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2014 r. 

 

 

2 stycznia 2014 

Spotkanie Opłatkowe Wspólnot Parafialnych 

 

 
 

 
 

 
 

Spotkanie zostało zorganizowane w Domu Katechetycznym. Uczestnikami byli członkowie 

Wspólnot, działających w parafii: Akcji Katolickiej, Żywego Różańca, Domowego Kościoła, 

„Caritas” oraz chóru kościelnego. Zebrało się ok. 60 osób. Był ks. Proboszcz, nasi Wikariu-

sze; były też siostry zakonne. Wszyscy złożyli sobie życzenia, dzielą się opłatkiem. „Słodki 
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poczęstunek” przerywał śpiew kolęd przy akompaniamencie gitary, na której grała jedna z 

zakonnic. 

 

  
 

  
 

  
 

6 stycznia 2014 

I Bydgoski Orszak Trzech Króli 

 

Tego dnia ulicami Bydgoszczy przeszło ok. pięciu tysięcy mieszkańców, w tym też sporo 

naszych parafian. Inaugurację Orszaku był udział w Eucharystii w  kościele św. Trójcy; po 

czym Orszak ruszył w stronę Starego Rynku Prowadzili Trzej Królowi e w oryginalnych ko-
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stiumach z epoki. Organizatorami byli: „Ruch Światło życie, Fundacja Orszak Trzech Króli i 

Fundacja Światło-Życie. 

 

 
 

Także 6 stycznia, po wieczornej Mszy św., nasz wokalno-instrumentalny zespół młodzieżowy 

„POTOK” dał koncert kolęd i pastorałek dla mieszkańców Starego Fordonu. Po koncercie 

można było zakupić płytę, na której zostały nagrane utwory, wykonywane przez zespół. 

 

  
 

 

„Wyszogród bez krzyża” 
(notatka z „Głosu Świętego Mikołaja o kradzieży krzyża na Wyszogrodzie) 

9 stycznia 2014 Krzyż na Wyszogrodzie stanął znów na swoim miejscu. 

 

Ustawiony został w 1997 roku na szczycie dawnego grodu, na pamiątkę pobytu na tym miej-

scu św. Wojciecha. Tak głosi legenda. „Pierwotnie był to krzyż drewniany, ufundowany przez 

Radę Osiedla Starego Fordonu oraz Zdzisława Kostkowskiego i Stefana Pastuszewskiego, 

ówczesnych wiceprezydentów miasta Bydgoszczy” – napisał w styczniowym „Głosie Święte-

go Mikołaja” redaktor „Expressu Bydgoskiego”, Marek Chełminiak, obecny 9 stycznia na 

grodzisku wyszogrodzkim. 
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Ustawieniem krzyża 9 stycznia na Wyszogrodzie zajęła się firma pana R. Abramczyka, która 

dokonała renowacji uszkodzeń i opłaciła fachowców, osadzających krzyż na swoim miejscu, 

na szczycie wzgórza wyszogrodzkiego. Obszerny artykuł na ten temat został umieszczony w 

„Głosie Świętego Mikołaja”. 

 

  
 

Koncert kolęd 12 stycznia 2014 

W kościele parafialnym św. Jana Apostoła i Ewangelisty było posłuchać kolęd i pastorałek w 

wykonaniu scholek: „Czas Jezusa” z parafii św. Jana i scholki parafii św. Mikołaja. 
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Rodzinna Intronizacja Pisma świętego. 

 

 
 

Pierwsza niedziela Adwentu 2013 roku była Parafii Niedzielą Biblijną. Homilię wygłosił na 

temat Biblii ks. Sławomir Bromberek, wykładowca nauk biblijnych w Seminarium Bydgo-

skim. 

Był to początek Intronizacji Pisma Świętego w rodzinach, w 2014 roku. Rodzina, która chcia-

ła na jeden wieczór zabrać Pismo św. z kościoła do domu – wpisywała się na listę i zabierała 

po wieczornej Mszy św. Biblię od kapłana oraz Księgę Pamiątkową, które odnosiła następne-

go dnia, kładąc je na ołtarzu przed Mszą św. 

 

2 luty 2014 

Święto Matki Boskiej Gromnicznej. Loteria fantowa na Misje. 

 

Siostry zakonne, pracujące w naszej parafii, wspólnie z młodzieżą, przeprowadziły Loterię 

Fantową na Misje. Losy w cenie 3 złotych można było  zakupić przed i po każdej Mszy św. 

Każdy los wygrywał, a nagrody odbierano w Domu Katechetycznym, Dochód z Loterii prze-

znaczony został na pomoc ubogim dzieciom z Ameryki Łacińskiej, gdzie obecnie jedna  

z naszych sióstr pracuje. 

 

 

6 marca 2014 

Sakrament Bierzmowania 
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Na Mszy św. o godz.18.30 ks. biskup Jana Tyrawa udzielił Sakramentu Bierzmowania 

uczniom trzecich klas gimnazjum. 

 

 

Rekolekcje Wielkopostne w Parafii 

 

 
 

W dniach 9 do 12 marca nasza parafia przeżywała Rekolekcje Wielkopostne, Nauki rekolek-

cyjne głosił ks. Sławomir Bromberek, wykładowca biblistyki Seminarium Duchownego w 

Bydgoszczy. Program Rekolekcji parafianie mogli śledzić na stronie internetowej Parafii oraz 

w „Głosie Świętego Mikołaja”. 
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25 marca – „Adopcja Duchowa” w naszej parafii 

 

 
 

  
 

W Uroczystość Zwiastowania NMP kolejna już grupa, 16 parafian, złożyła na Mszy św.  

o godz. 18.30 przyrzeczenie, zapoczątkowując Duchową Adopcję dzieci, zagrożonych abor-

cją. Przez 9 miesięcy osoby te mają obowiązek odmawiania dziesiątki różańca. Modląc się  

o życie dla dziecka, wybranego przez Boga. 

