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Rok 1999 

Tradycyjnie – rozpoczęcie Nowego Roku – Mszą św. 1 stycznia i życzenia od duszpasterzy 

Parafii na cały bieżący rok. 

Zakończyły się wizyty duszpasterskie, czyli kolędy. 

W dniach 4-12 stycznia kapłani odwiedzili w domach 46 chorych. Oprócz posługi 

sakramentalnej – były życzenia u progu Nowego Roku i drobne upominki. 

11 stycznia dzieci z parafii wyjechały do Teatru Polskiego w Bydgoszczy na przedstawienie 

baletowe pt. „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”. 

W czasie ferii, w domu katechetycznym, członkowie Akcji Katolickiej organizowali zajęcia 

świetlicowe dla dzieci do 12 lat. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku, w godz. 

10.00-14.00. Zajęcia były ciekawe. 8 lutego dzieci pojechały tez na koncert do Filharmonii 

Pomorskiej. Każdego dnia dzieci otrzymywały drugie śniadanie. Na zakończenie zajęć ks. 

Jarek Kulpiński zorganizował kulig. 

 

17 lutego – Środa Popielcowa. Msze św. i tradycyjne posypanie głów popiołem. Rozpoczął 

się Wielki Post. Wielkopostne Rekolekcje Parafialne w dniach od 20-24 lutego. W czasie 

trwania Wielkiego Postu – nabożeństwa Wielkopostne: Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i 

Droga Krzyżowa. 

W każdą środę w domu katechetycznym trwa wydawanie odzieży ludziom potrzebującym. 

Akcja Katolicka zbiera się zawsze 16-tego, każdego miesiąca. 

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej rozprowadzał „Paschalny płomień miłości” – mały, 

pamiątkowy paschał z krzyżem, symbolicznymi ziarenkami kadzidła i datą 1999, związany 

z przygotowaniem do Jubileuszu, a także z obrzędem zapalania świec od Paschału. Część 

funduszy ze sprzedaży tej świecy zostanie przeznaczona na remont Domu Dziecka w 

Kołdrąbiu i „Betlejem” w Bydgoszczy. 

 

Sprawy materialne: 

zakończony został kapitalny remont mieszkań księży wikariuszy (wymiana instalacji, tynków 

i podłóg), 

wykonano kapitalny remont klatki schodowej plebani (nowa instalacja elektryczna, panele 

boazeryjne, wykładziny), 

odnowione zostały kołnierze ministrantów – dar rodziców ministrantów, 
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w planie – odnowienie ołtarza głównego i na ten cel – zbiórki do puszek w drugą niedzielę 

miesiąca. 

 

W Wielkim Tygodniu członkowie Akcji Katolickiej odwiedzili 46 chorych w parafii, 

składając życzenia Wielkanocne i poświęcone pokarmy. Akcja, zarówno z okazji świąt 

Bożego narodzenia jak i Wielkanocy będzie kontynuowana. 

 

Maj – miesiąc poświęcony Maryi. Nabożeństwa majowe – według ustalonego porządku. 

2 maja w ogrodzie plebani parafii odbył się „koncert w ogrodzie”, zorganizowany przez 

Akcję Katolicką. W programie wystąpiły zespoły „SARDES” i „RAPSOD”. 

3 maja – Święto Matki Bożej Królowej Polski. 

Przyjęcia do I Komunii św. –8 i 15 maja o godz. 11:00. 

11 maja ks. biskup Bogdan Wojtuś udzielił Sakramentu Bierzmowania 198 uczniom klas 

ósmych. 

 

23 maja – Msza św. Prymicyjna ks. Dariusza Wesołka. 
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Codziennie – nabożeństwo czerwcowe. 

3 czerwca – Uroczystość Bożego Ciała. Po Mszy św. wyruszyła procesja ulicami: 

Sikorskiego, Kapeluszników, Pielęgniarską, Cechową, Piłsudskiego, Bortnowskiego i 

Cechową – zakończenie w parafii św. Łukasza. 

Przez oktawę Bożego Ciała – codzienne procesje wokół kościoła. Zakończenie oktawy – 10 

czerwca z poświęceniem wianków. 11 czerwca – uroczystość Najświętszego Serca Pana 

Jezusa, a 13 czerwca, w niedzielę, poświęcenie figurki Matki Bożej Fatimskiej i procesja 

fatimska ze świecami. Procesja taka odbywać się będzie każdego 13-tego dnia miesiąca. 

