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Rok 2001 

Skończył się Rok Jubileuszowy – „Przenieśmy dziedzictwo wiary w Trzecie Tysiąclecie” –  

to apel naszych duszpasterzy. 

W kościele jest już ciepło. Od wigilii Bożego Narodzenia rozpoczęło się ogrzewanie kościoła. 

Teraz czeka parafie założenie posadzki. Za złocenie ołtarza – w grudniu 2000 roku została 

zapłacona ostatnia rata. Ks. Proboszcz Buliński – w swoim dorocznym sprawozdaniu - 

wyraził serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do dzieła odnowienia 

ołtarza głównego (będzie trwałą pamiątką Roku Jubileuszowego) i wszystkich prac, 

zmierzających do uświetnienia naszej parafialnej świątyni, m.in. założenie instalacji 

grzewczej kościoła, urządzenie kotłowni i zainstalowanie piec marki „Vismann”, położenie 

na cmentarzu 100 m
2 

„polbruku”, remont dachu na domu katechetycznym, położenie 

instalacji elektrycznej w kościele (przed zalaniem posadzki), założenie krat (dwukrotne 

włamanie do pomieszczeń AK), założenie nowego nagłośnienia. 

 

Z innych spraw parafii: 

w 2000 roku było 

39 ślubów, 

68 pogrzebów, 

82 chrzty. 

W czasie kolędy zostało odwiedzonych 2.702 rodziny; 770 rodzin kolędy nie przyjęło. 

 

Działa scholka, do której należy 51 dziewcząt; opiekę nad nimi sprawuje ks. Jarek. Scholka 

koncertuje, m.in. w Gnieźnie, parafii na Piaskach i Łochowie. Jest też 63 ministrantów, 

którymi opiekuje się ks. Waldek. Jest też prężnie działające koło młodzieży KSM oraz grupa 

lektorów i lektorek oraz zespół muzyczny, jest Oaza Rodzin i Koło Przyjaciół Radia Maryja, 

Rada Duszpasterska, prężna i kompetentna. 

Wiele dobrego dzieje się za przyczyną Akcji Katolickiej. Prowadzą bibliotekę parafialną w 

niedzielę; zbierają w środy odzież i zajmują się jej rozprowadzaniem; odwiedzają chorych z 

okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy; organizują pielgrzymki i rajdy. Akcja 

Katolicka sponsorowała przez cały rok obiady dla 5 dzieci w SP nr 27, zorganizowała 

donoszenie obiadów dla chorych i starców, zorganizowała Gwiazdkę dla 100 dzieci z 

opłatkiem, św. Mikołajem, prezentami oraz zabawą. Sponsorowała w czasie ferii zimowych 

oraz w lipcu. 

15 dzieciom udział w zorganizowanych zajęciach. Pięcioro dzieci otrzymało dotację na 

zimowisko w Szklarskiej Porębie. 53 dzieci wyjechało do Teatru Polskiego na bajkę, a 40 – 

odbyła całodniową pielgrzymkę autokarową do Gniezna i Lednicy. Zakupiono też 

podręczniki za sprzedaż cegiełek „Caritas”. 
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Działalność AK była sfinansowana z takich źródeł: skarbonki św. Antoniego, sponsorów, 

sprzedaży świec, płyt, palm. W każdą niedzielę członkowie AK pomagają w utrzymaniu 

porządku na Mszy św. dla dzieci. Za wszystkie dokonania ks. Proboszcz – serdecznie Akcji 

Katolickiej podziękował. 

21 stycznia parafialny zespół teatralny „Iskierki” brał udział w Konkursie nt. „Jasełka 

2001”, zorganizowanym w Pałacu Młodzieży. Wzięło w nim udział 17 grup z całej 

Bydgoszczy. Nasze „Iskierki” zdobyły drugie miejsce w kategorii dzieci starszych oraz 

indywidualne wyróżnienie dla 6-letniego Michała Karwackiego za interpretację kolędy  

„Oj, maluśki, maluśki”. Gratulujemy! 

 

28 lutego Środą Popielcową i posypaniem głów popiołem rozpoczął się Wielki Post, a wraz z 

nim nabożeństwa Wielkopostne: Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa. 

