Wyratował z niewoli Ara-
bów chłopca; w czasie zarazy osobiście 
usługiwał chorym, wskrzesił trzech po-
dróżnych - zamordowanych w przydroż-
nym zajeździe przez chciwego oberży-
stę. Sławą cudów św. Mikołajowi dorów-
nać może jedynie św. Antoni. 
 
Obrońca wiary 
Święty Mikołaj otaczany jest szczególną 
czcią. Czczą go nie tylko chrześcijanie, 
ale również muzułmanie. W prawosławiu 

zajmuje trzecie miejsce: po Bogarodzicy 
i św. Janie Chrzcicielu. Powodem szcze-
gólnej czci oddawanej biskupowi, który 
nie pozostawił po sobie żadnych dzieł 
teologicznych ani pism, jest najwyraźniej 
to, że Kościół widzi w nim uosobienie 
dobrego pasterza, obrońcy ubogich i 
potrzebujących... Nie był wyniosłym i 
niedostępnym biskupem, ale dobrym i 
kochającym ojcem, gotowym w każdej 
chwili przyjść z pomocą tym, którzy go 
wzywają... 
 
Prezenty 
Cały grudzień jest naznaczony pokojem i 
dobrem. Św. Mikołaj przynosi nam pre-
zenty: pokój serca i miłość wigilijnego 
wieczoru. Misja św. Mikołaja zaczyna się 
6 grudnia, ale nie kończy się pod choin-
ką; trwa w Kościele przez cały rok. W 
tym wyraża się chrześcijańska Caritas, o 
której przypomniał Papież Benedykt XVI 
w swej encyklice „Deus caritas est”. 
Bóg jest miłością, odwiecznym darem 
dla wszystkich ludzi: życiem i szczę-
ściem, którego znakiem, tu na ziemi w 
grudniu, są roześmiane oczy dziecka na 
widok choinki i wyciągnięte ręce do św. 
Mikołaja; roześmiane oczy i wyciągnięte 
ręce nie do ...pajaca w czerwonym ku-
braku na saniach ciągnionych przez reni-
fery, lecz do świętego kapłana, biskupa-
pasterza, który zna problemy i potrzeby 
swoich podopiecznych i stara się im za-
radzić nie tylko słowem, lecz dobroczyn-
nością, czynieniem dobra na co dzień. 
 

O. Ignacy Kosmana 
PK nr 49/2009 

Każdego roku w grudniu roi się od mikołajów. Chodzą po ulicach wielkich metro-
polii i po wiejskich drogach, odwiedzają domy katolickie i prawosławne, a nawet 
protestanckie, w których nie wierzy się w świętych. Ba! Mikołaja spotkać można 
także na ulicach współczesnego Babilonu: w wielkich laickich metropoliach. 
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Pokój Także Tobie 
 
 

B oże Narodzenie! Pokój wszystkim ludziom 
dobrej woli! 
Pokój także tobie, kimkolwiek jesteś, 
cokolwiek myślisz i w cokolwiek wierzysz! 
Pokój! Bo także ty nosisz głęboko w sercu, 
może nieświadomie, nieskończoną tęsknotę 
za utraconym rajem, 
tęsknotę za pokojem, dobrem i miłością. 
 
 

J eśli w Boże Narodzenie szukasz tylko 
stołu z jedzeniem i piciem, 
miłego lokalu, urozmaicenia, odurzenia, 
to nie zaznasz pokoju. 
Niezadowolony będziesz za każdym razem pożądać 
nowego lokalu, nowego odświętnego jadła, 
nowych przyjemności, nowego urozmaicenia. 
Stale będziesz niezadowolony. 
Na zawsze pozostanie ten sam ból, na zawsze ten 
sam głód. 
W ten sposób nigdy nie zaznasz pokoju. 
 
 

B oże Narodzenie: Uwolnij się 
spod płaszcza egoizmu. 
Poszukaj pokoju w dobroci i miłości do innych - 
a znajdziesz pokój. 
Boże Narodzenie: Miłość Boga powinna się 
uwidocznić 
w twoim sercu i całym twoim życiu. 
Boże Narodzenie: tylko pokój, 
jedynie dobroć i miłość 
dla wszystkich ludzi na całym świecie! 
 

Phil Bosmans 

J est w roku taki dzień, który łączy przy stole w sposób 
szczególny. Jest to dzień, w którym wszyscy członkowie 
Akcji Katolickiej spotykają się, by wspólnie podzielić się 
opłatkiem i śpiewać kolędy. Przy kawie i smacznym cie-
ście wspominamy tych, których już z nami nie ma. At-
mosfera jest szczególna, czasem łza kręci się w oku. 
 Wszystkim członkom Akcji Katolickiej i Parafia-
nom życzę, aby te Święta były radosne, pełne rodzinnej 
atmosfery, miłości, pokoju. Byśmy pamiętali, że są lu-
dzie, którzy czekają na naszą pomoc. 

