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Rok 2004 

Jak zawsze, z Matka Bożą, wkroczyliśmy w Nowy Rok. 

Dla naszej parafii i innych bydgoskich parafii jest to rok szczególny, bowiem powstała nowa 

diecezja – diecezja bydgoska. Na czele stanął ks. biskup Jan Tyrawa. 

Jest to decyzja Ojca Świętego Jana Pawła II, z dnia 24 lutego 2004 r. Diecezja bydgoska liczy 

16 dekanatów i 144 parafie. Patronami nowej diecezji bydgoskiej są: Matka Boża Pięknej 

Miłości i bł. Michał Kozal, biskup i męczennik. Kościołem katedralnym jest kościół pw. Św. 

Marcina i św. Mikołaja. Diecezja bydgoska należy do metropolii gnieźnieńskiej. 

 

Nowy biskup – to dotychczasowy biskup pomocniczy Wrocławia, Członek Rady Episkopatu 

Polski ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego; ds. Środków Społecznego Przekazu, 

przedstawiciel Episkopatu Polski dla kontaktów z Konferencją Episkopatu Austrii, Asystent 

Konferencji Episkopatu ds. Radia i Telewizji Niepokalanów, Członek Rady Programowej 

KAI, członek Rady Nadzorczej Fundacji „Opoka”, prepozyt Kapituły Archikatedralnej, 

doktor teologii, adiunkt w Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. 

Ingres nowego, pierwszego biskupa Bydgoszczy odbył się 25 marca. 

 

1 marca w Teatrze Narodowym w Warszawie odbyła się uroczysta, polska premiera filmu 

„Pasja” w reżyserii Mela Gibsona. Wśród sześciuset widzów były wybitne osobistości ze 

świata Kościoła, polityki, kultury i mediów. Każdy, kto naprawdę jest chrześcijaninem 

powinien to dzieło zobaczyć; największe misterium dziejów zbawienia. 

  

Środa Popielcowa rozpoczęła, jak zwykle, okres Wielkiego Postu. 

„Dla niejednego z nas może to być ostatni Wielki Post i ostatnia okazja do zmiany życia” 

napisał na łamach „Głosu Świętego Mikołaja” ks. Proboszcz do swoich parafian. 

Tradycyjnie – nabożeństwa Wielkopostne: Droga Krzyżowa w piątki i Gorzkie Żale  

z kazaniem pasyjnym w niedziele Wielkiego Postu. 

28 marca – po rocznej próbie – do grona ministrantów zostało przyjętych 13 nowych 

chłopców. W parafii jest więc ich obecnie ponad 60. Spotykają się co tydzień, w soboty, na 

zbiórkach z ks. Waldemarem, gdzie radzą o swoim ministranckim powołaniu, obowiązkach 

no i przyjemnościach, o których wyżej zostało już wspomniane. 
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„Zmartwychwstał, bo tak przyrzekł swoim uczniom, bo powiedział o sobie: „Ja jestem 

zmartwychwstanie i życie. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie”. Na radosne 

Święto Zmartwychwstania – wiele serdecznych życzeń od Duszpasterzy – ks. Proboszcza 

oraz Waldka i Sławka. 

18 kwietnia ks. bp Jan Tyrawa udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. 

29 maja – w wigilię Święta Zesłania Ducha św. – wyruszyła do Lednicy 40-osobowa grupa 

młodzieży z naszej parafii pod przewodnictwem ks. Sławka. Tegoroczna – ósma już Lednica 

– była pod hasłem: „Daj się złowić w sieć miłości”. Młodzież, jadąca do Lednicy, 

przygotowywała się na cotygodniowych spotkaniach w domu katechetycznym. Lednickim 

spotkaniom młodzieży przewodniczy dominikanin o. Jan Góra. Nasz grupa dobrze czuła 

wśród 180-tysięcznego tłumu ledniczan. Lednicą żyje się cały rok! 

