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Rok 2002 

Nowy Rok - rozpoczęła Uroczystość Matki Bożej Rodzicielki. Składając życzenia 

noworoczne swoim parafianom, ks. proboszcz Buliński powiedział za św. Augustynem: 

„Zawierz swoja przyszłość Bożemu Miłosierdziu; swoją teraźniejszość Jego Miłości; 

i swoją przyszłość, Jego Opatrzności”. 

  

5 stycznia członkowie Akcji Katolickiej zorganizowali spotkanie gwiazdkowo-noworoczne 

dla dzieci z parafii w klubie „Za Miedzą” Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Uczestniczyło 150 dzieci od klasy ”zerowej” do czwartej. Była przewodnicząca sekcji 

dziecięcej AK, ks. Proboszcz złożył życzenia dzieciom i rodzicom; na scenie klubu wystąpił 

parafialny zespół „Iskierki”, który przedstawił „Jasełka” oraz scholka parafialna z koncertem 

kolęd. Św. Mikołaj wręczył paczki, wypełnione słodyczami, zabawkami i książkami 

wszystkim dzieciom. Był też słodki poczęstunek, zabawy i wspólne śpiewanie kolęd. 

Spotkanie upłynęło w serdecznej i miłej atmosferze. 

AKCJA Katolicka wydała także swój kalendarz na rok 2002. 

8 stycznia – ks. proboszcz R. Buliński obchodził swoje 60 Urodziny. Z tej okazji wielu 

parafian złożyło mu serdeczne życzenia; a cała parafia złożyła Jubilatowi życzenia za 

pośrednictwem „Głosu Świętego Mikołaja”. 

  

W numerze 2, lutowym (2002) numerze (42) „Głosu Świętego Mikołaja” – znalazło się też 

sprawozdanie z wizytacji ks. biskupa Stanisława Gądeckiego, który w bardzo pochlebny 

sposób wyrażał się o wszystkich dokonaniach parafii. Jest tam też sprawozdanie z prężnie 

działającej Akcji Katolickiej. Wszystkich zainteresowanych szczegółami – odsyłamy do w/w 

numeru. Na początku lutego, w wyżej wymienionym „Głosie Świętego Mikołaja” znalazło się 

podsumowanie wszystkich materialnych dokonań parafii za rok 2001, sygnalizowanych 

wyżej, w zapiskach minionego roku. Poza tym, ks. Proboszcz złożył też sprawozdanie 

duszpasterskie za rok 2001, z którego warto przytoczyć kilka danych: 

ochrzczonych było 80 dzieci, 

ślubów udzielono 36, 

pogrzebów było 70, 

w czasie kolędy odwiedzonych zostało 2700 rodzin (nie przyjęło kolędy 770 rodzin – liczba 

taka sama, jak w roku poprzednim), 

jest 75 ministrantów, 

37 osób liczy parafialna scholka, 

25 członków liczy KSM, które ma spotkania w każdy piątek; opiekuje się nimi ks. Sławek 

jest 8 lektorów, 

2 kręgi Oazy Rodzin, 

Żywy Różaniec kobiet i mężczyzn, 

Funkcjonuje Rada Duszpasterska i Ekonomiczna, 

zespół redakcyjny Głosu Świętego Mikołaja. 
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Zamieszczone zostało też obszerne sprawozdanie z działalności prężnie działającej Akcji 

Katolickiej, która zrzesza już w swoich szeregach sporo ludzi dobrej woli i sponsorów 

niejednej akcji charytatywnej. Praca AK skupia się w kilku sekcjach, które wyznaczają sobie 

poszczególne obszary działalności. 

Wszystkie przedsięwzięcia (spotkania świąteczne dla dzieci, wyjazdy na kolonie i obozy, 

wycieczki, a także odwiedziny w domach chorych – są finansowane z pieniędzy, zebranych w 

czasie sprzedaży przykościelnej, z puszki św. Antoniego, „Caritasu” i ks. Proboszcza. Oprócz 

tego – AK prowadzi wydawanie i zbiórkę odzieży, bibliotekę parafialną, a sekcja liturgiczna 

pomaga w utrzymaniu ładu i porządku na niedzielnych Mszach św. dla dzieci, ubiera ołtarze 

w czasie procesji Bożego Ciała i pomaga w organizacji uroczystości parafialnych. Dla siebie, 

by było łatwiej wspólnie działać – organizuje wspólne wyjazdy i wycieczki, w które zawsze 

wkalkulowane są wspólne spotkania w celu omówienia współpracy poszczególnych sekcji. 