Agnieszka Maternowska 
Prezes POAK 

Spotkanie opłatkowe Żywego Różańca. 
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Spotkanie opłatkowe lektorów, ministrantów i scholi parafialnej. 
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W lesie rosła strzelista sosenka. Była 
jeszcze bardzo młoda, chociaż od chwili, 
gdy uczyła się w szkółce minęło już tro-
chę czasu. Teraz stała między dorosłymi 
drzewami i marzyła, że kiedyś będzie 
nad nimi górować, a swoim czubkiem na 
pewno dosięgnie nieba. Nieraz słyszała, 
że dochodzą stamtąd jakieś niezwykłe 
dźwięki i była bardzo ciekawa, jak wyglą-
da niebo z bliska. Na razie obserwowała 
z zazdrością ptaki szybujące po błękicie. 
Niekiedy któryś z nich przysiadł na jej 
giętkich gałązkach, a wtedy drzewko 
próbowało dowiedzieć się czegoś o 
chmurach i gwiazdach. Ptaki były jednak 
bardzo tajemnicze i nie chciały zdradzać 
swoich sekretów. A może po prostu sa-
me nie były tak naprawdę w niebie? 
Pewnej jasnej, zimowej nocy sosna dłu-
go nie mogła zasnąć. Na dodatek wędru-
jąca po granatowym niebie kometa za-
plątała się swoim welonem w korony 
drzew i teraz kołysała się tuż nad zielo-
nej grzywką smukłej choinki. Sosna 
przeczuwała, że na pewno musi się coś 
niezwykłego wydarzyć. Gdyby tylko wie-
działa co! 
O brzasku drzewko poczuło dziwny 
wstrząs. Po nim nastąpił kolejny i dalszy 
i zanim sosna zdołała cokolwiek zoba-
czyć, przeszywający ból powalił ją na 
ziemię. Leżała teraz u stóp drwala, który 
powoli zaczął ją ociosywać. Zaszumiały 
smutno świerki, jodły i rozłożyste choiny. 
Lubiły młodą sosenkę. Myślały, że uda 
jej się dotknąć nieba, a tymczasem spo-
czywała pod ich pniami oniemiała z prze-
rażenia. Człowiek zaś nie przerywał swo-
jej pracy. 
- To pójdzie na belki..., a to na słupy...,  
z tego będą deski... - mruczał pod no-
sem tnąc gałęzie i odłupując korę. 
Drzewko nawet nie czuło bólu; rozpacz, 
jaka je ogarnęła była większa od ude-
rzeń siekiery. Nie miało siły się bronić i - 
zalane żywicznymi łzami - pozwoliło się 
załadować na wóz ciągnięty przez woły. 
Jak przez mgłę zobaczyło, że tuż nad 
nim wędruje kometa, która wraz ze 
wschodzącym słońcem zaczęła przyga-
sać. Około południa drwal zatrzymał 
woły. Nieopodal pasło się stado owiec 
pilnowane przez grupę mężczyzn i wy-
rostków. 
- Oho, ho! - zawołali. - Wreszcie będzie-
my mieli porządne schronienie! 
- A gdzie wam je postawić? - zapytał 
drwal. 

- Damy ci do pomocy dwóch chłopaków. 
Zaprowadzą cię pod grotę, w której chro-
nimy się przed wiatrem i deszczem. Tam 
zbudujesz nam szopę. 
Drwal z pomocnikami szybko uwinął się 
z robotą. Do wieczora przed wejściem do 
groty stanęła piękna konstrukcja. Drew-
na wystarczyło nawet na nowy żłób dla 
bydląt. 
- A co zrobimy z tym zielonym 
wiechciem? - spytał jeden z chłopców. 
Drwal podrapał się w głowę. Rzeczywi-
ście, został jeszcze niewykorzystany 
czubek sosny. Nic nie dało się z niego 
zrobić, bo był zbyt wiotki, za to naprawdę 
ładny.  
- Ot, postawmy go przed wejściem. Moż-
na na nim zawiesić suszone owoce, albo 
co tam macie. Niech cieszy swoją urodą 
ludzkie oczy. 
Pod wieczór wszystko było gotowe. So-
sna stała się szopą, która miała służyć 
ludziom i zwierzętom. Nie spodziewała 
się jednak, kim będą jej pierwsi goście. 
O zmierzchu nad jej dachem pojawiła się 
znajoma kometa oświetlając drogę do 
pobliskiego miasteczka. Właśnie tą dro-
gą wkrótce zaczęło przybywać coraz 
więcej wędrowców. Najpierw pojawiło się 
jakieś biedne małżeństwo. Widać było, 
że są bardzo zdrożeni i potrzebują odpo-
czynku. Szopa otworzyła gościnnie swo-
je drzwi. Nie spodziewała się, że już za 
chwilę usłyszy płacz dziecka. Dobrze, że 
w żłobie było siano i Matka mogła w nim 
ułożyć swojego nowonarodzonego Syn-
ka. Ledwo sosna ochłonęła ze zdumienia 
i wzruszenia, gdy usłyszała śpiew nie-
ziemskich istot. Zaraz też do jej wnętrza 
wpadli hałaśliwi pasterze, a zaraz za 
nimi weszli dostojni goście z bogatym 
orszakiem. Drzewko, które stało się szo-
pą poczuło, że spełnia się jego marze-
nie. Chociaż nie rosło już wśród swoich 
zielonych sióstr i nie patrzyło na szybują-
ce wysoko ptaki, dotykało Nieba. 
- Czy to możliwe żeby Niebo było tak 
blisko? - pomyślało. 
- Zobaczysz, za kilkadziesiąt lat będzie 
jeszcze bliżej - odpowiedział czyjś głosik. 
Sosnowe drewno miało wrażenie, że był 
to głosik Niemowlęcia. Ale w jaki sposób 
takie maleństwo mogło cokolwiek powie-
dzieć? A jednak, po wielu latach od tam-
tego zdarzenia, drzewo na zawsze połą-
czyło się z Niebem. Ale to już całkiem 
inna historia... 

Podczas naszych adwentowych rozwa-
żań na roratach, omawialiśmy gesty  
i postawy podczas Mszy Świętej. Wiemy 
już, że gest czy postawa ma tylko wtedy 
sens, kiedy zgadza się z postawą we-
wnętrzną. Dlatego potrzebna jest szcze-
rość. Np. jeśli ktoś kogoś kocha, czy jest 
bardzo radosny, to chce to jakoś wyrazić 
na zewnątrz. Wtedy powiemy, że posta-
wa zewnętrzna wypływa z postawy we-
wnętrznej. Nie jest rzeczą obojętną, w 
jaki sposób wykonujemy znaki naszej 
wiary. Jaka jest nasza wiara, nasza mi-
łość do Boga, taka też jest postawa ze-
wnętrzna. 

Ks. Dariusz 

Boże Narodzenie jest wtedy, 
kiedy człowiek znajduje miłość, 
matczyny, ojcowski dom. 
 

Boże Narodzenie jest wtedy, 
kiedy człowiek otwiera serce 
i dłoń dla ludzi będących 
w potrzebie. 
 

Boże Narodzenie jest wtedy, 
kiedy ludzie sobie wybaczają. 
Bóg czeka na ludzi, 
czeka, aż ich biedne zimne serca 
tak jak żłóbek otworzą się 
na miłość i pozwolą działać 
Jego miłości, pozwolą Jej 
zamieszkać na ziemi. 
 
Bóg przebywa w dobroci ludzkich 
serc, we wzajemnej zgodzie 
i zrozumieniu, w życzliwości 
i cierpliwości. 
 
Boże Narodzenie jest świętem serc 
dla ludzi, którzy maja serce. 
Powinno oznaczać zerwanie 
ze wszystkimi kłótniami, 
z wszelką przemocą i powinno być 
czasem pokoju wypełnionego 
miłością i prawda. 

