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

Kronika parafialna rok 2003 1 

Rok 2003 

Z Bożą Rodzicielką w Nowy Rok! 

Jak zwykle, u progu Nowego Roku – z serdecznym słowem zwrócił się do swoich parafian ks. 

proboszcz Roman Buliński, by wszystkim nam przypomnieć, że Ona zrodziła 

Jednorodzonego Syna Bożego i z Jej Imieniem na ustach winniśmy wejść w Nowy Rok, 

oddając się w opiekę Bożej Rodzicielki, naszej Matki. 

Jedną z mniej miłych informacji na początku roku było ogłoszenie o dewastacji cmentarza 

parafialnego. Ponad 50 grobów zostało zdewastowanych przez chuliganów. 

28 marca ks. biskup Bogdan Wojtuś udzielił klasom III gimnazjum sakramentu 

Bierzmowania. 

16-go każdego miesiąca, jak zwykle, dzień modlitw w intencji Ojca Świętego; apel 

jasnogórski i spotkania Akcji Katolickiej. 

W czasie Wielkiego Postu – jak zwykle nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla dzieci i dorosłych 

oraz Gorzkie Żale. W piątą niedzielę Wielkiego Postu zakrywa się w naszych kościołach 

krzyże aż do Wielkiego Piątku. W tym roku, właśnie w tę niedzielę gościliśmy ks. Janisława 

Jałyńskiego, który od wielu lat pełni służbę duszpasterską w Niemczech. Zaprezentował nam 

piękną zasłonę, złożoną z trzech części i wykonaną jako tryptyk przez artystę El Loko, 

pochodzącego z Togo. 

 

Każdy Wielki Post kończy radosne święto Zmartwychwstania Pańskiego. Ksiądz Proboszcz 

R. Buliński z tej okazji złożył, jak zwykle, serdeczne życzenia swoim parafianom i gościom. 

W miesiącu maju – codzienne Nabożeństwa Majowe. 

13 maja został w parafii, z inicjatywy Akcji Katolickiej, zorganizowany Dzień Chorych. 

Przy pomocy młodzieży z KSM-u, ks. Sławka i pozostałych duszpasterzy – wiele osób, które 

normalnie do świątyni przyjść nie mogą – uczestniczyło w tym niecodziennym nabożeństwie. 



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

Kronika parafialna rok 2003 2 

Zaczęto odnawianie stacji Drogi Krzyżowej. Tło w stacjach było kiedyś złocone i w tym stylu 

postanowiono odnowić wszystkie stacje. W nawie głównej został ułożony granit, a do 

renowacji oddano kolejne żyrandole. 

Nasza drużyna parafialna w kategorii szkół gimnazjalnych zajęła I miejsce w turnieju piłki 

nożnej, zorganizowanym przez parafialny Klub Sportowy „WINCENTY” przy parafii św. 

Wincentego a Paulo. (ta sama drużyna zajęła też I miejsce wśród drużyn parafii bydgoskiej w 

turnieju piłki halowej w bydgoskiej „Łuczniczce”. 

Na cmentarzu zostało na wiosnę wykonane i zamontowane ogrodzenie do śmietników. 

W naszej parafii mamy około 70 ministrantów. Dzielą się na grupy, które mają wyznaczone 

dyżury na wszystkich Mszach św. Ministrantem zostaje się po ok. rocznym przygotowaniu, w 

czasie którego chłopcy zapoznają się ze służbą ministrancką; poznają naczynia, księgi i szaty 

liturgiczne. Po tym okresie, na Mszy św. uroczyście zostają założone pelerynki ( kołnierze ) a 

chłopcy składają zobowiązanie ministranta. Opiekunem ministrantów jest ks. Waldemar. 

Oprócz służby również grają w piłkę, wspólnie jadą na basen, organizują wspólnie z 

Opiekunem różne wycieczki. 

