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Niedziela 4 stycznia 

Na Mszy św. o godz. 11.00 zostało pokazane przedstawienie pt. „Tak! On jest Królem”, przygotowane 

pod kierunkiem p.p. H. Paterki i E. Lewandowskiej. Aktorami były dzieci z koła teatralnego Szkoły 

Podstawowej nr 27. Przedstawienie było inne, ciekawe i przygotowane – profesjonalnie! Podobało się 

wszystkim, i dzieciom i dorosłym. 

 

  
 

  
 

 

Nasi wolontariusze uczestniczyli, jak co roku, w zbiórce żywności organizowanej przez Caritas. Dzięki 

hojności klientów, zebrano dużą ilość produktów. Przygotowano 50 paczek, które trafiły do najbardziej 

potrzebujących rodzin. 
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6 stycznia – Orszak Trzech Króli 

Barwny Korowód liczył ponad pięć tysięcy mieszkańców miasta i diecezji. Orszak prowadzili: Kacper, 

Melchior i Baltazar. Odtwórcami głównych ról byli członkowie bydgoskich Wspólnot parafialnych; 

uczniowie szkół oraz grupa teatralna z Młodzieżowego Domu Kultury. Ciekawą postacią był odtwórca 

Baltazara – kleryk Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia św. Ducha w Bydgoszczy, 

pochodzący z Ghany: Izaak Antwi Boasiako. Wszyscy Szli (a nawet jechali, jak widać na zdjęciu!) 

ulicami miasta; śpiewali kolędy; były nawet różne scenki biblijne, bowiem scenariusz Marszu oparty 

został na przekazie biblijnym. Trzej królowie podążali za gwiazdą na spotkanie ze Świętą Rodziną. 

Przemarsz zakończył się przy stajence, gdzie królowie złożyli dary i oddali Dzieciątku pokłon. W orszaku 

6 stycznia nie zabrakło też naszych parafian. Przede wszystkim był nasz parafialny redaktor, Jerzy 

Rusiniak, bez którego fotek by nie było! 

 

  
 

 
Fot. Jerzy Rusiniak 
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Hej Kolęda, kolęda! 

Wieczorem, 6 stycznia, parafianie i mieszkańcy osiedla mogli kolędować po Mszy św. z naszym 

młodzieżowym zespołem „Potok”. 

 

  
 

18 stycznia, w kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty odbył się koncert kolęd w wykonaniu scholek 

obu, sąsiadujących ze sobą parafii. 

 

 
 

„FELIKS” napsocił! 

W ostatnich dniach stycznia, szalejący nad Europą i Polską huragan „Feliks” poczynił nieco szkody na 

nowo położonym dachu naszej świątyni: pospadało trochę dachówek, które zostaną uzupełnione przy 

okazji prac remontowych elewacji kościoła. 

 

WIELKI POST 

 

Rozpoczyna się tradycyjnie Środą Popielcową, a kończy przed wieczorną Mszą św. Wieczerzy Pańskiej 

w Wielki Czwartek. Okres 40 dni, w których Kościół przygotowuje się na obchody Wielkiego Tygodnia i 

Zmartwychwstania Pańskiego. Jest obchodzony od IV wieku jako czas pokuty i odnowienia. „Kościół 

przez 40 dni jednoczy się z tajemnicą Jezusa na pustyni”. 

Wielki Post w tym roku rozpoczął się 18 lutego. Na Mszach św. – tradycyjne posypanie głów popiołem, 

na znak pokuty. W czasie Wielkiego Postu – można uczestniczyć w nabożeństwach Gorzkich Żali i Drogi 

Krzyżowej. 
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 

 

Są szczególnym, pobożnym ćwiczeniem i aktem pokuty dla każdego chrześcijanina. W roku bieżącym 

Rekolekcje w naszej parafii, w dniach od 2 do 4 marca, prowadził ks. dr hab. Maciej Olczyk. Odbywały 

się, mimo pokutnego charakteru, pod nazwą: „Na spotkanie z Dobrą Nowiną” 