Święta Wielkanocne rozpoczęła, jak zwykle we wszystkich kościołach, Rezurekcja. 

Kończyła okres przygotowań do Święta Zmartwychwstania i całego Wielkiego Tygodnia. 

Nadal są wszystkie dotychczasowe nabożeństwa: w środę – Nowenna do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy; modlitwy Żywego Różańca kobiet i mężczyzn. 

 

Trwają prace przy konserwacji ołtarzy bocznych w prezbiterium. 

W kwietniu – pielgrzymka do sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej i przy okazji – 

zawiezienie darów na Litwę od naszej parafii i spotkanie z 95-letnim kapłanem ks. prałatem 

Józefem Obremskim. 

 

9 maja – wizytacja ks. biskupa Stanisława Gądeckiego: spotkanie z chorymi, dziećmi 

przedszkolnymi i niemowlętami; modlitwa na cmentarzu za zmarłych, spotkanie z członkami 

Akcji Katolickiej; sprawozdania z wszystkich stowarzyszeń katolickich, działających w 

naszej parafii; potem główna Msza św. i pożegnanie ks. Biskupa (18:30). 



Kronika parafii rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie 

Kronika parafialna rok 2001 3 

13 maja – nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej, na pamiątkę objawień fatimskich. 

Czerwiec – jak zwykle - nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Sponsor spoza parafii – sfinansował odnowienie i pozłocenie obrazu Matki Boskiej 

Nieustającej Pomocy. 

22 czerwca – na zakończenie roku szkolnego 2000/2001 przedstawiciele parafialnego 

Oddziału Akcji Katolickiej złożyli na ręce dyrektor SP nr 27 podziękowania za cały rok 

współpracy. Dzieci z tej szkoły pomagały i dostarczały, przygotowywane w szkole posiłki dla 

osób chorych i niepełnosprawnych. 

Parafia pożegnała w czerwcu, po siedmiu latach pobytu w naszej parafii, ks. Jarka 

Kulpińskiego, który odchodził na swoją parafię do Orchowa jako proboszcz, serdecznie 

dziękując ks. Jarkowi za serce i pracę, we wszystkich sprawach życia parafialnego. Na 

miejsce ks. Jarka – do parafii przybył jako nowy wikariusz ks. Sławomir Bednarek. 

W niedzielę, 22 lipca – odpust bracki św. Anny. Po procesji – poświęcenie samochodów i 

motocykli. 

15 sierpnia – Uroczystość Wniebowzięcia NMP. 

39 dzieci – w czasie wakacji było na koloniach w Ostrowcu i Samostrzelu. 60% kosztów 

pokryła Akcja Katolicka wspólnie z „Caritas”. W czasie trwania pobytu – członkowie AK 

odwiedzili dzieci, przywożąc im słodycze i drobne upominki. 

Wrzesień – początek roku szkolnego i katechetycznego, rozpoczęła wspólna Msza św. 

8 września – święto Matki Bożej Siewnej. 

Od 9 września – wznowiono wypożyczanie w każdą niedzielę książek w bibliotece 

parafialnej. 

Nadal – Nabożeństwa Fatimskie, każdego 13-go dnia miesiąca. Każdego 16-go dnia miesiąca 

– Msza św. i Apel Jasnogórski w intencji Ojczyzny i Ojca Świętego. 

Postępują prace przy ołtarzach bocznych. Do wyzłocenia elementów ołtarza – zamówione 

zostało 2 tys. płatków złota. 

Na cmentarzu – została wykonana pomieszczenie – chłodziarka na przechowywanie zwłok 

(dobudowano schody, wstawiono drzwi i zrobiono dach). Doprowadzona została też 

instalacja elektryczna i zamontowany klimatyzator. 

Zostały przejrzane i naprawione dachy na kościele i plebani. Nadal są zbierane ofiary na 

zapłacenie kolejnych rat na posadzkę w prezbiterium. 

Październik – miesiąc różańcowy – Nabożeństwo Różańcowe dla dzieci i dorosłych. 

„Różaniec – to bukiet róż ofiarowany Królowej świata!” – powiedział ks. Proboszcz. 

