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Chwal, Jeruzalem, Pana, 
Wysławiaj twego Boga, Syjonie!... 
 On prószy śniegiem jak wełną 
 i szron jak popiół rozsypuje. 
On grad rozrzuca jak okruchy chleba, 
od Jego mrozu ścinają się wody. 
 

Psalm 147 
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G rudzień w Zespole Szkół nr 20 
upłynął pod znakiem Mikołaja 

i świąt Bożego Narodzenia. Już 4 
grudnia w holu szkoły stanęła pięk-
nie ustrojona ogromna choinka, któ-
ra budziła zainteresowanie wszyst-
kich uczniów. 
 Samorząd szkolny, pod kie-
runkiem pani Dagmary Cękały, zad-
bał o to, aby tego dnia szkołę odwie-
dził Mikołaj. W całej szkole roz-
brzmiewał jego charakterystyczny 
dzwonek. Mikołaj zawitał do każdej 
klasy i obdarował wszystkich 
uczniów słodkościami. 
 Tymczasem w bibliotece mia-
ła miejsce coroczna impreza czytel-
nicza „Mikołajki z Mikołajem”, któ-
ra miała na celu przybliżenie 
uczniom postaci św. Mikołaja. Na 
okolicznościowej wystawie znalazły 
się książki o tematyce mikołajkowo-
świątecznej, np. Ch. Dickensa 
„Opowieść wigilijna”, czy seria 
przygód o Mikołajku – Sempe i Go-
ścinnego. Wśród uczniów odwiedza-
jących tego dnia bibliotekę przepro-
wadzono krótkie quizy dotyczące 

św. Mikołaja. Nagrodami w konkur-
sie były wyśmienite cukierki czeko-
ladowe, na które nie brakowało chęt-
nych. 
 Samorząd uczniowski, pod 
opieką pani Eweliny Rejs, zorgani-
zował akcję „Życzeniomania”, której 
celem było pisanie życzeń świątecz-
nych na własnoręcznie wykonanych 
kartkach i roznoszenie ich przez 
Świętego Mikołaja oraz towarzyszą-
ce mu Śnieżynki adresatom, którymi 
byli uczniowie i nauczyciele. 
 Dnia 22 grudnia odbyły się w 
naszej szkole klasowe wigilie po-
przedzone wspólnym koncertem ko-
lęd i pastorałek przygotowanych 
przez p. Renatę Korzeniowską-
Korbut – nauczyciela muzyki, co 
wprowadziło wszystkich w klimat 
świąt Bożego Narodzenia. 
 Od kilku lat tradycją świątecz-
nych wydarzeń naszej szkoły są ja-
sełka. 
 W tym roku młodzi aktorzy z 
klas I-III, pod kierunkiem pań z na-
uczania zintegrowanego, zaprezento-
wali inscenizację „O radosnej nowi-

nie wam opowiemy”. Nad przygoto-
waniem scenicznym małych aktorów 
czuwały p. E. Lewandowska i p. H. 
Paterka. Na przedstawienie zostali 
zaproszeni rodzice uczniów klas  
I-III. Jasełka obejrzała też pani Han-
na Kasica – wicedyrektor szkoły. W 
pięknej, tradycyjnej stajence, przy 
drewnianym żłobie stanęli przed wi-
dzami Maryja i Józef. Role te wspa-
niale zagrali Daria Gackowska i Ka-
mil Grzebieniak. Swoje kwestie z 
przejęciem wygłaszali pasterze, kró-
lowie, anioły i postacie z bajek. Du-
ży entuzjazm wywołał występ dia-
bełków (…), które żywo skakały 
przed Świętą Rodziną. Szczególnego 
nastroju dodały przedstawieniu mie-
niące się w ciemności lampki i świe-
ce, a przede wszystkim wspólnie 
śpiewane kolędy. 
 Na koniec dzieci podzieliły się 
opłatkiem z rodzicami i nauczyciela-
mi. 
 

Z wyrazami szacunku 
Dyrekcja i nauczyciele 

Ludzie, którzy po prostu są ludźmi 
 
 
Spróbuj codziennie na nowo być dobrym człowie-
kiem. 
Takim, który nie na pokaz, nie udając, 
jest dobry, miły i serdeczny 
dla wszystkich ludzi, z którymi się styka. 
Takim, który zna swoje słabostki, swoją drażliwość, 
swoją ograniczoność, nie tracąc z tego powodu po-
gody ducha. 
Takim, który zapomina o sobie i potrafi znieść fakt, 
że inni o nim zapomnieli. 
 
Do współistnienia na świecie potrzebni są dziś 
koniecznie właśnie tacy ludzie, 
po prostu ludzie dobrzy, ludzie mili, 
którzy z uśmiechem obsłużą cię w sklepie, 
nie stracą cierpliwości pracując w okienku, 
nie będą ci zagrażać w ruchu ulicznym, 
nie wybuchną złością, gdy popełnisz błąd. 
Nie tacy, którzy sądzą, że świat się zawali, 

jeśli nie wszyscy będą tańczyć, jak oni im zagrają. 
Nie tacy, dla których wszyscy myślący inaczej 
nie są zupełnie normalni. 
 