 

 
 

Rozpoczynając Rekolekcje ks. Maciej skierował do wiernych te słowa: „Podczas tegorocznych 

Rekolekcji Wielkopostnych chcemy ponownie zachwycić się Bożą Dobrą Nowiną, skierowaną do 

każdego z nas. Wśród tylu złych i fałszywych nowinek, jakie docierają do nas każdego dnia, potrzeba 

nam stałej świadomości, że istnieje Dobra Nowina, Słowo Boga do człowieka i o człowieku. Ta Dobra 

Nowina jest niewyczerpanym źródłem optymizmu oraz siłą napędową dla rozwoju jasnych stron życia, za 

którymi wszyscy tęsknimy”. (artykuł w „Głosie Świętego Mikołaja” – marzec 2015) 

 

Niedziela 13 marca – Bierzmowanie 

ks. biskup Jan Tyrawa udzielił młodzieży klas trzecich gimnazjum Sakramentu Bierzmowania. 
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25 marca – Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny; Dzień Świętości Życia, ustanowiony 

w 1998 roku przez Zebranie Plenarne Episkopatu Polski jako odpowiedź na wezwanie Jana Pawła II o 

ochronie ludzkiego życia od poczęcia do samej śmierci. Uroczystość Zwiastowania podkreśla tajemnicę 

poczęcia i gotowość przyjęcia dziecka nawet w trudnej czy niezrozumiałej sytuacji. W wielu kościołach i 

parafiach jest praktykowane przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Po raz już kolejny i w 

naszej parafii takie przyrzeczenie codziennej modlitwy za dziecko, przez 9 miesięcy, złożyła grupa 25 

parafian. 

 

  
 

29 marca – Niedziela Palmowa 

rozpoczęła Wielki Tydzień i związane z nim dni, poprzedzające Uroczystość Zmartwychwstania: Wielki 

Czwartek, Piątek i Sobotę. 

 

Te szczególne dni są w naszej parafii obchodzone bardzo uroczyście każdego roku. Warto w tym miejscu 

przytoczyć słowa refleksji, które skierował do parafian za pośrednictwem „Głosu Świętego Mikołaja” 

nasz wikariusz ks. dr Edward Wasilewski. 

„W Wielki Piątek patrzymy na krzyż. Jest to znak, który wznosi się ponad murami. To swego rodzaju 

most, łączący niebo z ziemią, Boga z człowiekiem, doczesność z wiecznością, śmierć z życiem”. 

Słowa te miały odniesienie do Grobu Pańskiego. Wyjaśnia to stwierdzenie naszego papieża Franciszka, 

który powiedział: 

„Gdzie mur, tam jest zamknięte serce. Potrzebujemy mostów, a nie murów”. Ks. Edward, wspólnie z 

młodzieżą, zainspirowani tymi słowami papieża, zbudowali oryginalny, piękny w swej wymowie Grób 

Pański, który został nawet wyróżniony w telewizyjnym programie „Expressu” „ Każdy z nas ma swój 

osobisty mur tyle jest murów, ile ludzi. Dlatego potrzeba także wielu mostów” – napisał w „Głosie…”  

ks. Edward Wasilewski. 
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5-6 kwietnia WIELKANOC 

 

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczęła się, jak co roku, od Mszy św. Rezurekcyjnej. Na 

wszystkich Mszach w tym „dniu wspaniałym” – życzenia Parafianom i Gościom składał ks. Proboszcz w 

imieniu własnym i współpracowników. 

