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Aleksandra Biernacik 

Dnia 1 lipca 1975 r. parafię objął ks. Stanisław Grunt. Przybył z parafii Chrystusa Króla z Toru-

nia, gdzie pracował od 1 września 1962 r. Poprzednio był katechetą i wikariuszem w Górznie 

k/Brodnicy. Święcenia kapłańskie otrzymał 12 lipca 1959 r. Fordon był jego trzecią placówką. 

Wikariuszami parafii fordońskiej w tym czasie byli: ks. Roman Cieszyński i ks. Zygmunt Sadec-

ki. W parafii, do samej śmierci, pozostał jako rezydent ks. prałat Franciszek Aszyk. 

Dane statystyczne 

chrztów: 234 

ślubów: 92 

pogrzebów: 79 

Nowy rok 1976 r. rozpoczął się koncertem chóru akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lu-

belskiego. W marcu koncertował w parafii chór kleryków Wyższego Seminarium Duchownego z 

Pelplina. 

W dniach 15-17 maja – wizytacja ks. biskupa Zygfryda Kowalskiego i udzielenie młodzieży Sa-

kramentu Bierzmowania. 

13 czerwca – prymicja ks. Tadeusza Kierbiedzia – salezjanina. 

20 czerwca zostali pożegnani dotychczasowi wikariusze. Ich miejsce zajęli od 1 lipca: ks. Antoni 

Bunikowski i ks. Jerzy Mroczyński. 

Rozpoczęto rozbudowę kaplicy cmentarnej oraz modernizację salek parafialnych, które zostały po-

święcone 1 września. Oprócz wikariuszy, katechezę dzieci wiejskich przejęły katechetki: pp. Kry-

styna Żydowicz i M. Osmańska. 

2 października – parafialna pielgrzymka do Częstochowy, a 17 października zostały założone nowe 

witraże w kaplicy cmentarnej. 

6 grudnia – odpust parafialny św. Mikołaja, poprzedzony rekolekcjami, które prowadził ks. dr Sta-

nisław Człapa z Pelplina. Sumę odpustową odprawił ks. kanonik Franciszek Kaszubowski, pro-

boszcz parafii Chrystusa Króla z Torunia. 

Dane statystyczne 

chrztów: 225 

ślubów: 100 

pogrzebów: 103 
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Rok 1977 

11 kwietnia ks. Bernard Czapliński, biskup chełmiński, poświęcił kaplicę cmentarną. 

29 kwietnia zmarł ks. Franciszek Aszyk. 

Uroczystości pogrzebowe obyły się 2 maja z udziałem Ordynariusza Chełmińskiego ks. Bernarda 

Czaplińskiego i biskupa Zygfryda Kowalskiego. Kazanie pogrzebowe wygłosił ks. kanonik Konrad 

Scheffler, proboszcz z Byszewy. 

29 maja – uroczyste przyjęcie nowych ministrantów. 

Od 1 lipca pracę w parafii rozpoczął ks. Franciszek Kamecki – duszpasterz akademicki. 

31 lipca – odpust bracki św. Anny; sumę odprawił i kazanie wygłosił ks. Henryk Mross, proboszcz i 

dziekan z Osielska. 

Pielgrzymki: na Jasną Górę – 3 maja, 28 sierpnia i 1 października; do Niepokalanowa – 19 paź-

dziernika do sióstr Pasterek w Jabłonowie – “katecheza dorosłych” – 22 listopada 5 października – 

rozpoczęcie roku akademickiego – początek istnienia w parafii Duszpasterstwa Akademickiego. 

Odpust św. Mikołaja – 6 grudnia, poprzedzony rekolekcjami parafialnymi, prowadzonymi przez  

oo. Redemptorystów z Torunia. 

Inwestycje 1977 roku: 

doprowadzenie energii elektrycznej do kaplicy cmentarnej, 

dalsza adaptacja i wyposażenie salek katechetycznych, 

elektryfikacja dzwonów, 

rozpoczęcie renowacji bocznej kaplicy. 

Dane statystyczne 

chrztów: 247 

ślubów: 113 

pogrzebów: 96 

  

Rok 1978 

 

22 stycznia – koncert kolęd chóru Wyższego Seminarium Duchownego z Pelplina. 

15-21 marca – Rekolekcje Wielkopostne. 

27 marca – udzielenie Sakramentu Bierzmowania przez ks. bp. Bernarda Czaplińskiego. 
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Uroczystość Bożego Ciała, jak co roku, Mszę św. i Słowo Boże głosił ks. prałat Paweł Mueller z 

Pelplina. 

30 lipca – odpust bracki św. Anny. Mszę św. odprawił ks. Konrad Scheffler, a kazanie wygłosił ks. 

dr Augustyn Eckmann z KUL-u. 

16 października – wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża - Jan Paweł II – zapoczątkowanie 

duszpasterstwa Oazy Rodzin. 

PARAFIALNY DZIEŃ JASNOGÓRSKI – rozpoczęcie peregrynacji obrazu Matki Bożej Często-

chowskiej po rodzinach (rodzin jest 3.212 – 11.739 osób). 

Parafialne pielgrzymki: na Jasną Górę – parafialna – 23 kwietnia i 17 września; akademicka –  

6 maja do Gniezna – akademicka – 24 kwietnia, pierwsza piesza pielgrzymka młodzieży do 

Chełmna – 1 lipca 

Inwestycje 1978 roku: 

remont kaplicy bocznej: konserwacja ołtarza, obrazu (złocenia), 

nowe tynki, 

konserwacja stropów, 

remont witraży, 

nowa instalacja oświetleniowa, 

przygotowanie płyt marmurowych do posadzki, 

nowy ołtarz soborowy w kaplicy. 

Dane statystyczne: 

Rodzin: 3.212 

Parafian: 11.739 

kolędy nie przyjęły 304 rodziny (10%) 

Sakramenty: 

chrztów: 234 

bez chrztu: 5 osób 

bez I Komunii św. 16 osób 

bez sakr. bierzmowania 177 osób 

ślubów: 111 

nie zawartych małżeństw: 

bez przeszkody - 36 

z przeszkodą - 116 

pogrzebów: 97 

Spowiedź wielkanocna - kartek nie odebrały 864 osoby z 418 rodzin. 
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Rok 1979 

  

Ojciec Święty Jan Paweł II w kraju. Z parafii 2 czerwca wyjechała do Gniezna na spotkanie z pa-

pieżem 200-osobowa grupa pielgrzymów. 