Oprócz ministrantów w parafii jest też 10 lektorów, którymi opiekuje się ks. Sławek. Są 

zarówno młodzieńcy jak i dziewczęta. Pełnią oni także służbę liturgiczną, czytając lekcje albo 

w czasie różnych uroczystości (np. Triduum Paschalne) sprawując rolę przewodników po 

Obrzędach, objaśniając kolejne czynności kapłanów. 

  

Akcja Katolicka wraz z Radą Osiedla Stary Fordon przy współudziale WKS „Zawisza” 

zorganizowała z okazji Dnia Dziecka 30 maja zawody lekkoatletyczne i turniej piłkarski na 

stadionie przy ul. Sielskiej. 

W zawodach uczestniczyło 250 uczniów. Za pierwsze trzy miejsca w turnieju piłkarskim były 

puchary, a w zawodach lekkoatletycznych – nagrody rzeczowe i losowanie nagród dla 

pozostałych uczestników tego sportowego święta. 

Uroczystość Bożego Ciała w miesiącu czerwcu, przy wspaniałej pogodzie zgromadziła na 

ulicach rzesze parafian, modlących się i śpiewających. Pięknie były ozdobione kolejne ołtarze 

na trasie procesji, która przeszła ulicami: Cechową, Ks. Szydzika, Wyzwolenia. 

7 czerwca, pod przewodnictwem ks. Sławka, wyruszyła też do Lednicy, na spotkanie 

młodych, fordońska grupa młodzieży. Nazwali się „szczypiorkiem” od koloru zielonych 

chust. Razem z całą młodzieżą, zgromadzoną na lednickich polach, fordoniacy modlili się pod 

przewodnictwem ks. arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. 

15 czerwca na placu przed plebanią Akcja Katolicka zorganizowała festyn parafialny z okazji 

5 rocznicy istnienia Akcji i piątego roku wydawania „Głosu Świętego Mikołaja”. Na festynie 

grał zespół młodzieżowy, były konkursy, loteria fantowa. Odbył się pokaz sprzętu i 

sprawności Policji oraz Straży Miejskiej na boisku Szkoły Podstawowej nr 4. Był też bufet z 

kiełbaskami, grochówką, kawą i ciastkami. 
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Festyn zakończyło o godz. 21:00 odśpiewanie apelu Jasnogórskiego. 

1 lipca wyruszyła z parafii po raz 24 piesza pielgrzymka do Chełmna, do Matki Boskiej 

Bolesnej, Chełmińskiej. 

26 lipca błękitno-zielona grupa młodzieży po raz pierwszy, pod opieką ks. Sławka, 

wyruszyła na szlak XXI Archidiecezjalnej Pielgrzymki na Jasną Górę. Doszli i postanowili 

tak czynić co roku. Powodzenia! 

Do września zostało odnowionych 8 malowideł na stropie kościoła (oczyszczone, 

uzupełnione ubytki, całość utwardzona). Przy okazji, korzystając z ustawionych rusztowań, 

został pomalowany sufit oraz ściany przy zakrystii i chórze czyli – cały kościół jest 

pomalowany. Kolejne 4 filary zostały pokryte stiukiem oraz pozłocone, a także odnowiono 

już wszystkie żyrandole. Zostało także naprawione i zakonserwowane ogrodzenie kościoła i 

plebani. 

Akcja Katolicka przez całe wakacje prowadziła akcję zbierania przyborów szkolnych dla 

dzieci z ubogich rodzin. W miesiącu wrześniu – 60 uczniów zostało, dzięki tej akcji, 

obdarowanych przyborami, bez których przecież trudną się obejść. 

16 października uroczyście, wraz z całym światem katolickim, obchodziliśmy 25 lat 

pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. 

22 listopada obchodzona była 70 rocznica konsekracji kościoła parafialnego św. Mikołaja. 

Kościół konsekrował ks. biskup Konstanty Dominik sufragan chełmiński. Mszę św. 

dziękczynną w 70-tą rocznicę konsekracji odprawił ks. arcybiskup Henryk Józef Muszyński. 

  

„Bóg przyjął ludzką naturę i w osobie Jezusa Chrystusa przyszedł do nas, by przez swoją 

mękę, śmierć i zmartwychwstanie wyzwolić nas od zła i grzechu.” 