Phil Bosmans 
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Ziemia ujrzała 
swego Zbawiciela 

 

N ic i nikt nie może nam odebrać ra-
dości i szczęścia, bo Pan przyszedł. 

Objawił się prawdziwy Syn Boży, Wcielo-
ne Słowo, Mesjasz i Zbawiciel – Jezus 
Chrystus. I tak jak ponad 2000 lat temu 
Maryja i Józef cieszyli się z nowo naro-
dzonego potomka, tak i my 
cieszmy się i radujmy, bo 
Pan jest z nami. Bóg nie jest 
bowiem Bogiem dalekim, 
niedostępnym, ale chce być 
blisko każdego z nas. Chce, 
abyśmy byli pewni Jego mi-
łości, troski, bliskości Jego 
kochającego Serca. Tej bli-
skośc i  doświadczamy 
przede wszystkim w ten sa-
kramentalny sposób, kiedy 
możemy przyjąć Ciało Chry-
stusa w Komunii Świętej. 
Warto podziękować Panu 
Jezusowi za tę szczególną 
obecność wśród nas. Za to, 
że tak jak kiedyś, tam, na 
Bliskim Wschodzie, w małym 
miasteczku Betlejem, naro-
dził się jako prawdziwy Bóg i 
prawdziwy Człowiek, tak i 
obecnie, kiedy obchodzimy 
uroczystość Jego Narodze-
nia – On rzeczywiście przy-
chodzi i rodzi się pośród nas 
na nowo. Warto dzisiaj rów-
nież dziękować za tę Jego 
eucharystyczną obecność, 
za to, że przebywa w taber-
nakulum naszego kościoła i 
we wszystkich katolickich 
świątyniach na świecie. Jest 
obecny, możemy nawet powiedzieć – 
narodzony, i czeka na nas. Czyż to nie 
wielki dla nas przywilej? Czy to nie wiel-
kie wyróżnienie? 
 Święty Jan tak opisuje fakt poja-
wienia się na świecie Wcielonego Słowa: 
„Przyszło do swojej własności, a swoi Go 
nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, któ-
rzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali 
dziećmi Bożymi...”. To zdanie powinno w 
nas budzić pewien niepokój, nawet mo-
żemy powiedzieć: święty niepokój. Oto 
bowiem Bóg przychodzi do swojej wła-
sności, bo przecież jest Stworzycielem 
świata, a Jego stworzenia Go nie pozna-
ją, nie przyjmują. Jest jednak pewna 
nadzieja, że tym, którzy Go jednak roz-

poznają, przyjmą i uszanują, daje moc, 
aby stali się Bożymi wybrańcami, aby 
stali się Jego dziećmi. Bycie dziećmi 
Boga to zaszczyt i przywilej dla nas, ale i 
zadanie. Zadanie, aby być godnym nazy-
wania się dzieckiem Boga. 
 Kiedy teraz świętujemy Narodze-
nie Pana Jezusa i kiedy mówimy o wier-
ności Jego wskazaniom i słowom, to na 
pewno rodzi się w nas pytanie i pewna 
wątpliwość: jak to zrobić? Gdzie szukać 
pomocy, aby wytrwać przy Bogu? 
Zwłaszcza Wy, Młodzi, którzy tak często 
stajecie przed wyborami i decyzjami, 
które są brzemienne w skutki, szukacie 

tego oparcia w życiu. Spróbujmy, przez 
pewną analogię, poszukać odpowiedzi 
na naszą kwestię. Oto wyobraźmy sobie 
urodziny kogoś nam bliskiego, np. przy-
jaciela czy przyjaciółki. Zadajmy sobie 
kilka pytań: Co trzeba do nich przygoto-
wać? Jakieś jedzenie, wystrój pokoju, 
muzykę. Kogo na nie zapraszamy? Naj-
bliższe nam osoby, tych, których najle-
piej znamy i lubimy. Co się w czasie ich 
trwania dzieje? Bawimy się, tańczymy, 
spożywamy pożywienie i rozmawiamy. 
 Czas przeżywanych urodzin ko-
goś nam bliskiego jest czasem serdecz-
ności i dobra, ale również czasem umac-
niania relacji między tymi, którzy się tam 
spotykają. Jeśli jest na nich ktoś nowy, 

ktoś - jak to mówimy – „wchodzi w towa-
rzystwo”, wtedy rozpoczynamy z nim 
rozmowę, chcemy go jak najlepiej po-
znać. Ci, którzy już znają się długo i do-
brze, umacniają te związki. Spotykając 
się po dłuższym czy krótszym czasie, 
opowiadają sobie minione wydarzenia, 
dzielą się radościami i smutkami, próbują 
szukać rozwiązań takich czy innych trud-
nych spraw. Ich wzajemne relacje 
wzmacniają się, zacieśniają. Te osoby 
stają się również coraz bardziej odpowie-
dzialne za siebie, jak napisał kiedyś A. 
de Saint-Exupéry w Małym Księciu 
„...jesteś odpowiedzialny za to, co 

oswoiłeś”. W czasie takich 
urodzinowych spotkań roz-
wija się właśnie proces 
„oswajania”, czyli wzajem-
nego poznawania, rozumie-
nia, tworzenia wspólnych 
priorytetów i celów życio-
wych. 
 Tak samo jest, kiedy 
po raz kolejny stajemy w 
naszej parafialnej świątyni i 
spotykamy się na - nie bój-
my się tego powiedzieć - 
urodzinach Pana Jezusa. I 
choć może wystrój tego 
świętego miejsca różni się 
od wystroju naszych domów 
w czasie urodzin, może inny 
jest pokarm, który spożywa-
my, ale relacje, które nawią-
zujemy z Chrystusem, są 
takie same. Świętując Jego 
urodziny dobrze by było na 
nowo budować wzajemne 
zaufanie, szukać wspólnych 
celów i dróg do ich realiza-
cji. Pan Jezus, zapraszając 
nas dzisiaj na swoje święto-
wanie, pragnie nas uboga-
cać duchowo, umacniać. 
Chce bowiem, aby nasze 
życie było szczęśliwe tu, na 

ziemi, i by było dla nas wstępowaniem 
do szczęśliwego życia wiecznego. Czy 
skorzystamy z tego Bożego zaproszenia 
na Jego urodziny? Jak wykorzystamy 
czas spotkania z Nim? Czy umocnimy 
się w osobistej relacji z Panem Jezu-
sem? Czy, według słów wspomnianego 
wcześniej francuskiego pisarza, będzie 
wzrastać nasze „oswajanie” z naszym 
Przyjacielem – Jezusem Chrystusem? 
Oby odpowiedzi na te pytania były dla 
nas jak najbardziej pozytywne i dawały 
nam siłę do dobrego, świętego życia – 
co niechaj będzie naszym udziałem, z 
łaski i miłosierdzia naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, który rodzi się w naszych 
sercach. 