 

27 maja 1979 r. Ks. Jerzy Mroczyński i nowoprzyjęci ministranci. 

 

13 maja 1979 r. Przyjęcie I Komunii św. 

Od lewej: ks. Antoni Bunikowski, ks. S. Grunt, ks. Jerzy Mroczyński. 
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11 czerwca 1979 r. Zakończenie katechizacji. 

  

12 czerwca – pożegnanie ks. wikariusza Jerzego Mroczyńskiego i powitanie nowego – ks. Grzego-

rza Leśniewskiego. 

Uroczystość Bożego Ciała 14 czerwca; gościnnie prowadził uroczystość ks. prałat Paweł Mueller. 

1 lipca – II piesza pielgrzymka do Chełmna; 29 lipca – odpust bracki św. Anny. Mszy św. prze-

wodniczył i kazanie wygłosił ks. infułat Roman Górski. 

W dniach 3-14 sierpnia – I Piesza Pomorska Pielgrzymka na Jasną Górę z Torunia – pod hasłem 

“Niesiemy pomoc Ojcu Świętemu”. 

27 września – 20-lecie kapłaństwa ks. Proboszcza Stanisława Grunta; zjazd kursowy z udziałem ks. 

biskupa Bernarda Czaplińskiego. 
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6 października – tradycyjna już pielgrzymka parafialna na Jasną Górę. 

9 grudnia – odpust parafialny św. Mikołaja, poprzedzony rekolekcjami, które głosił ks. Konstantyn 

Święcicki z Torunia. 

Inwestycje 1979 r.: 

założenie w kaplicy akademickiej nowych witraży, posadzki, ławek, ozdobnej kraty z herbem For-

donu, podłączenie wody na stary cmentarz, 

kolejny wniosek do władz wojewódzkich o zezwolenie na budowę domu katechetycznego w Strzel-

cach Górnych. 

Dane statystyczne: 

Rodzin: 3.245 

Parafian: 11.799 
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chrztów: 202 

bez chrztu: 3 

nieprzyjętych: 12 

niebierzmowanych: 215 

ślubów: 108 

małżeństw bez przeszkód: 40, z przeszkodami: 118 

pogrzebów: 94 

  

Rok 1980 

  

Życie parafii toczyło się swoim zwykłym trybem. Nie ujmuje się więc w kolejnych latach takich 

uroczystości, jak Boże Narodzenie, Wielkanoc, rekolekcje wielkopostne czy Komunia św., bo są 

one każdego roku. W wydarzeniach parafii są ujmowane te fakty, które mają większe znaczenie dla 

jej funkcjonowania. Np. liczba wydawanych Komunii św. rosła z roku na rok: 1975 – wydano 73 

tys.; 1976 – 74 tys., 1977 – 77 tys., 1978 – 78 tys., 1979 – 86 tys. 

13 kwietnia – kolejny raz Sakrament Bierzmowania przyjęła młodzież z rąk ks. biskupa Bernarda 

Czaplińskiego. 

1 czerwca parafia pożegnała ks. Antoniego Bunikowskiego, który odszedł na samodzielną placów-

kę jako proboszcz do Wudzyna. 

6 czerwca – przybył nowy wikariusz ks. Tadeusz Urban. 

 

Zdjęcie dzieci pierwszokomunijnych 

z ks. A. Bunikowskim, ks. S. Gruntem i katechetką mgr K Żydowicz. 
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12 czerwca o godzinie 3:30 miało miejsce tragiczne wydarzenie dla parafii – od uderzenia pio-

runa spłonęła wieża kościelna. 

    

Zwęglona kopuła dachu wieży na szczęście – nie spadła na dach kościoła, a przebiła częściowo 

tylko dach bocznej kaplicy. Parafianie szybko usunęli zwęglone szczątki, a ks. Proboszcz Grunt od 

razu przystąpił do remontu wieży, który trwał cały rok. 
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Boże Ciało 
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27 lipca – odpust bracki św. Anny; Mszę św. celebrował ks. infułat Roman Górski, a kazanie wy-

głosił ks. dziekan Henryk Mross z Osielska. 

Od 4 – 14 sierpnia – II Piesza Pomorska Pielgrzymka na Jasną Górę (80 osób z parafii). 
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24 sierpnia – początek nawiedzenia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Jarużynie Kolonii i 

Parowie. 

27 września – 4 października MISJE PARAFIALNE, prowadzone przez misjonarzy św. Rodziny. 

16 akademicka Droga Krzyżowa w Dolinie Śmierci. 

30 grudnia – zmarł biskup Bernard Czapliński. 
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Pielgrzymki: 7 kwietnia – młodzieżowa na Jasną Górę, 1 lipca – piesza – do Chełmna, 9 paździer-

nika – do Niepokalanowa 

Inwestycje 1980 r.: 

rozpoczęcie prac związanych z ogrzewaniem kościoła, 

remont dachu kaplicy uszkodzonego w czasie pożaru, 

zabezpieczenie wieży po pożarze, 

demontaż zniszczonych elementów, 

zakup zbrojenia i blachy miedzianej, 

wykonanie nowej studni na nowym cmentarzu, 

zakup marmuru do prezbiterium, 

oszklenie kraty w kaplicy akademickiej, 

zakupienie nowej szafy do ornatów w zakrystii. 

Dane statystyczne 

W parafii było 3.465 rodzin (11.684 osób).  

350 osób abonowało “Gościa Niedzielnego”. 

Wydano 93 tys. Komunii św. 

chrztów: 230 

ślubów: 108 

pogrzebów: 108 

rozwiedzeni: 145 

innowiercy: 26 

kolędy nie przyjęło: 240 rodzin 

Wypisano 9.258 kartek do spowiedzi, odebrało 8.280, powróciło 6.835. 

  

Rok 1981 

3 stycznia odbył się pogrzeb ks. bp. Bernarda Czaplińskiego 
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19 kwietnia – parafia otrzymała zgodę na budowę domu katechetycznego w Strzelcach Górnych. 

26-29 kwietnia – Pierwszy Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy-Fordonie. 

8 maja zakończone zostały, prowadzone od 20 lutego, prace remontowe w prezbiterium. Uformo-

wane zostały nowe, marmurowe stopnie. Odnowiono ołtarze boczne, które wróciły na swoje miej-

sce w prezbiterium, skąd zostały zabrane i postawione na bocznych ścianach nawy w 1949 r. Ołta-

rze zostały umieszczone na marmurowej podstawie. Całość prezbiterium wymalowana, łącznie z 

odnowieniem górnych plafonów i złoceniami ołtarza głównego oraz kolumn. 
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10 maja, Mszę św. Prymicyjną odprawił misjonarz ks. Jerzy Chrzczonowicz - 13 kapłan naszej pa-

rafii po wojnie. Święcenia przyjął w Krakowie 25 kwietnia. 