  

W niedzielę, 30 maja – na placu przed plebanią Akcja Katolicka zorganizowała z okazji Dnia 

Dziecka Rodzinny Festyn. Przyszły tłumnie całe rodziny. Wszyscy bawili się doskonale. Były 

fanty, gry sportowe, konkursy. W sąsiedztwie – na boisku Szkoły Podstawowej nr 4 

odbywały się pokazy sztuki walki Straży Miejskiej oraz pokaz sprzętu Straży Pożarnej i 

Policji. Był też występ zespołu country. Panie z Akcji Katolickiej serwowały uczestnikom 

festynu pyszną grochówkę, kiełbaski z grilla i domowe ciasta. Dochód z festynu 

przeznaczony zostanie na pomoc dzieciom z ubogich rodzin w spędzeniu letniego 

wypoczynku i zakupu podręczników na nowy rok szkolny. 
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W czwartek, 10 czerwca, ulicami dzielnicy wyruszyła znów procesja z okazji dorocznego 

święta Bożego Ciała. Od XV wieku w Polsce istnieje zwyczaj śpiewania czterech Ewangelii 

przy czterech ołtarzach, ustawionych w drodze pochodu. Ten śpiew Ewangelii i uczestnictwo 

w procesji są naszym wyznaniem wiary. Procesję kończy zawsze odśpiewanie uroczystego 

hymnu „Te Deum laudamus”, a Celebrans udziela błogosławieństwa Najświętszym 

Sakramentem. Nawet deszcz nie przeszkodził parafianom w tłumnym uczestnictwie w 

procesji. 
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Msza św. zakończyła rok szkolny 2003/2004. Rozpoczęły się wakacje dla dzieci i młodzieży. 

„Głos Świętego Mikołaja” na pierwszej stronie wypisał 10 przykazań wakacyjnych, z treści 

których wynikała zasadnicza prawda – od Pana Boga wakacji nie ma! Bożej drogi wśród tylu 

różnych wakacyjnych – gubić nie można! Niech prowadzi bezpiecznie, by po wakacjach 

wrócić lepszym i mądrzejszym.  

Tegoroczną Mszę św. odpustową odprawił i homilię wygłosił ks. Ireneusz TRZESZCZAK, 

proboszcz parafii pw. św. Marka w Bydgoszczy. Po Mszy św. wierni wzięli udział w procesji 

Eucharystycznej. 
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W czasie wakacji zostało położone dalsze 81 m
2
 płytek. Odnowiono zabytkowy konfesjonał i 

ambonę. 
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Jest sobota, 2 października, godzina 17-ta, pod plebanie podjeżdżają samochody, z których wysiadają 

księża, czerwone wypustki, mucet siwe głowy, spacerują, dyskutują, ale przed 18-tą kierują swoje 

kroki do zakrystii. Wierni: trochę ich więcej niż zazwyczaj w sobotę, kilku z kwiatami. Acha! to 

rocznica rozstrzelania 8 mieszkańców Fordonu w 1939 r. Tak! ale to nie wszystko. Nasz ksiądz 
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Proboszcz przy udziale ks. infułata St. Grunta zaprosił do nas księdza infułata, prof. dr. hab. teologii, 

Protonotariusza Apostolskiego Jerzego BUXAKOWSKIEGO, aby w kościele św. Mikołaja odprawił 

mszę św. wieńczącą jego 55-lecie posługi kapłańskiej.  

  

 

  

6 grudnia parafianie licznie zgromadzili się w kościele na uroczystości odpustowej św. 

Mikołaja. 
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Tegorocznym sumistą był ks. Jarosław Bogacz. 

Tego dnia najwięcej w kościele było... dzieci. 
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Niezwykły gość nie zawiódł. 

Już po raz siódmy dzieci z naszej parafii spotkały się na wspólnej imprezie gwiazdkowe - 
noworocznej. 18 grudnia 2004 r. w klubie „Za Miedzą” na dzieci oczekiwał Św. Mikołaj - 
przywiózł im spore paczki ze słodyczami i owocami. 