Boże, uchroń nas od ludzi jak czołg 
niszczących wszystko po drodze, 
od ludzi głośnych jak bęben, który wszystko zagłu-
sza, 
od ludzi gruboskórnych, których nic nie jest w stanie 
poruszyć. 
Boże, podaruj nam więcej ludzi, którzy po prostu są 
ludźmi. 
 

Phil Bosmans 
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P rzedstawione inwestycje prowa-
dzone przez ks. proboszcza, re-

alizowane z takim oddaniem i po-
święceniem, były odpowiedzią na 
wezwanie do pogłębienia i rozsze-
rzenia obranych kierunków pracy 
duszpasterskiej w tej wspólnocie 
parafialnej. Sytuacja społeczna w 
kraju jeszcze bardzo złożona uwi-
daczniała warunki do podnoszenia 
autorytetu Kościoła. Następowała 
polaryzacja społeczeństwa zeświec-
czonego wokół wspólnot parafial-
nych i ich duszpasterzy. Parafia tych 
lat stała się bardzo ważnym ogni-
wem społecznego życia duchowego. 
Ks. proboszcz prezentował wspólno-
cie dużą ilość form aktywnej działal-

ności w parafii. Jedną z nich był po-
wrót do tradycji organizowania piel-
grzymek, dla wszystkich grup stano-
wych, na uroczystości kościelne do 
miejsc kultu maryjnego i kalwarii. 
Stałym i tradycyjnym celem piel-

Wyzwania wobec Kościoła i parafii w latach 1975-1989 
 

Ks. proboszcz Stanisław Grunt 
cz. XIII (2) 

grzymek było sanktuarium w 
Chełmnie. W latach 1979-1988 pąt-
nicy odwiedzali także Świętą Lipkę, 
Gietrzwałd, Kalwarię w Wielu, Nie-
pokalanów, Częstochowę. Pielgrzy-
mowano także do grobu św. Wojcie-
cha – związanego z Wyszogrodem, o 
którym pamięć w parafii jest żywa, a 
przypomina o nim witraż w kaplicy 
akademickiej. Modlitwy pielgrzy-
mów fordońskich przed obrazem 
Czarnej Madonny na Jasnej Górze 
uprosiły o Jej przybycie do parafii. 
Peregrynacja odbyła się 18 grudnia 
1988 r. Jej przybycie poprzedziło 
przeprowadzenie misji parafialnych 
przez ojców paulinów z Jasnej Góry. 
Pogłębieniu wiary parafian służyło 

duszpas te r s two 
oazowe rodzin 
uruchomione w 
październiku 1978 
r. Młodzież pogłę-
biała swoje praw-
dy wiary na obo-
zach wakacyjnych 
w grupach oazo-
wych. Po długiej 
p r z e r w i e  d o 
wspólnot parafial-
nych docierały 
czasopisma, takie 
jak: „Niedziela”, 

„Rycerz Niepokalanej” – niedostęp-
ny od 1949 r., „Posłaniec Serca Je-
zusowego”, nie wspominając o 
„Katechizmie” do kl. V-VIII, 
„Ewangelii Jezusa”, czy „Nowego 
Testamentu”. Duszpasterze parafii 

św. Mikołaja od 
zawsze prowadzili 
służbę duszpaster-
ską nad osadzony-
mi w miejscowym 
więzieniu, z prze-
rwą w latach 
1947-1980. W 
okresie stanu wo-
jennego ks. St. 
Grunt uzyskał pra-
wo wstępu do Za-
kładu Karnego i 
dostępu do grupy 
d z i a ł a c z y 

„Solidarności” z Gdańska, Bydgosz-
czy i Torunia. Uczestniczył z wła-
dzami zakładu w negocjacjach doty-
czących akcji charytatywnych prze-
znaczonych dla kobiet internowa-
nych i osadzonych. Dostarczał lektu-
ry i wspomagał kapelana zakładu w 
posługach religijnych. Po zwolnieniu 