Na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok składamy radosne życzenia; zapewniamy o 

modlitwie i serdecznie pozdrawiamy...” – słowa ks. Proboszcza, ks. Waldka i ks. Sławka na 

pierwszej stronie „Głosu Świętego Mikołaja” – dla Parafian. 
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Skończył się rok 2003. Jak zawsze, ks. proboszcz Buliński składa na końcu roku swoim 

parafianom sprawozdanie ze swoich dokonań, zarówno duszpasterskich, jak i materialnych: 

 na stropie kościoła zostało odnowionych 8 malowideł (oczyszczone, uzupełnione 

ubytki, całość utwardzona), 

 pomalowany został sufit w kościele oraz ściany przy zakrystii i chórze (w ten sposób 

jest pomalowany cały kościół), 

 kolejne cztery filary zostały pokryte stiukiem oraz pozłocone, 

 odnowiono wszystkie żyrandole (dwa duże oraz 8 mniejszych); zakupiono do nich 

energooszczędne żarówki, 

 położony został granit na posadzce w głównej nawie, a także obłożone granitem 

kolejne podstawy 2 filarów oraz gzymsy aż do ołtarza św. Barbary, 

 zamontowano wycieraczkę przy wejściu do kościoła, 

 zostały oczyszczone wszystkie stacje Drogi Krzyżowej z lakieru, a w 6 stacjach 

wyzłocone zostało tło, 

 wykonano renowację zabytkowe (z 1745 r.) monstrancji, zgodnie z zaleceniem i 

pozwoleniem Miejskiego Konserwatora Zabytków, 

 na wieży kościoła zamontowano kuranty, które wygrywają melodie: „Kiedy ranne... 

Wszystkie nasze... oraz „Apel Jasnogórski”, zegar na wieży wybija też godziny, 

 zostały zakupione 3 nowe mikrofony, a te dotychczasowe zainstalowano w kaplicy, 

 wykonano uchylne okna w kościele, co było wymogiem konserwatora, 

 na miejscu przewodniczenia we Mszy św. została wykonana ambonka oraz symbole 

(litery Alfa i Omega), 

 podpisano umowę z Bydgoskimi Fabrykami Mebli na wykonanie ławek według 

wymogów konserwatora (koszt jednej ławki wynosi 1.400 zł), 

 zostało naprawione i zakonserwowane ogrodzenie kościoła i plebani oraz figura św. 

Mikołaja 

 na domu katechetycznym naprawiony został dach, pomalowana klatka schodowa i 

salka ministrantów. 

Na nowy rok planuje się: 

 wykonanie przynajmniej części ławek, 

 pokrycie stiukiem i wyzłocenie kolejnych filarów, 

 położenie posadzki w dalszej części kościoła, 

 odnowienie ambony i jednego przynajmniej konfesjonału, 

Wszystkie wydatki – to jednorazowe ofiary parafian oraz zbiórki do puszek w każdą drugą 

niedzielę miesiąca. W roku 2003 jednorazową ofiarę na remonty złożyło 162 rodziny (4, 9% 

wszystkich rodzin parafii). Zarówno ofiary na remonty jak i na posługi w kościele są 

absolutnie dobrowolne. 

Kogo nie stać – otrzymuje posługę gratisowo (np. 40% chrztów było udzielonych gratisowo). 

Jeśli chodzi o inne dane statystyczne to: 

kolędę przyjęło 2.500 rodzin (nie przyjęło 790 rodzin, co stanowi 24% wszystkich parafian), 

były 62 pogrzeby, 

98 chrztów, 

39 ślubów, 

do parafii św. Łukasza odeszło, decyzją ks. dziekana, 270 parafian. 
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W swoim sprawozdaniu podziękował swoim współpracownikom: ks. Waldemarowi 

Krawczykowi i ks. Sławomirowi Bednarkowi, panom Kościelnemu i Organiście, Akcji 

Katolickiej, Oazie Rodzin, młodzieży KSM, członkom Żywego Różańca, ministrantom, 

lektorom, scholi i zespołowi muzycznemu oraz wszystkim parafianom za zrozumienie, za 

współudział w tworzeniu parafialnej wspólnoty, za wsparcie materialne, dzięki któremu są 

możliwe wszystkie prace w świątyni i dokoła niej; za modlitwę i życzliwość. Prosił, aby 

wszyscy parafianie, a szczególnie rodzice – pomagali w utrzymaniu właściwej dyscypliny na 

nabożeństwach. 