Spotkanie gwiazdkowe rozpoczęli mali artyści z naszej parafii – 27 dzieci z „KĄCIKA” 
prowadzonego przez trzy Siostry ze Zgromadzenia Miłosierdzia .“Jasełka” przez nich 
przygotowana wywołała wśród zgromadzonych widzów – dzieci i ich rodziców – wielki 
zachwyt i burzę oklasków. 

Po podzieleniu się opłatkiem i kolędowaniu nadszedł czas na posilenie się bardzo dobrym 
ciastem, na konkursy, popisy wokalne, recytacje...! tańce. A przygrywał dzieciom zespół 
muzyczny “Starsky Music” – Jacek Staszak – oczywiście jako zespół sponsor. 

Uśmiechy dzieci świadczyły o tym, że zabawa była wyśmienita. 
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PS Organizatorzy – członkowie Akcji Katolickiej – bardzo dziękuj ą wszystkim darczyńcom 
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znanym i bezimiennym, dzięki którym można było zorganizować grudniową imprezę! 

  

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, w kościele przybyło 14 nowych ławek. 

(po lewej stare ławki, a po prawej nowe - cała przednia nawa kościoła ma już nowe ławki). 

 

Statystyka za 2004 r.: 

52 śluby, 

89 chrztów, 

66 pogrzebów. 

W czasie kolędy odwiedzono 2420 rodzin (7900 parafian). Kolędy nie przyjęły 824 rodziny 

(2100 osób). 

Z prac remontowych: 

wykonano kolejnych 26 ławek, położono płytki pod ławkami koło ambony oraz 81 m
2
 w 

nawie po stronie zakrystii. Odnowiono ławki, na których siedzą dzieci. Pokryto stiukiem 

kolejne 4 filary i pozłocono kapitale kolumn. Oczyszczono i zakonserwowano zabytkowy 

konfesjonał, pozłacając elementy dekoracyjne. 

Sprawozdanie duszpasterskie za 2004 r. 

 

W roku 2004 było: 

52 ślubów (39 – 2003 r.) 

89 chrztów (98 – 2003 r.) 

66 pogrzebów (62 – 2003 r.) 

W czasie tegorocznej kolędy odwiedziliśmy 2.420 rodzin czyli 7.900 parafian. Nie przyjęło 

kolędy 824 rodziny tj. około 2.100 osób. 

  

 Przed świętami Bożego Narodzenia wywiesiliśmy porządek kolęd. Został on także 

podany w „Głosie Świętego Mikołaja” oraz na naszej stronie internetowej. 

Zaproponowaliśmy dodatkowy termin kolędy. Można też było, w uzasadnionych wypadkach, 

kolędę przełożyć. 
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 Pomimo tego wielu nie przyjęło kolędy. Przez swoją decyzję ludzie ci dali wyraźny i 

jednoznaczny znak, iż nie chcą mieć nic wspólnego z Kościołem i kapłanami, który oni 

reprezentują. Uważam, że jest to logiczny wniosek, bowiem, jeżeli ktoś zamawia wizytę u 

drugiego, a ten nie chce z nim się spotkać, to po prostu zamyka przed nim drzwi, a jeżeli, z 

przyczyn od siebie niezależnych, nie może go przyjąć, to go nawet o tym nie powiadamiania. 

 Oczywiście, że członkowie tych rodzin mają prawo, jako ludzie wolni, do takiej 

postawy. Mogą zamknąć drzwi przed niechcianym człowiekiem, mają prawo nie uznawać 

takich czy innych zwyczajów, mają prawo do swoich własnych poglądów. Taką postawę 

należy uszanować, bo to jest wybór tych ludzi. Natomiast budzi zdziwienie, kiedy ci sami 

ludzie przychodzą do biura parafialnego i żądają zaświadczenia, jako chrzestni, że są 

wierzącymi i praktykującymi katolikami. 

 Parafianom, którzy przyjęli kolędę, bardzo serdecznie dziękujemy za życzliwość, 

gościnność oraz za przyznanie się do Kościoła. Dziękujemy im za wspólną modlitwę oraz za 

wszelkie życzliwe uwagi i sugestie pod adresem naszej wspólnoty parafialnej. 