Ks. Edward 
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GŚM: Proszę powiedzieć czytelnikom 
„Głosu Świętego Mikołaja”, czym są 
obłóczyny i co one oznaczają dla 
alumna. 
Kl. Jarosław: Obłóczyny to dzień, w 
którym kleryk (najczęściej III roku) przyj-
muje sutannę – znak przynależności do 
Chrystusa. Według formacji seminaryjnej 
kleryk ma zrzucić z siebie starego czło-
wieka, a przyodziać się w nowego. 
Wszystko to dlatego, że formacja zakła-
da, iż po 2 latach ów młody człowiek 
wypowiada Panu Bogu (jeszcze niefor-
malne) TAK. Jest to decyzja mająca na 
celu pokazanie, że jest się gotowym do 
wstąpienia w stan duchowny, choć w 
rzeczywistości przed każdym nowo obłó-
czonym jeszcze sporo pracy. Od tego 
momentu obowiązuje nas sutanna, albo 
tzw. strój krótki, czyli koszula z koloratką 
i marynarka. 
 
Jak wygląda uroczystość obłóczyn w 
seminarium? 
Kl. Daniel: Mówiąc szczerze, to sami nie 
znaliśmy szczegółów jeszcze na kilka dni 
przed obłóczynami! Wynika to po prostu 
z faktu, że nasze seminarium jest jesz-
cze bardzo młode (5 lat). Każda diecezja 
ma swoje własne zwyczaje związane z 
tym wydarzeniem – jednoznaczny jego 
wygląd jeszcze się po prostu u nas nie 
utrwalił. Wraz z całym naszym roczni-
kiem odpowiednio wcześnie skierowali-
śmy prośbę do Księży Moderatorów, aby 
ustalić dogodny termin. Przedstawiliśmy 
nasze propozycje, które zostały rozpa-
trzone i po czasie otrzymaliśmy pewien 
ramowy plan przebiegu uroczystości. 
Ostatecznie termin został ustalony na 
niedzielę, 6 grudnia, zaś wszystkie 
szczegóły zatwierdzono dopiero na kilka 
dni przed tą datą. Na tydzień przed obłó-
czynami wszyscy mający przyjąć strój 
duchowny tradycyjnie chodzili w krawa-
tach – ostatniej nocy byliśmy nawet 
sprawdzani przez starszych, czy trzyma-
my się tej reguły. Potem krawaty są ce-
remonialnie obcinane na znak, że już się 
ich więcej nie będzie nosić. Dzień wcze-
śniej jest także dzień skupienia dla klery-
ków, by przygotować się do podjęcia 
odpowiedzialności godnego noszenia 
sutanny – my z naszym ojcem duchow-
nym Marcinem spędziliśmy go w domu 
sióstr pasterek w Topolnie. Koniec koń-
ców sam obrzęd obłóczyn odbył się w 
seminarium w zamkniętym gronie (tylko 

klerycy i Księża Moderatorzy). W czasie 
jutrzni, uroczystej modlitwy porannej, 
weszliśmy do kaplicy jeszcze w strojach 
świeckich, niosąc sutanny, które mieli-
śmy niebawem założyć. Po modlitwie 
udaliśmy się do zakrystii, aby się prze-
brać. Według tradycji, starsi, już obłócze-
ni klerycy pomagają swym młodszym 
kolegom rozpiąć sutannę i się w nią 
ubrać. Gdy już wszyscy mieli na sobie 
szatę duchowną, weszliśmy z powrotem 
do kaplicy, gdzie nastąpiło błogosławień-
stwo i modlitwa nowo obłóczonych klery-
ków. Później już wspólne zdjęcie, kawa z 
Moderatorami, i można było przyjmować 
rodzinę i gości w naszych pokojach. Na 
koniec udaliśmy się do katedry na uro-
czystą Eucharystię, do której po raz 
pierwszy służyliśmy jako asysta Księdza 
Biskupa. 
 
GŚM: Jak wygląda codzienne życie 
studenta III roku seminarium duchow-
nego? 
Kl. D.: Plan dnia dla wszystkich kleryków 
wygląda mniej więcej tak samo. W więk-
szość dni tygodnia wstajemy ok. godziny 
6:00–6:30, następnie, po umyciu się i 
ubraniu, udajemy się do kaplicy na 
wspólne modlitwy poranne i rozmyślanie, 
kiedy duchowo przygotowujemy się na 
resztę dnia. Potem także zazwyczaj 
sprawowana jest Eucharystia, jednakże 
w czwartki i niedziele udajemy się do 
katedry, gdzie obłóczeni klerycy, również 
ci z III roku, służą do Mszy w uroczystej 
asyście. Po modlitwach porannych jemy 
wspólnie śniadanie w refektarzu, a po 
krótkiej przerwie udajemy się do sal lek-
cyjnych na wykłady. Trwają one do godz. 
13:00 (oczywiście, jest w międzyczasie 
przerwa na kawę). Wtedy też jemy 
obiad. Następnie jest czas wolny i możli-
wość rekreacji lub wyjścia do godz. 
15:00. W czwartki, niedziele i święta 
czas ten jest przedłużony – jest to tak 
zwana „przechadzka”, trwająca w 
czwartki do 16:00, a w niedziele nawet 
do 17:00. Później wszyscy wracają do 
seminarium, gdyż rozpoczyna się stu-
dium – czas, który poświęcamy przede 
wszystkim na naukę, ale również na wie-
le innych czynności, jak np. sprzątanie 
budynków. Studium trwa do kolacji, czyli 
do godz. 19:00. Potem jest możliwość 
uczestniczenia w różnego rodzaju zaję-
ciach, takich jak oglądanie filmów, korzy-
stanie z Internetu, uprawianie sportu, 