9 czerwca założona została stalowa konstrukcja i zawieszony dzwon. 

15 lipca – zakończone zostały prace murarskie na wieży; na placu – wykonywanie konstrukcji sta-

lowej segmentu wieży. 
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26 lipca – odpust bracki św. Anny – suma i kazanie – ks. dr Stanisław Człapa z Pelplina. 

4 sierpnia – wyruszyła III Piesza Pomorska Pielgrzymka na Jasną Górę (150 uczestników) z parafii, 

grupa tzw. “biało-żółta”. 

 

21 i 22 października – ks. Proboszcz dzielił się wspomnieniami oraz wyświetlał przeźrocza z Piel-

grzymki do Ziemi Świętej. 

 

Uczestnicy pielgrzymki do Ziemi Świętej. 
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25 października – spotkanie grupy “biało-żółtej” z Pieszej Pomorskiej Pielgrzymki na Jasną Górę; 

zapisy do abonowania “Rycerza Niepokalanej” i “Posłańca Serca Jezusowego”; 

5 grudnia – wizyta w parafii biskupa chełmińskiego Mariana Przykuckiego. 

13 grudnia – ogłoszenie STANU WOJENNEGO. 

Inwestycje 1981 r.: 

zakończenie prac murarskich na wieży, 

przygotowanie konstrukcji stalowej na trzy segmenty wieży; 

odeskowanie i obicie blachą miedzianą, 

wyłożenie prezbiterium płytami marmurowymi, 

wymalowanie prezbiterium i wykonanie prac złotniczych na ołtarzu głównym, 

wykonanie ogrzewanie kościoła na ropę. 

Dane statystyczne 

Rodzin w parafii - 3.624 

  1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Chrzty 234 235 247 234 262 230 229 

Śluby 92 100 113 111 108 106 113 

pogrzeby 79 103 96 97 94 108 117 

Msza św. niedzielna       1979 - 2.769 

                                      1980 - 3.026 

                                       1981 - 3.518 

Spowiedź wielkanocna - wypisano kartek - 8.815 

                                       odebrano - 8.115 

                                        wróciło - 6.047 

                                        nie wróciło - 2.068 

Komunia św. 

1974 65.000 

1975 73.000 

1976 74.000 

1977 76.000 

1978 78.000 

1979 78.000 

1980 93.000 

1981 87.000 
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Rok 1982 

  

24 lutego – Popielec – potężny dźwig toruńskiej “Elany” wciągnął na korpus wieży trzy segmenty 

konstrukcji wieży. Operacja trwała cały dzień - został wstrzymany ruch kołowy wokół kościoła. 

 

Od miesiąca kwietnia – zaczęły się co miesięczne odwiedziny chorych. Jest ich na razie około 125 

osób. 

Po przerwie, spowodowanej stanem wojennym, wznowiono wydawanie “Gościa Niedzielnego”. 

Sprzedano też 500 egzemplarzy “Ewangelii Jezusa”. 

14.IV., 15.V. I 5.VI. – odbyły się spotkania uczestników grupy “biało-żółtej” Pieszej Pomorskiej 

Pielgrzymki na Jasną Górę. 

12 czerwca – dotychczasowy duszpasterz akademicki ks. Franciszek Kamecki został mianowany 

proboszczem w Grucznie. Jego miejsce zajął, od 1 lipca, ks. Piotr Moskal. 

21 czerwca został też przeniesiony do Działdowa ks. Tadeusz Urban. Dwaj nowi wikariusze to: ks. 

Tadeusz Brzeziński i ks. dr Kazimierz Siemieński. 
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Ks. mgr Grzegorz Leśniewski został kapelanem Zakładu Karnego dla kobiet. 

1 lipca – kolejny raz odbyła się piesza pielgrzymka do Chełmna. 

21-25 lipca – odbyły się rekolekcje przed odpustem brackim św. Anny, związane z 600-leciem Ja-

snej Góry. 

21 lipca – z dekanatu fordońskiego wyjechała na Jasną Górę delegacja, która przywiozła kopię ob-

razu Matki Boskiej. 

25 lipca – do Pelplina wyjechała pielgrzymka - na centralne uroczystości rozpoczęcia nawiedzenia 

Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w niektórych miejscowościach diecezji chełmińskiej. 

5 sierpnia – początek IV Pieszej Pomorskiej Pielgrzymki na Jasną Górę; z parafii – udało się około 

100 pielgrzymów (cała grupa “biało-żółta” liczyła 600 osób). 

18-19 września – odbyła się wizytacja kanoniczna biskupa Mariana Przykuckiego. 

 

19 września, poświęcenie placu pod budowę domu katechetycznego. 

  

24-27 października – Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. 

7 listopada – nabożeństwo żałobne duszpasterstwa akademickiego “Emaus” w Dolinie Śmierci. 

17-23 grudnia – wspólne opłatki we wszystkich wspólnotach parafialnych. 

Liczba rodzin w parafii pod koniec 1982 r. Wyniosła 4.150, co daje 12.269 osób; komunii św. wy-

dano 115 tys. Pomoc charytatywną otrzymało 1.169 osób. 

Prace inwestycyjne 1982 r.: 
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wciągnięcie trzech elementów kopuły na wieżę, 

prace montażowe, konserwatorskie, obicie blachą miedzianą, 

malowanie kościoła i elementów polichromii na sklepieniu, 

zakupienie nowych żyrandoli, 

poświęcenie placu w Strzelcach Górnych pod budowę domu katechetycznego, 

prace ziemne; projekt – mgr inż. Architekta Tadeusza Czerniawskiego; w związku z tym – uzyska-

no zgodę na naukę religii w szkole w Strzelcach Górnych. 

Ks. Stanisław Grunt uzyskał lokalizację dla czterech obiektów sakralnych w Nowej Dzielnicy Byd-

goszczy-Fordonie: 

sektor A – przy Dolinie Śmierci (obecnie parafia pw. Matki Bożej Królowej Męczenników), 

sektor B – dla osiedla mieszkaniowego “Bajka” (obecnie parafia pw. św. Mateusza), 

sektor C – dla Osiedla Pałcz (obecnie parafia pw. św. Łukasza), 

sektor D – dla Osiedla Tatrzańskiego [Dolny Mariampol] (obecnie parafia pw. św. Marka – Sale-

zjanie). 