 Dziękuję osobiście za życzliwe zainteresowanie się stanem mego zdrowia oraz za 

życzenia powrotu do pełnej sprawności. 

 Serdeczne „Bóg zapłać” za złożone ofiary. Ofiary kolędowe, wg zarządzenia 

wydanego w sprawie systemu świadczeń finansowych w Diecezji Bydgoskiej, zostały 

podzielone na odpowiednie części. Jedna została przekazana na cele diecezjalne, druga na 

potrzeby parafialne, a pozostała kolędującym kapłanom. 

 W tegorocznym sprawozdaniu skoncentrujemy się na dokonaniach materialnych i 

duszpasterskich. 

  

Dokonania materialne 

  

Proboszcz parafii ma obowiązek zadbania: 

 

I. O obiekty parafialne. 

 

Czego dokonaliśmy w tej dziedzinie w 2004 r.? 

 

1. W kościele 

zostały wykonane 23 nowe ławki. Zgodnie z wytycznymi konserwatora miejskiego musiały 

one być wykonane na wzór starych. W Bydgoskich Fabrykach Mebli wykonano prace 

frezersko-kopiarskie. Po skopiowaniu boków ławek, każdy z nich został dorzeźbiony ręcznie. 

Pierwsze 6 ławek, przez niedopatrzenie,  otrzymało zbyt ciemną barwę. Zostały one 

ustawione na chórze. 17 nowych ławek zostało ustawionych z przodu kościoła, 

- płytki granitowe zostały położone pod ławkami koło ambony oraz 81 m
2
 w nawie po 

stronie zakrystii, 

- ławeczki bez oparć, na których siedzą dzieci, zostały w Zespole Szkół Drzewnych 

oczyszczone, zakonserwowane  i otrzymały kolorystykę nowych ławek, 

- 4 filary pokryto stiukiem. Zostały też nałożone złocenia, 

- konfesjonał został oczyszczony i zakonserwowany specjalnymi środkami, a elementy 

dekoracyjne zostały pozłocone, 

- podobną techniką została odnowiona ambona, 

- został zakupiony zestaw gaśnic przeciwpożarowych dla kościoła i domu 

katechetycznego. 

 

2. Na plebanii 

- zostało zakonserwowanych 12 okien oraz pomalowane 15 drzwi, a także 

wymalowana kuchnia i 2 pokoje, 
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- wichura przewróciła drzewo przed plebanią, które uszkodziło dwa przęsła 

ogrodzenia oraz lampy. Szkody zostały naprawione. 

3. Cmentarz – na cmentarzu zostały wycięte uschnięte drzewa dla bezpieczeństwa ludzi i 

pomników. 

 Cmentarz nam się zapełnia. Natomiast wiele grobów i rezerwacji jest nadal nie 

przedłużonych. Wg przepisów państwowych rodzina, jeżeli chce zachować grób, powinna 

po 20 latach zadeklarować jego przedłużenie. Zdaję sobie sprawę, że mogą być takie 

rodziny, które nie stać na przedłużenie grobu. W tych szczególnych okolicznościach proszę 

przyjść do biura parafialnego, a otrzymacie przedłużenie gratisowo. Jeżeli, pomimo to, 

miejsca nadal nie będą przedłużone, będzie to oznaczało, że rodzina rezygnuje z danego 

grobu. 

 Zapowiadam, iż ze względu na brak miejsc, rozpoczniemy kopanie grobów w miejscu 

nie przedłużonych rezerwacji. 

  

II. O terminowe przekazywanie świadczeń na rzecz Kościoła Powszechnego, Diecezji i 

Seminarium. 
  

 Mamy nową Diecezję Bydgoską. Trzeba było utworzyć od nowa Kurię Biskupią, 

Seminarium i inne struktury. Potrzeby na te cele były i są duże. Parafie, zgodnie z ilością 

ludności zameldowanej na ich terenie, są zobowiązane do utrzymania tych struktur. 

Przyjmujemy to ze zrozumieniem. 