spacer, wspólne picie kawy, lektura czy 
też realizowanie wszelakich zaintereso-
wań. O godz. 21:00 spotykamy się jesz-
cze na modlitwach wieczornych w kapli-
cy, później zaś zachowujemy silentium, 
czyli wyciszamy się po wszystkich wyda-
rzeniach dnia i przygotowujemy do snu. 
Światła gasimy o godz. 22:30. Często 
także są i inne zajęcia – praca, rozmowy 
z ojcem duchownym, uczestnictwo w 
różnorodnych sympozjach, koncertach, 
uroczystościach itd. Oczywiście jest tak-
że czas na spotkania ze znajomymi i 
rodziną. Noszenie sutanny nie wpływa 

bardzo na ogólny zarys życia w semina-
rium, mimo iż wywołuje oczywiście wiel-
ką radość w gronie kleryckim. Dochodzą 
jedynie niektóre obowiązki, związane 
głównie z liturgią oraz rozpoczęciem 
pisania pracy magisterskiej, które nastę-
puje właśnie na roku III. Największą zaś 
różnicę odczuwa się, gdy jest się poza 
seminarium – w oczach ludzi stajemy się 
już bowiem księżmi, co wymaga dawania 
dobrego świadectwa wiary gdziekolwiek 
się pójdzie, a czasami nawet cierpliwości 
względem antyklerykalnych obelg i szy-
kan. Od tego też momentu będziemy 
bacznie zwracali uwagę na to, jak mamy 
w przyszłości stać się dobrymi duszpa-
sterzami. 
 
GŚM: Czy poza nauką jest czas na 
rozwijanie swoich zainteresowań? 
Jeżeli tak, to jakie to zainteresowa-
nia? 
Kl. D.: Oczywiście, przełożeni seminaryj-

W ostatnim czasie dwóch naszych parafian, Daniel Mikołajewski i Jarosław 
Kałdan, przeżywało w seminarium bardzo ważne chwile kleryckiego życia. 
Była to uroczystość obłóczyn, w której uczestniczyło 11 alumnów Wyższego 
Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej im. bł. bpa Michała Kozala. 

kl. Daniel Mikołajewski 
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ni zachęcają nawet, aby rozwijać swoje 
zainteresowania kiedy tylko się da. Ist-
nieje możliwość uprawiania przeróżnych 
dyscyplin sportowych (mamy u nas salę 
gimnastyczną i siłownię), gry na instru-
mentach (przede wszystkim gitary i orga-
ny, lecz nie ma tutaj ograniczeń), a jeżeli 
ktoś lubi modelarstwo, grę w szachy czy 
cokolwiek innego – również znajdzie się 
na to czas. Ja osobiście od niedawna, z 
wielkim entuzjazmem, realizuję często 
jedną z moich ulubionych rozrywek, a 
mianowicie grę w karty (dla czystej przy-
jemności, rzecz jasna). Zawsze też znaj-

duję czas na słuchanie mojej ulubionej 
muzyki, na czytanie interesujących mnie 
książek, buszowanie po Internecie itd. W 
czasie mojej formacji odwiedziłem też 
wiele ciekawych miejsc, a podróże rów-
nież bardzo lubię. Uczę się także gry na 
gitarze basowej. Seminarium zaś sprawi-
ło, że bardzo polubiłem chodzenie do 
opery. Mimo iż jest to dość droga rozryw-
ka i nie zawsze można sobie na nią po-
zwolić, to jednak – biorąc pod uwagę 
wyjątkowe warunki, jakie mamy w Byd-
goszczy – naprawdę warto. 
Kl. J.: W seminarium jest czas na 
wszystko, zarówno modlitwę i naukę, jak 
i zabawę i zainteresowania. Wszystko 
jest podporządkowane planowi dnia. To 
on reguluje nam obowiązki. Codziennie, 
po obiedzie, jest przewidziany czas wol-
ny (1,5 godz.) i można go przeznaczyć 
na dowolne zainteresowania. Powszech-
nym zjawiskiem jest spanie, picie kawy z 
kolegami (okazuje się, że to też może 

być hobby), a inne wymienił już Daniel: 
gra w szachy, piłkę nożną, lub siatków-
kę, czytanie książek (nie tylko akademic-
kich), gra na gitarze, modelarstwo i wiele 
takich, którymi interesować się może 
każdy człowiek. Wszystkie te nasze 
„małe twierdze”, w których znajdujemy 
odpoczynek, ogromnie pomagają w ży-
ciu seminaryjnym. Choćby ze względu 
na naukę, kiedy siedzi się 5 godzin na 
wykładach. 
Osobiście moje zainteresowania to gra 
na gitarze i to chyba najważniejsze dla 
mnie w tej materii. Szczególnie cieszę 
się, gdy wraz z kolegami, również grają-
cymi, schodzimy do odpowiedniej sali 
muzycznej i tam albo gramy konkretne 
utwory, albo uczymy się nowych. Moim 
ostatnim marzeniem jest nauczyć się 
grać na organach, chociaż w niewielkim 
stopniu. Jest to możliwe, ale czas trzeba 
poświęcić też i gitarze, a takie rozdwoje-
nie jest trudne. 
 
GŚM: A teraz trochę wspomnień. Pro-
szę powiedzieć, kiedy pojawiła się 
pierwsza myśl o tym, aby zostać księ-
dzem. Kto lub co miało na to wpływ? 
Kl. D.: Powołanie to sprawa, której do 
końca nie da się zrozumieć. Zazwyczaj 
określa się je jako pewien wewnętrzny 
„głos Boży” – i chyba tak właśnie najle-
piej je nazwać. Ja zacząłem słyszeć go 
jak miałem około piętnastu lat. Oczywi-
ście wtedy nie było to jeszcze coś pew-
nego, tylko taka słaba myśl. Był to dla 
mnie wtedy czas pewnego 
„poszukiwania” – byłem dosyć daleko od 
Boga i Kościoła. Chrystus jednak przyna-
glał mnie do pójścia Jego drogą i Jego 
głos pomógł mi w tym. Dzięki temu mo-
głem przetrwać wiele ciężkich wydarzeń, 
które przeżyłem. Zacząłem powoli rozu-
mieć, że jedyną nadzieją dla człowieka 
jest Bóg. Czytałem Pismo Święte, aby 
lepiej Go poznać – w końcu przeczyta-
łem całe i wiem, że było warto. Głos po-
wołania zaczął odzywać się we mnie 
coraz wyraźniej. W końcu w liceum, gdy 
wszyscy zaczynali podejmować wybór, 
co dalej zrobić ze swoim życiem, posta-
nowiłem podążyć za tym głosem i wstą-
pić do seminarium. Chciałem pomagać 
ludziom, aby także i oni poznali i poko-
chali Chrystusa, który dał mi prawdziwe 
szczęście. Gdy na nowo zacząłem prak-
tykować wiarę, wróciłem do mojej parafii. 
Ksiądz Proboszcz przyznał, że wcześniej 
nie znał mnie osobiście, jednak zgodził 
się, bym został lektorem. Później sam 
napisał mi opinię konieczną do zostania 
przyjętym do seminarium. Na tej drodze 
pomagały mi również spotkania z klery-
kami i księżmi, którzy mówili mi, jak pięk-
nym jest to powołanie. Teraz mogę po-
twierdzić ich słowa – jeżeli ktoś odczuwa 
Boże powołanie, to niech bez obaw za 
nim pójdzie – nie zawiedzie się! 
Kl. J.: Ja natomiast od dziecka przeja-
wiałem zainteresowanie posługą kapłań-