Dane statystyczne 

Rodzin w parafii - 3.949, osób - 11.618. 

W niedzielnej Mszy św. uczestniczyło 3.478 parafian 

Komunii św. wydano 100.000 

Chrzty - 268 

śluby - 106 

pogrzeby - 128 

  

Rok 1983 

  

Ks. Grzegorz Leśniewski – kapelan zakładu karnego dla kobiet (do lipca). Od miesiąca września – 

kobiety zostały przeniesione, a ich miejsce zajęli mężczyźni i ks. Grzegorz nadal pełnił funkcję ka-

pelana. Parafia pożegnała też ks. Kazimierza Siemieńskiego, który został mianowany proboszczem 

parafii w Grzybnie k/Brodnicy. 

Parafianie kupowali następująca prasę katolicką: “Gość Niedzielny”, “Niedziela”, “L’osservatore 

Romano”, “Apostolstwo Chorych”, “Rycerz Niepokalanej”, “Posłaniec Serca Jezusowego”. 

Z racji zbliżających się świat Wielkanocnych – odbyły się rekolekcje we wszystkich grupach: dla 

młodzieży, dla studentów, dla dzieci i dla dorosłych. Jest to zawsze regułą, powtarzająca się co roku 

przed Wielkanocą. 
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13 marca parafia otrzymała, staraniem proboszcza Stanisława Grunta, pismo, podpisane przez gen. 

Wojciecha Jaruzelskiego, o przekazaniu parafii św. Mikołaja kościoła poewangelickiego (z którego 

Niemcy zrobili magazyn; był w nim aż do 1982 r.) Kościół poewangelicki został początkowo prze-

znaczony dla powstałego ośrodka akademickiego (pod opieką ks. Piotra Moskala), potem została 

utworzona nowa, obecna parafia św. Jana Apostoła i Ewangelisty. 

21 kwietnia ks. biskup Marian Przykucki udzielił Sakramentu Bierzmowania oraz poświęcił krzyż 

na wieżę kościoła poewangelickiego pod wezwaniem św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Zaraz też 

rozpoczęto prace, związane z jak najszybszym wyremontowaniem nowego kościoła, który był do 

tego czasu magazynem. 

1 maja nasz parafianin Grzegorz Brzyski złożył śluby zakonne w Pieniężnie u Księży Werbistów, 

a ponowił je 8 maja w parafii podczas sumy. 

 

Ks. Grzegorz Brzyski 

  

22 maja – Msza św. Prymicyjna parafianina ks. Romama Ceglarskiego ze Zgromadzenia Chrystu-

sowców. 
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Procesyjne wprowadzenie Prymicjanta 

  

10 czerwca ks. Zygmunt Trybowski, poprzednio proboszcz w Siemoniu, został mianowany przez 

biskupa Mariana Przykuckiego proboszczem nowo utworzonej parafii pod wezwaniem Matki Bo-

żej Królowej Męczenników przy Dolinie Śmierci. Plac pod budowę został poświęcony 7 paździer-

nika. Do czasu pobudowania plebanii ks. Z. Trybowski mieszkał w plebani parafii św. Mikołaja, u 

ks. Grunta. 

16-23 czerwca – II Pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do ojczyzny – do Niepokalanowa, 

Poznania i Częstochowy udało się pociągami i autokarami 400 parafian. 

14 listopada zmarł organista parafialny p. Julian Hinz. 

Pielgrzymki: 23-25 czerwca – autokarowa do Gietrzwałdu, św. Lipki i Pieniężna, 1 lipca – piesza 

pielgrzymka młodzieży do Chełmna, 3-13 sierpnia – V Piesza Pielgrzymka Pomorska na Jasną Gó-

rę – przewodniczył ks. Proboszcz Stanisław Grunt. 8-9 września - autokarowa pielgrzymka do Czę-

stochowy i Niepokalanowa, 23-24 września – autokarowa pielgrzymka do Lichenia, Częstochowy i 

Niepokalanowa, 14-16 października – autokarowa pielgrzymka do Częstochowy, Krakowa, Wado-

wic, Kalwarii Zebrzydowskiej i Lichenia. 

Inwestycje parafialne: 

zakończenie złoceń w kościele - drugi rok budowy domu katechetycznego w Strzelcach Górnych 

(w tym celu rozprowadzanie cegiełek), 

przyjęcie kościoła poewangelickiego, po 7 latach starań i rozpoczęcie prac remontowych w tymże 

kościele. 
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Dane statystyczne: 

Chrzty - 293 

śluby - 101 

pogrzeby - 101 

We Mszy św. niedzielnej uczestniczyło 3.216 

Wydano 110.000 komunii św. 

U spowiedzi wielkanocnej - 6.388. 

  

Rok 1984 

  

11 kwietnia sakramentu bierzmowania udzielił ks. bp Marian Przykucki. 

 

Powitanie Księdza Biskupa 

  

5 maja udostępniono parafianom udostępniono kościół św. Jana Apostoła i Ewangelisty, przejętego 

od firmy "Supon". 
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Ks. mgr Grzegorz Leśniewski, kapelan Zakładu Karnego do 3 lipca, został skierowany na studia 

specjalistyczne z biblistyki na ATK w Warszawie. 

Ks. Tadeusz Brzeziński został kapelanem Zakładu Karnego od 3 lipca. 

Ks. mgr Piotr Moskal – duszpasterz akademicki do 3 lipca, został skierowany na studia specjali-

styczne filozofii na KUL-u. Jego miejsce zajął jako duszpasterz akademicki do 1 listopada ks. An-

drzej Bławat, a od 1 listopada – ks. Stanisław Pozorski. 

27 maja w Bazylice Pelplińskiej święcenia kapłańskie otrzymał diakon Grzegorz Makowski. 

3 czerwca – Msza św. Prymicyjna parafianina ks. Grzegorza Makowskiego. 
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Msza św. Prymicyjna ks. Grzegorza Makowskiego 

 

15 lipca – Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. proboszcza Stanisława GRUNTA. 
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1 września – odprawiona została pierwsza Msza św. W dolnej kaplicy w Strzelcach Górnych; od-

prawiana była od tej pory co niedzielę o godz. 15:00. 

 

 

Strzelce Górne - budowa domu katechetycznego 

18 września – uroczystość poświęcenia Domu Katechetycznego – kościoła w Strzelcach Górnych 

przez biskupa Mariana Przykuckiego. 
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Poświęcenie placu przykościelnego i cmentarza w Strzelcach Górnych. 