 

25 marca 

Dziesięciolecie Diecezji Bydgoskiej 

 

Świętowano w Fordońskim Sanktuarium Matki Bożej Królowej Męczenników. Na zakończe-

nie Uroczystości ks. biskup Jan Tyrawa podał oficjalną informację, że papież Franciszek pod-

niósł fordońską świątynię Matki Bożej Królowej Męczenników do godności Bazyliki Mniej-

szej. 

 

Sprawozdanie pokolędowe ks. Proboszcza za rok 2013, także z gospodarki zebranymi ofiara-

mi, wykonane i planowane parafialne inwestycje oraz ilość zawartych małżeństw; chrzty i 

pogrzeby. 

 

14 kwietnia – Śniadanie Wielkanocne w świetlicy „Kącik” 

 

Z inicjatywy Komisji Opieki Społecznej Osiedla Starego Fordonu zostało zorganizowane 

Śniadanie Wielkanocne dla osób samotnych i chorych. Spotkanie odbyło się w świetlicy pro-

wadzonej przez nasze, fordońskie zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Win-

centego a`Paulo. Siostry zaangażowały się zarówno w realizację pomysłu, jak i organizację 

śniadania. Obecny był na spotkaniu proboszcz parafii św. Mikołaja ks. kanonik Roman Buliń-
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ski, który złożył obecnym serdeczne życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych 

oraz poświęcił pokarmy. Podzielono się też jajkiem, a przewodnicząca Komisji Opieki Spo-

łecznej Rady Osiedla przekazała obecnych informację, że zarówno Śniadanie jak i Spotkanie 

Wigilijne na stałe wejdą w program Komisji. 

 

21-22 kwietnia Wielkanoc 2014 

 

Tegoroczny wystrój Grobu Pańskiego w naszej parafii zachęcał do odkrycia godności kobie-

ty. 

 

27 kwietnia 

Niedziela Miłosierdzia Bożego 

 

Papież Franciszek wyniósł na ołtarze dwóch wybitnych papieży: Jana Pawła II i Jana XXIII 

 

Miesiąc maj w Parafii 

 

1. „Fordońska Noc Sztuki” – obfitowała w różne atrakcje 

2. Bieg ultra maratoński Andrzeja Urbaniaka z Wadowic do Watykanu – dla uczczenia 

kanonizacji i beatyfikacji Jana Pawła II. 

3. 24 maja do 1 czerwca – Tydzień Ewangelizacji w Bydgoszczy, który rozpoczął III 

Bydgoski Marsz dla życia i Rodziny z udziałem naszych Parafian. Dla mieszkańców 

Fordonu, w ramach Tygodnia Ewangelizacji, została odprawiona Msza św. oraz Na-

bożeństwo Majowe na grodzisku wyszogrodzkim, pod krzyżem. 

 

  
 

Niedziela 15 czerwca – Festyn Rodziny w naszej parafii 

 

Niedziela – 15 czerwca 

25 lat posługi w fordońskiej parafii ks. kan. Romana Bulińskiego 

 

Uroczysta koncelebra, której przewodniczył ks. Proboszcz z obecnymi i dawnymi wikariu-

szami. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Roman Lidziński, proboszcz parafii św. Waw-

rzyńca z Gołańczy. Były życzenia i kwiaty od wspólnot, działających w parafii; od samych 

parafian, Rady Osiedla Stary Fordon i Gości. 

 

Czwartek – 19 czerwca – Uroczystość Bożego Ciała 

 

Rozpoczęła się Mszą św. w kościele św. Mikołaja o godz. 9.30. Po nabożeństwie – na ulice 

naszej dzielnicy wyruszyła procesja Eucharystyczna, w której uczestniczyli zgodnie wierni z 
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obu parafii: św. Mikołaja i św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Trasa procesji wiodła od Rynku i 

dalej ulicami: Wyzwolenia, Jana Styki, Cechową, Ordynacką, Pielęgniarską i Kapeluszników. 

Zakończenie procesji nastąpiło w kościele św. Jana. Jeden z ołtarzy na trasie procesji został 

ustawiony na przystanku autobusowym przy pętli, na ul. Jana Styki. Ołtarz wyobrażał Jezusa, 

w tle z wiatą i przystankiem. Wymowny napis: „Abyś wsiadł do właściwego autobusu” zmu-

szał do refleksji: jak winien żyć współczesny człowiek, chrześcijanin? Jakim „autobusem” 

zmierzać do wieczności? Refleksjami na ten temat podzielił się na łamach „Głosu Świętego 

Mikołaja” – ks. Edward Wasilewski, wikariusz parafii św. Mikołaja. 

 

Niedziela, 22 czerwca 

Pożegnanie wikariusza ks. Zbigniewa Zgolińskiego 

 

Na Mszy św. o godz. 11.00, po rocznej służbie w naszej parafii, został pożegnany ks. Zby-

szek. Najpierw, za posługę w parafii dziękował ks. wikariuszowi Proboszcz naszej parafii ks. 

Roman Buliński; potem dzieci, ministranci, młodzież, lektorzy, przedstawiciele wspólnot 

formacyjnych, działających w parafii, parafianie. Życzono ks. Zbyszkowi Bożego błogosła-

wieństwa i opieki Matki Bożej w nowej parafii w Kaczorach, gdzie został przeniesiony dekre-

tem ks. Biskupa. 