 

7 czerwca do naszego miasta przybył najbardziej oczekiwany Pielgrzym – Ojciec Święty 

Jan Paweł II. Nie zbrakło też naszej parafii w tym Wielkim Święcie. W 5/99 numerze ”Głosu 

Świętego Mikołaja”, naszej parafialnej gazetki, znaleźć można wiele interesujących danych o 

Ojcu Świętym, więc zainteresowanych tam odsyłamy. 

Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego – tradycyjnie z Mszą św., spowiedzią i 

Komunią św. 

29 czerwca – uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. 

Ks. Jarek Ścieraszewski, dekretem ks. Arcybiskupa z dniem 30 czerwca został mianowany 

wikariuszem w parafii Bł. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie. Rozpocznie też studia 

pomagisterskie na Papieskim Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w 

Poznaniu. Na miejsce ks. Jarka – do parafii św. Mikołaja przeszedł ks. Waldemar Krawczak; 

9 lat kapłaństwa, z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bydgoszczy. 

Z okresu wakacyjnego: 

cała parafia oraz „Głos Świętego Mikołaja” złożyli życzenia ks. Infułatowi Stanisławowi 

Gruntowi z okazji 40-lecia kapłaństwa – 12 lipca. W tym celu został zorganizowany wyjazd 

do księdza Infułata, do Pelplina. Ksiądz Grunt był przez 14 lat proboszczem parafii św. 

Mikołaja. Zainteresowanych dokonaniami ks. Grunta na rzecz parafii – odsyłamy do kroniki 

sprzed 1989 roku. 

 

1 lipca, z inicjatywy parafian: Jerzego Rusiniaka i Krzysztofa Wojczaka, uruchomiona 

została parafialna strona internetowa. 

2 lipca – 120 młodych pielgrzymów brało udział w corocznej, pieszej pielgrzymce do 

Sanktuarium Matki Bożej w Chełmnie nad Wisłą. 

13 lipca – tradycyjna procesja ze świecami do figurki Matki Bożej Fatimskiej – na pamiątkę 

objawień Matki Bożej i zamachu 13 maja 1981 r. na Papieża. Nabożeństwo to będzie 

pamiątką pobytu Ojca Świętego w naszym mieście; modlitewnie też będziemy wspierać Ojca 

Świętego, ks. proboszcz Roman Buliński zakupił figurkę Matki Bożej Fatimskiej. Chce w ten 

sposób wyrazić swoje podziękowanie za otrzymane łaski z racji 10-lecia pracy 

duszpasterskiej w parafii. 
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15 sierpnia minął rok od założenia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Jej Prezes p. 

Grzegorz Kołodziej z tej okazji dokonał podsumowania tego, co udało się przez ten rok 

zdziałać. Obszerne sprawozdanie – przedstawiono na łamach n-ru 9/99 „Głosu Świętego 

Mikołaja”. 

 

Ze spraw gospodarczych parafii: 

są wykonywane nowe ławki do kościoła (na wzór dotychczasowych), 
odnowiono cyborium (pozłocone i posrebrzone – koszt 12.000 zł), 
zostały założone trzy żyrandole w kaplicy (staraniem jednego z Radnych Parafialnych – 

odnowienie żyrandoli, pomosiądzowanie łańcuchów i odnowienie mosiężnych ozdób na 

tabernakulum) 
zapłacono zaległą kwotę za blacharkę na frontonie kościoła, 
rozpocznie się też odnawianie górnej części ołtarza – złocenie i nałożenie stiuków; w tym 

celu jest stawiane rusztowanie. 

 

Nowy Rok Szkolny – tradycyjnie rozpoczęty Mszą św. dla wszystkich dzieci i młodzieży 

(szkoły nr 4, 27, 29 i 65). Z tej okazji ks. Proboszcz skierował, za pośrednictwem „Głosu 

Świętego Mikołaja” – Słowo do Rodziców, prosząc o pomoc i współudział w katolickim 

wychowaniu dzieci i młodzież. 