W miesiącu październiku – spotkania z rodzicami dzieci klas II (komunijnych). 
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1 Listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych – jak co roku, Msza św. na cmentarzu i 

procesja żałobna. Także w oktawie – codzienne procesje za dusze zmarłych. 

11 Listopada – 83 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę – Msza św. w intencji 

ojczyzny. 

Sakrament Bierzmowania – przygotowanie młodzieży, połączone z Mszą św., spowiedzią i 

Komunią św., a także katechezą. 

6 grudnia – odpust parafialny św. Mikołaja. Sumę odpustową odprawił ks. biskup Bogdan 

Wojtuś. Kazanie wygłosił ks. prałat Stanisław Kotowski z parafii Matki Boskiej 

Częstochowskiej. We Mszy św. uczestniczyli zaproszeni księża z dekanatu Fordońskiego oraz 

księża, przybyli z Archidiecezji Kurii Gnieźnieńskiej. 

W grudniu – Akcja Katolicka ogłosiła dobrowolna zbiórkę darów (książek, zabawek i 

słodyczy) dla dzieci z uboższych rodzin z racji organizacji spotkania bożonarodzeniowego. 

Akcja Katolicka ogłasza też o oddawanie dobrych, niepotrzebnych leków – będzie otwarty 

punkt farmaceutyczny dla tych, którzy leki potrzebują, a nie stać ich na kupno. 

Święta Bożego Narodzenia – o północy – Pasterka i życzenia dla parafian od wszystkich 

duszpasterzy. 

W miesiącu grudniu – zostały wykonane klęczniki ślubne dla młodych par, dostosowane 

wystroje do charakteru odnawianego ołtarza. Zakupione też zostały nowe, dostosowane 

kolorystycznie, chodniki do prezbiterium. Zakupiono rzutnik i przeźrocza, by poprawić 

śpiewy na Mszach św. 

Trwają prace konserwatorskie przy ołtarzach bocznych. 

Koniec roku i podsumowanie dokonań ks. Proboszcza na rzecz parafii i kościoła: 

 sprawozdanie finansowe, które corocznie składane jest przez ks. proboszcza 

Bulińskiego – to przede wszystkim opłacenie założonego ogrzewania (120.000 zł). Na 

ten cel złożyło się: w roku 2000 – 717 rodzin (66.285 zł); w roku 2001 – 298 rodzin 

(25.256 zł). Ochrona Środowiska przyznała parafii na ekologiczne ogrzewanie 29 tys. 

zł, 

 przeprowadzony został kapitalny remont pomieszczeni do pieców, ogrzewających 

kościół (nowa instalacja, położenie płytek, remont schodów i wymiana okna), 

 założenie nowego nagłośnienia kościoła firmy Uno Italia, 

 wyłożone zostało marmurem prezbiterium (27 tys. zł, w tym ze środków poza 

parafialnych), 

 15 tys. zł został odnowiony i pozłocony obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 

oraz Matki Boskiej Częstochowskiej – anonimowi sponsorzy, 

 wykonanie na cmentarzu chłodziarki na przechowywanie zwłok, 

 zakupiono kolejne 2 tys. płatków 23-karatowego złota na złocenie bocznych ołtarzy, 

 zaawansowane prace przy ołtarzach bocznych (polichromia przy ołtarzu św. Józefa i 

Serca Pana Jezusa), 

 wykonanie konsoli przy ołtarza na taborety dla ministrantów została położona nowa , 

bordowa tapicerka (12 sztuk) zakupione zostały, 

 dostosowane kolorystycznie do całości – chodniki do prezbiterium i chodnik w nawie 

głównej (wykorzystywany przy ważniejszych uroczystościach), 
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 odnowiony został zabytkowy krzyż, stojący przy głównym ołtarzu, 

 oddano do konserwacji chrzcielnice i ołtarz Miłosierdzia Bożego, 

 przejrzany został dach na kościele i uzupełnione ubytki, 

 przeprowadzono remont dachu na domu katechetycznym, 

 zakupiono nowe, funkcjonalne meble do biura parafialnego. 
 

 

 

 

Sprawozdanie duszpasterskie za 2001 r. 