Prezesem parafialnego oddziału AK jest od października 2001 p. Teodor Pleban. AK zbiera 

się raz w miesiącu, w dniu poświęconym papieżowi – każdego 16-tego dnia miesiąca. 11 

lutego Szkoła Podstawowa nr 4, mieszcząca się w obrębie parafii św. Mikołaja – otrzymała 

nowe pomieszczenia, oddane po kapitalnym remoncie oraz dobudowanej części szkoły. W 

związku z tym – dyrektor szkoły mgr Piotr Wandel – na ręce ks. kanonika R. Bulińskiego, 

proboszcza parafii złożył serdeczne podziękowania za użytkowanie pomieszczeń Domu 

Katechetycznego przez 10 lat. 

W tych pomieszczeniach, bez dodatkowych opłat, zajęcia swoje odbywały dzieci 

przedszkolne; odbywały się też lekcje religii i innych przedmiotów. 

  

Szkoła zagospodarowała też jedną salę na małą salkę gimnastyczną. Za to wszystko, za 

bezpłatne korzystanie z budynku – w imieniu społeczności szkolnej – p. dyrektor serdecznie 

podziękował na łamach „Głosu Świętego Mikołaja”. 

  

13 lutego- Środą Popielcową – rozpoczęty został okres Wielkiego Postu i związane z tym 

nabożeństwa: Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa. W Wielkim Tygodniu – jak zawsze w 

Triduum Paschalnym, uczestniczyło wielu parafian. W Wigilię Paschalną, w Wielką Sobotę – 

kościół nie mógł już pomieścić wiernych. 

Chrystus zmartwychwstał! Tymi słowami ks. proboszcz Buliński powitał w święta 

Wielkanocne swoich parafian, składając im najlepsze, świąteczne życzenia. Do życzeń 

dołączyli się też pozostali księża parafii św. Mikołaja: ks.ks. Waldek i Sławek. Także 

życzenia swoim wszystkim sympatykom złożyli, za pośrednictwem parafialnej gazetki – 

członkowie Akcji Katolickiej. 

Czwarty (44) numer „Głosu Świętego Mikołaja” poświęcony był świętom wielkanocnym i 

fordońskim kapłanom. Zainteresowanych – odsyłamy więc do parafialnej gazetki. Tym 

bardziej, że jest tam sporo wiadomości na temat jednego z naszych księży parafialnych – ks. 

prof. Franciszka Drączkowskiego, obecnie wykładowcy na Wyższym Seminarium 

Duchownym w Toruniu. 

Ze spraw materialnych – do maja 20 filarów w nawie głównej i 4 za konfesjonałami zostało 

oczyszczonych, wygipsowanych i wyszlifowanych; wymalowano też boczne ściany kościoła 
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od prezbiterium do zakrystii; przed I Komunia św. naszych dzieci został położony granit w 

przedniej części kościoła; naprawiono też uszkodzony przez wichurę dach nad prezbiterium. 

Zostały też pozłocone i posrebrzone 4 konsole, podtrzymujące boczne ołtarze – tym samym 

zakończono remont i odnawianie prezbiterium. Jako dar ołtarza przybyło 9 nowych ornatów: 

zielone, białe i złote. 

Miesiąc maj, jak zwykle poświęcony był Matce Bożej. Ku Jej czci odprawiane są 

nabożeństwa majowe, zarówno w kościele, jak i przy figurach przydrożnych. 

18 i 19 maja – wielu spośród naszych, młodych parafian uczestniczyło w dorocznym 

spotkaniu młodzieży całej Polski w Lednicy – 2002. 

W maju miał miejsce wspólny wyjazd Oazy Rodzin, KSM i Akcji Katolickiej do klasztoru 

Sióstr Paterek od Opatrzności Bożej w Jabłonowie Pomorskim pod przewodnictwem ks. 

Sławka. Z tego zgromadzenia pochodzi błogosławiona (beatyfikacji dokonał papież Jan Paweł 

II, 6 czerwca 1997 r.) siostra Maria Karłowska, której doczesne szczątki spoczywają w 

relikwiarzu pod ołtarzem głównym kaplicy Domu Generalnego Sióstr. 