 

Z życia parafii w miesiącu maju 

 

 tradycyjne Nabożeństwo Majowe do Matki Bożej w kościele i pod krzyżem na grodzisku 

wyszogrodzkim każdego dnia, dodatkowo 13 maja – Nabożeństwo Fatimskie ze świecami, 

 niedziela 10 maja o godz. 11.00 – Pierwsza Komunia św. 67 uczniów z klas trzecich, 

 16-17 maja – Święto Starego Fordonu, opisane i obfotografowane przez red. Marka Chełminiaka z 

„Bydgoskiego Ekspressu” oraz naszego fotografa parafialnego Jerzego Rusiniaka. Wszystko 

zamieszczone w gazetce parafialnej „Głosie Świętego Mikołaja”, 

 sobota 30 maja – Parafialny Dzień Chorego wraz z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia w 

obecności relikwii św. Jana Pawła II, 

 niedziela 31 maja – udział Parafian w IV Bydgoskim Marszu dla Życia i Rodziny, który 

tradycyjnie przeszedł ulicami Bydgoszczy ze Starego Rynku do Bazyliki na Bielawkach. 

 

22 maja – Rynek Fordoński 

Uroczystość nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w Bydgoszczy-Fordonie 

 

 
 

Zakład karny w Bydgoszczy-Fordonie, którego budynki są usytuowane obok Rynku, liczy 95 lat 

działalności i ma ciekawą historię, o której pisze Henryk Wilk na łamach „Głosu Świętego Mikołaja” 

(czerwiec 2015; notabene – Henryk Wilk był dyrektorem szkoły, która mieściła się niegdyś w zakładzie 

karnym). Dzieje zakładu karnego SA nierozerwalnie związane z dziejami naszej świątyni, gdyż tam 

swoją posługę pełnili duszpasterze św. Mikołaja. Najdłużej kuratusem więziennym był ks. Litewski, 

który spoczywa na cmentarzu przy ul. Cechowej. 

Uroczystość rozpoczęła Msza św. polowa przed kościołem św. Mikołaja w intencji funkcjonariuszy  

i pracowników fordońskiego zakładu. Mszę św. celebrował ks. biskup Jan Tyrawa w koncelebrze  

z ks. proboszczem Romanem Bulińskim. Po Mszy św. ks. Biskup poświęcił sztandar. Zdjęcia udostępniły 

funkcjonariuszki ZK p.p. A. Żeligowska i A. Wollman. To niecodzienne wydarzenie zgromadziło liczne 

grono mieszkańców. Byli także przedstawiciele władzy państwowej i samorządowej; jednostek 

penitencjarnych wszystkich szczebli Służby Więziennej, sądownictwa, prokuratury i duchowieństwa. 

 

Niedziela 25 maja Festyn Rodzinny w naszej Parafii 

 

Organizatorami byli: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej oraz Rada Osiedla Stary Fordon. 

Pogoda i frekwencja dopisały. Festyn rozpoczęły występy: naszej scholki parafialnej, zespołu 

młodzieżowego „POTOK”, grupy dzieci z Fundacji „Wiatrak” wraz z ks. K. Bucholzem. Zabawiał 

wszystkich dodatkowo wesoły MIM. Posilić się było można wspaniałą grochówką, kiełbaską z grilla, czy 

domowymi wypiekami. Obecni byli też nasi duszpasterze z ks. Proboszczem na czele, a wszystko 

uwiecznił Jerzy Rusiniak. 
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4 czerwca – Uroczystość Bożego Ciała 

 

Tegoroczną uroczystość rozpoczęła Msza św. o godz. 9.00 w kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty. 

Po Mszy św. ruszyła wspólna dla obu parafii Procesja Eucharystyczna. Trasa wiodła tradycyjnie ulicami: 

Kapeluszników, Cechową, Jana Styki, Wyzwolenia i Rynek, gdzie nastąpił zakończenie przy Czwartym 

Ołtarzu, odśpiewaniem „De Deum”. 
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15 czerwca – Złoty Jubileusz ks. prałata Piotra Wyzgi 

 

Wspominamy ks. prałata, gdyż właśnie tu, w Fordonie, 15 czerwca 1965 roku odprawił swoją pierwszą 

Mszę św. Ks. Piotr pochodzi z Fordonu. Tu mieszkali jego rodzice; którzy spoczywają na naszym 

cmentarzu parafialnym przy ul. Piastowej. Proboszczem parafii był wtedy śp. ks. Franciszek Aszyk. 