 

1. Od wigilii Bożego Narodzenia 2000 r. rozpoczęliśmy ogrzewanie kościoła. Na początku 

stycznia 2001 r. zapłaciliśmy pierwszą ratę (50.000 zł) za założenie instalacji grzewczej w 

kościele. Drugą ratę w wysokości 70.000 zł zapłaciliśmy w kwietniu 2001 r. 

Na to złożyły się ofiary zbierane:  

- w 2000 r. (złożyło je 717 rodzin w wysokości 66.285 zł) 

- ofiary zbierane do kwietnia 2001 r. (złożyło je 298 rodzin na sumę 25.256 zł) 

- 29.000 zł z Ochrony Środowiska (ks. Proboszcz złożył, jeszcze w 2000 roku, wniosek do 

Ochrony Środowiska o dofinansowanie założenia ekologicznego ogrzewania kościoła. 

Przyznano nam 29.000 zł). W ubiegłym roku zostało w całości zapłacone założenie 

ogrzewania, które wyniosło 120.000. Do tego doszedł koszt projektu ogrzewania oraz 

koszt podłączenia gazu. 

2. Przeprowadzony został kapitalny remont pomieszczenia, w którym znajduje się piec do 

ogrzewania kościoła oraz remont następnych pomieszczeń piwnicy. Została założona na 

korytarzu oraz w pomieszczeniach piwnicy nowa instalacja elektryczna i wytynkowano 

ściany, położono płytki, przeprowadzono remont schodów, wymieniono jedno okno. 

3. Założyliśmy nowe nagłośnienie kościoła firmy Uno Italia. 3.000 zł zostało zapłacone w 

2000 roku. Do końca kwietnia ubiegłego roku zapłaciliśmy pozostałą sumę  

12.000 zł. 

4. Ks. Proboszcz, mając świadomość, że jest zapłacona instalacja grzewcza kościoła, 

postanowił położyć marmur w prezbiterium oraz pokryć betonową posadzkę  

„Unigruntem”. Taką decyzję podjął przede wszystkim dlatego, aby przyjęcie do I-szej 

Komunii św. i wizytacja Ks. Biskupa odbyły się w godnych warunkach. Koszt wyłożenia 

marmurem prezbiterium wynosi 27.000 zł. Wykonawca zgodził się na otrzymanie zapłaty 

w późniejszym terminie (do końca listopada). W listopadzie ubiegłego roku Ks. Proboszcz 

poszukał pomocy poza parafią i zapłacił brakującą sumę (15.500 zł) ze źródeł 

pozaparafialnych. 

5. Został odnowiony i pozłocony obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy oraz obraz 

Matki Bożej Częstochowskiej. Jest to dar anonimowych sponsorów. 

6. Wykonaliśmy na cmentarzu pomieszczenie – chłodziarkę na przechowywanie zwłok. 

Dotychczasowe pomieszczenie zostało wyremontowane, rozbudowane i ocieplone. 

Zostały dobudowane schody, wstawiono dwoje nowych drzwi i zrobiono dach. Przy 

okazji zostało dobudowane pomieszczenie na narzędzia. Doprowadziliśmy instalację 

elektryczną i zamontowaliśmy klimatyzator. Firma, która wykonała chłodziarkę, wyraziła 

zgodę na zapłatę należności w ratach do połowy 2002 roku. 

Była to inwestycja bardzo potrzebna gdyż: 

- poprzednie pomieszczenie straszyło swym wyglądem. Teraz na miejsce rozsypującej się 

piwnicy postawiliśmy estetyczny obiekt, 

- chłodziarka była potrzebna naszej parafii. Na pewno jest ona ułatwieniem dla parafian, 

bowiem nie trzeba naszych zmarłych wozić poza teren naszej wspólnoty. 

7. Zakupiliśmy kolejne 2.000 płatków 23 karatowego złota. 
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8. Ukończone zostały prace konserwatorskie przy ołtarzu Matki Boskiej Nieustającej 

Pomocy i przy ołtarzu św. Józefa oraz położono polichromię na figurę Serca Pana Jezusa. 

Mamy więc odnowione kolejne dwa ołtarze. 

9. Konserwator Miejski zatwierdził, po kilku przymiarkach, kształt konsoli, dzięki czemu 

można było przystąpić do ich wykonania. Konsole zostały wykonane i zawieszone. 

Złocone i srebrzone będą w tym roku. 