Ks. Proboszcz przypomniał swoim parafianom, że 15 lat temu, obejmując parafię powiedział: 

„Przychodzę Wam służyć, a nie byście mi służyli” i chce dotrzymać tego i w roku 2004. 

Swoje sprawozdanie składa zawsze tradycyjnie Akcja Katolicka. Parafialny Oddział Akcji 

przy parafii św. Mikołaja liczy 34 członków zwyczajnych i wspierających. Do oddziału 

przyjęto w ciągu roku 8 członków. 

Działalność Akcji opiera się na zasadach dobrowolnego wolontariatu; obejmuje swoim 

zasięgiem przede wszystkim wspólnotę parafialną, ale nie odmawia pomocy, w miarę swoich 

możliwości, osobom spoza parafii. Środki finansowe Akcja pozyskuje od: sponsorów, 

darczyńców, własnej działalności gospodarczej, zbiórek materiałów i rzeczy trwałego użytku 

przy figurze św. Antoniego do kosza, zbioru odzieży używanej, zbędnych mebli i sprzętu 

AGD, ze skarbonki św. Antoniego i ze współpracy z Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej 

(sprzedaż świec, cegiełek, chlebków – 50% środków pozostaje w parafii). W roku 2003 

pozyskano 14.796,73 zł, wliczając w to również dary w naturze - z wyżej przedstawionych 

źródeł pozyskiwania środków. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej jest bardzo prężnym 

ciałem i czyni wiele dobrego w opisanych wyżej sekcjach, co nieraz już było wspomniane na 

kartach tej kroniki. A wszystkich ciekawych szczegółów działalności Akcji – odsyłamy się do 

„Sprawozdania....”, zamieszczonego w nr 1(65)/2004 „Głosu Świętego Mikołaja”. 

Sprawozdanie duszpasterskie za 2003 r. 

 

Tradycyjnie po zakończeniu kolęd każdego roku daję sprawozdanie duszpasterskie za 

miniony rok oraz sprawozdanie z ostatniej wizyty duszpasterskiej. Najpierw przedstawię 

dokonania materialne, jakie miały miejsce w roku 2003 r. Oto one: 

1. Zostało odnowionych 8 malowideł na stropie kościoła (malowidła zostały przez panie 

konserwatorki oczyszczone, ubytki uzupełnione i całość utwardzona). Przy okazji, 

korzystając z ustawionych rusztowań, został pomalowany sufit w kościele. Także zostały 

pomalowane ściany przy zakrystii i przy chórze. W ten sposób mamy wymalowany cały 

kościół. Była to najpoważniejsza inwestycja w 2003 r. 

2. Kolejne cztery filary zostały pokryte stiukiem oraz pozłocone. (Koszt: 15.500 zł). 

3. Zostały odnowione wszystkie żyrandole (dwa duże oraz 8 mniejszych). 

4.Położono granit w głównej nawie i obłożone granitem kolejne podstawy 2 filarów i gzymsy 

aż do ołtarza św. Barbary. Przy wejściu do kościoła zamontowano wycieraczkę. 

5. Wszystkie stacje Drogi Krzyżowej zostały oczyszczone z zabrudzeń i lakieru, a tła w 6 

stacjach zostały wyzłocone. 

6. Została wykonana renowacja monstrancji barokowej z 1745 r. Prace prowadzono w 

specjalistycznej firmie „Argentum” w Koszulówce k/Płocka zgodnie z zaleceniami i 

pozwoleniem (21/PK/03) Konserwatora Miejskiego Zabytków w Bydgoszczy. 