1 czerwca członkowie Parafialnego oddziału Akcji Katolickiej wzięli udział w uroczystej, 

jubileuszowej Mszy św. w gnieźnieńskiej katedrze. Pięć lat temu – w naszej parafii została 

erygowana Akcja Katolicka. Jej prezesem, jak pamiętamy, został p. Grzegorz Kołodziej, 

który teraz wszedł do nowego Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Przez te 

pięć lat – Akcja Katolicka wpisała się w historię parafii swoją działalnością poprzez 

organizację różnych akcji charytatywnych, pomocy w wielu sprawach. Jest organizacja ludzi 

dobrej woli, którzy przyczyniają się do prężności życia parafii. 

 

2 czerwca miała miejsce podniosła Uroczystość. Ks. arcybiskup Henryk Muszyński, 

metropolita gnieźnieński, przewodniczył Mszy św., wygłosił przemówienie a następnie 

poświęcił tablicę ku czci kobiet polskich, straconych, więzionych i prześladowanych w latach 

1944-1956. Przybyły na tę chwilę z całego kraju Kobiety Kombatantki, więzione w latach 

1944-56 w więzieniu w Fordonie. 
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Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonały panie: Alina Rusak i Maria Prorok wspólnie z 

prezydentem miasta Bydgoszczy p. Romanem Jasiakiewiczem. 

Autorem tablicy jest artysta rzeźbiarz Dariusz Kowalski, a fundatorem – Społeczny Komitet 

Budowy na Cmentarzu Bródnowskim Pomnika Więźniów Politycznych Straconych w latach 

1939-56. Tablicę umieszczono w kościele św. Mikołaja za zgodą Kurii Metropolitarnej w 

Gnieźnie. 

Fordon bowiem był miejscem, gdzie zwożono kobiety z całego kraju. Było to kobiety 

zasłużone, o znanych nazwiskach; kobiety z AK, biorące udział w Powstaniu Warszawskim. 

Tablica zawisła w kościele parafialnym św. Mikołaja. Więzione kobiety patrzyły przez kraty 

na kościół św. Mikołaja, słuchały bicia jego dzwonów i modliły się. Więzienie fordońskie 

swoją ponurą sławę zyskało szczególnie po II wojnie światowej. Było przeludnione, brak 

lekarstw, nędzne pożywienie (wydzielane jedzenie, porcje wody) panowały choroby, 

szczególnie gruźlica i tyfus. Powszechne było zastraszanie i nocne rewizje w celach. Przyszła 

wolność była drogo okupiona. Tablica, poświęcona bohaterskim kobietom, walczącym o 

wolność człowieka będzie więc służyła jako świadectwo minionych, strasznych czasów – 

jako przestroga dla przyszłych pokoleń Polaków. 

9 czerwca o godz. 12.30 miał miejsce koncert duetu kameralnego muzyki kościelnej 

„SŁOWO” z Kijowa w składzie: sopran – Swetlana Pilkiewicz i tenor – Mikolaj Cholodil. 

W czasie miesięcy wakacyjnych na wieży kościoła zamontowane zostały urządzenia 

dźwiękowe, dzięki którym są wybijane godziny na zegarze oraz melodie: o 7:00 i 19:00 – 

„Kiedy ranne wstają zorze” i „Wszystkie nasze dzienne sprawy”, a o 21:00 – „Apel 

Jasnogórski”. 

W czasie wakacji miała miejsce też zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z ubogich rodzin 

– w koszu wystawionym przy figurze św. Antoniego, aby dołożyć i swoja cegiełkę do 

pomocy Akcji Katolickiej we wspomaganiu innych. 

Na progu nowego roku szkolnego Duszpasterze życzyli wszystkim dzieciom, rodzicom, 

nauczycielom 

i katechetom radosnego przeżywania z Panem Jezusem wszystkich dni roku szkolnego. 

W prezbiterium zostały rozpoczęte prace konserwatorskie przy polichromii na suficie i 

filarach. 

Październik – jak zwykle – miesiąc różańcowych nabożeństw do Matki Bożej, zarówno dla 

dorosłych jak i dla dzieci. 