kobiet z internowania przyjmował je 
na plebanii, kiedy przychodziły z 
wyrazami podziękowania za ducho-
we wsparcie i psychiczne umocnie-
nie, czym naraził się ówczesnych 
służbom specjalnym. 
 W latach 80. XX wieku pań-
stwo polskie przeżywało okres zała-
mania gospodarczego, domagania 
się reform ustrojowych i przemian. 
Proces ubożenia społeczeństwa po-
głębiał się. Państwa Wspólnoty Eu-
ropejskiej rozpoczęły akcję wspiera-
nia pomocą społeczeństwa polskie-
go. Adresatem tej pomocy były para-
fialne zespoły charytatywne. Ks. St. 
Grunt powołany został – przez bi-
skupa chełmińskiego – przedstawi-
cielem Kościoła diecezjalnego do 
uczestniczenia w posiedzeniach roz-
działu darów przez wojewódzki ze-
spół w Bydgoszczy jako obserwator. 
Tysiąc rodzin z terenu parafii korzy-
stało z tej pomocy charytatywnej. 
 Ciekawą formą pracy duszpa-
sterskiej były tygodnie kultury 
chrześcijańskiej. Jej programy 
otwarte były na wszystkie grupy 
wiekowe. Wspólnoty opierały swoje 
propozycje intelektualne na proble-
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mach religijnych, społecznych i pa-
triotycznych. Obejmowały różne 
formy i płaszczyzny. Dużym zainte-
resowaniem cieszyły się koncerty 
Stefanii Wojtowicz, Kwartetu Wila-
nowskiego i koncertu organowego 
Michała Dąbrowskiego. Wielu sym-
patyków miał Piotr Szczepanik. Na 
długo w pamięci pozostały wrażenia 
ze spotkań z Andrzeje Szczypior-
skim i ojcem Jackiem Sali. 
 Praca duszpasterska ks. pro-
boszcza zaowocowała u pięciu para-
fian poświęceniem się służbie Bożej. 
Byli to: ks. Tadeusz Kierbedź SDB, 
1976 r.; ks. Jerzy Chrzczonowicz 
CM, 1981 r.,; br. Grzegorz Brzyski 
SVD, 1983 r.; ks. Roman Ceglarski 
TChr 1983 r.; ks. Grzegorz Makow-
ski 1984 r. 
 Czas kierowania parafią św. 
Mikołaja w Fordonie był dla ks. Sta-
nisława czasem jedynym, ale i 
szczególnym, czasem wyzwań trud-
nych, bo prowadzonych w latach 
przełomu, wymagających od pro-
boszcza nowych, odkrywczych po-
stępowań duszpasterskich, które by-
łyby odpowiedzią na nadzieje pokła-
dane w Kościele. Ks. Stanisław był 
duszpasterzem i proboszczem, który 

umiał wysłuchać 
każdego i wzbu-
dzić w nim aktyw-
ny stosunek do 
życia i wspólnoty. 
Służba w parafii 
była dużą troską i 
żywiołem. 
 W zapisach 
historycznych po-
zostały kościoły i 
parafie wypełnia-
jące Fordońską 
Dolinę Wisły. W 
pamięci parafian 

nadal jest bardzo dużo cech probosz-
cza i ta szczególna troska o rozwój 
religijny i duchowy parafii. Temu 
celowi służyły nabożeństwa ogólne i 
stanowe, homilie i 
katechezy, reko-
lekcje i misje św. 
Ich cechą charak-
terystyczną była 
oprawa liturgiczna 
z udziałem chóru 
parafialnego, śpie-
wu solowego, 
akompaniamentu 
muzycznego. A co 
pozostało w sercu 
parafian? Kapłan, 
który odchodził, 
był otwarty na 
ludzi, życzliwy, 
kompetentny i pracowity do bólu, 
szanowany powszechnie przez 
wszystkich. Żal, że odchodzi i prze-
świadczenie, że serce pozostawił w 
Fordonie. 
 Ks. Stanisław Grunt, z dniem 
15.06.1989 r., został posłany przez 
bpa M. Przykuckiego do pracy w 
Kurii Diecezji Chełmińskiej. W dniu 
18.06.1989 r. odbyło się pożegnanie 
parafian z odchodzącym probosz-

czem. Obejmował on funkcję Dyrek-
tora Ekonomicznego Diecezji i Dy-
rektora Wydziału Budownictwa Sa-
kralnego. W dniu 2.01.1991 r. mia-
nowany został Archidiakonem – in-
fułatem. Dnia 24.06.1999 r. – Proto-
notariuszem Apostolskim Wikariu-
szem Biskupim, Nadzwyczajnym 
Szafarzem Sakramentu Bierzmowa-
nia. 
 Ks. infułat często odwiedza 
parafię fordońską. W dniu 4 paź-
dziernika 2009 r., w kościele św. 
Mikołaja, ks. infułat odprawił Mszę 
św. dziękczynną z okazji 50. roczni-
cy święceń kapłańskich. W uroczy-
stościach wzięli udział przedstawi-
ciele bydgoskich władz miejskich, 
parafian Starego i Nowego Fordonu, 

Strzelec Górnych. Jubilat został wy-
różniony Medalem Prezydenta Mia-
sta Bydgoszczy. Prezent od parafian 
św. Mikołaja wręczył obecny pro-
boszcz parafii, ks. Roman Buliński. 
Organizacje parafialne Jubilatowi 
złożyły życzenia i wręczyły wiązan-
ki kwiatów. 

Henryk Wilk 
 
Zdjęcia z kroniki parafialnej. 
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Nasze marzenia 
 

K ażdy z nas ma swoje marzenia, plany i pragnienia. Dzieci mówią czasa-
mi: „Chciałbym być bogaty”, „Jak dorosnę, będę sławną piosenkarką, 

lekarzem, księdzem…”. 
 Tymczasem by osiągnąć to, co dobre i piękne, warto trochę nad tym 
popracować, a to już na co dzień nie jest takie proste. Dobre postanowienia 
dotyczące nauki, zachowania czy też naszego życia duchowego czasem roz-
pływają się tak szybko jak mgła we wschodzącym słońcu. Nasza wola jest 
często rozpieszczona i osłabiona. Denerwujemy się, gdy nam coś nie wycho-
dzi, i rezygnujemy z dalszego wysiłku, a Pan Jezus nas uczy, by się nie podda-
wać, by ciągle zaczynać od nowa. Podziwiamy ludzi sławnych i bogatych, a 
zapominamy, że oni też przez wiele lat pracowali na swoje osiągnięcia. Aby 
być – jak sportowiec – wytrwałym i silnym w życiu duchowym, musimy pa-
miętać o kilku ważnych sprawach. 