 
Rozpoczęły się we wrześniu nabożeństwa, przygotowujące młodzież klas VIII do Sakramentu 

Bierzmowania. 
8 i 9 września – pielgrzymka Akcji Katolickiej do Częstochowy i Wadowic, 
16-go, każdego miesiąca, nabożeństwo w intencji Ojca św., po Mszy św. Apel Jasnogórski i 

spotkanie Akcji Katolickiej. 
Z okazji 32 rocznicy święceń kapłańskich – ks. Proboszczowi życzenia składali: redakcja 

„Głosu Świętego Mikołaja” oraz parafianie. 
Miesiąc październik – miesiącem Modlitwy Różańcowej. 
„Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie Różańca 

otrzyma wyjątkowe łaski. Obiecują moją specjalną obronę tym, 

którzy będą odmawiać Różaniec.” 
W kościele parafialnym Różaniec: dla dzieci – poniedziałki, wtorki i piątki o 17:00; 

dla dorosłych – codziennie o godz. 18:00. 

2 października – w 60-tą rocznicę zamordowania pod kościołem parafialnym księży i 

mieszkańców Fordonu, odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna. Uroczystej Mszy św. 

przewodniczył Protonotariusz Apostolski ks. Infułat Stanisław Grunt; koncelebransami byli 

księża pochodzący z tej parafii: ks. prałat prof. Franciszek Drączkowski (wygłosił stosowną 

homilię), ks. prałat Piotr Wysga i ks. kanonik Tadeusz Falkowski. Oczywiście w koncelebrze 

uczestniczyli też ks. kanonik Roman Buliński i wikariusze – ks.ks. Jarosław Kulpiński i 

Waldemar Krawczak. Wzięli też udział: prezydent miasta Bydgoszczy Roman Jasiakiewicz, 

przedstawiciele Rady Osiedla Stary Fordon, rodziny pomordowanych, poczty sztandarowe, 

harcerze i licznie zgromadzeni parafianie. Po Mszy św. – dzieci rozstrzelanych dokonały 

odsłonięcia nowej tablicy pamiątkowej, umieszczonej na murze kościoła. Uroczystość 

zakończył apel poległych. 
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Głos Świętego Mikołaja nr 10 (15) 1999 relacjonował: Apel poległych 

„2 października 1999 roku, w 60. rocznicę zamordowania księży i mieszkańców Fordonu,  

w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja odbyła się podniosła uroczystość patriotyczno-

religijna. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Protonotariusz Apostolski ks. Infułat Stanisław 

Grunt, koncelebransami byli: ks. prałat prof. Franciszek Drączkowski, który wygłosił homilię, 

ks. prałat Piotr Wysga, ks. kanonik Tadeusz Falkowki, ks. kanonik Roman Buliński,  

ks. Jarosław Kulpiński, ks. Waldemar Krawczak. Ponadto w uroczystości udział wzięli: 

prezydent Bydgoszczy Roman Jasiakiewicz, przedstawiciele Rady Osiedla Stary Fordon, 

rodziny pomordowanych, poczty sztandarowe, harcerze oraz licznie zgromadzeni parafianie. 

Po Mszy św. dzieci rozstrzelanych dokonały odsłonięcia nowej tablicy pamiątkowej, 

umieszczonej na murze kościoła, która upamiętnia ofiary niemieckiego terroru. Uroczystość 

zakończył apel poległych”. 

 

  

Dzieci pomordowanych: Barbara Hetman z d. Wawrzyniak, 

Henryk Podgórski, Joanna Chmielowska z d. Podgórska. 

W czasie apelu poległych przemawiał 

prezydent Bydgoszczy Roman Jasiakiewicz. 
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Od 23-30 października – w parafii Misje Ewangelizacyjne jako przygotowanie do 

wielkiego Jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa. 

Misje prowadził ks. Jacek Wilczyński, salezjanin. 

1 Listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych – procesja na cmentarzu i w ciągu całej 

oktawy. 

 

XVIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej – 5-14 listopada. 

W niedzielę, 7 listopada – w 60-ta rocznicę „Krwawej Niedzieli Bydgoskiej” odbędzie się 

apel poległych i Droga Krzyżowa w Dolinie Śmierci. 

W listopadzie, na łamach gazetki „Głos Świętego Mikołaja” pojawił się „kącik”, 

zaadresowany do ludzi młodych. W kąciku będą zamieszczane informacje, dotyczące 

młodzieży. Pierwszą informacja jest ogłoszeni Europejskiego Spotkania Młodych w 

Warszawie od 28 XII 1999 r. do 1 stycznia 2000 r. Poza tym, ks. Waldemar zapraszał na 

spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w piątki o godz. 19:30 w domu 

katechetycznym. 