 

35. Piesza Pielgrzymka do Chełmna 

 

1 lipca już po raz 35 wyruszyło z Fordonu do Maryjnego Sanktuarium w Chełmnie nad Wisłą 

66 pątników. Organizatorem pielgrzymki jest co roku nasza parafia, ale iść może każdy. Dla-

tego rok rocznie do grupy naszych parafian dołącza się spore grono chętnych z innych for-

dońskich parafii. Pielgrzymi podążają, by być w Chełmnie na dzień odpustu 2 lipca. 

W tegorocznej pielgrzymce udział wzięli też diakon i klerycy Seminarium Duchowego Księ-

ży św. Wincentego a`Paulo z Krakowa. To ono przewodniczyli pięknym śpiewom na trasie 

pielgrzymki. Posiłki na trasie przygotowali mieszkańcy Ostromecka i Czarża. 

 

Niedziela, 25 lipca 

Odpust bracki św. Anny 

 

Święta Anna Samotrzecia jest drugą Patronką naszego kościoła. Jej obraz jest umieszczony po 

lewej stronie (od wejścia), w bocznym ołtarzu. Sumę odpustową o godz. 12.30 odprawił i 

Słowo Boże wygłosił ks. kanonik Jan Stręciwilk, przybliżając obecnym na uroczystości wize-

runek Matki Najświętszej Maryi Panny. Więcej na ten temat można przeczytać w lipcowym 

„Głosie św. Mikołaja”, w art. H. Wilka. Po uroczystości – tradycyjnie procesja Eucharystycz-

na dookoła kościoła, a następnie poświecenie pojazdów z racji przypadającego wspomnienia 

św. Krzysztofa – patrona kierowców. 

 

26 lipca – wycieczka dzieci i rodziców z naszej parafii do Sopotu 

 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zorganizował jednodniową wycieczkę nad morze. W 

kosztach partycypowała firma NIVEA, która obdarowała uczestników piłkami plażowymi. 

Mimo nienajlepszej pogody, kąpiel w morzu była obowiązkowa. Zmęczeni, ale bardzo zado-

wolenie wycieczkowicze wrócili późnym wieczorem do domów. 

 

Fordońskie Pielgrzymowanie od 21 do 27 lipca. 

 

Nie wszyscy mogą pielgrzymować na Jasną Górę. Dlatego tradycją stały się co roku mini-

pielgrzymki ulicami Starego i Nowego Fordonu. Trasa wiedzie od parafii do parafii. I tak – 
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początek jest w kościele św. Mateusza na osiedlu „Bajka”; następnie na trasie znajdują się 

kolejno kościoły i parafie: św. Jana Pawła II, Matki Bożej Królowej Męczenników, św. Mar-

ka, św. Łukasza, św. Jana Apostoła i Ewangelisty, św. Mikołaja i powrót do parafii św. Mate-

usza, gdzie następuje uroczyste zakończenie. 

 

 

Z innymi pielgrzymami nasza parafia spotyka się w sierpniu: 

w nocy z 1 na 2 sierpnia – parafianie goszczą w swoich domach pielgrzymów z Gdańska, 

zdążających na Jasną Górę. 

 

2 sierpnia – członkowie Akcji Katolickiej przygotowują tradycyjnie południowy posiłek, na 

który przychodzi co roku pielgrzymka z Chojnic, także zdążająca na Jasną Górę. 

 

Niedziela, 10 sierpnia 

 

Z okazji zbliżającego się święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Wojska Polskie-

go już w niedzielę została odprawiona uroczysta Msza św. z udziałem żołnierzy oraz komba-

tantów ze Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polski im. Marszałka Józefa Piłsud-

skiego z Bydgoszczy. Był poczet sztandarowy I Batalionu Logistycznego Ziemi Nakielskiej. 

Po Mszy św. na placu przed kościołem stanęły wojskowe pojazdy; a w rozstawionych namio-

tach można było obejrzeć wyposażenie żołnierza i posłuchać pieśni wojskowych. Na zakoń-

czenie – żołnierzom zasłużonym dla Polski zostały wręczone odznaczenia. 

 

XI letnie koncerty muzyki organowej i kameralnej 

13 i 27 sierpnia, w ramach Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej odbyły się w naszym 

kościele, jak od wielu już lat, dwa znakomite koncerty. Zaproszeni wykonawcy muzyki orga-

nowej i kameralnej zadbali o wysoki poziom oraz dostarczenie zgromadzonym słuchaczom, 

artystycznych przeżyć. Na organach zagrali mistrzowie polskiej sceny organowej: Ewa Bąk (z 

Bielsko-Biała) i Jan Bokszczanin (Legionowo). Towarzyszyli im: na altówce Monika Kamiń-

ska z Bydgoszczy oraz Marcin Ciszewski – kontratenor z Gdańska. 

 

13 września – Diecezjalna Pielgrzymka Centrum Ochotników Cierpienia 

 

Członkowie Apostolatu COC z naszej parafii wzięli udział w diecezjalnej pielgrzymce do 

Jabłonowa i Torunia. Odwiedzono Sanktuarium błogosławionej Marii Karłowskiej w Domu 

Generalnym, w Jabłonowie Pomorskim, a w drodze powrotnej – uczestnicy pielgrzymki za-

trzymali w redakcji „Radia Maryja” w Toruniu. 