ską, chociaż później, na jakiś czas, za-
niechałem myślenia o tym. Wychowałem 
się w katolickiej rodzinie i podejrzewam, 
że to właśnie ona była moim pierwszym 
seminarium. Z perspektywy czasu pa-
trząc, mogę śmiało powiedzieć, że 
przede wszystkim ukształtowało mnie 
rodzinne uczestnictwo we Mszy Świętej. 
Takie pierwsze poważniejsze plany poja-
wiły się w trzeciej klasie gimnazjum, kie-
dy to trud katechezy mojej klasy podjął 
ks. Sławomir Bednarek. To on powie-
dział mi: „A ty będziesz księdzem” i w ten 
sposób obudził dziecięce myśli. Wtedy 
jeszcze zarzekałem się, że nie będę, a 
wówczas odpowiedział mi: „Będziesz 
księdzem i lektorem też będziesz.” 
Wszystko to poczęło się wypełniać, bo-
wiem po jakimś czasie rzeczywiście roz-
począłem posługę lektorską w naszej 
parafii, a Pan Bóg zaprowadził mnie aż 
do seminarium. Podejrzewam, że gdyby 
nie ks. Bednarek, decyzja o pójściu taką 
drogą byłaby trudniejsza. To był pierw-
szy kapłan, który mnie prowadził w od-
krywaniu Bożego głosu. 
 
GŚM: Jakie warunki trzeba spełnić, 
aby wstąpić do seminarium? Czy trze-
ba zdać jakieś egzaminy? 
Kl. J.: Hm... Odpowiadając na to pytanie, 
wyjdę od czego innego, bo chyba tak 
należy zrobić. Otóż pierwsze, co należy 
uczynić, to poważnie się zastanowić nad 
wyborem, bo jest to coś, co kształtuje 
następne kroki. Trzeba zatem podjąć 
konkretną decyzję, którą Pan Bóg (a 
jakże!) i sam kandydat zweryfikuje. Kiedy 
już młody człowiek jest przekonany o 
powołaniu do Służby Bożej, musi skiero-
wać się do władz seminarium i probosz-
cza swojej parafii. Od przełożonych se-
minarium na pewno dostanie wskazówki, 
co należy uczynić dalej i zostanie poin-
formowany o wymaganiach. Ksiądz pro-
boszcz i szkolny katecheta wypisują opi-
nię na podstawie aktywności parafialnej i 
katechetycznej, lecz z tym zazwyczaj nie 
ma problemu. W przypadku nieco star-
szych powołań wystarczy ocena z religii 
wzięta ze świadectwa ukończenia szko-
ły. Inną sytuacją jest, gdy młodzieniec 
nie był dotychczas aktywny parafialnie 
lub niedawno zaczął chodzić do kościoła 
i korzystać z sakramentów świętych. 
Wówczas proboszczowie mogą poprosić 
o jakąś formę działalności, np. w służbie 
ołtarza jako lektor. Możliwości jest mnó-
stwo, tak jak historii każdego powołane-
go i rozwiązań w takich sytuacjach. W 
takich przypadkach wiele pomaga sam 
Chrystus, bo nie ma takiej sprawy, której 
On by nie „wyprostował”, jeśli ktoś jest 
rzeczywiście powołany, czego sam nie-
jednokrotnie doświadczyłem. 
Po tych podstawowych zabiegach warto 
udać się do seminarium na tzw. drzwi 
otwarte, o ile jeszcze się na nich nie by-
ło. Można w ten sposób zobaczyć, jak 

(Ciąg dalszy na stronie 10) 

kl. Jarosław Kałdan 
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 Noszę w sercu dziękczynienie Bogu za Waszą po-
moc i ofiarę, za okazywane dobro i wsparcie, jakiego do-
świadczyłem, po raz kolejny, w Waszej wspólnocie para-
fialnej w I Niedzielę Adwentu 29 listopada br. 
Jest w nich Wasza praca, trud, ale i miłość Boga. On każ
 de dobro pomnaża i zwraca z błogosławieństwem. 
Bez słów, sercem mówicie, co jest dobrocią, a życiem 
dajecie świadectwo przynależności do Kościoła Chrystu-
sowego. 
 Kawałek wieczności – czas, jaki otrzymaliście od 
Boga wypełniacie dawaniem i służeniem. Wspierając 
wielkie dzieło budowy kościoła poprzez modlitwę i ofiary 
materialne, piszecie małą historię także parafii św. Łuka-
sza Ewangelisty, Kościoła i świata. Wszystko, co było 
Waszą dobrocią i miłością, co było Waszą modlitwą i 
trudem, składam Bogu na ołtarzu i bardzo serdecznie 
dziękuję. 
 Niech wszystko to będzie ofiarą miłą Bogu. 
 Na zbliżające się święta Bożego Narodzenia prze-
syłam, w imieniu całej naszej wspólnoty parafialnej i wła-
snym, serdeczne życzenia: aby Nowonarodzony Zbawi-