10. Zostały wykonane, dostosowane stylowo do wystroju prezbiterium, klęczniki dla młodych 

par, a także dla dzieci przystępujących do I-szej Komunii św. Zostały także wykonane 

cztery krzesła obite białą skórą z przeznaczeniem dla młodych par i świadków ślubu. 

Stanowią one komplet z wykonanymi już klęcznikami. 

11. Została położona politura z żywicy naturalnej na fotel i 12 sedilii (taborety) oraz założona 

nowa, bordowa tapicerka. Zakupiliśmy nowe, dostosowane kolorystycznie do całości, 

chodniki do prezbiterium oraz chodnik w nawie głównej. Chodnik ten będzie służył w 

czasie większych uroczystości. 

12. Został odnowiony zabytkowy krzyż. Postawiony jest przy głównym ołtarzu. 

13. Zakupiliśmy rzutnik, ekran i pieśni na przeźroczach. Mamy nadzieję, że pomoże to w 

rozśpiewaniu parafii. 

14. Nabyliśmy nowe ozdoby na choinkę (bombki, łańcuchy i oświetlenie). 

15. Został zrobiony kapitalny remont naszego ksero. 

16. Przewieziono do konserwacji chrzcielnicę oraz ołtarz Miłosierdzia Bożego. 

17. Przejrzano dach na kościele i na plebanii. Ubytki w dachówkach naprawiono. 

Przeprowadziliśmy także kolejny remont dachu na domu katechetycznym, gdzie były 

przecieki. 

18. Wykorzystaliśmy możliwość podgrzewania wody przez istniejący piec gazowy i 

zakupiliśmy oraz zamontowaliśmy bojler. Została także doprowadzona ciepła woda do 

Ks. Wikariuszy i na dół plebanii. Dzięki temu mogliśmy zdemontować 

nieekonomiczne podgrzewacze wody. 

19. Zakupiliśmy nowe, bardziej funkcjonalne meble do biura parafialnego. 

Ks. Proboszcz 

  

Sprawozdanie po wizytacji 

 

W dniu 8 maja 2001 r. o godz. 8:30 przybyłem do parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy 

- Fordonie, gdzie w obecności miejscowego Proboszcza - ks. kan. Romana Bulińskiego 

oraz Dziekana Dekanatu Bydgoszcz V - ks. prał. Zygmunta Trybowskiego dokonałem 

wizytacji kanonicznej zgodnie z postanowieniem kanonu 396 § l Kodeksu Prawa 

Kanonicznego. Wizytacja obejmowała: Mszę św. dla osób chorych i starszych w 

godzinach porannych, odwiedziny Zakładu Karnego, spotkanie z dziećmi, młodzieżą i 

gronem pedagogicznym w Szkole Podstawowej nr 27, wizytę u Sióstr Miłosierdzia św. 

Wincentego a’Paulo, odwiedziny Schroniska dla Bezdomnych, nabożeństwo z 

błogosławieństwem małych dzieci, spotkanie z Radami – Ekonomiczną, Duszpasterską i 

przedstawicielami wspólnot działających w parafii, oraz Mszę św. wieczorną dla całej 

parafii. 

 

 

Spostrzeżenia wizytacyjne 

 

A. Duchowieństwo – Proboszczem parafii od 1989 roku jest ks. kan. Roman Buliński, 

wyśw. w 1967 r. Proboszcz nie katechizuje. Ostatnie rekolekcje odbył w 2000 r. w 

Laskowicach. 

W parafii pracował w czasie wizytacji Ks. Jarosław Kulpiński - wyświęcony w 1986 r. 
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ustanowiony w 1994 r. Zajmował się pracą z dziećmi. Prowadził scholkę, grupę lektorów i 

krąg Oazy Rodzin, jest odpowiedzialny za stronę dziecięcą w gazetce parafialnej i sekcję 

charytatywną AK. Katechizował w wymiarze 18 godzin tygodniowo. Wywiązał się z 

obowiązujących egzaminów, ostatnie rekolekcje: czerwiec 2000 r. 