 

15 września – Uroczysta Inauguracja funkcjonowania Bazyliki Mniejszej 

 

Został nią Kościół pw. Matki Bożej Królowej Męczenników. Nową parafię objął i kościół 

wybudował śp. ks. prałat Zygmunt Trybowski, pochowany obok swego dzieła. W dniu Inau-

guracji wszedł w życie Dekret biskupa Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej ks. Jana Tyrawy 

Podane w nim zostały warunki i dni, w których wierni mogą uzyskać zupełny, wybierając 

dogodny dla siebie termin: 27 luty, 29 czerwca, 15 września oraz 7 października, w dniu po-

święcenia Bazyliki. 
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Pielgrzymka szlakiem prawosławia i Sokółki 

 

W dniach 24 do 27 września nasza parafia zorganizowała autokarową pielgrzymkę „Szlakiem 

Prawosławia”. Wzięło w niej udział 35 osób, pod duchowym przewodnictwem ks. Edwarda 

Wasilewskiego. 

Na trasie pielgrzymki znalazła się miejscowość Jabłeczna z Monastyrem św. Onufrego, Sank-

tuarium Męczeństwa Polskich Unitów w Pratulinie – jedynym w Polsce kościołem neounic-

kim. Zwiedzono także: Sanktuarium Maryjne w Kodniu; Grabarkę i Górę Krzyży; parafię 

prawosławną w Hajnówce; muzeum ikon w Supraśli, a także odwiedzono meczet w Kruszy-

nianach. 

„Pielgrzymka ta była okazją do przekonania się, czym jest ekumenizm i dążenie wszystkich 

do jedności, o którą w Wieczerniku modlił się Jezus. Wspólny wyjazd stał się także okazją do 

pogłębionej refleksji nad tajemnicą Kościoła …Jego żywej historii…” – napisał ks. Edward 

Wasilewski na łamach naszej parafialnej gazety. 

 

 

Rocznica święceń kapłańskich 

ks. proboszcza, kanonika dra Romana BULIŃSKIEGO 

 

Z tej okazji w dniu 30 września została odprawiona koncelebrowana Msza św. z udziałem 

kolegów ks. Proboszcza, z którymi razem studiował i przyjął święcenia w 1967 roku, w Bazy-

lice Katedralnej w Pelplinie. 

„Każdego roku, w kolejną rocznicę święceń, celebrujemy dziękczynną Mszę św. u jednego z 

kolegów, a następnie spotykamy się przy braterskim stole. W tym roku, z racji 47 rocznicy 

naszych świeceń, miałem szczęście gościć moich kursowych kolegów w naszej parafii. Dzię-

kuję im serdecznie za uczestnictwo w tej Jubileuszowej Mszy św. oraz wspólną modlitwę i 

życzliwość” – powiedział nasz ks. Proboszcz. 

 

 

Nowa elewacja zewnętrzna kościoła św. Mikołaja 

 

W ostatnich dniach sierpnia rozpoczęto prace, związane z remontem elewacji zewnętrznej 

naszej parafialnej świątyni. Najpierw, specjalistyczna firma wykonała naprawę poziomej izo-

lacji ścian zewnętrznych zakrystii i kaplicy. Na załączonych fotkach widać uszkodzenia ścian. 

Wykonane prace konserwatorskie ochronią mury przyziemia zakrystii i kaplicy. Wykonawcą 

prac konserwatorskich jest firma „INEKTOR” Janiny Malec. 

Następnie zostały zamontowane rusztowania, by na nowo pomalować zewnętrzne ściany ko-

ścioła. Najpierw mury zostały umyte wodą pod dużym ciśnieniem; zeskrobano luźne tynki, 

naprawione uszkodzenia. Na koniec – zgruntowano podłoże i przystąpiono do malowania. Do 

końca listopada udało się pomalować wieżę kościoła, fronton oraz kaplice. Dalej, z uwagi na 

niesprzyjającą aurę, prace nie mogły być kontynuowane. Zostaną wznowione na wiosnę 2015 

roku. 
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2 października 1939 – 2 października 2014 

75. rocznica rozstrzelania przed murem naszego kościoła 8 mieszkańców Fordonu 

 

 
 

  
 

Wspominając te tragiczną dla Fordonu rocznicę, mieszkańcy, jak każdego roku, oddali hołd 

pomordowanym przez hitlerowców, ośmiu obywatelom miasta z jego burmistrzem Wacła-

wem Wawrzyniakiem. 

Uroczystość rozpoczęła Msza św., koncelebrowana przez naszych kapłanów pod przewodnic-

twem ks. Proboszcza. Po Mszy św. wszyscy obecni wyszli przed kościół, pod pamiątkową 

tablicę, umieszczoną po prawej stronie świątyni, pod która do dnia dzisiejszego widnieją śla-

dy kul. Ks. Proboszcz odmówił modlitwę; złożono kwiaty i zapalono znicze. W Uroczystości 

uczestniczyła wnuczka zamordowanego burmistrza. Po oficjalnej uroczystości odbyła się 

wieczornica, przygotowana przez młodzież oazową pod kierunkiem naszego oazowicza Tom-

ka Rusiniaka. Więcej na temat wieczornicy i Apelu Poległych można przeczytać w artykule 

Tomka na łamach październikowego numeru parafialnej gazety „Głos św. Mikołaja. Tam 

również jest zamieszczony wiersz Tomka, poświęcony pamięci burmistrza Wawrzyniaka. 

Przed murami kościoła św. Mikołaja zginęli: 

Wacław Wawrzyniak – burmistrz miasta Fordonu; 45 lat 

ks. Henryk Szuman, proboszcz parafii św. Mateusza w Starogardzie; 57 lat 

ks. Hubert Raszkowski – wikary parafii; 28 lat 

Benon Kaszewski – drogerzysta; 21 lat 

Albin Piotrowski – uczeń gimnazjum, harcerz; 16 lat 

Waldemar Podgórski – mistrz rzeźnicki; 54 lata 

Stefan Zalesiak – maszynista w wytwórni papy; 36 lat 

Polikarp Ziółkowski – właściciel przetwórni owoców; 60 lat 
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12 października XIV Dzień Papieski: 

– zbiórka ofiar, w ramach pomocy, dla szczególnie uzdolnionej młodzieży gimnazjalnej z 

terenów wiejskich 

– modlitwa za papieża Franciszka po Mszach św. 