wygląda seminaryjne środowisko. Przy 
okazji nadmienię, że w każdą trzecią 
niedzielę miesiąca seminarium organizu-
je spotkania dla młodzieży męskiej. 
Uczestnictwo w nich nie jest jednoznacz-
ne ze wstąpieniem do seminarium, choć 
oczywiście nie wzbranialibyśmy się 
przed tym, a byłaby to wręcz wielka ra-
dość. Wracając jednak do tematu, na 
drzwiach otwartych można otrzymać tezy 
do egzaminu wstępnego, który obejmuje 
materiał z religii ze szkoły średniej. Na 
pierwszy rzut oka mogą się wydawać 
trudne, ale w rzeczywistości takie nie są, 
czego Daniel i ja jesteśmy przykładem. 
Po egzaminie, z wynikiem pozytywnym 
oczywiście, można się spodziewać przy-
jemnej rozmowy z Księdzem Rektorem, 
albo Księżmi Prefektami. Jest to konwer-
sacja polegająca na zapoznaniu się z 
kandydatem, wypytaniem o motywy jego 
decyzji. Nie wspomniałem jeszcze do tej 
pory o życiorysie i prośbie do Księdza 
Biskupa, którą trzeba dostarczyć do se-
minarium i nie jest to nic dziwnego, bo-
wiem kwestie formalne są obecne na 
każdej uczelni, z tą różnicą, że tutaj nale-
ży taką prośbę napisać do pasterza die-
cezji. 
To chyba wszystko. Po wypełnieniu tego 
wszystkiego, co wydaje się długie i 
skomplikowane, otrzyma się zaproszenie 
na sesję propedeutyczną. Do czego ją 
przyrównać? Myślę, że rekolekcje to 
dobre porównanie. W tym czasie można 
się przyjrzeć jeszcze raz swojej de-cyzji, 

(Ciąg dalszy ze strony 9) sobie, i poznać się z kolegami z tego 
samego kursu. W razie pytań zawsze 
można po-dejść do zakrystii, kiedy jeste-
śmy z Danielem obecni w parafii, a inną 
drogą jest wejście na stronę internetową 
– www.diecezja.byd.pl/seminarium. 
 
GŚM: Przed nami szczególny czas, 
święta Bożego Narodzenia. Jak ten 
czas spędzą Klerycy? 
Kl. D.: Ja tradycyjnie, jak co roku, będę 
spędzał Święta w domu razem z najbliż-
szą rodziną. Większość uroczystości 
będę świętował w naszym kościele ra-
zem z całą wspólnotą parafialną, chyba 
że zdarzy się, że akurat zostanę wyzna-
czony do asysty kleryckiej w katedrze. 
Kl. J.: Ja podobnie spędzę te Święta, 
zresztą to należy do ich charakterystyki, 
że powinny być spędzane w gronie naj-
bliższych. A co do wspólnej wigilii w se-
minarium, to rzeczywiście jest coś takie-
go – spotkanie opłatkowe z Księdzem 
Biskupem, przełożonymi i profesorami 
seminarium. Zazwyczaj zaczyna się pro-
gramem artystycznym przygotowywa-
nym co roku przez rocznik czwarty, a 
kończy wspólną uroczystą kolacją. Na-
stępnego dnia jest natomiast radosny 
dzień wyjazdu na Święta do rodzin i pa-
rafii. 
 
Jak sobie Kleryk wyobraża siebie i 
swoje życie za 15 lat? 
Kl. D.: Trudno jest robić w tym momen-
cie tak dalekosiężne plany. Jak każdy 
kleryk, chciałbym najpierw pomyślnie 

ukończyć formację w seminarium i zo-
stać wyświęconym na kapłana. Później 
już najważniejsze jest, aby być dobrym 
księdzem – na wzór Pana Jezusa. Aby 
nie zniechęcić się, lecz wykonywać 
wszystkie zadania swego powołania z 
radością, dziękując Bogu, że jest zawsze 
przy nas i nas prowadzi. Nie jest ważne, 
gdzie się będzie i co się będzie miało. 
Nie chciałbym, by jakieś korzyści własne 
stały się dla mnie ważniejsze, niż głosze-
nie Ewangelii, ani za 15 lat, ani nigdy. 
Mam nadzieję, że wytrwam w tym posta-
nowieniu i o to też proszę Chrystusa, 
który w końcu sam mnie powołał. Nie 
chciałbym zawieść ani Jego, ani nikogo, 
kogo postawi jeszcze na mojej drodze. 
Kl. J.: Daniel ma rację. Najpierw trzeba 
ukończyć seminarium, a dopiero potem 
Chrystus pokaże nam, co dla nas przy-
gotował. Mam swój własny obraz mojego 
kapłańskiego życia, jednak budowanie 
takich obrazów jest moją wadą, którą 
odkryłem właśnie w seminarium. Za du-
żo planuję... Dlatego jestem raczej po-
wściągliwy w takich wyobrażeniach. 
Niech Pan Bóg pośle mnie tam, gdzie 
chce. Ja mogę tylko powiedzieć, w czym 
czuję się dobrze i co chciałbym robić – 
jest to praca z młodzieżą. Wydaje mi się, 
że spełniłbym się w takiej roli, ale nie 
wiem, co na to Pan Bóg. Może On ma 
inne plany. Trzeba się modlić i szukać 
Jego woli, ot co. O to też proszę czytelni-
ków „Głosu Świętego Mikołaja” i pozdra-
wiam wszystkich z modlitewną pamięcią. 

 

Rozmawiała H.K. 

ciel umacniał Was swoim pokojem i szczodrze błogosła-
wił Waszemu Księdzu Kanonikowi - Proboszczowi, Wi-
kariuszom, Współpracownikom i całej Waszej rodzinie 
parafialnej w każdym dniu Nowego Roku 2010. 

 Z serdecznym pozdrowieniem, 
pamięcią modlitewną i wdzięcznością 

Ks. Mirosław Pstrągowski 

Bracia i Siostry - mieszkańcy parafii św. Mikołaja! 

Mszę św. celebrowali: ks. Przemysław Książek ekonom 
diecezji bydgoskiej, ks. R. Buliński i ks. E. Wasilewski. 
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Spotkanie wigilijne wolontariatu młodzieży 
 
 Święta Bożego Narodzenia to szczególnie piękny i 
ważny czas dla katolików. Najchętniej spędzamy go z 
najbliższymi. Młodzież z wolontariatu naszej parafii, 
wraz z opiekunką panią Agnieszką Maternowską oraz 
księdzem Edwardem Wasilewskim, postanowiła przeżyć 
go razem. Nieco wcześniej, bo 9 grudnia 2009 roku, w 
domu katechetycznym, zorganizowano wspólną wigilię. 
Wszystko odbyło się według tradycji: czytanie Pisma 
Świętego, dzielenie się opłatkiem i składanie sobie na-
wzajem życzeń. Nie obyło się również bez rozmów doty-
czących kolejnych akcji wolontariatu. Młodzież wciąż 
wdraża swoje pomysły w czyny! 