W miesiącu październiku – został wydany 50 numer „Głosu Świętego Mikołaja”. Z tej 

okazji ks. proboszcz Roman Buliński serdecznie podziękował Redakcji „Głosu”. Samo pismo 

otrzymało nową szatę – kolorową obwolutę. Ks. Buliński obchodził też 35 rocznicę swoich 

święceń kapłańskich. Z tej też okazji otrzymał wiele serdecznych życzeń i kwiatów. 
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W październikowym „Głosie Świętego Mikołaja” jest też sporo wiadomości na temat 

ostatnich administratorów i proboszczów parafii fordońskiej, a szczególnie o ks. Franciszku 

Aszyku, długoletnim proboszczu w powojennej historii parafii. 

  

Adwent – czas oczekiwania na narodzenie Pana. Czas oczekiwania w łączności z Maryją, 

która, dzięki swojemu FIAT – przyniosła nam Zbawiciela. Tradycyjnie – co dnia odprawiana 

była Msza św. Roratnia, by nam przypomnieć Jej posłannictwo. 

  

W listopadowym (51) numerze „Głosu Świętego Mikołaja” została zamieszczona obszerna 

informacja o jednym z najlepszych i aktywniejszych proboszczów parafii św. Mikołaja ks. 

Stanisławie GRUNCIE – obecnym Infułacie i Protonotariuszu diecezji pelplińskiej. Ks. Grunt 

był poprzednikiem obecnego Proboszcza – ks. Romana Bulińskiego. Zainteresowanych 

dziejami proboszczów parafii św. Mikołaja – odsyłamy więc do tych informacji. 

Na łamach „Głosu” – jeden z historyków naszej parafii – Henryk Wilk – (inicjały HW) 

umieszcza wiele ciekawych informacji, dotyczących roli Wisły w naszych dziejach. Także we 

wspomnianym wyżej, listopadowym numerze „Głosu” – jest ciekawa informacja o Wiśle i jej 

roli w historii powojennej parafii. 

25 grudnia zmarł ks. prałat Zygmunt Trybowski, proboszcz sąsiedniej parafii w nowej 

dzielnicy Fordon – pw. Matki Bożej Królowej Męczenników. Archidiecezja gnieźnieńska 
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zawdzięcza mu wybudowanie świątyni, będącej znakiem pamięci o wszystkich 

pomordowanych w bydgoskiej Dolinie Śmierci podczas okupacji hitlerowskiej.  

Ks. Trybowski został pochowany obok kościoła, który wybudował – 31 grudnia. 

„Drodzy Parafianie! Ludzie dobrej woli! 

Niech w sercu każdego z was, znajdzie się miejsce dla Jezusa i niech On 

ze szczodrobliwości Swego Serca Wam wszystkim błogosławi”. 

To życzenia ks. Proboszcza dla parafian z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

Koniec roku – to też okazja na podsumowanie działalności życia parafii. Sprawy materialne i 

historia remontów – były sygnalizowane na bieżąco. Ostatnio - rozpoczęło się kładzenie 

dalszych partii posadzki w lewej nawie kościoła, a także obkładanie granitem dwóch filarów i 

gzymsów. Zostały też odnowione, dzięki staraniom jednej z rodzin parafii, zabytkowe 

żyrandole (środkowy i mniejszy, wiszący bliżej wejścia). Zdemontowane i przewiezione do 

pracowni konserwatorskiej koło Płocka – zostały uzupełnione, a części uszkodzone – 

naprawione. Pozbyto się także starej instalacji i zastąpiono ją nową. 

Żyrandole zaopatrzono także w żarówki energooszczędne. 

A oto czego dokonano, staraniem ks. Proboszcza, w ciągu całego roku: 