1. Łatwo jest chcieć czynić dobro, trudniej to wykonać. 
2. Wszelkie ćwiczenia należy zaczynać od prostych i łatwych. Na począt-

ku najlepiej podejmować jedno postanowienie na dzień. 
3. Warto mieć notesik, dzienniczek, w którym z radością zanotujecie, co 

udało się wykonać. 
4. Pamiętajmy – nie jesteśmy sami! Dlatego można poprosić rodziców czy 

rodzeństwo, aby przypominali o dobrych postanowieniach. 
5. Mamy do pomocy Anioła Stróża! Prośmy Go więc w modlitwie o dobre 

natchnienia i słuchajmy w sercu, co podpowiada. 
6. Jeśli coś się nie uda – świat się nie zawali! 
7. Każdy ma prawo do błędu, nie tylko dzieci – dorośli też. 
8. Kto umie dziękować za pomoc również w modlitwie, otrzymuje o wiele 

więcej, niż się spodziewał. 
 
 Życzę Wam, Kochane Dzieci, aby Pan pozwolił Wam zrealizować Wa-
sze dobre plany i marzenia – w nowym roku i całym życiu. 

Przypowieść 
o talentach 

 

N auczając o Królestwie Bożym, 
Pan Jezus opowiedział przypo-

wieść, w której przypomina, że Bóg 
oczekuje od każdego człowieka, aby 
dobrze wykorzystywał otrzymane 
dary i zdolności. Pewien bogaty 
człowiek, udając się w podróż, po-
stanowił przekazać swój majątek 
trzem sługom. Pierwszemu podaro-
wał pięć talentów, drugiemu dwa 
talenty, a trzeciemu jeden talent – 
każdemu według jego zdolności. 
Kiedy odjechał, pierwszy sługa 
szybko wprowadził otrzymane pie-
niądze w obrót i wkrótce zyskał dru-
gie pięć talentów. Podobnie uczynił 
drugi. Natomiast ten, który otrzymał 
jeden talent, poszedł, rozkopał zie-
mię i ukrył pieniądze. Gdy po dłuż-
szym czasie bogaty człowiek powró-
cił, wezwał do siebie sługi i zaczął 
się z nimi rozliczać. Gdy przyszedł 
pierwszy sługa i przyniósł pomnożo-
ne talenty, jego pan bardzo się ura-
dował. Pochwalił sługę, obiecując 
mu wspaniałą nagrodę. Podobnie 
uczynił z drugim sługą. Gdy jednak 
przyszedł ten sługa, który otrzymany 
talent ukrył w ziemi, pan rozgniewał 
się, zabrał jego pieniądze i dał temu, 
który miał najwięcej, a nieudolnego 
sługę ukarał. 
 Przypowieść o talentach ma 
nam uświadomić, że całe nasze życie 
powinno polegać na pomnażaniu - 
nie tylko pieniędzy, ale przede 
wszystkim wiary, która z każdym 
dniem ma być większa, by pokazać 
ją Panu, gdy staniemy przed Jego 
obliczem. Talenty symbolizować 
mogą także dobre uczynki spełniane 
w naszym życiu lub dary otrzymy-
wane od Boga – obdarzył nas miło-
ścią, więc jako dobrzy słudzy powin-
niśmy ją pomnażać – miłować na-
szych bliźnich. Jakkolwiek by od-
czytywać ową przypowieść, jedno 
jest pewne: musimy mieć w życiu 
jakieś cele i do nich dążyć, a nie po-
zostawać w miejscu z powodu leni-
stwa czy strachu przed nieznanym. 
 

Ks. Dariusz 
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M iss World to najbardziej po-
pularny konkurs piękności na 

świecie. Jest on przeprowadzany pod 
koniec każdego roku, a biorą w niej 
udział najpiękniejsze reprezentantki 
z ponad 100 krajów. Sędziowie, by 
dokonać wyboru tej, która zostanie 
ukoronowana na Miss Świata, mają 
trudny orzech do zgryzienia. Muszą 
na drodze bacznego obserwowania 
wielu prezentacji kandydatek ustalić, 
która z nich posiada tę zwycięską 
kombinację, łącząc w sobie smukłą 
sylwetkę, wdzięk, oraz umiejętność 
wypowiadania się i znalezienia w 
każdej sytuacji. Oczywiście każda z 
pań pragnie zaprezentować się od 
jak najlepszej strony, stąd też na 
przygotowanie do konkursu poświę-
cają praktycznie każdą chwilę swego 
czasu. Wybór jest trudny. Spośród 
wielu kobiet na świecie jurorzy mu-
szą wskazać tę jedną, jedyną. 
 Kiedy spojrzymy na siebie i 
ludzi wokół, odkryjemy tę prawidło-
wość, która stanęła u podstaw tego 
typu konkursów. Każdy z nas szuka 
jakiegoś ideału piękna. Myślę, że 
również możemy pójść o krok dalej. 
Szukamy tego pewnego rodzaju 
wzorca, gdyż każdy z nas chce odna-
leźć punkt odniesienia, by zmierza-
jąc do osiągnięcia go, móc się podo-
bać innym i samemu sobie. I nie 
chodzi tutaj o to, byśmy stali się 
kandydatami na miss czy misterów 
świata, chodzi o coś więcej. 
 Piękno to nie tylko zgrabna 
sylwetka i sposób prezentacji wobec 
innych. Nie jest ono tylko i wyłącz-
nie wpisane w nasze ciało. Składa 
się na nie całokształt naszego życia. 
W zasadzie każdy wybór i każda 
decyzja czyni nas bardziej pięknymi 
ludźmi lub też to piękno przysłania. 