Główne uroczystości Złotego Jubileuszu odbyły się 6 czerwca w Tczewie, gdzie Jubilat jest od 1967 

roku, najpierw jako wikariusz, a od 1988 roku – jest proboszczem zabytkowej fary tczewskiej. Więcej o 

uroczystości pisze czerwcowy (6/2015) numer „Głosu Świętego Mikołaja” 
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6 czerwca 

XIX Spotkanie Młodych LEDNICA 2000 „W Imię Ducha świętego” 

 

  
 

Niewielka, ale radosna grupa naszej młodzieży wraz z jedną z naszych Sióstr Miłosierdzia z parafii 

uczestniczyła w spotkaniu; razem z pozostałymi uczestnikami Lednicy modląc się i śpiewając. 

 

14 czerwca 

Radosna Ewangelizacja na rynku naszej dzielnicy, przygotowana i przedstawiona przez Siostry 

Miłosierdzia z Bazyliki św. Wincentego a`Paulo oraz grupy formacyjne naszej parafii. 

 

  
 

Wstępem do tego wydarzenia była Msza św. o godz. 12.30 w kościele św. Mikołaja, w czasie której 

śpiewała grupa wincentyńska z Bazyliki. Od godz. 13.30 na Rynku – dalsza część Ewangelizacji. 

Poszczególne grupy wielbiły Pana śpiewem, tańcem i wspólną modlitwą. Wystąpiły też np. dzieci z 

przedszkola „Pluszowy Miś” z pięknym tańcem. Pomagał w przygotowaniach sam ks. Proboszcz; ks. 

Edward Wasilewski pięknie przemówił. 

 

21 czerwca 

Uroczystość 25-lecia powołania parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty 

 

O godz. 12.00 rozpoczęła się koncelebrowana Msza św. Przewodniczył koncelebrze Honorowy Gość 

Uroczystości Infułat i Protonotariusz Papieski ks. Stanisław GRUNT.  To właśnie dzięki jego staraniom, 

z magazynu-hurtowni znów można było zdewastowany kościół, po gruntownym remoncie (który trwał 2 

lata) przywrócić należnym mu funkcjom sakralnym. Przecież, zanim go zbezczeszczono, służył naszym 

braciom ewangelikom długie lata, od 1879 roku. 

Obecny proboszcz św. Jana serdecznie Gościa powitał i dziękował za przywrócenie Kościołowi 

Powszechnemu jeszcze jednej świątyni. W koncelebrze uczestniczyli kapłani, którzy przez minione 25 lat 

pracowali w tej parafii. Wspólnie z innymi był też obecny nasz Proboszcz ks. Roman Buliński. Jego to 

zasługą było powołanie tej parafii. Genezę tego faktu ks. Buliński przedstawił obecnym na Uroczystości 

kapłanom i wiernym. Za „Głosem Świętego Mikołaja” umieszczona została w Kronice Parafialnej. 

(artykuł z wypowiedzią ks. R. Bulińskiego z „Głosu….”) 
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„Radosne pielgrzymowanie”. Pielgrzymka do Chełmna 

1 lipca, po raz 36, wyruszyła wczesnym rankiem pielgrzymka do Chełmna, aby dotrzeć tam 2 lipca na 

odpust Matki Bożej Chełmińskiej. Szło 83 pątników, w tym klerycy z Seminarium Duchownego w 

Bydgoszczy i klerycy z Seminarium Duchownego Misjonarzy z Krakowa. Śniadanie pielgrzymi zjedli w 

Ostromecku, a obiadem poczęstowano ich w Czarżu. Na pielgrzymim szlaku towarzyszyły pątnikom 

relikwie św. siostry Faustyny. Duchowym przewodnikiem był ks. Edward Wasilewski, a sprawami 

technicznymi zajmował się p. Sławomir Gulczyński. 
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Mini-Pielgrzymka po fordońskich parafiach 

W dniach 20 do 26 lipca, tradycyjnie, ulicami Starego i Nowego Fordonu, przeszła mini-pielgrzymka. 