7. Zainstalowaliśmy kuranty, które wygrywają melodie: „Kiedy ranne…”, „Wszystkie nasze 

dzienne…” oraz „Apel Jasnogórski”. Także zegar wybija poszczególne godziny. 

8. W dwóch konfesjonałach wymieniliśmy wytartą i zniszczoną tapicerkę. 
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9. Przy wzmacniaczu zostało zainstalowane urządzenie przeciwsprzężeniowe. Zakupiliśmy 

także 3 mikrofony. Natomiast dotychczasowe mikrofony zostały zainstalowane w kaplicy. 

10. Wykonane zostały uchylne okna w kościele. Był to też wymóg konserwatora. 

11. Wykonana została ambonka na miejscu przewodniczenia oraz symbole – ozdoby 

(złożone ręce oraz litery Alfa i Omega). 

12. Zakupiliśmy żarówki energooszczędne do 2 dużych i 8 bocznych żyrandoli. 

13. Została podpisana umowa z Bydgoskimi Fabrykami Mebli na wykonanie prac 

frezarsko – kopiarskich boków ławek. Zakupiliśmy materiał na 20 boków ławek. Materiał ten 

został przygotowany w Zespole Szkół Drzewnych, czyli sklejony i docięty na wzór 

dotychczasowych ławek i dostarczony do Bydgoskich Fabryk Mebli. Po skopiowaniu boków 

ławek każdy z nich będzie jeszcze dorzeźbiony ręcznie. Taki jest wymóg konserwatora 

miejskiego. Po ukończeniu tych prac będzie można przystąpić do wykonania ławek. 

14. Ogrodzenie kościoła i plebanii zostało naprawione i zakonserwowane. Wszystkie 

ramki, a jest ich 64, zostały oczyszczone, zakonserwowane i pomalowane. 

15. Oczyszczono i zakonserwowano figurę św. Mikołaja. 

16. Oczyszczono cegłę na elewacji plebanii. Pozostała do oczyszczenia elewacja plebanii 

od ul. Pielęgniarskiej. 

17. Dom katechetyczny – naprawiono dach, pomalowano całą klatka schodowa oraz salkę 

ministrantów. 

  

Jakie plany na nowy rok 

Na pewno nie ustaniemy w upiększaniu kościoła. Naszym celem, o ile Pan Bóg pozwoli i 

da zdrowie, jest całkowite odnowienie naszego kościoła. 

Planujemy 

1. Wykonanie przynajmniej części nowych ławek. 

2. Kolejne filary mają być pokryte stiukiem i wyzłocone. 

3. Będzie położona dalsza część posadzki w kościele. Posadzka granitowa będzie też 

położona pod ławkami. Początkowo planowałem inny, tańszy materiał pod ławkami, jednak 

doszedłem do wniosku, że do końca należy użyć dobrych materiałów, aby nikt nie musiał 

tego poprawiać. 

4. Także planujemy odnowić ambonę oraz przynajmniej jeden konfesjonał. 

Najbardziej kosztowne będzie wykonanie ławek. Koszt jednej ławki zwiększył się do 1.400 

zł. Spowodowane jest to kopiowaniem i ręcznym rzeźbieniem szczytów ławek. 

 

Skąd zdobędziemy środki 

na nasze inwestycje? 

W nowym roku utrzymamy zbiórki do puszek w każdą druga niedzielę miesiąca. W drugą 

niedzielę stycznia 2004 r. zebraliśmy do puszek 1960 zł. 

Także zbierać będziemy jednorazowe ofiary. Oczywiście dotyczy to tylko tych rodzin, które 

mogą pomóc bez uszczerbku dla swego standardu życiowego. Kto nie może, niech wesprze 

nasze prace modlitwą. W styczniu 45 rodzin złożyło taką ofiarę. Zebraliśmy 3.560 zł. Na 

dzień dzisiejszy z puszek styczniowych i tych indywidualnych ofiar możemy zakupić 4 ławki. 