 I tak nasza parafia, na terenie której mieszka 10.000 ludzi, jest zobowiązana przekazać 

co miesiąc na cele diecezjalne – 2.000 zł i na Seminarium – 1.000 zł. Poza tym mamy 

obowiązek przekazać: 

- na KUL – trzy kolekty i dwie ofiary z puszek, 

- na Caritas Diecezji - dwie kolekty i jedną ofiarę z puszek, 

- na misje – trzy kolekty, 

- na utrzymanie księży emerytów - dwie kolekty, 

- na budowę nowych kościołów - cztery kolekty, 

- na zakony kontemplacyjne - jedną kolektę. 

 Wszystkie te kolekty są ryczałtowe. Ich wysokość jest z góry wyznaczona zgodnie z 

ilością parafian. 

  

III. O utrzymanie parafii. 

 

Poza remontami trzeba zadbać także o utrzymanie parafii. Należy opłacić energię elektryczną, 

ogrzewanie kościoła i plebani, uiścić opłaty za wodę, za wywóz nieczystości. Trzeba także 

sprzątnąć kościół, zadbać o utrzymanie porządku przy kościele i plebani, zwłaszcza o 

utrzymanie zieleni i trawników. Trzeba także utrzymać dom, jakim jest plebania, i zapewnić 

dostateczne warunki życia domownikom plebani. Każdy z nas prowadzi swój dom i wie 

doskonale jakie dzisiaj są koszta. Z tym, że opłaty parafialne są wyższe od rodzinnych. Dla 

przykładu podam, że za energię elektryczną w styczniu zapłaciłem 2.400 zł. 

 Po opłaceniu świadczeń na rzecz Kościoła Powszechnego i Diecezjalnego i pokryciu 

kosztów utrzymania parafii praktycznie na remonty już nic nie pozostaje. Np. w styczniu tego 

roku, po zapłaceniu wszystkich należności, na remonty pozostało 85 zł. 

 Na pewno wszyscy pragniemy zakończyć remont kościoła. Chcemy położyć granit 

w całym kościele, także pod ławkami. Chcemy wykonać wszystkie nowe ławki, a także 

pokryć stiukiem pozostałe 8 filarów oraz cztery filary pod chórem. Są jeszcze inne 

konieczne inwestycje np. remont organów. Jeden z kosztorysów remontu organów opiewa na 

50.000 zł. 
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 Chcąc prowadzić w kościele dalsze prace remontowo - konserwatorskie jesteśmy 

zmuszeni podtrzymać zwyczaj: 

- zbiórek do puszek w każdą II-gą niedzielę miesiąca, 

- oraz ofiar jednorazowych. 

 

 W zeszłym roku ofiary jednorazowe złożyło 110 rodzin. Jest to 4,5% rodzin 

przyjmujących kolędę. Może w tym roku zaangażuje się w tę pomoc więcej rodzin. Cała 

tajemnica sukcesu polega nie na wysokości ofiar pojedynczych osób, ale na zaangażowaniu 

się wielu. 

 Może w tym roku większa ilość parafian złoży co miesiąc symboliczną ofiarę do 

puszek. Oczywiście, i w tym wypadku chodzi o włączenie się wielu w to wspólne dzieło. 

 Parafianie w czasie kolędy, z pewnością kierując się troską, stawiali pytanie - dlaczego 

w ciągu roku nie zachęcam do pomocy, nie przypominam o potrzebach. 

 Mam zasadę mówienia o ofiarach tylko raz w roku i to w czasie rocznego 

sprawozdania. Dlaczego? Ambona jest miejscem głoszenia Ewangelii, a nie wołania o ofiary. 

Natomiast raz w roku można i trzeba poinformować parafian o sprawach materialnych naszej 

wspólnoty. Muszą oni orientować się w potrzebach i osiągnięciach parafii. Przecież to jest 

nasza wspólna sprawa. 