7 października – pierwszy odpust w Parafii Matki Bożej Królowej Męczenników w Nowym Fordo-

nie. 

11-18 października – V Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w parafii. 

2-6 grudnia, przed odpustem św. Mikołaja – odbyły się, jak co roku, rekolekcje. Tym razem głosił 

je parafianin ks. Stanisław Goncerzewicz, misjonarz z Brazylii. 

Pielgrzymki: 19 maja – autokarowa do Gietrzwałdu, 9 czerwca – autokarowa do Górki Klasztornej 

k/Łobżenicy, 3-13 sierpnia – VI Piesza Pomorska Pielgrzymka na Jasną Górę; przewodniczył, jak 

zwykle ks. Proboszcz Stanisław Grunt. 

 

12-13 października – autokarowa do Częstochowy i Niepokalanowa, 20 października – autokarowa 

do Lichenia. 
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W parafii było 4.657 rodzin – 13.690 osób. 

Inwestycje: 

dalsza budowa domu katechetycznego – kościoła św. Stanisława Kostki w Strzelcach Górnych, 

prace remontowe w kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty, 

starania o utworzenie nowej, drugiej parafii w Nowym Fordonie dla osiedla Bajka (sektor A3). 

Dane statystyczne 

Parafian - 13.690, rodzin - 4.657 

Chrzty - 250 

śluby - 93 

pogrzeby - 126 

We Mszy św. niedzielnej uczestniczyło 4.256 

Wydano 120.000 komunii św. 

U spowiedzi wielkanocnej - 6.286. 

  

Rok 1985 

Ks. Proboszcz otrzymał tytuł prałata. Kapelanem Zakładu Karnego dla mężczyzn – nadal ks. Tade-

usz Brzeziński; ks. Stanisław Pozorski – duszpasterz akademicki i wikariusz – ks. Edmund Zalew-

ski. 

Jak co roku – rekolekcje przed świętami Wielkanocnymi dla wszystkich grup w parafii. 

25 kwietnia – ks. biskup Marian Przykucki poświęcił nową kaplicę w Dolinie Śmierci, parafii Matki 

Bożej Królowej Męczenników. 

 

Poświęcenie kaplicy parafii MB Królowej Męczenników. 
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1 sierpnia parafia gościła po raz pierwszy ok. 3.000 pielgrzymów z Pieszej Pielgrzymki z Gdańska 

na Jasną Górę. 

18 września w kościele św. Stanisława Kostki w Strzelcach Górnych odbyła się uroczystość odpu-

stowa. Sumę odprawiał ks. Henryk Mross z Osielska, słowo Boże głosił proboszcz parafii Matki 

Bożej Królowej Męczenników ks. Zygmunt Trybowski; nowy proboszcz parafii św. Mateusza w 

Nowym Fordonie, ks. Edmund Sikorski, poświęcił dwa obrazy, namalowane przez p. Władysława 

Burchardta ze Starego Fordonu: obraz Matki Bożej Częstochowskiej i św. Stanisława Kostki. 

21 września w uroczystość św. Mateusza w nowej parafii w Bydgoszczy-Fordonie został po-

święcony przez biskupa chełmińskiego Mariana Przykuckiego plac pod budowę nowego kościoła 

oraz odczytany dekret, na mocy którego nowym proboszczem został ks. Edmund Sikorski, dotąd 

pracujący w Toruniu. 

 

Ks. St. Grunt ogląda teren pod budowę kościoła pw. św. Mateusza dla osiedla "Bajka". 

 

Drewniana kaplica (betlejemka) pw. św. Mateusza. 
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14 października ks. proboszcz prałat Stanisław Grunt otrzymał nominację Jana Pawła II na Hono-

rowego Kapelana. 

10-17 listopada – kolejny, VI już Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w parafii. Była obecna grupa 

modlitewna z Taize, z Bratem Markiem. 

1-6 grudnia – tradycyjnie przed odpustem św. Mikołaja – rekolekcje parafialne. Sumę na odpuście i 

Słowo Boże – ks. prałat dr Paweł Mueller z Pelplina. 

27 grudnia – uroczystość odpustowa oraz poświęcenie kościoła św. Jana Apostoła i Ewangelisty 

z udziałem biskupa chełmińskiego Mariana Przykuckiego. Kościół został przeznaczony dla duszpa-

sterstwa akademickiego. 

 

Poświęcenie kościoła przez ks. bp. Mariana Przykuckiego. 

  

Inwestycje: 

prace wykończeniowe w kościele w Strzelcach Górnych; przygotowania do utworzenia tam nowej 

parafii, 

prace budowlane i wykończeniowe w kościele św. Jana, 

przygotowanie pierwszej kaplicy św. Mateusza dla osiedla Bajka i powstanie nowej, drugiej parafii, 

starania o lokalizację dla kościoła św. Marka, 

starania o pozwolenie budowy domu katechetycznego przy parafii św. Mikołaja. 

Dane statystyczne 

Parafian - 10.514, rodzin - 3.635 
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Rok 1986 

  

Od 5 stycznia wprowadzono zwyczaj śpiewania Godzinek w każdą niedzielę przed pierwszą Mszą 

św. 

  

 

13 kwietnia, ks. bp M. Przykucki udziela sakramentu bierzmowania. 

  

19 stycznia – koncert kolęd w wykonaniu chóru “Hasło”. 

9-25 marca – rekolekcje wielkopostne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

20 kwietnia – p. Władysław Burchardt, artysta malarz, podarował dla kościoła portret Ojca Święte-

go Jana Pawła II. 

25 kwietnia w kościele św. Jana wystąpił p. Franciszek Hoshimoto, katolik z Japonii, aktualnie pra-

cownik naukowy Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

17-18 maja – nocne czuwanie młodzieży akademickiej przed zesłaniem Ducha św. 

15 czerwca, w bazylice katedralnej w Pelplinie odbyła się konsekracja biskupa pomocniczego dra 

Andrzeja Śliwińskiego. 

1 lipca parafia pożegnała wikariusza ks. Edmunda Zalewskiego, a do parafii przybył ks. Roman 

Lidziński. 
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27 lipca – odpust bracki św. Anny; sumę odprawił ks. infułat Roman Górski z Pelplina, a Słowo 

Boże wygłosił rektor domu zakonnego z Chełmszczonki. 