– po południu, przed wieczorną Mszą św. – wystawienie Najświętszego Sakramentu i modli-

twy wspierające Ojca Świętego. 

 

26 października 

30 rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

 

22 Bieg Sztafetowy Szlakiem Męczeńskiej Drogi bł. Jerzego Popiełuszki, kapelana „Solidar-

ności” 

 

  
 

Trasa biegu prowadziła z bydgoskich Wyżyn, z kościoła pw. Świętych Polskich Braci Mę-

czenników, gdzie ks. Jerzy odprawił swoją ostatnią Mszę św. Metę wyznaczono w Górsku, 

przy Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki. Po Mszy św. w kościele na 

Wyżynach wyruszono na trasę (40 km), którą można było pokonać w całości lub wybrać do-

wolny odcinek. W biegu uczestniczyło 26 zespołów, przeważnie związanych z „Solidarno-

ścią”, ale także brały udział kluby biegaczy z innych miast; szkoły, parafie oraz Ruch Świa-

tło-Życie diecezji bydgoskiej, w tym również przedstawiciele naszej parafii na czele z TOM-

KIEM RUSINIAKIEM, który swoje wrażenia z udziału w biegu zamieścił w listopadowym 

numerze „Głosu Świętego Mikołaja” (11/2014). Tomek jest również autorem artykułu na te-

mat biegu, zamieszczonego w tymże numerze. 

Po przybyciu na miejsce uczestnicy biegu złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem przy 

szosie do Torunia. Jest to miejsce, w którym ks. Popiełuszko został porwany. 

 

Piątek 31 października – „Noc Świętych w parafii św. Łukasza Ewangelisty. 

 

Nasz parafialny fotograf i redaktor „Głosu Świętego Mikołaja” Jerzy Rusiniak, odwiedził ze 

swoim aparatem sąsiednią parafię św. Łukasza, gdzie w wigilię uroczystości Wszystkich 

Świętych zorganizowano „Noc Świętych”. Była uroczysta Eucharystia; litania do Wszystkich 

Świętych; czuwanie i adoracja przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy, gdzie znajduje 

się dziewięćdziesiąt relikwii świętych. W czasie bydgoskiej „Nocy Świętych” uczestniczyło 

ok. 1.500 tysiąca osób. 

 

Niedziela 23 listopada 

Uroczystość Chrystusa Króla, kończąca Rok Kościelny 
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Rozpoczął się czas Adwentu; czas oczekiwania na Narodzenie Jezusa. Tradycyjnie w Adwen-

cie są odprawiane Roraty: 

– dla dorosłych – codziennie rano o godz. 7.30 

– dla dzieci – w poniedziałki, wtorki i środy o godz. 6.45 

 

Sobota 6 grudnia 

Uroczystość odpustowa św. Mikołaja 

i 25 lat kierowania parafią przez ks. Romana Bulińskiego 

 

 
 

Sumę odpustową odprawił i Słowo Boże wygłosił Gość specjalny: ks. Infułat i Protonotariusz 

Papieski ks. Stanisław GRUNT, były proboszcz parafii św. Mikołaja w latach 1975-1989. 

 

  
Ks. Infułatowi towarzyszyli też w Liturgii niektórzy z kapłanów, pracujący na przestrzeni 

minionych lat w naszej parafii oraz proboszczowie parafii Nowego Fordonu. Do wszystkich 

ks. Infułat skierował Słowo Boże, które na długo pozostanie w naszej pamięci. Witając obec-

nych bardzo serdecznie powiedział: 

„Czcigodni Bracia w Kapłaństwie z ks. Kanonikiem, Proboszczem i Dziekanem na czele! 

Drodzy Parafianie i zacni Odpustowi Goście! 

Dziś przypadają nasze parafialne imieniny: patrona św. Mikołaja, biskupa z Miry, który od 

stuleci otacza opieką poszczególne pokolenia naszych fordońskich rodzin. W ten piękny dzień 

adwentowego czuwania, wszyscy bądźcie pozdrowieni. Czynię to tym serdeczniej, że jestem 

byłym proboszczem tej Mikołajowej Parafii.” 

Następnie ks. Infułat przedstawił sylwetkę naszego parafialnego Patrona. Przy okazji wspo-

mniał też o historii powstania naszej parafii, w powiązaniu wyszogrodzkim grodem, a także o 

powstaniu nowych parafii i budowie kościołów, których był głównym inicjatorem: Matki 

Bożej Królowej Męczenników, oraz czterech Ewangelistów: Marka, Mateusza, Łukasza i 

Jana oraz nowy kościółek i parafia św. Stanisława Kostki w Strzelcach Górnych. 
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„Tak oto, na ziemi męczenników II wojny światowej, rozstrzelanych pod murami fordońskiej 

świątyni i pomordowanych w Dolinie Śmierci, powstały nowe parafie i kościoły. Krew mę-

czenników jest nasieniem nowych chrześcijan” – powiedział ks. Infułat, przytaczając słowa 

Orygenesa. 