„Kiedy Adwent się rozpocznie będę czekał 

będę patrzył – czy nie przyjdzie czy nie dotrze 

Najłaskawszy z Najłaskawszych...” 
(ks. Krzysztof Maksymowicz) 

 

Jak zawsze w Adwencie – Msze św. Roratnie, poświęcone Matce Bożej. 

5 grudnia – zostały poświęcone medaliki dzieciom, mającym przyjąć na wiosnę I Komunię 

św. 

W poniedziałek, 6 grudnia o godz. 18:30 – Odpust parafialny św. Mikołaja. Sumę 

odpustową odprawił dziekan, ks. prałat Zygmunt Trybowski, z parafii Królowej 

Męczenników, a kazanie wygłosił proboszcz parafii św. Jana, ks. Przemysław Książek. 

Z racji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia – rozpoczęły się spotkania opłatkowe: dla 

Rady Duszpasterskiej, dla członków Żywego Różańca, dla chorych, dla chórku, dla 

ministrantów i ich rodziców, dla Akcji Katolickiej. 

Z życia gospodarczego parafii: 

zostały zakończone prace przy górnej części ołtarza głównego, wykonany i zatwierdzony 

przez Konserwatora Wojewódzkiego projekt kolorystyki wnętrz kościoła, wymieniono cała 

instalację w prezbiterium; na święta zostało założone nowe oświetlenie, prezbiterium zostało 

wymalowane, wstrzymane zostały prace nad wykonaniem ławek (małe zainteresowanie 

parafian). 
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Akcja Katolicka zorganizowała ufundowanie paczek dla dzieci z rodzin potrzebujących. 

 

Za pośrednictwem „Głosu Świętego Mikołaja” – serdecznie dziękowano za „Dar Serca” na 

akcję gwiazdkową sponsorom: Bydgoskie Zakłady Sklejek „Sklejka”, Zakład Piekarniczy 

„Sielanka” – Władysław Florkowski, Przedsiębiorstwo Cukiernicze „Jutrzenka”, Fabryce 

Galanterii Czekoladowej „Edbol” – Bogusław Dudziński, Wodom Mineralnym „Ostromecko” 

– Leszek Bokiej, Sklep Spożywczy Ireny Pioch. 

W grudniu odeszła do Domu Zakonnego w Chełmnie siostra zakrystianka – Siostra Jadwiga 

ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, która posługiwała w parafii 27 lat. w 1/17 numerze 

„Głosu Świętego Mikołaja” o jej posłudze pisał ks. Proboszcz: 

„... Od początku wykonywała liczne prace i była niezwykle pożyteczna w parafii. Zajmowała 

się ogrodem i gospodarstwem; pomagała w zakrystii; dbała o czysta bieliznę kościelną, 

sprzątała kościół, ustawiała w świątyni kwiaty i uprawiała je w ogrodzie. Wykonywała 

jeszcze wiele, wiele innych niezbędnych w parafii prac. Można powiedzieć, że wpisała się 

mocno w Fordon i parafię św. Mikołaja. Zawsze rozmodlona, oddawała swoje życie Panu 

Bogu i wielbiła Go, żyjąc skromnie i dając ludziom dobro...” 

Ksiądz Proboszcz Buliński pożegnał osobiście siostrę Jadwigę 10 grudnia. 
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25 grudnia – w Noc Bożego Narodzenia rozpoczął się Wielki Jubileusz Odkupienia Roku 

2000. 

„Jubileusz jest dla Kościoła Rokiem Łaski, rokiem odpuszczenia grzechów, 

rokiem pojednania między zwaśnionymi, rokiem wielkich nawróceń, rokiem 

pokuty sakramentalnej i pozasakramentalnej.” 
Jan Paweł II 

  

Jubileusz lub Rok Święty jest obchodzony uroczyście w Kościele od 1300 roku. Jubileusz 200 

roku został ogłoszony Bullą „Incarnationis Mysterium”. Otwarcie Drzwi Świętych – 

nastąpiło 24 grudnia w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Było to uroczyste rozpoczęcie 

Jubileuszu Roku 2000. 