Oczywiście piękna jest 23-letnia 
brunetka Kaiane Aldorin – Miss 
World 2009, ale również piękna była 
i jest Albanka z pochodzenia, błogo-
sławiona Matka Teresa – mimo ty-
siąca zmarszczek na twarzy, pochy-
lająca się z miłością nad porzuco-
nym dzieckiem w centrum Kalkuty. 
 Bo piękno to coś, co nosimy 
w sobie i co wyraża się na zewnątrz. 
Ten, kto nie potrafi zobaczyć jego 
wielowymiarowości, nigdy nie bę-
dzie mógł w pełni siebie przyjąć i 
zaakceptować takim, jakim jest. W 
dodatku, jeśli nie wypełnimy treścią 
tego, co stanowi nasze zewnętrzne 
piękno, to doświadczając upływu lat 
rozczarujemy się dostrzegając ślady 
naszego przemijania, kiedy upłyną 
nasze lata, zdrowie 
osłabnie, a na twa-
rzy pojawią się 
bruzdy. 
 D l a t e g o 
Święty Paweł nie 
boi się powiedzieć 
nam o tym, że na-
sze piękno dalekie 
jest od ideału. 
„Mając ufność, 
wiemy, że jak długo 
pozostajemy w cie-
le, jesteśmy piel-
grzymami z daleka 
od Pana. Albowiem 
według wiary, a nie 
dzięki widzeniu 
postępujemy. Ma-
my jednak nadzieję 
i chcielibyśmy ra-
czej opuścić nasze 
ciało i stanąć w 
obliczu Pana. Dla-
tego też staramy się Jemu podobać, 
czy to gdy z Nim jesteśmy, czy gdy z 
daleka od Niego. Wszyscy bowiem 
musimy stanąć przed trybunałem 
Chrystusa, aby każdy otrzymał zapła-
tę za uczynki dokonane w ciele, złe 
lub dobre” (2Kor 5, 6-10). Oznacza 
to, iż będąc w ciele, to znaczy żyjąc 
tu, na Ziemi, jesteśmy pielgrzymami 
z daleka od Pana. Tak wiele nam 
jeszcze brakuje. I tak jak w odniesie-
niu do niedoskonałości naszego wy-
glądu, tak i tutaj mogą zrodzić się 
kompleksy. Ktoś może powiedzieć: 
„Panie Boże, Ty widzisz, jak w moim 
życiu wiele rzeczy mi nie wychodzi. 

Widzisz, jak często ulegam zniechę-
ceniu w pracy nad sobą, jak godzę się 
na moją bylejakość, jak przestałem 
walczyć o sprawiedliwość i właściwe 
nastawienie do innych. Panie przepra-
szam, ale to wszystko nie ma sensu, 
bo ja jestem do niczego.” No tak, i w 
naszym doświadczeniu wiary o taki 
pesymizm nie trudno. 
 Święty Paweł właśnie od ta-
kiego spojrzenia na siebie chce nas 
ustrzec. On mówi nam, że Bóg nie 
jest jurorem, który ogłosił wybory 
Miss World wszech czasów i – dzię-
ki przyjętym przez Niego kryteriom 
– tylko nielicznych wynagrodzi. Bóg 
patrzy na nas inaczej. Dla Niego ten 
jest piękny, kto dziś to swoje piękno 
potwierdza swoim postępowaniem. 

Dlatego Apostoł Narodów może 
śmiało powiedzieć, że powinniśmy 
starać się Jemu podobać, czy to gdy 
jesteśmy z Nim, czy też gdy z daleka 
od Niego. 
 Zatem w Bożym konkursie 
piękności każdy dzień jest nową 
szansą na wygraną! Dlaczego więc 
mielibyśmy odwlekać decyzję na 
pójście za dobrem, skoro Bogu mo-
żemy podobać się już dziś? Najwyż-
szy czas, by wyleczyć się ze zbęd-
nych kompleksów. Każdy, kto jest 
dobry, jest piękny. 

 
Ks. Edward 

Mam się Podobać, 
ale komu...? 
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Ś W I Ę T E G O 

 
Sprawy duszpasterskie 

 
1. We wtorek, 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. 

2. We wtorek, 2 lutego, na Mszy św. o godz. 18.30, po-
święcenie świec dzieci, które w tym roku przystąpią 
do I Komunii św. 