Odpusty brackie św. Anny w parafii św. Mikołaja odbywały się co roku. Na każdy z nich zaprasza-

ny był gościnnie przez ks. proboszcza Grunta jakiś obcy kapłan, który albo odprawiał odpustową 

sumę, albo głosił Słowo Boże. 

4 sierpnia parafia otrzymała pozwolenie na budowę domu katechetycznego przy plebani. Projekt 

wykonał mgr inż. Architekt Tadeusz Czerniawski z Bydgoszczy. 

 

Ks. Proboszcz na budowie domu katechetycznego. 

  

24 sierpnia w kościele filialnym św. Stanisława Kostki w Strzelcach Górnych odbyły się doroczne 

dożynki parafialne. 

18 września, dekretem biskupa chełmińskiego Mariana Przykuckiego, w Strzelcach Górnych utwo-

rzona została samodzielna parafia pod wezwaniem św. Stanisława Kostki. Pierwszym proboszczem 

został mianowany ks. prałat Stanisław Grunt. 

24 listopada parafia pożegnała wikariusza i kapelana Zakładu Karnego ks. Tadeusza Brzezińskiego, 

który z dniem 25 listopada został mianowany Dyrektorem Gospodarczym Wyższego Seminarium 

Duchownego w Pelplinie. Nowym kapelanem Zakładu został ks. Roman Lidziński. 

30 listopada nową parafię w Strzelcach Górnych ks. proboszcz St. Grunt przekazał ks. Stanisławowi 

Skonieczce, dotychczasowemu proboszczowi parafii św. Józefa w Świeciu n/Wisłą. 

30 listopada – 6 grudnia – doroczne rekolekcje przed uroczystością odpustową św. Mikołaja. 

Pielgrzymki: 
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1 lipca – tradycyjna piesza pielgrzymka młodzieży do Chełmna, 3-13 sierpnia – VIII Piesza Pomor-

ska Pielgrzymka na Jasna Górę, 20-21 września – autokarowa do Niepokalanowa i Częstochowy, 

27 września – autokarowa do Lichenia, 11-12 września – autokarowa młodych małżeństw na Jasną 

Górę, 26 października – autokarowa pielgrzymka Ludzi Pracy do Pelplina. 

Inwestycje: 

 wyłożono ścianę ołtarzową w Strzelcach Górnych łupanym granitem, 

 prace przy kościele św. Jana: nowy parkan, dach, rynny, witraże, 

 rozpoczęcie budowy domu katechetycznego przy plebani św. Mikołaja, 

 kapitalny remont organów w kościele parafialnym, 

 minimalna zmiana lokalizacji kościoła św. Marka, 

 powstanie nowej parafii w Strzelcach Górnych. 

  

Rok 1987 

  

Proboszczem parafii – nadal ks. prałat Stanisław Grunt. Wikariusze: ks. Stanisław Pozorski – dusz-

pasterz akademicki; ks. Roman Lidziński – kapelan Zakładu Karnego; ks. Andrzej Szauer – od 3 

lutego. Rok ten przebiegał w pracy duszpasterskiej podobnie jak inne lata. 

  

 

22-23 kwietnia, wizytacja parafii przez ks. bp. A. Śliwińskiego. 
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Powitanie księdza Biskupa przez najmłodszego ministranta Grzegorza Borzyszkowskiego. 

  

Może warto, na podstawie danych liczbowych, dokonać niewielkiego podsumowania niektórych 

lat. 

Otóż w 1987 r. było w parafii 3.308 rodzin, co stanowi 9.308 osób (część parafii uległa przecież 

podziałowi, zostały odłączone niektóre ulice, stąd ilość parafian nieco się zmniejszyła). W latach 

1976–86 w parafii było 1.603 dzieci, osób samotnych 326, rodzin wielodzietnych (powyżej 4 dzie-

ci) 23 rodziny. 

Z przyjętych Sakramentów: bez chrztu 16 osób; bez Spowiedzi Wielkanocnej w latach 1983 – 86 

było 1.301 osób (co stanowi 20% zobowiązanych); nie przyjętych do I Komunii św. 33 osoby; nie 

bierzmowanych – 80 osób. Innowierców było w parafii 45 osób. Od pięciu lat (1982-86) kolędy nie 

przyjęły 72 rodziny. 

Katechizacja odbywała się na wszystkich poziomach, od dzieci przedszkolnych po młodzież aka-

demicką i dorosłych. 
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Najmłodsza grupa katechetyczna 4 i 5-latków. Katechetka mgr Krystyna Żydowicz. 

Od 1982 r. została wprowadzona Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

  

Rok 1988 

  

Skład duszpasterzy bez zmian; ks. Andrzej Szauer został moderatorem Oazy Rodzin. 

Od 11 stycznia mały obraz Matki Boskiej Częstochowskiej nawiedzał rodziny w Górnym Mariam-

polu i Zofinie. 

2-29 marca – rekolekcje Wielkopostne przed świętami Wielkanocnymi na wszystkich poziomach. 

20-22 marca – uroczyste obchody 10-lecia duszpasterstwa akademickiego “Emaus” z udziałem bi-

skupa Mariana Przykuckiego, biskupa chełmińskiego. 

15 maja – rozpoczęcie nawiedzania diecezji przez obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, przejęty 

od diecezji gdańskiej. 

25 czerwca – konsekracja w Pelplinie trzeciego biskupa pomocniczego diecezji chełmińskiej ks. 

prof. Jana Szlagi. 

24 lipca – odpust bracki św. Anny; sumę odprawił ks. prof. dr Edward Zawiszewski z Pelplina. 
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5 września – rozpoczęcie katechizacji w nowym domu katechetycznym. 

14-17 grudnia – MISJE PARAFIALNE przed peregrynacją obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, 

prowadzone przez Ojców Paulinów. 

18 grudnia – powitanie Obrazu MB Częstochowskiej o godz. 18:00 na ul. Bydgoskiej. O północy – 

Msza św. Maryjna kapłanów, pochodzących z parafii św. Mikołaja pod przewodnictwem ks. prałata 

Jerzego Buxakowskiego. Uroczystościom powitania Obrazu MB Częstochowskiej w parafii prze-

wodniczył biskup pomocniczy ks. Jan Szlaga. Z okazji nawiedzenia parafii przez Obraz MB Czę-

stochowskiej parafianie złożyli do kościoła dary: 2 monstrancje, 8 ornatów, komże i alby, stuły, 

krzyże do salek katechetycznych oraz figurę Matki Bożej Niepokalanej. Pożegnanie Obrazu MB 

Częstochowskiej – 19 grudnia o godz. 16:00. 