 na stropie prezbiterium odnowiono i oświetlono 3 obrazy, 

 pomalowano sufit prezbiterium, 

 wykonana została polichromia na 4 filarach, 

 wyzłocono pilastry i bazy, 

 wszystkie filary (24) zostały oczyszczone z kilku warstw farb, wygipsowane i 

wyszlifowane, 

odnowiono (wyzłocono i położono stiuk) obrazy Matki Bożej Nieustającej Pomocy i 

Miłosierdzia Bożego, 

 pozłocono i posrebrzono 4 konsole, podtrzymujące boczne ołtarze, 

 wymalowano boczne ściany kościoła, 

 został wykonana, dostosowana do wystroju prezbiterium – chrzcielnica, 

 odnowiono figurę św. Antoniego, 

 został położony granit w przedniej części kościoła (27 rodzin złożyło na ten cel 

ofiary); zebrano 29.100 zł, 

 odnowione zostały żyrandole, 

zamontowano pamiątkowa tablicę ku czci kobiet więzionych, prześladowanych i 

straconych w latach 1939-1956, 

 został naprawiony dach nad prezbiterium, 

 jako dar ołtarza parafia otrzymała 9 ornatów, 

 został zakupiony chodnik na cały kościół; będzie służył na uroczystości, 

 zakupiono odkurzacz przemysłowy do kościoła, 

 zakupiono dwa piece gazowe do ogrzewania zakrystii i kaplicy, 

 na wieży kościoła zamontowano urządzenie dźwiękowe (wybijane są wszystkie 

godziny, a także melodie: o godz. 7:00, 19:00 i 21:00), 

 w plebani został zakupiony i zamontowany bojler, 

 zakupiono nowa kserokopiarkę, 

 zostały naprawione zadaszenia nad oknami plebanii, a także dach werandy, 



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

Kronika parafialna rok 2002 8 

 

Planowane remonty na rok 2003: 

 położyć granit w dalszej części kościoła, 

 wykonać polichromię na dalszych filarach, 

 wyzłocić pilastry i bazy, 

 odnowić kolejne obrazy na stropie, 

 wykonać boki ławek (zgodnie z planem konserwatora ) 

 odnowić Drogę Krzyżową. 

Działalność Akcji Katolickiej w roku 2002: 

liczy 31 członków i sympatyków (24 zwyczajnych i 7 wspierających), działalność oparta na 

zasadach wolontariatu i dobrowolności, pozyskiwanie środków: sponsorzy, darczyńcy, 

zbiórki Akcji przy kościele, „kosz św. Antoniego”, Caritas (sprzedaż świec wigilijnych i 

wielkanocnych, chlebki św. Antoniego), sprzedaż kart świątecznych i wyrobów własnych, 

(sumarycznie zgromadzono 16.507 zł). 

Środki wykorzystano na: 

 zakup podręczników szkolnych, 

 artykułów i materiałów piśmiennych, 

 środków żywnościowych, odzież, 

 używany sprzęt AGD i RTV, 

 środki sanitarne i higieniczne, 

 używane meble, obuwie, zabawki. 

Część środków pozostaje w dyspozycji i jest wydawana zgodnie z zapotrzebowaniami. 

Wszystkich zainteresowanych szczegółową działalnością Parafialnego Oddziału Akcji 

Katolickiej przy parafii św. Mikołaja odsyłamy do nr-u 2/2003 (54) „Głosu Świętego 
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Mikołaja”, gdzie na str. 5 i 6 zamieszczone jest szczegółowe sprawozdanie z działalności 

Akcji. 

Rok 2002 zakończyło 31 grudnia nabożeństwo dziękczynne. 

Sprawozdanie duszpasterskie za 2002 r. 

 

 

Prace konserwatorskie 

i inwestycje dokonane w kościele 

 

 

1. Na stropie prezbiterium zostały odnowione i oświetlone trzy obrazy. Korzystając z 

rusztowań pomalowano także sufit prezbiterium. 

2. Na czterech filarach wykonano polichromię imitującą marmur i wyzłocono pilastry i 

bazy. 

3. Wszystkie filary (20 w nawie głównej i 4 pod chórem) zostały oczyszczone z kilku 

warstw farby, wygipsowane i wyszlifowane. 

4. Odnowiono (położono złocenia i stiuk) ołtarz MB Nieustającej Pomocy i ołtarz 

Miłosierdzia Bożego. 

5. Zakupiono i zainstalowano dodatkowe oświetlenie bocznych ołtarzy oraz obrazu 

Matki Bożej w głównym ołtarzu. 

6. Cztery konsole podtrzymujące boczne ołtarze w prezbiterium zostały pozłocone i 

posrebrzone. 

7. Wymalowano boczne ściany kościoła. Pozostała do wymalowania jeszcze ściana przy 

kaplicy i przy chórze. 

8. Została wykonana, dostosowana do wystroju prezbiterium (złocenia i stiuki), 

chrzcielnica. 

9. Figura św. Antoniego także została odnowiona. 

10. Położyliśmy granit w przedniej części kościoła. W ciągu całego 2002 r. 257 rodzin 

złożyło ofiarę na ten cel. Z tych ofiar zebraliśmy 29.100 zł. Cena granitu i jego położenia 

wyniosła 49.500 zł. Resztę należności – 20.400 zł zapłaciliśmy z bieżących dochodów. 