Uczestnikami są ci, którym wiek albo zdrowie nie pozwalają wędrować na Jasną Górę. Początek 

pielgrzymowania jest zawsze w kościele św. Mateusza na „Bajce”. Potem, w kolejne dni, kolejne 

kościoły i parafie: św. Jana Pawła II, Matki Bożej Królowej Męczenników, św. Marka u Salezjanów, św. 

Łukasza, św. Jana Apostoła i Ewangelisty i nasz kościół, skąd 26 lipca pielgrzymi udają się z powrotem 

do kościoła św. Mateusza i tam, o godz. 20.00 – pielgrzymką zostaje uroczyście zakończona. 

 

  
 

Aby mogły się uśmiechać… 

W sobotę, 25 lipca członkowie Parafialnego Oddziału Akcji katolickiej zorganizowali autokarową 

wycieczkę do Gdańska. Dzieci zwidzimy gdańską Starówkę i Bazylikę Mariacką. Był tez oczywiście 

„wypad” nad Bałtyk, gdzie na plaży można było pobudować domy z piasku. Zadowolone, choć nieco 

zmęczone wróciły do domu. 
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26 lipca – Uroczystość odpustowa św. Anny 

Sumę odpustową odprawił i Słowo Boże wygłosił ks. prof. dr hab. Franciszek Drączkowski. Poprowadził 

także procesję Eucharystyczną po Mszy św. 

Ponieważ 25 lipca przypadało wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców, celebrans poświęcił po 

uroczystości pojazdy. 

 

  
 

Parafia św. Łukasza 

 

Wspominamy tę zaprzyjaźnioną parafię fordońską, gdyż posiada ona niezwykłą relikwię św. Rity z Casci. 

Każdego, 22 dnia miesiąca gromadzą się kościele św. Łukasza w na modlitwy parafianie oraz czciciele 

św. Rity z innych parafii. Św. Rita jest patronką od trudnych, i po ludzku sądząc, spraw niemożliwych. 

Prośby do Niej można składać bezpośrednio w kościele lub pocztą elektroniczną. Są czytane na godzinę 

przed Mszą św., która jest odprawiana w dzień modlitwy (22) we wszystkich intencjach, wymienionych 

przed Msza św. tego dnia odprawiane Msze są bardzo uroczyste i proboszcz parafii ks. Mirosław 

Pstrągowski, zaprasza innych kapłanów. 

 

22 lipca 2015 r., przy licznie zgromadzonych wiernych, Mszy św. przewodniczył nasz ks. proboszcz, 

kanonik dr Roman Buliński, który także wygłosił Słowo Boże. Kazanie to można przeczytać w 7 numerze 

„Głosu Świętego Mikołaja” (lipiec/sierpień 2015). 

 

  
 

Natomiast 22 sierpnia 2015 r. ks. Pstrągowski zaprosił do odprawienia nabożeństwa ks. Infułata 

Protonotariusza Papieskiego Stanisława GRUNTA, który przecież był inicjatorem budowy kościołów 

czterech Ewangelistów w Nowym Fordonie, w tym i kościoła św. Łukasza. Ks. Infułat przewodniczył 

Mszy św., wygłosił Homilię, a dla potomnych uwiecznił „gościnnie” Jerzy Rusiniak. 

 

 

Wakacje z muzyką organową 

30 sierpnia odbył się w naszej świątyni wspólny koncert artystów, biorących udział w XII Letnich  

Międzynarodowych Koncertach Muzyki Organowej i Kameralnej. W bieżącym roku wakacyjne koncerty 

objęły cztery parafie: kościół św. Trójcy, Najświętszego Serca Pana Jezusa, św. Jadwigi Królowej i św. 

Mikołaja. W naszym kościele, na ośmiu koncertach, słuchacze mieli możność posłuchać artystów z wielu 

miast Polski, a także z Austrii. Była nie tylko muzyka organowa. Różnorodne utwory muzyki kameralnej 
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zostały zaprezentowane na wielu innych instrumentach: flecie poprzecznym, harfie i saksofonie. Pięknie 

brzmiały też utwory, wykonane przez solistów czy chóry. 