Malwina 

Z pomaganiem im do twarzy 
 

 Wolontariat św. Mikołaja postanowił pomóc potrzebującym poprzez 
zbieranie dla nich żywności, dzięki czemu pomógł wielu rodzinom. 
 Święta Bożego Narodzenia to wspaniały czas. Kojarzy nam się 
głównie z choinką, prezentami, stołem wigilijnym zastawionym wspania-
łymi potrawami. Jednakże nie każda rodzina może sobie na to pozwolić. 
Niektórym doskwiera wiele problemów, szczególnie finansowych. 
 Wolontariat św. Mikołaja nie mógł obojętnie podejść do tej sprawy. 
W piątek i sobotę, 11 i 12 grudnia 2009 roku, młodzież zachęcała klientów 
Carrefoura przy ulicy Skarżyńskiego w Fordonie do pomocy potrzebują-
cym. 
 Wolontariusze, z pomocą Akcji Katolickiej, stali w hipermarkecie 
ze specjalnie przygotowanym koszem. Zakupowicze mieli możliwość 
dzielenia się poprzez wrzucanie do niego produktów spożywczych. Rezul-
taty zbiorów były zaskakujące. Udało się zgromadzić żywność dla wielu 
osób. Pośród wszystkich klientów znaleźli się nie tylko tacy, którzy omija-
li kosz wielkim łukiem, ale i ci chętni do pomocy. 

Malwina Żyrek 
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Ś W I Ę T E G O 

SPRAWY DUSZPASTERSKE 
 
1. W Wigilię Bożego Narodzenia Msza św. tylko rano 

o godz. 7.30. 
2. Pasterka o godz. 24.00. Zapraszamy! 
3. W I i II święto Bożego Narodzenia Msze św. jak w 

niedzielę. W Święta nie słuchamy spowiedzi. W ra-
zie potrzeby prosimy o zgłoszenie się w zakrystii. 

4. Chrzest dzieci w I święto Bożego Narodzenia o 
godz. 12.30. Pouczenie rodziców i chrzestnych w 
środę, 23 grudnia, po Mszy św. o godz. 18.30. 

5. W Wigilię, po rannej Mszy św., udamy się do tych 
chorych, którzy pragną odwiedzin przed Świętami. 
Prosimy o dodatkowe zgłoszenia. 

6. Zakończenie Starego Roku w czwartek, 31 grudnia, 
na Mszy św. o godz. 18.30. 

7. W Nowy Rok Msze św. tak, jak w niedziele. 
8. W I piątek, 1 stycznia, spowiedź dla wszystkich 

dzieci od godz. 16.00. 
9. Msza św. w I piątek miesiąca o godz. 17.00 – dla 

dzieci. 
10. W niedzielę, 3 stycznia, po Mszy św. o godz. 8.00, 

wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy 
Żywego Różańca. 

11. W środę, 6 stycznia, o godz. 17.45, różaniec za 
zmarłych, których wspominamy w „zdrowaśkach 
rocznych”, następnie nowenna do MB Nieustającej 
Pomocy, a o godz. 18.30 Msza św. w intencji wy-
mienionych zmarłych. 

12. W niedzielę, 10 stycznia, na Mszy św. o godz. 11.00, 
poświęcenie książeczek dzieci przygotowujących się 
do I Komunii św. 

13. Spotkanie Akcji Katolickiej w domu katechetycz-
nym w sobotę, 16 stycznia, o godz. 19.15. 

14. Biuro parafialne w czasie kolęd 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. Została zapłacona druga (10.000 zł) i trzecia rata 

(8.000 zł) za organy. 
2. Zainstalowano centralne ogrzewanie w trzech sal-

kach na parterze domu katechetycznego wraz z ko-
tłem wiszącym (7.320 zł). 

3. Na dzień św. Mikołaja został diamentowany marmur 
(wyczyszczony i wypolerowany) (3.020 zł). 

 
Zostali ochrzczeni 

 

Olga Pestka, ur. 28.08.2009 r. 
Klaudia Idec, ur. 6.02.2009 r. 
Oliwia Ossowska, ur. 15.09.2009 r. 
Paula Ludka, ur. 27.09.2009 r. 
 

Odeszli do wieczności 
 

Gertruda Stawska, lat 86, z ul. Fordońskiej, 
Grzegorz Bielawski, lat 39, z ul. Fordońskiej, 
Cecylia Scholtz, lat 72, z ul. Produkcyjnej, 
Jerzy Susfiłło, lat 73, z ul. Wolnej, 
Kazimiera Roszkowska, lat 62, z ul. Sielskiej. 

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

Wizyta duszpasterska 
 
 Pierwsze wzmianki o takich wizytach, czyli o kolę-
dzie, pochodzą z XVII wieku. Wówczas to prowincjonal-
ne synody piotrkowski (1607) i gnieźnieński (1628) zobo-
wiązywały proboszczów, aby „na kolędzie grzeszników 
napominali, każdego do pełnienia obowiązków i przy-
zwoitości nakłaniali, nieszczęśliwych pocieszali”. Przyję-
cie kapłana w domu należy dzisiaj uważać za publiczne 
wyznanie wiary. 
 

Przygotowanie do wizyty duszpasterskiej 
 
 Dzień wizyty księdza z parafii powinien być dla 
każdej rodziny ważnym przeżyciem. Przyjęcie kapłana-
duszpasterza ma mieć charakter „małej liturgii sprawowa-
nej w domowym sanktuarium”. 
 Na nakrytym białym obrusem stole ustawia się 
krzyż, świece, naczynie z wodą święconą i kropidło. Jeże-
li w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym, to w rogu stołu 
kładzie się zeszyty do nauki religii. O ile są nie poświęco-
ne dewocjonalia, można je również położyć na stole i po-
prosić kapłana o ich poświęcenie. Domownicy powinni 
być schludnie ubrani i w miarę możliwości w komplecie. 
Wizyta duszpasterska stanowi doskonalą okazję do omó-
wienia wielu spraw i problemów rodzinnych, parafial-
nych, a nawet społecznych. 