Także na zakończenie homilii ks. Stanisław Grunt skierował do ks. Proboszcza, kapłanów i 

wiernych piękne słowa, których część warto w tej pamiątkowej księdze umieścić: 

„Raduje się w tym dniu odpustowym i sam ks. Roman, kanonik i od 25 lat Proboszcz tej mi-

kołajowej parafii. To czas refleksji i podziękowania Bogu i parafianom za gorliwą współpra-

cę; czas podziękowania za realizację wielu wspaniałych inwestycji wewnątrz kościoła… oraz 

na zewnątrz świątyni. To również czas podsumowania wszechstronnej pracy duszpasterskiej. 

Życzę wszystkim Parafianom Starego i Nowego Fordonu, by za św. Mikołajem z Miry 

umieszczali w swoich sercach Pana Boga; by naśladowali św. Biskupa, by byli symbolem 

dobroci i łagodności. 

Drogi księże Kanoniku, Proboszczu i Przyjacielu! 

Życzę, w imieniu obecnej tu wspólnoty kapłańskiej oraz oddanych Tobie Parafian, dużo mocy 

i siły na następne 25 lat. Niech św. Mikołaj ma Ciebie i wszystkie, wywodzące się z tej ma-

cierzystej – parafie fordońskie – w swojej opiece. Szczęść Boże. AMEN.” 

 

Zainteresowanych całą homilią, wygłoszoną na odpustowej i rocznicowej Mszy św. – odsy-

łam do 12 numeru (12/2014) „Głosu Świętego Mikołaja” 

 

15 grudnia 

Spotkanie Wigilijne dla mieszkańców Starego Fordonu 

 

Z inicjatywy Komisji Opieki Społecznej Rady Osiedla Stary Fordon, zostało zorganizowane 

Spotkanie Wigilijne dla osób samotnych i chorych. Spotkanie odbyło się w świetlicy „Kącik”, 

prowadzonej przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia pw. św. Wincentego a`Paulo. 

Siostry pomogły też w organizacji i realizacji Wigilii. Zaproszonych mieszkańców powitała 

przewodnicząca Komisji Opieki; następnie ks. dr Edward Wasilewski, wikariusz parafii św. 

Mikołaja, odczytał fragment Pisma św., mówiący o Narodzeniu Jezusa. Potem wszyscy prze-

łamali się opłatkiem, składając sobie życzenia; zjedli przygotowane potrawy, a nawet, przy 

akompaniamencie gitary siostry Zdzisławy, wspólnie zaśpiewali kolędy. Cały wieczór upłynął 

w miłej, przyjacielskiej atmosferze. 

 

20 grudnia – Akcja Katolicka dla dzieci 

 

W domu katechetycznym odbyło się, tradycyjne już, wigilijne spotkanie z Mikołajem – naj-

młodszych dzieci z naszej parafii, zorganizowane przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. 

Małych gości przywitała przewodnicząca POAK Agnieszka Maternowska, a ks. Maciej An-

drzejewski, nasz wikariusz, złożył dzieciom i rodzicom serdeczne życzenia. Potem obecni 

obejrzeli „Jasełka”, przygotowane przez uczestników świetlicy „Kącik” pod kierunkiem na-

szych Sióstr. Było dzielenie się opłatkiem; śpiew kolęd z towarzyszeniem naszego młodzie-

żowego zespołu „POTOK”. Przybył też do dzieci Mikołaj z prezentami, ufundowanymi przez 

AK, parafian i Radę Osiedla Stary Fordon. 

 

 

Boże Narodzenie 2014 

 

Wystrój szopki był bardzo oryginalny i napis „Nasze serca zimne jak lud” – refleksja nad ser-

cem człowieka, chrześcijanina. Ks. Edward Wasilewski umieścił w 1-szym, styczniowym 

(2015) „Głosie Świętego Mikołaja” m.in. te słowa: 
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„…odwołując się do naszych przeżyć , naszej codzienności… Odkryjemy, że nasze serca są 

lodowate, to w atmosferze betlejemskiej nocy możemy spróbować je ogrzać.  W taki sposób 

zbliżymy się do drugiego człowieka… W atmosferze ogrzanego serca odkryjemy nasze oso-

biste Betlejem, gdzie będzie rodziła się miłość, jaką na świat przynosi Dziecię Jezus…” 

 

27 grudnia – Fordoński Rynek 

 

Po raz pierwszy – na naszym fordońskim rynku śpiewano wspólnie kolędy. Zgromadziło się 

ok. 200 osób, które zachęcone inicjatywą „Cafe Rynek” , z pomocą kapłanów i zaprzyjaźnio-

nych parafian – zapragnęli pośpiewać. Głosy dopisały, mimo chłodu, śpiewano głośno!  

 

EUROPEJSKIE SPOTKANIE MLODYCH – PRAGA 2014/2015 

 

NA PRZEŁOMIE STAREGO I NOWEGO ROKU TYSIACE MŁODYCH LUDZI BIERZE 

UDZIAŁ W MODLITEWNYM SPOTKANIU, ORGANIZOWANYM PRZEZ WSPOLNO-

TĘ TAIZĔ W JEDNYM Z EUROPEJSKICH MIAST. TE EKUMENICZNE SPOTKANIA 

POD NAZWĄ PIELGRZYMKA ZAUFANIA PRZEZ ZIEMIĘ, GROMADZĄ COROCZ-

NIE RZESZE MŁODZIEŻY, KTÓRA PRZEZ KILKA DNI MODLI SIĘ, ŚPIEWA I ROZ-

WAŻA PRZESŁANIE ZAŁOŻYCIELA RUCHU BRATA ROGERA. W TYM ROKU 

SPOTKANIE MIAŁO MIEJSCE W STOLICY CZECH – PRADZE. 