Organizatorami koncertów jest Stowarzyszenie PRO MUSICA ORGANA, a jego przedstawicielem na 

województwo kujawsko-pomorskie jest Ewa Sawoszczuk. 

 

  
 

 

12 września: Trzecia Fordońska Noc Sztuki Odbywała się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 

W program Nocy Sztuki włączyła się też aktywnie nasza parafia. W kościele można było obejrzeć 

wystawę reprodukcji obrazów z Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego. Szczegóły Fordońskiej Nocy 

znaleźć można w numerze wrześniowym „Głosu Świętego Mikołaja”. 

 

 

20 września: pożegnanie siostry Wiesławy ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a`Paulo 

 

  
 

Po 6 latach pracy w naszej parafii siostra Wiesława została skierowana do nowej parafii; niedaleko – do 

Bazyliki w Bydgoszczy. Parafianie, wspólnie z ks. Edwardem Wasilewskim, serdecznie żegnali Siostrę, 

która nie spodziewała się takiego pożegnania. Oprócz kwiatów, otrzymała w prezencie kosz witamin na 

wzmocnienie organizmu, by mógł jak najdłużej sprawnie funkcjonować. Siostra Wiesława pozostawiła 

po sobie wdzięczną pamięć, szczególnie chorych naszej parafii, którym pomagała. Poza tym, siostra 

Wiesława, mając sporą wiedzę medyczną i odporność psychiczną, pracuje też w szpitalu zakaźnym. 

Będzie u nas zawsze mile widziana. Do zobaczenia! 

 

2 października 

76 rocznica egzekucji mieszkańców Fordonu 

 

Zgodnie z wieloletnią tradycję, wieczorna Msza św. w tym dniu, została odprawiona w intencji dusz 

pomordowanych w 1939 roku przez Niemców, pod murami naszego kościoła, obywateli Fordonu. Po 

Mszy św. uczestnicy Eucharystii przeszli pod tablicę pamiątkową, znajdującą się po prawej stronie na 

murze kościoła przy głównym wejściu. Odmówiono dziesiątkę różańca w intencji pomordowanych i 

odśpiewano pieśń „Salve Regina”. Na obchody 76 rocznicy przybyli też żołnierze z Pierwszej Pomorskiej 

Brygady Logistycznej im. króla Kazimierza Wielkiego, którzy trzymali wartę pod tablicą pamiątkową i 
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odegrali na trąbce hejnał Wojska Polskiego. Obecny był również poczet sztandarowy Szkoły 

Podstawowej nr 4 im. mjra Henryka Sucharskiego. 

 

 
 

 

„Połamane pomniki, zniszczone krzyże” – tak wygląda cmentarz przy ul. Samotnej w Bydgoszczy. To 

tytuł artykułu Katarzyny Piojdy, zamieszczonego w „Gazecie Pomorskiej” 10 października 2015 r., który 

wyrządził ogromną krzywdę administratorowi cmentarz i naszemu ks. proboszczowi. Wiele osób 

wymienia stare, zniszczone pomniki swoich bliskich, najczęściej przy nowych pochówkach. Nie jest to 

jednak prawdą, że resztki pomników i granitowych krzyży są składowane na cmentarzu, ale za płotem, do 

momentu ich wywiezienia. Może to potwierdzić wielu parafian. Osobiście to też widziałam, mogę 

potwierdzić z całą odpowiedzialnością, gdyż na cmentarzu jestem dwa razy w tygodniu (świadectwo: 

Aleksandra Biernacik, kronikarz parafialny). 

 

Nie należy pisać nieprawdy, która krzywdzi innych. 

Na artykuł odpowiedział ks. proboszcz Roman Buliński. Treść można przeczytać w „Głosie Świętego 

Mikołaja” (listopad 2015). 