  

Ks. Arcybiskup Henryk Józef Muszyński, w celu stworzenia najszerszym rzeszom Wiernych 

Archidiecezji Gnieźnieńskiej możliwości uzyskania łask jubileuszowych, głównie przez 

pielgrzymowanie do wyznaczonych Sanktuariów, ustanowił m.in. Konkatedrę w Bydgoszczy 

Jubileuszowym Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości. Sanktuariami Jubileuszowymi w 

Archidiecezji ponadto: pierwszym Sanktuarium jest Katedra Gnieźnieńska jako 

Archidiecezjalne Sanktuarium Jubileuszowe i ogólnopolskie Sanktuarium św. Wojciecha, 

Biskupa i Męczennika, Sanktuaria regionalne Krzyża Świętego w Pakości i Kcyni, Sanktuaria 

regionalne Maryjne w Górce Klasztornej, Pieraniach, Markowicach, Biechowie i Dąbrówce 

Kościelnej. 

„Stary rok” został „pożegnany” Mszą św. w wieczór sylwestrowy oraz nabożeństwem 

przebłagalnym za wszystkie popełnione grzechy. 

Sprawozdanie duszpasterskie za 1999 r. 

 

 

W tym roku kolędę przyjęło 2717 rodzin. Odwiedziliśmy 9400 parafian. Kolędy nie przyjęło 

765, co stanowi 22% rodzin w całej parafii. 

 Serdecznie dziękujemy za gościnność, życzliwość i ofiarność. Ludzie na kolędzie 

często życzliwie wyrażali się o naszej pracy, o tym, że pięknieje nasza świątynia. Bardzo 

pozytywnie jest oceniana Msza św. dla dzieci, a także Msza św. dla młodzieży. Parafianie są 

zadowoleni z „Głosu Świętego Mikołaja”. Wielu jest zdania, że taka gazetka jest potrzebna. 

Często słyszeliśmy podziękowanie za to, że parafia ma swoją stronę w Internecie, a dosyć 

często podziękowanie za to, że w naszej parafii w homiliach, jak to dosłownie mówiono, 

„głosi się Ewangelię”. Bóg zapłać za wszystkie krzepiące i dodające siły słowa. 

 

 Oto kilka danych statystycznych za 1999 r. W ubiegłym roku mieliśmy w parafii: 

66 pogrzebów (w 1998 r. - 60) 

95 chrztów (w 1998 r. - 92) 

41 ślubów (w 1998 r. - 28) 

198 bierzmowanych (w 1998 r. - 238) 
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Sprawy materialne 

 

Plebania 

1. Zakończono kapitalny remont mieszkań księży wikariuszy – została wymieniona instalacja 

elektryczna, tynki, wykładziny podłogowe, pomalowano pokoje i drzwi. Został zrobiony 

kapitalny remont klatki schodowej i korytarza na piętrze – założono nową instalację 

elektryczną, panele boazeryjne, wykładzinę i oświetlenie. 

2. Zabezpieczono daszek przybudówki przy plebanii, który przeciekał. Położono warstwę 

betonu, nałożono papę zgrzewalną, wykonano blacharkę i założono rynny. 

 

Cmentarz 

Na cmentarzu został położony „polbruk” przed kaplicą i na głównym ganku prowadzącym od 

kaplicy do głównej bramy wejściowej. W całości położono 210 m
2
 „polbruku”. 

 

Kościół 

1. W ramach gwarancji zamalowano zacieki na elewacji frontonu kościoła, które powstały 

wskutek braku blacharki. 

2. Dokończono blacharkę na frontonie kościoła i na kaplicy. 

3. Po remoncie całej elewacji zostały na nowo ułożone kamienie przy kościele oraz 

wybetonowano odpływy odprowadzające wodę od murów naszej świątyni. 

4. Wyładowania atmosferyczne zniszczyły mechanizm zegara na wieży, dwa wzmacniacze w 

kościele oraz domofon i telefony na plebanii. Wszystkie szkody zostały naprawione. 

5. W tym roku rozpoczęliśmy remont wnętrza kościoła: 

- zostało pozłocone 23 karatowym złotem zabytkowe, piękne tabernakulum (złoto 

sprowadziłem z Niemiec, bezpośrednio z fabryki płatków złota, co obniżyło koszty), 

- odnowiono już 1/3 ołtarza (złocenia i stiuki), 

- wymalowano i oświetlono prezbiterium. 