 

Obraz niosą Ojcowie z Rady Parafialnej. 
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Obraz niosą ministranci. 

 

Dzieci składają w darze krzyż do salki katechetycznej. 

  

Pielgrzymki: 23 kwietnia – diecezjalna do Gniezna – nowenna przed 1000-leciem śmierci św. Woj-

ciecha, 8 maja – coroczna pielgrzymka młodzieży “Emaus” na Jasną Górę, 1 lipca – piesza, mło-

dzieżowa do Chełmna, 3-13 sierpnia – X Jubileuszowa Piesza Pomorska Pielgrzymka na Jasną Gó-
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rę; pożegnanie grupy fordońskiej, 17-18 września – autokarowa pielgrzymka Świata Pracy na Jasną 

Górę, 25 września – pielgrzymka Świata Pracy do bazyliki katedralnej w Pelplinie, 14-15 paździer-

nika – parafialna na Jasną Górę, 12 listopada – do Lichenia 

 

Grupa biało-żółta po raz dziesiąty w drodze na Jasną Górę. 

  

Inwestycje: 

został wykończony i oddany do użytku parafialny dom katechetyczny, 

uzyskano lokalizację dla kościoła św. Łukasza w Pałczu, 

uzyskano lokalizację dla nowych (czterech) kościołów w górnym tarasie Nowego Fordonu, 

dobudowano nową łazienkę do plebanii. 

  

Rok 1989 

  

Proboszczem parafii – do 15 czerwca był ks. prałat Stanisław Grunt, od 15 czerwca – został 

nowym proboszczem ks. Roman Buliński. Wikariusze: ks. Roman Lidziński – kapelan Zakładu 

Karnego do 13 listopada; następnie przeniesiony do pracy w Kurii Diecezjalnej Chełmińskiej jako 

Wicedyrektor Wydziału Ekonomicznego w Pelplinie; ks. Andrzej Szauer – moderator wspólnot 

oazowych. 
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10-22 marca – rekolekcje Wielkopostne na wszystkich pionach. 

19 marca, w ramach Światowego Dnia Młodzieży – młodzież parafii uczestniczyła w spotkaniu 

modlitewnym w bazylice św. Jana w Toruniu. 

24 kwietnia – pielgrzymka do Gniezna, do grobu św. Wojciecha, w ramach nowenny na 1000-lecie 

śmierci św. Wojciecha. 

 

  

9-10 czerwca – parafialna pielgrzymka pociągiem do Częstochowy 

18 czerwca – uroczyste pożegnanie ks. prałata Stanisława GRUNTA przez tłumnie zgromadzonych 

parafian, wśród których pracował 14 lat. 
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Msza św. pożegnalna 

ks. Roman Lidziński, ks. Stanisław Pozorski, ks. Stanisław Grunt, ks. Tadeusz Brzeziński, ks. 

Andrzej Szauer. 
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Ks. prałat Grunt został powołany do pracy w Kurii Diecezjalnej Chełmińskiej w Pelplinie jako dy-

rektor Wydziału Ekonomicznego i Dyrektor Wydziału Budownictwa Sakralnego. 
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2 stycznia 1990 r. ks. prałat Grunt został mianowany kanonikiem, a 2 stycznia 1991 r. – archidiako-

nem-infułatem Prześwietnej Kapituły Katedralnej Chełmińskiej, przejmując odpowiedzialność za 

dobra doczesne Kapituły. Posiada liczne funkcje: jest członkiem Rady Muzealnej, Ekonomicznej 

Rady Kurialnej, referentem Wydziału Konserwatorskiego i członkiem Kurialnej Komisji Sztuki 

Kościelnej. Należy do Kolegium Konsultantów, jest członkiem Zespołu Diecezjalnego Radia 

“Głos” i spowiednikiem studentów Wyższego Seminarium Duchownego. Jest też przewodniczącym 

Komisji Synodalnej do Spraw Dóbr Doczesnych Kościoła I Synodu Diecezji Pelplińskiej. 

Jest też autorem wielu artykułów z dziedziny budownictwa sakralnego diecezji, a także z dziedziny 

socjologii duszpasterskiej i teologii pastoralnej. 

Czternaście lat pracy w parafii – nie jest to mało. Kierując pracą duszpasterską parafii św. Mikołaja 

ks. Grunt zasłużył się w pamięci nie tylko swoich parafian. Należy więc dokonać choćby krótkiego 

podsumowania pracy duszpasterskiej, chociaż można to wyczytać z opisanych wyżej lat działalno-

ści parafii św. Mikołaja, od 1975 roku. Wszystkie dokonania w parafii są wskaźnikiem tego, jak 

kieruje parafią jej proboszcz. 

Ks. Stanisław Grunt rozpoczął swoją pracę w parafii od zmodernizowania salek do nauki religii. 

Wtedy bowiem jeszcze religia długo nie będzie nauczana w szkołach. Rozbudował też i zelektryfi-

kował kaplicę cmentarną. Dnia 5 października 1977 r., staraniem ks. Grunta, rozpoczął działalność 

ośrodek akademicki “Emaus”. Najpierw studenci objęli w posiadanie średniowieczną kaplicę w 

kościele parafialnym, a potem otrzymali poewangelicki kościół św. Jana. 

W latach 1979-1988 ks. Grunt brał udział w Pieszej Pomorskiej Pielgrzymce na Jasną Górę, naj-

pierw w grupie toruńskiej, potem samodzielnie utworzonej grupie fordońskiej. Przygotowane przez 

niego medytacje pielgrzymkowe zostały wydane drukiem w Miesięczniku Diecezji Pelplińskiej w 

1993 r. 

Dla parafian organizował liczne pielgrzymki do różnych sanktuariów, co można znaleźć wyżej w 

opisie poszczególnych lat działalności. 

Patronował duszpasterstwu oazowemu rodzin, które rozpoczęło pracę 16 października 1978 r. Or-

ganizował obozy wakacyjne dla młodzieży oazowej. Rozwijał w parafii grupy modlitewne żywego 

Różańca mężczyzn i kobiet oraz ministrantów i lektorów. Dwukrotnie odbyły się w parafii Misje: 

1980 i 1988 roku. Prowadził w parafii systematyczną katechezę dla dorosłych oraz duszpasterstwo 

dla nauczycieli i służby zdrowia. 

Na przełomie sierpnia i września 1981 r. ks. Grunt uczestniczył w pielgrzymce kapłanów diecezji 

chełmińskiej do Ziemi Świętej, a w listopadzie 1983 r. – w pielgrzymce diecezjalnej do Rzymu. 