 

O godzinie 23 w Sylwestrową noc uczestnicy SPOTKANIA biorą udział we wspólnej modli-

twie o pokój na świecie w parafiach. Następnie odbywa się zabawa sylwestrowa, tzw. Święto 

Narodów. 1 stycznia uczestnicy spożywają świąteczny obiad u rodzin goszczących. 

Z naszej parafii też co roku w Spotkaniu uczestniczą młodzi ludzie. Tegoroczne wspomnienia 

o swoim udziale w Spotkaniu w Pradze spisała na łamach naszej parafialnej gazetki Barbara 

Szadłowska. Można je przeczytać w 1-szym, styczniowym numerze (2015) „Głosu Świętego 

Mikołaja”. 

 

 

Sprawozdanie duszpasterskie za rok 2014 

 

Kolędę przyjęło 2.125 rodzin. W porównaniu z poprzednim rokiem zauważyliśmy pewną 

poprawę, bowiem w tym roku nawiedziliśmy o 51 rodzin więcej niż w 2014 r. W tej liczbie 

nie uwzględniliśmy 13 nowych rodzin przy ul. Samotnej, które przyjęły kolędę po raz pierw-

szy. 

Nie przyjęły kolędy 1.074 rodziny, co stanowi 33,5% wszystkich rodzin w parafii.  

W porównaniu z poprzednim rokiem, także nastąpiła poprawa. W tym roku liczba rodzin nie 

przyjmujących kolędy zmniejszyła się o 51 rodzin. 

Dane te nie dają podstaw do stwierdzenia, że 33,5% mieszkańców naszej wspólnoty nie iden-

tyfikuje się z parafią czy też z Kościołem. Trzeba uwzględnić następujące realia: są lokale nie 

zamieszkałe, wielu wyjechało za granicę, spora część mieszkań jest wynajmowana, a rodziny, 

czasowo w nich zamieszkujące, są związani z parafą pochodzenia, z parafią rodziców.  

Są też sprawy losowe usprawiedliwiające nieobecność w czasie trwania kolędy. Procent ro-

dzin nie identyfikujących się parafią jest w rzeczywistości niższy niż 33,5%. 

Dziękuję wszystkim, którzy przyjęli kolędę. Dziękuję głównie za dostosowanie się członków 

rodziny do wyznaczonego terminu kolędy, za cierpliwe oczekiwanie i poświęcony czas, a 

przede wszystkim za otwartość, życzliwość i szczerą rozmowę. 
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Tegoroczną wizytę duszpasterską cechowała w głównej mierze serdeczność i życzliwość. W 

czasie całej kolędy nie spotkaliśmy żadnych rzeczywistych pretensji pod adresem parafii czy 

duszpasterzy. Natomiast dosyć często wyrażano radość z przynależności do tej parafii, a w 

bardzo wielu mieszkaniach, było to prawie regułą, dziękowano za piękny kościół. Na pytanie 

„Co zmienić, ulepszyć, poprawić w parafii?”, najczęściej padały słowa: „Nadal tak trzymać”. 

Dziękujemy bardzo serdecznie za ofiary kolędowe, tym bardziej, że złożone w tych ciężkich i 

trudnych czasach. 

W 2014 r. mieliśmy 94 chrzty, 59 ślubów i 58 pogrzebów. Dla porównania – w 2013 r. 

chrztów było 99, ślubów 57, a pogrzebów 91.Na 94 dzieci ochrzczonych w ubiegłym roku, 23 

pochodziło z wolnych związków. Rodzice tych dzieci nie mają żadnych prawnych przeszkód 

w zawarciu sakramentalnego małżeństwa, a mimo tego świadomie i dobrowolnie z niego zre-

zygnowali, a przez to wyrzekli się spowiedzi i Komunii św. Wolne związki (mam na myśli 

ludzi wierzących) – to jedna z największych plag w dzisiejszych czasach. Niestety, istnieje 

społeczne przyzwolenie na nie, także ze strony rodziców, a nawet dziadków. 

 

Sprawy duszpasterskie 

Ks. bp Zygfryd Kowalski, mój profesor pedagogiki i katechetyki, w czasie wizytacji biskupiej 

mawiał: Cenię sobie w parafii „szarówkę duszpasterską”. Nie jest trudno przygotować wiel-

kie akcje i uroczystości. Wymaga to wysiłku kilku lub kilkunastu dni. Natomiast ważne i nieła-

twe jest sprawowanie pieczy duszpasterskiej przez cały rok, dzień po dniu, i to z pełnym od-

daniem. Ważne jest, by Msze św., nabożeństwa, udzielane sakramenty św. były uprzednio 

przygotowane, sprawowane punktualnie, godnie i pobożnie. 

Tę radę Ks. biskupa mam zawsze na uwadze i staram się wg niej kształtować naszą pracę 

duszpasterską. Ważne są wyznaczone godziny spowiedzi, Mszy św., nabożeństw, biura para-

fialnego… Ważna jest punktualna obecność kapłana, jego przygotowanie i zaangażowanie. 

Jestem przekonany, że przez cały ubiegły rok taką „szarówkę duszpasterską” sprawowaliśmy 

w naszej parafii. W tym sprawozdaniu pragnę to podkreślić, ale i podziękować ks. Edwardowi 

i ks. Maciejowi za gorliwość, oddanie sprawie, za zaangażowanie w sprawowanie liturgii, 

sakramentów św., za punktualność, za głębokie i przemyślane homilie, za pracę z dziećmi, 

młodzieżą… 

W parafii mamy Siostry Miłosierdzia. Prowadzą „Kącik”, w którym dzieci spędzają kilka 

godzin dziennie i otrzymują pomoc i wsparcie. Siostry swoją opieką obejmują także chorych 

w parafii. Współpraca między Siostrami a parafią układa się wzorowo. W sprawozdaniu tym 

wyrażam Siostrom Miłosierdzia wdzięczność za ich aktywną obecność i służbę miłosierdzia. 