11. Został odnowiony żyrandol wiszący na środku kościoła oraz żyrandol zawieszony 

bliżej wejścia kościoła (w pracowni ARD-SAKR w Koszelówce k/Płocka). Części 

uszkodzone zostały naprawione. Całość została wypolerowana i zabezpieczona lakierem. 

Stara instalacja elektryczna została zdemontowana i zastąpiona nową. Zostały także 

zakupione energooszczędne żarówki. 

12. 2 czerwca 2002 r. Ksiądz abp Henryk Józef Muszyński, Metropolita Gnieźnieński 

poświęcił tablicę ku czci Kobiet Polskich straconych, więzionych, prześladowanych w latach 

1939 – 1956. 

13. Wiatr uszkodził część dachu nad prezbiterium. Został przejrzany cały dach, a 

wszystkie ubytki zostały naprawione. 

14. Mamy nowe ornaty: 3 zielone, 3 białe, 3 złote – jest to dar ołtarza. Wszystkie 

pozostałe ornaty zostały chemicznie wyczyszczone. 

15. Zakupiliśmy chodnik na cały kościół kolorystycznie dostosowany do wystroju 

prezbiterium. Chodnik ten będzie służył w czasie uroczystości ślubnych młodym parom. 

16. Został zakupiony odkurzacz przemysłowy do sprzątania kościoła. Było to konieczne, 

aby unoszący się, przy zamiataniu, betonowy pył nie osiadał na odnowionych ołtarzach. 

17. Zakupiliśmy dwa piece gazowe do ogrzewania zakrystii i kaplicy. 
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18. Na wieży kościoła zamontowano urządzenia dźwiękowe, dzięki którym są wybijane 

godziny oraz melodie (o godz. 7:00 – „Kiedy ranne wstają zorze”, o godz. 19:00 – 

„Wszystkie nasze dzienne sprawy”, a o godz. 21:00 „Apel Jasnogórski”). 

 

Remonty przeprowadzone 

na plebanii 

  

1. Wykorzystaliśmy możliwość podgrzewania wody przez istniejący piec gazowy i 

zakupiliśmy oraz zamontowaliśmy bojler. Została także doprowadzona ciepła woda do księży 

wikariuszy i na dół plebanii. Dzięki temu mogliśmy zdemontować nieekonomiczne 

podgrzewacze wody. 

2. Odnowione zostało mieszkanie ks. Waldemara Krawczaka. 

3. Zostały naprawione zadaszenia nad oknami plebanii i pokryte papą zgrzewalną. 

Naprawiono także dach werandy przy plebanii. Został pokryty papą zgrzewalną. 

4. Zakupiliśmy nowe ksero. Poprzednie służyło nam wiele lat. Potrzebujemy sprawne 

ksero, gdyż powielamy wiele materiałów dla dzieci a także „Tydzień u św. Mikołaja”. 

  

Inwestycje na cmentarzu 

  

 W październiku 2001 roku wykonaliśmy na cmentarzu pomieszczenie – chłodziarkę 

na przechowywanie zwłok. Firma, która wykonała chłodziarkę, wyraziła zgodę na zapłatę w 

comiesięcznych ratach. Spłacamy należność z comiesięcznych dochodów z cmentarza. Do 31 

grudnia spłaciliśmy 18.700 zł. W pierwszej połowie tego roku inwestycja będzie spłacona. 

  

Planujemy w 2003 r. 

  

1. Położyć granit na posadzce w kościele. (Może uda się w tym roku całość zakończyć). 

2. Na czterech kolejnych filarach wykonać polichromię imitującą marmur i wyzłocić 

pilastry i bazy. 

3. Na stropie kościoła odnowić dwa obrazy (może uda się więcej) a także pomalować 

sufit. 

4. Odnowić wszystkie pozostałe żyrandole. 

5. Wykonać wszystkie boki ławek (konserwator zgadza się na wykonanie nowych ławek 

pod warunkiem, że boki będą takie same jak przy starych) a także z przodu kościoła wykonać 

nowe ławki. 

6. Odnowić Drogę Krzyżową. Na ten cel będą zbierane w każdą drugą niedzielę miesiąca 

ofiary do puszek. Natomiast rodziny, które na to stać, prosimy o nabycie cegiełki (zdjęcie 

naszego kościoła). Wysokość ofiary za cegiełkę zależeć będzie od możliwości danej rodziny. 

 

Ks. Roman Buliński 

proboszcz 

 