3. Spowiedź w pierwszy piątek miesiąca, 5 lutego, od 
godz. 16.00. 

4. Msza św. pierwszopiątkowa dla wszystkich klas w 
piątek, 5 lutego, o godz. 17.00. 

5. Spotkania formacyjne i spowiedź przed bierzmowa-
niem: 
• kl. III Gimnazjum nr 1, 2, 3 – w poniedziałek, 8 lu-

tego, o godz. 17.30, 
• kl. III Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego i 

pozostałych we wtorek, 9 lutego, o godz. 17.30, 
• kl. II Gimnazjum nr 1, 2, 3 – w czwartek, 11 lute-

go, o godz. 17.30, 
• kl. II Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego i 

pozostałych w piątek, 12 lutego, o godz. 17.30. 
6. Modlitwy Żywego Różańca i wystawienie Najświęt-

szego Sakramentu w niedzielę, 7 lutego, po Mszy św. 
o godz. 8.00. 

7. Katecheza przedmałżeńska dla młodzieży w niedzielę, 
7 lutego, po Mszy św. o godz. 9.30. 

8. Różaniec za zmarłych wymienianych w „zdrowaśkach 
rocznych” w środę, 10 lutego, o godz. 17.45, nato-
miast Msza św. w intencji tych zmarłych o godz.  
18.30. 

9. Katecheza dla dzieci klas II w sobotę, 13 lutego, o 
godz. 9.00. 

10. Spotkanie formacyjne dla rodziców dzieci klas II w 
niedzielę, 14 lutego, po Mszy św. o godz. 12.30. 

11. Chrzest odbędzie się w sobotę, 6 lutego, na Mszy św. 
o godz. 18.30 oraz w niedzielę, 21 lutego, na Mszy św. 
o godz. 12.30. Pouczenie dla rodziców i chrzestnych w 
kaplicy, w dzień poprzedzający chrzest, po Mszy św. o 
godz. 18.00. 

12. We wtorek, 16 lutego, po Mszy św. o godz. 18.30, 
Apel Jasnogórski w intencji Ojczyzny i Ojca Święte-
go, następnie spotkanie Akcji Katolickiej w domu ka-
techetycznym. 

13. W każdą środę o godz. 18.00 Nowenna do MB Nie-
ustającej Pomocy. Serdecznie zapraszamy. 

14. Zbiórka odzieży i jej rozdzielanie w domu kateche-
tycznym, w każdy wtorek, od godz. 17.00 do 18.00. 

 
Sprawy materialne 

 
1. Na wieży kościoła zostało zamontowane sześć reflek-

torów. 
2. Zbiórka do puszek w styczniu wyniosła 1996 zł. 
3. Ofiary jednorazowe na remont organów złożyło 25 ro-

dzin (2.650 zł) 
4. W styczniu została zapłacona kolejna rata za organy w 

wysokości 20.000 zł. 
 

Zostali ochrzczeni 
 
Patryk Banasik, ur. 27.06.2009 r. 
Michał Rybicki, ur. 9.08.2009 r. 
Julian Krysztofiak, ur. 1.11.2009 r. 
Karina Szukała, ur. 2.10.2009 r. 
Natalia Winiarska, ur. 4.10.2009 r. 
Olivier Neumann, ur. 12.01.2009 r. 
Bartosz Wasilewski, ur. 4.11.2009 r. 
Karolina Korzeń, ur. 30.10.2009 r. 
Oskar Szulc, ur. 23.06.2009 r. 
Łukasz Pawluczek, ur. 30.11.2009 r. 
Adam Słowiński, ur. 22.11.2009 r. 
 

Odeszli do wieczności 
 
Helena Maliszewska, lat 68 z ul. Fordońskiej 
Teresa Rutkowska, lat 64, z ul. Cechowej 
Eugeniusz Kwolek, lat 59, z ul. Taczaka 
Piotr Światowy, lat 45, z ul. Bydgoskiej 
Jan Marciniak, lat 77, z ul. Cierpickiej 
Stanisław Kozubiński, lat 58, z ul. Piłsudskiego 
Grzegorz Delik, lat 54, z ul. Sielskiej 
Franciszka Klajbor, lat 94, z ul. Sielskiej 
Mieczysław Galijewski, lat 80, z ul. Sielskiej 
Rafał Święcicki, lat 39, z ul. Boruckiego 
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Pamiętaj! 

W chwili smutku i zwątpienia 

nie jesteś sam 

uprzejmie informuje, że z dniem 1.11.2009 r. 
przyjmuje klientów również w nowym biurze 

przy al. Wyszyńskiego 44. 
 
Oferujemy całodobową pomoc w trudnych 
chwilach oraz: 
- bogaty wybór trumien i urn 
- transport zwłok 
- załawiamy wszelkie formalności 
- stosujemy bezgotówkowy system rozliczeń 
tel. dyżurne 52-328-23-73; 664-632-838 

Informacja dla rodziców 
 

 Dyrekcja Zespołu Szkół nr 20 informuje, że 
rozpoczynają się zapisy dzieci do klas pierwszych 
Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Sielskiej 34  
i Gimnazjum nr 1 Sportowego do klasy lekkoatle-
tycznej i piłki nożnej. Zainteresowanych nauką w 
naszej szkole uczniów z rodzicami zapraszamy na 
coroczne „Drzwi otwarte”, które odbędą się 10 lute-
go 2010 r. (środa) w godzinach od 17:00 do 18:00. 
 Będzie można zwiedzić budynek i sale lekcyj-
ne oraz uzyskać wszelkie informacje na temat pracy 
szkoły. 