„Parafia to wspólnota wspólnot” – to soborowe określenie parafii. Takich wspólnot  

w naszej parafii mamy wiele. A oto one: ministranci, lektorzy, nadzwyczajni szafarze Komu-

nii św., wolontariat młodzieży, koło biblijne, schola dziecięca, zespół młodzieżowy, chór pa-

rafialny, oaza rodzin, oaza młodzieży, oaza Dzieci Bożych, poradnia rodzinna, rada ekono-

miczna, rada duszpasterska, Żywy Różaniec, Akcja Katolicka, Parafialny Oddział Caritas, 

grupa AA „Trzeźwość”, apostolstwo zbawczego cierpienia, zespół redakcyjny „Głosu Świę-

tego Mikołaja” i zawsze aktualna strona internetowa parafii. 
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Pragnę podziękować wszystkim wspólnotom. Nie wymieniam nazwisk, gdyż lista byłaby 

bardzo długa. Dziękuję w takim razie wszystkim członkom wspólnot za gorliwość i zaanga-

żowanie… 

 

Sprawy materialne 

W ciągu ostatniego ćwierćwiecza remont dachu był najdroższą i najpoważniejszą inwestycją. 

Pierwszy raz w ciągu 25 lat weszliśmy w nowy rok, konkretnie w 2014 r., z niedużym zadłu-

żeniem. Dług ten jednak nie zmartwił nas. Do połowy lutego 2014 r. spłaciliśmy tę zaległość, 

a problem dachu już nie istniał. Inwestycja, uprzednio zaplanowana na 4 lata, została zakoń-

czona, w co trudno uwierzyć, w ciągu dwóch lat. Dokonało się to dzięki Waszej ofiarności,  

a także dzięki wyjątkowym dotacjom, a głównie dzięki nowym, a przy tym fachowym, kom-

petentnym i bezinteresownym doradcom. To oni obniżyli koszta remontu dachu o 200 tysięcy 

zł. 

Naprawiony został dach na domu katechetycznym (większość dachówek została przełożona) i 

została założona nowa blacharka. 

Pomieszczenia domu katechetycznego zostały wyremontowane i wymalowane. Zostało też 

założone nowe ogrzewanie domu katechetycznego (nowy piec c.o. i wszystkie grzejniki). 

Piec centralnego ogrzewania uległ poważnej awarii. Koszt naprawy wyniósł 8.560,63 zł. 

Przeprowadzono remont kapliczek. Wymieniono konstrukcję i położono nowe dachówki, 

takie jak na kościele, na kapliczce św. Mikołaja i drugiej od ul. Wyzwolenia. 

Przeprowadzono remont (nowe panele podłogowe) i malowanie mieszkania ks. Macieja oraz 

łazienki. 

Specjalistyczna firma wykonała naprawę poziomej izolacji ścian zewnętrznych zakrystii i 

kaplicy. Ściany od zewnątrz i wewnątrz były zagrzybione. Było to spowodowane zawilgoce-

niem tynków i cegły. Nową izolację wykonano metodą iniekcji ciśnieniowej – poprzez 

wstrzyknięcie w strukturę muru, pod wysokim ciśnieniem, środka uszczelniającego ścianę. 

Następnie ściany zabezpieczono specjalnym tynkiem renowacyjnym. 

Pomalowano elewację ściany południowej, wieży. Ustawiono rusztowanie. Ściany, przed ma-

lowaniem, zostały umyte wodą pod wysokim ciśnieniem, zeskrobano luźne i odpadające tyn-

ki, podłoże zagruntowano i naprawiono tynki i detale architektoniczne, wymieniono obróbki 

blacharskie. 

Odnowiona elewacja prezentuje się pięknie, zarówno w pojawiających promieniach słońca, 

jak i nocą, w świetle również odnowionego oświetlenia zewnętrznego. Wymieniono bowiem 

lampy oraz zastosowano nowoczesne źródła światła (LED). 

W ciągu roku w parafii, tak jak w rodzinie, jest wiele stałych wydatków. W sprawozdaniach 

nie raz podawałem dokładne liczby. By uświadomić Parafian, że wydatki te są poważne, po-

dam tylko wysokość ostatnich rachunków z jednego miesiąca: kolekta na misje z 6 stycznia 

br. – 2.499 zł, opłata za „Toi-Toi” na cmentarzu – 216 zł, przegląd pieca c.o. – 184,50 zł, wo-

da – 187,46 zł, opłata za ogrzewanie (gaz) – 6.659,40 zł, świadczenia na rzecz kurii za sty-

czeń – 4.984 zł, opłaty za energię elektryczną – 4.857,09 zł, do tego dochodzą poważne kwo-

ty na pensje, miesięczne utrzymanie kapłanów i plebanii, dla kurii 10% ofiar kolędowych, 
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które przypadają na parafię (na parafię przeznaczana jest połowa ofiar z kolęd) oraz wydatki 

na bieżące inwestycje i remonty. 

 

Wspólnie przeżyliśmy w naszej rodzinie parafialnej rok 2014. Dziękuję za aktywne uczestnic-

two we wspólnocie św. Mikołaja i zapraszam do dalszej owocnej współpracy i do obfitego 

korzystania z naszej posługi w ramach „szarówki duszpasterskiej”. 

 

Ks. kan. dr Roman Buliński 

proboszcz 
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