6. Przygotowane projekty kolorystyki wnętrza kościoła i oświetlenia zatwierdzone zostały 

przez Konserwatora Wojewódzkiego i Kurię Metropolitalną. 

7. Zakupiliśmy 44 flagi. 

8. Założyliśmy trzy żyrandole w kaplicy. Składamy serdeczne podziękowania ofiarodawcy 

żyrandoli oraz jednemu z Radnych Parafialnych, który odnowił trzy żyrandole, pokrył 

mosiądzem łańcuchy, na których zostały zawieszone oraz odnowił mosiężne ozdoby na 

tabernakulum. 

 

W 2000 roku czekają nas jeszcze następujące prace konserwatorskie: 
- odnowienie 2/3 ołtarza głównego (złocenie i stiuki) 

- odnowienie dwóch bocznych ołtarzy, ambonki, balasek i ołtarza „versus populum” (też 

złocenie i stiuki). 

 

Chcielibyśmy to wykonać dla upamiętnienia Jubileuszu 2000-lecia Chrześcijaństwa. 

Byłaby to piękna pamiątka tego Jubileuszu. Dobrze byłoby, gdyby udało się jeszcze nałożyć 

tynk renowacyjny w kaplicy. Dla realizacji tych zadań potrzebne są środki materialne. Na 

złocenie i odnowienie ołtarza w tym roku przeznaczymy ofiary z puszek, które zbieramy w 

każdą drugą niedzielę miesiąca oraz jednorazowe ofiary, ale tylko od tych, którzy mogą je 

złożyć bez uszczerbku dla własnej rodziny. Staram się także o pomoc finansową poza parafią. 

Dziękuję 124 rodzinom, które złożyły ofiarę jednorazową na remont kościoła. Stanowią one 

4,5% rodzin przyjmujących kolędę. Dziękuję także za ofiary złożone do puszek w każdą 

drugą niedzielę miesiąca. 

 Parafialna Rada Duszpasterska wyszła z inicjatywą ogrzania kościoła. Jest to 

pomyślane jako kolejny dar na Jubileusz 2000-lecia dla parafii św. Mikołaja. Słowo Radnych 
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i deklaracje zostawialiśmy w poszczególnych domach w czasie kolędy. Jestem przekonany, 

że, jeżeli w ogrzewanie kościoła włączy się wielu, nawet z najbardziej drobną ofiarą, to dzieła 

tego dokonamy. Ofiary można składać w kościele po każdej Mszy św. oraz w biurze 

parafialnym. 

Sprawy duszpasterskie 

 

W środkach masowego przekazu bardzo nagłaśniane jest zło. W tym sprawozdaniu 

chcę ukazać ile dobra dzieje się w naszej parafii. To dobro przekona nas, że wielu naszych 

parafian ma przepiękne serca. 

Dzieci bardzo licznie biorą udział w różańcu, Roratach i spowiedzi 

pierwszopiątkowej. Wielka w tym zasługa rodziców przyprowadzających dzieci do kościoła. 

Bardzo dobrze układa się współpraca z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych, którzy bardzo 

licznie uczestniczą w spotkaniach formacyjnych i razem z dziećmi przygotowują siebie i całą 

rodzinę na owocne przeżycie Pierwszej Komunii św. Pragną oni pogłębić wiarę swoją i 

dziecka. Przed uroczystością rodzice gruntownie sprzątają kościół. 

 Mamy grupę lektorów i lektorek, 29 ministrantów i 20 kandydatów. Tu także widać 

zaangażowanie rodziców, którzy służą swoją radą. Ojcowie pomagają w organizacji 

rozgrywek ministranckich i cotygodniowych, niedzielnych treningów na sali gimnastycznej. 

Latem organizowane były wycieczki rowerowe dla ministrantów i młodzieży. 

 Jest liczna grupa dziewczynek śpiewających w scholce, które gromadzą się regularnie 

na próbach. Tu także widać zaangażowanie rodziców. Dziękuję scholce, a także zespołowi za 

piękny śpiew. 

Młodzież z KSM-u odbywa regularne spotkania, zajmuje się dekoracją żłóbka i Grobu 

Pańskiego Zapraszamy chętnych. 