Ks. Waldemar Krawczak - wyświęcony w 1990 r. ustanowiony w 1999 r. Prowadzi 

ministrantów, Koło Przyjaciół Radia Maryja i sekcję młodzieżową AK. Katechizuje w 

wymiarze 18 godzin tygodniowo. Wywiązał się z obowiązujących egzaminów, ostatnie 

rekolekcje w 2000 r. Księża mieszkają w bardzo dobrych warunkach na plebanii i tam też się 

stołują. 

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo - na terenie parafii znajduje się 

Dom Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo. Zamieszkują w nim obecnie 

3 siostry. 

B. Kościół - Kościół neobarokowy, z połowy lat 20-tych XX w. jest odrestaurowany i 

znajduje się w dobrym stanie. W ostatnich latach odnowiono wszystkie elewacje, uprzednio 

osuszając zawilgocone ściany metodą iniekcji krystalicznej. W prezbiterium położono nową 

posadzkę i postawiono nowy ołtarz i ambonkę (drewno pokryte stiukiem). Tabernakulum 

pancerne, ogniotrwałe, według przepisów KPK. Aktualnie trwają prace konserwatorskie przy 

ołtarzu głównym i jest przywracana jego pierwotna kolorystyka. Podobnie rozpoczęto prace 

przy dwóch bocznych ołtarzach. 

Kościół jest ogrzewany, posiada dobrą, sprawną instalację elektryczną i nagłaśniającą. 

Budynek kościoła posiada także gromochrony. Zakrystia jest wystarczająco duża i posiada 

funkcjonalne meble. Szaty liturgiczne w dobrym stanie. Argenteria i naczynia liturgiczne są 

należycie zabezpieczone i przechowywane w zakrystii, w sejfie pancernym. 

Otoczenie kościoła - zostało uporządkowane, jest estetyczne i zadbane. Teren kościoła 

i plebanii otoczony płotem. 

Plebania - zabytkowa z początków XX w. Wnętrze zostało odnowione i 

zmodernizowane. 

C. Duszpasterstwo - prowadzone prawidłowo z dużym zaangażowaniem. W niedzielę i 

święta odprawia się 6 Mszy Św., w dni powszednie - 2. Adoracja Najświętszego sakramentu 

odbywa się tradycyjnie w I-sze Piątki i Soboty miesiąca oraz w pierwszą niedzielę miesiąca 

po Mszy św. o godz. 8:00. Służba liturgiczna liczy 55 ministrantów i 12 lektorów oraz 50 

osobowa schola. W parafii działa także młodzieżowy zespół muzyczny (ok. 5 osób), nie ma 

natomiast chóru parafialnego. 

Chrzty - udzielane są w parafii w I-szą sobotę miesiąca w łączności z Mszą św. o 

godz. 18.30 i III-cią niedzielę miesiąca o godz. 12.15. Ks. Proboszcz zwraca uwagę na 

problem doboru właściwych rodziców chrzestnych. 

Bierzmowanie - dotychczas udzielane było młodzieży w klasie VIII. Przygotowanie 

odbywało się przez cały rok w ramach katechizacji + spotkania liturgiczne w kościele przed 

przyjęciem sakramentu. Prowadzone są także spotkania dla rodziców. 

Spowiedź - okazja przystąpienia do tego sakramentu 20 min. przed każdą Mszą Św. 

W soboty i dni przedświąteczne jest większa ilość księży w konfesjonale. Przed Dniami 

Eucharystycznymi wszyscy księża spowiadają już od środy do piątku włącznie: dzieci od 

15:45, dorośli od 18:00. Dodatkowe godziny dyżurów w czasie Adwentu i Wielkiego Postu.  

Namaszczenie Chorych - księża odwiedzają chorych regularnie w I-sze soboty 

miesiąca, z czego korzysta aktualnie 60 osób. Poza tym są do dyspozycji na każde nagłe 

wezwanie. Zbiorowe udzielanie tego sakramentu przy okazji: misji, rekolekcji lub dnia 

chorych. 

Sakrament małżeństwa - przygotowanie do sakramentu odbywa się w ramach 

cyklicznie prowadzonych dekanalnych kursów przedmałżeńskich, do tego dochodzą 3 

spotkania z nupturientami przewidziane KPK. 