 

 

11 października XV Dzień Papieski 

obchodzony pod hasłem „Jan Paweł II – Patronem Rodziny” 

 

  
 

Kolejny Dzień Papieski obchodzony był bardzo uroczyście: były koncert, konkursy, biegi. Nad głównym 

wejściem do kościoła został umieszczony, przy pomocy strażaków z Państwowej Straży Pożarnej baner  

z wizerunkiem Jana Pawła II. Po Mszy św. o godz. 11.00 rodzice i dzieci wyszli przed kościół. Dzieci 

miały w rękach karteczki z podziękowaniami dla Ojca Świętego, które zostały przyczepione do balonów, 

napełnionych helem. Zebrani przed kościołem wspólnie odśpiewali pieśń „Bo nie ma lepszego od Jana 
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Pawła Drugiego”, odmówili też „Anioł Pański” w intencji świętego Papieża. Po modlitwie, na dany znak, 

wszystkie balony uniosły się w górę, wywołując burzę oklasków dzieci i dorosłych. 

 

W dniach 18-21 października, w naszej parafii, miały miejsce rekolekcje ewangelizacyjne,które głosił  

ks. Piotr Poćwiardowski. 

 
 

25 października 

15-lecie służby przy ołtarzu obchodzili nasi lektorzy: Sebastian Madaj, Marcin Nawrocki, Mateusz 

Kornacki i jego brat Szymon Kornacki. Eucharystię w ich intencji sprawował ks. Proboszcz w 

koncelebrze z ks. wikarym Edwardem Wasilewskim. Mszę św. uświetnił śpiewem parafialny zespół 

młodzieżowy „POTOK”. Z darami ofiarnymi szły mamy naszych lektorów. Na zakończenie liturgii ks. 

Proboszcz podziękował Rodzicom i Lektorom, którzy otrzymali wraz z życzeniami pamiątkowe zdjęcie 

naszej świątyni z imienną dedykacją. 

 

 
 

Więcej na ten temat przeczytać można w grudniowym „Głosie Świętego Mikołaja” (12/2015). 

 

 

1 Listopada Uroczystość Wszystkich Świętych 

 

Msza św. na cmentarzu parafialnym przy ul. Samotnej o godz. 12.00, po Mszy – procesja alejkami 

cmentarza i modlitwa za zmarłych. Przez oktawę – od 2 do 8 listopada o godz.16.00, także codzienna 

procesja i modlitwa różańcowa. 
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Remonty, remonty, remonty… 

 

Pod koniec października został zakończony drugi etap remontu elewacji kościoła – ściany wschodniej. 

Prace objęły: mycie ściany, uzupełnienie brakujących fragmentów tynków oraz detali architektonicznych, 

naprawę pęknięć, a także malowanie całej wschodniej ściany kościoła. Do skończenia całości elewacji – 

pozostała zachodnia część, która została zaplanowana na lato 2016 roku. Ponadto, za zgodą Miejskiego 

Konserwatora Zabytków, ks. proboszcz postanowił odnowić drzwi, zarówno boczne, do kruchty, jak i do 

głównego wejścia do kościoła. Prace zaplanowano również na rok 2016. 

Więcej szczegółów można się dowiedzieć z art. p. Jarosława Bobkowskiego, zamieszczonym w 11 

numerze „Głosu Świętego Mikołaja” (listopad 2015) 

 

 

22 listopada 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 

 

Dzień ten obfitował w parafii wieloma wydarzeniami religijnymi. Przede wszystkim jest to święto 

patronalne Akcji Katolickiej, więc nasz oddział parafialny AK miał swoją Mszę św. W Tym roku 

Uroczystość Chrystusa Króla zbiegła się ze wspomnieniem św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej czyli 

także patronki naszych zespołów muzycznych i śpiewaczych: „Chóru św. Cecylia” (od 2011 r.), 

prowadzonego przez naszą organistkę p. Izabelę Wojciechowską; młodzieżowego zespołu muzycznego 

„POTOK” oraz scholki św. Mikołaja, którą od 2010 roku prowadzi Karolina Prokop. 