 W Uroczystość Trzech Króli dzieci wystawiają Jasełka. Pomimo licznych zajęć 

szkolnych przychodzą z radością na próby. Rodzice przygotowują wspaniałe stroje i 

przychodzą razem z dziećmi. Dziękuję rodzicom za zaangażowanie, poświęcony czas i 

włożone serce. 

 Dziękuję bardzo serdecznie za gorliwość dzieciom i młodzieży. Szczególne słowa 

wdzięczności kieruję pod adresem naszych księży – ks. Jarosława Kulpińskiego i ks. 

Waldemara Krawczaka. To dzięki nim mogę dzisiaj powiedzieć tyle miłych i ciepłych słów o 

pracy z dziećmi i młodzieżą. 

 Członkowie Żywego Różańca spotykają się co miesiąc na adoracji Najświętszego 

Sakramentu i codziennie odmawiają dziesiątkę różańca. Przez cały rok przed Mszą św. 

odmawiają różaniec. Jest to wielkie dzieło modlitewne. Warto to utrzymać. 

 Wiele dobra dzieje się za przyczyną Akcji Katolickiej. Jej członkowie pomagają w 

redagowaniu gazetki parafialnej – „Głosu Świętego Mikołaja”. W niedziele prowadzą 

bibliotekę parafialną. W każdą środę zbierają i wydają odzież (około 50 osobom w miesiącu). 

Z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia członkowie Akcji Katolickiej odwiedzili 

ponad 40-tu chorych. Złożyli im życzenia i wręczyli drobne prezenty. Zorganizowano 

pielgrzymki do Lichenia, Górki Klasztornej, Częstochowy, Wadowic, Kalwarii 

Zebrzydowskiej, a także wyjazd do Domu Samotnej Matki w Żołędowie, prowadzonego 

przez Siostry Pasterki, gdzie zawieziono odzież, zabawki i słodycze. W ramach działalności 

Sekcji ds. Dzieci i Młodzieży zorganizowano półkolonie letnie i zimowe dla 25 dzieci oraz 

„Gwiazdkę 2000”, a w tym miesiącu dopłacono do ferii zimowych 15-gu dzieciom z naszej 

parafii. Zakupiono książki za 450 zł dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej oraz 

opłacono obiady 5-gu dzieciom ze szkoły nr 27. W okresie od marca do czerwca odbywały 

się zajęcia z j. polskiego i matematyki dla uczniów klas VIII. 

 Działalność ta była finansowana z następujących źródeł: skarbonki św. Antoniego, 

pomocy sponsorów, sprzedaży świec, kartek świątecznych, plakatów, kalendarzy, kropideł, 

sianka, palm oraz flag. 
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 Akcja Katolicka pomaga w utrzymaniu porządku podczas Mszy św. dla dzieci o godz. 

11.00. (rezerwuje dla nich ławki). Włącza się do organizacji procesji Bożego Ciała oraz w 

oktawie. Dziękuję za poświęcony czas i zaangażowanie. 

 Akcja Katolicka ma spotkania formacyjne każdego 16 dnia miesiąca. 

 Oaza Rodzin odbywa regularne spotkania modlitewne, przychodzi na 

pierwszopiątkowe Msze św. Zorganizowała spotkanie i zabawę w domu katechetycznym dla 

Oazy Rodzin z dekanatu. 

 Mamy prężną i kompetentną Radę Duszpasterską. Dziękuję Radnym za wsparcie, 

radę, inicjatywy i za wszelką pomoc. 

 Dziękuję także parafianom za liczny udział w spotkaniu z Ojcem Świętym w 

Bydgoszczy. Szczególne słowa podziękowania kieruję do porządkowych. 

 Mamy ludzi, którzy potrafią dawać siebie innym. Jest wiele dobra wśród nas. Rodzi 

się ono w kochających sercach. Tym wszystkim, czyniącym dobro w rodzinie, parafii, 

organizacjach, stowarzyszeniach i ruchach katolickich składam staropolskie „Bóg zapłać”. 

 Szczególne słowa podziękowania składam pod adresem Księży Współpracowników. 

Mają Oni dwa etaty. Jeden w szkole, drugi w parafii. Mimo to, są pełni inicjatywy i nowych 

pomysłów. Bóg zapłać. 

Ks. Proboszcz 