Troszczył się o czytelnictwo prasy katolickiej w parafii. Zorganizował kolportaż książek religij-

nych, organizował bibliotekę akademicką dla duszpasterstwa “Emaus”, rozprowadził setki egzem-

plarzy katechizmu dla klasy V-VIII. 

W czasie trwania stanu wojennego otaczał opieką w fordońskim więzieniu grupę internowanych 

kobiet “Solidarności” z Gdańska, Torunia i Bydgoszczy. Pośredniczył w różnych akcjach charyta-

tywnych dla skazanych i internowanych. Dostarczał lekturę i pełnił posługę kapłańską wraz z kape-

lanem Zakładu Karnego. 

Przez biskupa chełmińskiego Mariana Przykuckiego został mianowany duszpasterzem ludzi pracy. 
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W parafii, w ramach Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, organizował wykłady o tematyce religijnej, 

społecznej i patriotycznej oraz koncerty: Stefanii Woytowicz z towarzyszeniem organów Michała 

Dąbrowskiego; Kwartetu Wilanowskiego z Warszawy oraz międzyzakonnego chóru żeńskiego, z 

którym przyjechał biskup Jerzy Dąbrowski. Zaprosił także o. Jacka Salija i trzykrotnie Piotra 

Szczepanika. 

Czuwał nad Parafialnym Zespołem Charytatywnym, który otaczał opieką rodziny internowanych 

oraz rozdzielał wśród parafian dary nadsyłane z krajów Wspólnoty Europejskiej. Został w tym cza-

sie mianowany przez biskupa przedstawicielem kościoła z terenu diecezji chełmińskiej do nawiąza-

nia kontaktu z Wojewódzkim Zespołem ds. rozdziału darów w Bydgoszczy na zasadzie obserwato-

ra. 

Z pomocy charytatywnej korzystało w parafii około tysiąca rodzin. 

W 1983 r. prowadził rekolekcje dla organistów w Pelplinie; otrzymał jednocześnie nominację na 

członka Podkomisji ds. Organistowskich przy Diecezjalnej Komisji Muzyki i Śpiewu Kościelnego 

na okręg toruński. 

Przy tak intensywnej, rozległej pracy duszpasterskiej prowadził też różne inwestycje: remont dachu 

i stropu kaplicy bocznej w kościele (pozostałość XVI-wiecznego kościoła), konserwacje ołtarza i 

obrazu Matki Boskiej Apokaliptycznej, marmurowa posadzka, nowe ławki i witraże z firmy Powa-

lisza z Poznania, ozdobna krata z herbem Fordonu, oddzielającej kaplicę o d nawy kościoła para-

fialnego. 

Po pożarze wieży kościelnej w 1980 r. dokonał w przeciągu roku całkowitego remontu wieży. Poza 

tym – zostało przebudowane prezbiterium, pobudowany ołtarz soborowy, renowacja ołtarza głów-

nego, odnowienie polichromii sklepienia oraz malowanie nawy głównej kościoła, renowacja insta-

lacji elektrycznej, akustycznej i istniejących, zabytkowych żyrandoli. W 1986 r. został przeprowa-

dzony remont kapitalny organów. 

W związku z budową Nowego Fordonu, zabiegał o lokalizację nowych świątyń i je otrzymał (dzi-

siaj w tych miejscach są już piękne, nowoczesne kościoły): parafia Matki Bożej Królowej Męczen-

ników przy Dolinie Śmierci, erygowana 7 października 1983 r.; św. Mateusza dla Osiedla Bajka i 

Szybowników – 21 września 1985 r.; św. Marka dla Osiedla Tatrzańskiego – 25 kwietnia 1990 r.; i 

św. Łukasza dla Osiedla Pałcz i Niepodległości – 18 października 1992 r. Wszystkich zaintereso-

wanych dokładniejszymi danymi, dotyczącymi wyżej wymienionych nowych kościołów i parafii – 

odsyła się do numerów gazetki parafialnej “Głosu Świętego Mikołaja” nr 9 (25), 10 (26) i 11 (27) z 

roku 2000. 

Po wieloletnich staraniach, w dniu 13 marca 1983 r., otrzymał ks. Grunt zgodę ówczesnego Prezesa 

Urzędu Rady Ministrów gen. Wojciecha Jaruzelskiego na przejęcie kościoła poewangelickiego pod 

wezwaniem św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Po dwuletnim remoncie, kościół ten w dniu 27 grud-

nia 1985 r. został poświęcony i przekazany duszpasterstwu akademickiemu “Emaus”. 

W latach 1982–1984 budował ks. Grunt kościół filialny w Strzelcach Górnych przy gorliwym 

udziale całej parafii, a także mieszkańców wiosek Gądecza i Borówna. Kościół ten został poświę-

cony przez biskupa chełmińskiego Mariana Przykuckiego w dniu 18 września 1984 r. i otrzymał 

wezwanie św. Stanisława Kostki. Przy tym kościele została utworzona parafia 18 września 1986 r. 

Jej pierwszym proboszczem został ks. Stanisław Grunt. 
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Dla potrzeb katechizacji parafialnej w latach 1986-1988 wybudował ks. Grunt przy kościele św. 

Mikołaja dom katechetyczny. Był to pierwszy etap budowy. 

W uznaniu zasług duszpasterskich w dniu 30 marca 1985 r. został mianowany przez Ojca Świętego 

Jana Pawła II kapelanem honorowym. 

Ks. prałat Stanisław Grunt opuszczał parafię św. Mikołaja w 1989 r. dobrze zorganizowaną, zago-

spodarowaną. Pozostawił po sobie pamiątkę w postaci nowych kościołów na osiedlach: Bajka, Ta-

trzańskie, Bohaterów, Strzelce Górne, Pałcz. Z parafii macierzystej św. Mikołaja – prawda o Ewan-

gelii została przeniesiona, dzięki staraniom ks. Grunta, na inne osiedla Nowego Fordonu. 

Dla potomnych – ks. Stanisław Grunt pozostanie jako budowniczy nowych kościołów, nowych pa-

rafii. 

Tak, w ogólnym zarysie, na podstawie dostępnych źródeł, przedstawiały się dzieje parafii for-

dońskiej w latach 1975-1989 oraz działalność duszpasterska jednego z najbardziej aktywnych 

i pracowitych proboszczów tej parafii, ks. Stanisława GRUNTA. 

Kronika parafialna - lata 1975-1989. 