Dla przykładu podam, że przez cały rok 2003 złożyły jednorazową ofiarę na nasze remonty 

162 rodziny (stanowi to 4,9% wszystkich rodzin w parafii). 

Różne były propozycje dawane na kolędzie, co do finansowania dalszych prac 

konserwatorskich. Między innymi radzono, aby wzorem parafii MB Częstochowskiej 

zmobilizować poszczególne ulice i duże bloki do pomocy w zakupie nowych ławek.  

W rozmowie z ks. proboszczem parafii MB Częstochowskiej dowiedziałem się, że 

poszczególne ulice, a także poszczególne bloki, fundowały jeden witraż. A było tych witraży 

19. Po przeszło pół roku wszystkie witraże zostały wykonane i zakupione. Niewątpliwym 

plusem takiej akcji jest to, że poszczególne rodziny składają niewielką ofiarę. 
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Daję tylko taką propozycję, którą podpowiedzieli mi parafianie na kolędzie. Zdaję jednak 

sobie sprawę, że wielu rodzinom żyje się ciężko. Dlatego nie stawiam żadnych wymagań. 

Każda pomoc jest absolutnie dobrowolna i musi być proporcjonalna do możliwości. 

Podkreślam to także kolejny raz – wszelkie ofiary, które składamy w biurze parafialnym za 

posługi są absolutnie dobrowolne. Kogo natomiast nie stać otrzyma posługę gratisowo. Na tej 

zasadzie, podam dla przykładu, gratisowych było udzielonych około 40% chrztów. 

Wzorem lat ubiegłych będę szukał także pomocy poza parafią. 

 Przy okazji muszę poruszyć problem cmentarza, który się poważnie zapełnia. Proszę o 

przedłużanie miejsc. Jeżeli nie stać kogoś na przedłużenie grobu, to otrzyma je gratisowo. 

Jeżeli, pomimo to, miejsca nie będą przedłużone zostanie to odczytane jako rezygnacja 

rodziny z danego grobu. Rozpoczniemy kopanie grobów od rezerwacji, które nie zostały 

przedłużone. 

 Na koniec tego materialnego sprawozdania dziękuję wszystkim za pomoc, dzięki 

której, w tych trudnych czasach, tyle zrobiliśmy w naszym kościele. Bóg zapłać za solidarną 

troskę o naszą świątynię. 

 W sprawozdaniu duszpasterskim podam najpierw kilka danych statystycznych. W 

2003 r. było: 62 pogrzeby, 39 ślubów, 98 chrztów. 

 Tegoroczną kolędę przyjęło około 2.500 rodzin. Nie przyjęło kolędy 790 rodzin, 

stanowi to 24% rodzin w parafii. 

 Jest nas mniej. 720 parafian odeszło do parafii św. Łukasza i św. Jana. Inicjatywa 

podziału wyszła od ks. dziekana i była podyktowana ustanowieniem czytelnych granic parafii 

oraz tym, aby większa ilość wiernych wsparła budujący się kościół w parafii św. Łukasza. 

 Dziękuję za spotkania kolędowe. W czasie wizyty duszpasterskiej spotkaliśmy się z 

życzliwością, często z serdecznością i wdzięcznością, za którą serdecznie dziękuję. Dziękuję 

także za ofiarność. Dzięki tej pomocy opłacę, jak co roku, wszelkie należności na rzecz Kurii 

Metropolitalnej. 

 W czasie kolędy nasi wierni wyrażali wdzięczność za pełną informację parafialną, 

która do nich dociera za pośrednictwem „Głosu Świętego Mikołaja”, „Tygodnia u św. 

Mikołaja”, Internetu a także systematycznie wywieszanych czytelnych ogłoszeń. Gazetki 

parafialne są zbierane i oczekiwane. 

 Także spotkaliśmy się z podziękowaniem za punktualność, z jaką są odprawiane 

poszczególne nabożeństwa i Msze św. Podkreślano z wdzięcznością, że nie ma sztucznego 

przedłużania ani nabożeństw ani Mszy św. 