 Każdego roku, także w tym, pragnę przypomnieć i podkreślić, że wszelkie ofiary, 

które składamy w biurze parafialnym są absolutnie dobrowolne. Kogo natomiast nie stać na 

złożenie ofiary otrzyma posługę gratisowo. 

 Jedyną ofiarę, którą wyznaczam, jest opłata za miejsce na cmentarzu. Zwyczaj 

pobierania ofiar za tzw. „pokładne” obowiązuje w całej Bydgoszczy. U nas od lat nie jest 

zmieniana wysokość składki i na ile się orientuję, jest jedną z najniższych. 

  

Sprawy duszpasterskie 

  

 W dziedzinie duszpasterskiej budzi niepokój to, że wielu traktuje spowiedź tylko jako 

chwilowe oczyszczenie z grzechów. Natomiast Pan Jezus ustanowił spowiedź przede 

wszystkim jako akt nawrócenia. Należy mieć świadomość, że po przypomnieniu sobie 

grzechów (rachunek sumienia) powinienem absolutnie jeszcze wzbudzić akt żalu. Tu nie 

chodzi o to by mówić, iż żałuję, ale przeżyć autentyczny żal. Ten żal ma mnie tak 

wewnętrznie poruszyć, przemienić, zmotywować, bym był zdecydowany moje życie zmienić 

(postanowienie poprawy). Dlatego do spowiedzi nie mogę podejść bez przygotowania. W 

trakcie przygotowania do owocnego przeżycia tego sakramentu muszę siebie przekonać, iż po 

spowiedzi rozpocznę od nowa i będę się starał być innym człowiekiem. 

 Świadomie wprowadziliśmy spowiedź przed Mszą św., abyśmy w skupieniu i w ciszy 

mogli przeżyć nasze spotkanie z przebaczającym Chrystusem jako nawrócenie, aby dać 

wiernym jeszcze większą szansę godnego i poważnego przeżycia tego sakramentu. 

 Przeżywamy Rok Eucharystii. Chciałbym w tym właśnie roku uczulić parafian na 

Eucharystię niedzielną. Moi Drodzy! Miejmy zasady, których się nie łamie. Niech do tych 

niewzruszonych zasad należy praktyka cotygodniowego uczestnictwo we Mszach św. 

 Budzi też wielki niepokój fakt, że w parafii dziesięciotysięcznej jest brak intencji 

mszalnych. Nie chodzi o ofiary, które zwyczajowo składa się przy zamawianiu Mszy św. 

Aby nie być gołosłownym deklaruję, że jeżeli kogoś nie stać na złożenie symbolicznej ofiary 

z racji zamawiania Mszy św. niech przyjdzie do mnie, a ja odprawię gratisowo Mszę św. w 

wyznaczonej przez niego intencji. Chodzi o pamięć o najbliższych. W naszej parafii 

przyjmuje kolędę prawie 2.500 rodzin. W każdej rodzinie jest mama i tata, którzy mają 

swoich rodziców, a także swoich dziadków i babcie. Jest to ogromna rzesza najbliższych 

naszemu sercu osób, wobec których mamy dług wdzięczności za życie, które nam dali, za 

wychowanie, wykształcenie, przygotowanie do dorosłego życia. Boli, że nie mamy tyle 



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

Kronika parafialna rok 2004 16 

wdzięczności względem nich, by ją okazać, jako ludzie wierzący, przez zamówienie 

chociażby jednej Mszy św. w roku o ich zdrowie i błogosławieństwo, albo po śmierci, za ich 

duszę. 

 Na koniec tego sprawozdania dziękuję wszystkim za pomoc dzięki której, w tych 

trudnych czasach, tyle zrobiliśmy w naszym kościele. Bóg zapłać za solidarną troskę o naszą 

świątynię. Bóg zapłać za u dział w stowarzyszeniach i organizacjach, które funkcjonują w 

parafii. Dziękuję za to, że jesteście, że mamy dla kogo pracować. Życzę wszystkim, aby jak 

najpełniej włączyli się w życie naszej parafii i byli dumni, iż należą do wspólnoty św. 

Mikołaja. 

Ks. Proboszcz 

 