Zakład Pogrzebowy 

„NERO-FALKOWSKI“ 

ul. Rynek 4 w Starym Fordonie 

Drzwi otwarte w ZS-20 
...chętnych młodych osób do przyłączenia się do ze-
społu młodzieżowego. Pragniemy dzielić się naszym 
zamiłowaniem do muzyki z innymi i zachęcać ich do 
wspólnej radości z jej tworzenia i dawania. Jeśli po-
trafisz grać na jakimś instrumencie, lubisz śpiewać, 
zgłoś się do księdza Edwarda Wasilewskiego lub 
pod numer telefonu 509-439-757. Mamy nadzieję, że 
w tak dużej parafii znajdą się młodzi artyści chętni 
do współpracy. 

Ogłoszenia   Ogłoszenia   Ogłoszenia   Ogłoszenia   Ogłoszenia   Ogłoszenia   Ogłoszenia   Ogłoszenia   Ogłoszenia   Ogłoszenia   Ogłoszenia   Ogłoszenia   Ogłoszenia   Ogłoszenia   Ogłoszenia   Ogłoszenia   Ogłoszenia 

Poszukujemy... 

W Y Ż S Z E  S E M I N A R I U M  D U C H O W N E  
D I E C E Z J I  B Y D G O S K I E J  

i m .  B ł .  B p .  M i c h a ła  K o z a l a  
ul .  Grodzka 18-22, 85-109 Bydgoszcz 

Ogłoszenia   Ogłoszenia   Ogłoszenia   Ogłoszenia   Ogłoszenia   Ogłoszenia   Ogłoszenia   Ogłoszenia   Ogłoszenia   Ogłoszenia   Ogłoszenia   Ogłoszenia   Ogłoszenia   Ogłoszenia   Ogłoszenia   Ogłoszenia   Ogłoszenia 

Wzorem ubiegłych lat zapraszamy młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych na III WEEKENDOWE 
SPOTKANIE MŁODZIEŻY MĘSKIEJ. Spotkanie odbędzie się w naszym Seminarium od piątku, 
12.02.2010 r. od godz. 17:00 do niedzieli, 14.02.2010. Zakończymy obiadem o godz. 13:00. 

 

Więcej informacji na www.diecezja.byd.pl/seminarium 
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N a dzień dzisiejszy liczba człon-
ków Parafialnego Oddziału 

Akcji Katolickiego wynosi 17 osób. 
 W maju odszedł do wieczno-
ści długoletni członek Akcji, prezes 
POAK, pan Teodor Pleban, człowiek 
zaangażowany całym sercem w na-
szą działalność. W tym też miesiącu 
obchodzony był Dzień Chorego. Mi-
mo złej aury, wiele osób starszych, 
chorych i samotnych przybyło na 
Mszę św. o godz. 11:00, a potem 
wszyscy udali się na teren Szkoły 
Podstawowej nr 4, gdzie - dzięki 
uprzejmości dyrektora tej szkoły - 
mogliśmy się wszyscy spotkać na 
poczęstunku. Błogosławieństwa i 
słów otuchy udzielił wszystkim ks. 
Proboszcz i nowo wyświęcony  
o. Szymon Zaporowicz OFMCap, 
nasz parafianin. 
 W maju zabraliśmy nasze 
dzieci do JURAPARKU w Solcu 
Kujawskim. Wyjazd autokarem z 
rynku Starego Fordonu nastąpił o 
godzinie 9:00. To był wspaniały 
dzień. Dzieci zobaczyły ponad 100 
unikatowych dinozaurów z okresu  
kredy, triasu i jury. O życiu tych 
zwierząt w tak odległych czasach 
opowiadała dzieciom miła pani prze-
wodnik. Przez Park dzieci wędrowa-
ły przez dwie godziny, w muzeum 
były tylko 5 min., za to na placu za-
baw aż półtorej godziny. Zjadły buł-
ki, lody, kupiły upominki, i szczęśli-
we wróciły do domu. 
 Nieco późnej odbył się festyn 
parafialny z okazji przypadającej 
dziesiątej rocznicy przybycia do 
Bydgoszczy Ojca Świętego Jana 
Pawła II. Wielu parafian włączyło 
się aktywnie w tę akcję, a ogromna 
ilość ofiarowanych ciast przeszła 
nasze oczekiwania. Była wspaniała 
zabawa, gry, konkursy, śpiew i po-
kazy. 
 Dnia 2 sierpnia tradycyjnie 
ugościliśmy pielgrzymów z Chojnic, 
podążających na Jasną Górę. Człon-
kowie Akcji przygotowali obiad dla 
około 200 osób,  kawę, herbatę, 
drożdżówki i zimne napoje. 

Sprawozdanie z działalności 
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w 2009 r. 