Pogrzeby - Msze św. odprawiane są w kościele, odprowadzenie ciała do grobu 
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odbywa się z kaplicy cmentarnej. Podczas Mszy Św. jest głoszona homilia i jest okazja do 

spowiedzi. Nie zdarzyły się przypadki odmowy pogrzebu. 

Misje parafialne i rekolekcje - Misje Ewangelizacyjne w 2000 r. prowadzili księża 

salezjanie, frekwencja była dobra. Ostatnie rekolekcje odbyły się w Wielkim Poście 2001 r., 

prowadził je ks. Piotr Ramusiewicz, pallotyn. Frekwencja podczas tych rekolekcji była 

również zadowalająca. Niektóre osoby z grup apostolskich i stowarzyszeń uczestniczą w 

rekolekcjach zamkniętych i dniach skupienia. 

 

Kolęda - coroczną kolędą objęta jest cała parafia. Nie przyjmuje księdza ok. 700 

rodzin. Ci, którzy przyjmują odnoszą się zazwyczaj życzliwie, aczkolwiek niektórzy niewiele 

wiedzą na temat życia parafii. 

 

Pielgrzymki - uczestniczy w nich przede wszystkim młodzież parafialna, włączająca 

się do Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Odbywają się także pielgrzymki autokarowe do 

Częstochowy, Lichenia, Gniezna, Wilna i innych sanktuariów. 

Grupy duszpasterskie - w parafii istnieją liczne i aktywne grupy apostolskie, 

organizacje i stowarzyszenia. Najbardziej aktywną grupą jest Akcja Katolicka. Wszystkie one 

włączają się w aktywny sposób w życie parafialne. 

D. Katechizacja - Na terenie parafii znajdują się następujące placówki oświatowe: Szkoła 

Podstawowa nr 27 i nr 4, Gimnazjum nr 1, Zespół Szkół Odzieżowych. We wszystkich 

placówkach są 2 godziny katechezy tygodniowo. 

Atmosfera w szkołach jest poprawna. Katecheci ze swoich obowiązków wywiązują się 

sumiennie zdaniem dyrekcji szkół jak i Ks. Proboszcza. 

E. Kancelaria Parafialna - Biuro znajduje się w budynku parafialnym, w wydzielonym 

pomieszczeniu. Jest czynne codziennie. W poniedziałek i wtorek od godz. 8:30 do 9:30 

dyżurują wikariusze, a w środę, czwartek i piątek dyżur pełni Ks. Proboszcz w godz. od 16:30 

do 17:30. 

F. Majątek kościelny - przy wynagradzaniu posług kapłańskich przestrzegana jest zasada 

dobrowolności ofiar. Parafia wywiązuje się ze świadczeń materialnych na rzecz 

Archidiecezji. Ubezpieczenia obiektów i personalne są aktualne, dokonywane za 

pośrednictwem Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. 

G. Cmentarz grzebalny - parafia posiada cmentarz, na którym znajduje się kaplica. 

Niedawno została ona odnowiona (tynki, blacharka, wnętrze), jest więc w dobrym stanie. 

Teren całości cmentarza jest właściwie zadbany. Krzyż i brama główna są w dobrym stanie. 

Groby kapłanów są starannie utrzymane. Na cmentarzu jest woda i odpowiednie pojemniki na 

śmieci. 

 

Wskazania i zalecenia 

Powizytacyjne 

 

Duszpasterskie: 
Dalsza troska o wzrost dojrzałości w wierze całej wspólnoty i budowanie więzów 

wspólnoty parafialnej. 

Tworzenie w miarę potrzeb nowych grup apostolskich, szczególnie Stowarzyszenia 

Wspierania Powołań Kapłańskich. 

 

Podjąć próbę utworzenia chóru parafialnego. 

Wykorzystać dokumenty III Powojennego Synodu Archidiecezji Gnieźnieńskiej w pracy 

Rady Duszpasterskiej dla ożywienia duszpasterstwa parafialnego. 
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Budowlane: 
Kontynuować, zgodnie z zamierzeniem prace przy konserwacji i restauracji wnętrza kościoła 

(ołtarze, posadzka w nawie, malowanie). 

Przydałoby się wykonać nową chrzcielnicę zharmonizowaną z istniejącym już ołtarzem i 

ambonką i właściwie ją wyeksponować. 

  

Ks. bp Stanisław Gądecki 