 Wielu, bardzo wielu parafian dziękowało za troskę o świątynię. Podkreślali, że są 

dumni z naszego kościoła. 

 Wielu rodziców młodzieży gimnazjalnej z klas II i III ze zrozumieniem przyjęli 

dwuletnie przygotowanie młodzieży do Bierzmowania. 

 Dosyć często nasi parafianie dziękowali za okazje do spowiedzi przed I-szym piątkiem 

w środę, czwartek i piątek. 

 Były też pewne uwagi, sugestie: 

 Pytano się, dlaczego wierni szybko wychodzą po Mszy św. i już nie śpiewają pieśni 

kończącej Mszę św.  

 Proszono, aby nie podjeżdżać pod same drzwi kościoła samochodami. Samochody te 

tarasują wejście. Jest to nawet niebezpieczne.  

 Zwrócono uwagę na zachowanie się w kościele dzieci, a szczególnie młodzieży. 

Bardzo cenne są te uwagi, ale jeszcze bardziej cenna będzie pomoc i współodpowiedzialność 

rodziców. Dlatego bardzo proszę o konkretną reakcję ze strony dorosłych w wypadku 

niegodnego zachowania się dzieci lub młodzieży w kościele. Czujmy się wszyscy 

odpowiedzialni za młodzież. 

 Zwrócono uwagę i zdziwienie, dlaczego w naszej parafii brakuje intencji mszalnych. 

Parafianie, szczególnie przybyli do nas z innych terenów podkreślali, że we wielu parafiach 
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np. z okazji pogrzebu wierni zamawiają Msze św. za zmarłego, a pamięć o zmarłych jest o 

wiele żywsza. 

 Zwrócono uwagę na fakt spóźniania się wiernych do kościoła. Przypominam, że w 

niedzielę mamy obowiązek uczestniczenia w całej Mszy św. 

 Była prośba, aby zlikwidować płotki stawiane na miejscach rezerwowych na 

cmentarzu. W oktawie Wszystkich Świętych były przypadki przewrócenia się ludzi starszych 

przy przechodzeniu między grobami. Jeden – tyle mi wiadomo – zakończył się nawet w 

szpitalu. Pragnę podkreślić, że kto ma rezerwację miejsca, może być spokojny o nie, gdyż ten 

fakt jest wpisany do księgi cmentarnej. Nie potrzeba stawiać dodatkowych zabezpieczeń. 

 Kończąc to sprawozdanie pragnę podziękować ks. Waldemarowi Krawczakowi  

i ks. Sławomirowi Bednarkowi za współpracę, zaangażowanie i za serce, które wkładają w 

pracę duszpasterską. Dziękuję Panu kościelnemu za gorliwie wykonywanie swoich 

obowiązków oraz Panu organiście za upiększanie naszych nabożeństw grą na organach i 

pięknym śpiewem. Składam staropolskie „Bóg zapłać” tym Parafianom, którzy włączają się w 

życie parafii. Dziękuję bardzo serdecznie członkom Akcji Katolickiej, Oazie Rodzin, 

młodzieży zrzeszonej w KSM, członkom Żywego Różańca, ministrantom, lektorom, scholii i 

zespołowi muzycznemu. 

 Coroczne sprawozdanie duszpasterskie jest dla mnie okazją do zrobienia rachunku 

sumienia z programu, który postawiłem przed sobą w pierwszym kazaniu skierowanym do 

swoich nowych parafian. Powiedziałem wtedy: „Przychodzę Wam służyć, a nie byście mi 

służyli”. 

 Mam nadzieję, że dane z tegorocznego sprawozdania potwierdza, chociaż w małej 

części, wolę służenia wspólnocie, do której zostałem posłany prawie 15 lat temu. Nigdy 

jednak nie jest tak dobrze, aby nie mogło być lepiej. Dlatego przy Waszym, Drodzy 

Parafianie, wsparciu będę starał się w tym 2004 r. jeszcze bardziej postawić na służbę. 

 

Ks. Proboszcz 

 