W okresie letnim rozpoczęła się ak-
cja ,,Z uśmiechem do szkoły”. Była 
sprzedaż cegiełek, zbiórka przybo-
rów szkolnych i zwracanych przez 
dzieci podręczników, wypożyczanie 
ich kolejnym dzieciom, dokonano 
również uzupełniających zakupów 
nowych podręczników i ćwiczeń. 
Akcja wydawania  przyborów trwała 
aż do końca listopada. 
 Jak co roku, przez okres od 
wiosny do jesieni wydawana była 
żywność w ramach unijnej pomocy 
dla najbiedniejszych (PEAD). Z tej 
pomocy korzysta około 100 rodzin. 
W miesiącu grudniu nasi wolontariu-
sze zajęli się zbiórką żywności w 
jednym z marketów. Dzięki hojności 
darczyńców udało się nam zebrać 
sporą ilość produktów. Obdarowali-
śmy nimi kilkanaście rodzin. 
 By sprostać postawionym 
przez nas zadaniom, utworzony zo-
stał młodzieżowy wolontariat CARI-
TAS. Jego spotkania odbywają się w 
ostatni wtorek każdego miesiąca i 
mają na celu przygotowanie mło-
dzieży do służby drugiemu człowie-
kowi. Młodzi ludzie chętnie angażu-
ją się w nasze 
akcje, poma-
gają co wto-
rek przy wy-
d a w a n i u 
odzieży, przy 
świą tecznej 
s p r z e d a ż y , 
r a z e m z 
c z ł o n k a m i 
Akcji odwie-
dzają cho-
rych, brali 
udział w te-
g o r o c z n e j 
gwiazdce dla dzieci. 
 Gwiazdka dla dzieci odbyła 
się na początku bieżącego roku. Naj-
większą atrakcją dla najmłodszych 
było przybycie Mikołaja. 
 Finansowanie tych wszystkich 
inicjatyw prowadzone jest: 
- z ofiar składanych do skarbonki 
św. Antoniego, którą do dyspozycji 

POAK oddał ks. Proboszcz, 
- z dochodu z przykościelnej sprze-
daży świec, kart świątecznych, 
chlebków, cegiełek Caritas, wiąza-
nek zielnych. 
Za datki do skarbonki św. Antonie-
go, za przybory szkolne oraz przyno-
szoną odzież składam serdeczne 
„Bóg zapłać”. 
Ogromne podziękowania kieruję na 
ręce naszego asystenta, ks. Kanonika 
Romana Bulińskiego, za jego obec-
ność na spotkaniach, słowa, które 
nas inspirują do działania, za to, że 
służy pomocą i radą. 
 Mamy nowy rok, nowe zada-
nia, otwórzmy drzwi naszych serc, 
bądźmy świadkami miłości i dziel-
my się nią z innymi. Nie bądźmy 
obojętni. 
 Zapraszam osoby chętne do 
pomocy, pełne pomysłów, do włą-
czenia się w szeregi Akcji Katolic-
kiej, na spotkania 16. dnia każdego 
miesiąca, by było nas więcej. 
 

Agnieszka Maternowska 
Prezes POAK 

 Parafialny Oddział Akcji 
Katolickiej przy parafii św. Mi-
kołaja składa serdeczne podzię-
kowania dla Kierownictwa klu-
bu Za Miedzą za coroczne udo-
stępnianie sali na zorganizowa-
nie gwiazdki dla dzieci. 
 Jesteśmy wdzięczni za 
okazane serce. 
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Ś więty Mikołaj w styczniu? Mimo 
że spóźniony, w sobotę odwiedził 

najmłodsze dzieci z naszej parafii. 
 Akcja Katolicka oraz Wolon-
tariat zorganizowali specjalną 
gwiazdkę dla najuboższych, a zara-
zem najmłodszych dzieci z naszej 
parafii. Odbyła się ona do południa 
w sobotę, 9 stycznia 2010 roku, w 
klubie „Za Miedzą”. 
 Spotkanie rozpoczęło się 
oczywiście łamaniem opłatka. Aby 
umilić czas, przygotowano również 
część artystyczną. Milusińscy z za-
ciekawieniem oglądali przedstawie-
nie grupy teatralnej „Szałaputki” ze 
Szkoły Podstawowej nr 4. Na scenie 
pojawiła się również anielica, która 
zachęciła maluchów do śpiewania 
popularnych kolęd i pastorałek. Nie 
obyło się także bez słodkiego poczę-
stunku. 
 Na końcu pojawił się Święty 
Mikołaj. Mimo spóźnienia, dzieci 
przywitały go z wielką radością. W 
ramach rekompensaty wręczył 
wszystkim maluchom paczki ze sło-
dyczami oraz zabawkami. 

 

Malwina Żyrek 
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 Dzień św. Mikołaja to czas wzajemnego obda-
rowywania. Tegoroczny odpust parafialny, uroczy-
stość św. Mikołaja, była okazją nie tylko do otrzy-
mania darów, ale również do złożenia podarunku 
Patronowi naszego kościoła. Tym prezentem dla na-
szego Patrona było oczyszczenie i wypolerowanie 
marmuru w prezbiterium kościoła. 
 
 
 W listopadzie 2009 r. przeprowadzono remont 
ul. Ryńskiego 