Ponadto, odwiedziła naszą parafię siostra Gertruda Bukowska, pracująca na misji w Santo Domingo, w 

Ameryce Środkowej. Siostra Gertruda podzieliła się z parafianami na Mszach św. swoim 35-letnim 

doświadczeniem i działalnością na misji. Do kraju przyjechała nieco „podreperować” zdrowie i zebrać 

nieco funduszy na swoją działalność misyjną. 

 

 

Niedziela 29 listopada rozpoczęła czas Adwentu, czyli radosnego oczekiwania na narodzenie Chrystusa. 

 

Msze św. Roratnie: dla wszystkich codziennie rano o godz. 7.30; dla dzieci w poniedziałki, wtorki i środy 

o godz. 17.30. 

 

 

6 grudnia, godz. 12.30 – Odpust parafialny św. Mikołaja. 

 

Sumę odpustową odprawił i Słowo Boże wygłosił ks. kanonik dr Dariusz Żurański, proboszcz z parafii 

Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu. W tej parafii w latach 1975-1980 pełnił posługę kapłańską jako 

wikariusz nasz ks. Proboszcz. 
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8 grudnia 2015 – 20 listopada 2016 

Rok Miłosierdzia Bożego 

 

13 grudnia papież Franciszek ustanowił w całym kościele katolickim Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia. 

Jego obchody rozpoczęły się 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 

Panny. Rok Miłosierdzia zakończy się w uroczystość liturgiczną Chrystusa Króla Wszechświata, 20 

listopada 2016 roku. Wydana została też specjalna bulla Misericordiae vultus (Oblicze Miłosierdzia). 

 

W swojej bulli papież Franciszek napisał m.in.: 

„Źródłem radości, ukojenia i pokoju jest Miłosierdzie Boże. Jest warunkiem naszego zbawienia (…) 

Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia 

kochanym na zawsze., pomimo ograniczeń naszego grzechu…” 

 

 

19 grudnia 2015 na Rynku w Starym Fordonie 

Bożonarodzeniowy Jarmark Starofordoński 

 

Mieszkańcy naszej dzielnicy Stary Fordon mieli okazję poświętować jeszcze przed samym Bożym 

Narodzeniem. Na płycie Rynku, przy pięknie ubranej choince, stanęła naturalnej wielkości szopka, w 

której znalazły się figury Świętej Rodziny, wyrzeźbione przez fordońskich artystów. W zagrodzie obok 

szopki zamieszkały „na tymczasem” żywe kozy, budząc ogromne zainteresowanie, zwłaszcza dzieci. 

Wokół Rynku zostały rozstawione stoły z wigilijnymi potrawami, przygotowanymi na tę okazję. Cieszyć 

się mógł każdy mieszkaniec dzielnicy, ale szczególnie miłymi gośćmi były osoby samotne i starsze. 

O godz. 14.00, proboszcz naszej parafii ks. kan. dr Roman Buliński, rozpoczął uroczystą Wigilię i 

poświęcił żłobek. Po wspólne „uczcie” uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 zaprezentowali „Jasełka”. 

Potem było wspólne śpiewanie kolęd, razem z zespołami „Eltroband”, „Akmusic” oraz Marią 

Smoczyńską, Grzegorzem Murańskim i naszym zespołem młodzieżowym: POTOK”. 
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Bożonarodzeniowy Jarmark Starofordoński zorganizowało Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu 

wraz ze sponsorami: Firmą Abramczyk, Singer, Siódmiak i Polski Chleb. W organizacji pomogły także 

Rady Osiedli Tatrzańskiego i Starego Fordonu, a także Zakład Karny. Patronat nad Jarmarkiem objął 

prezydent miasta Bydgoszczy. 

 

Po raz pierwszy w naszej parafii, w Wigilię Bożego Narodzenia wierni mogli zobaczyć Świętą Rodzinę. 

W role Maryi i Józefa wcielili się Magdalena i Damian Maternowscy; rolę małego Jezuska pełnił ich 4-ro 

miesięczny synek Maksymilian. Aniołami były: Zuzanna Madaj, Rutecka i Justyna Genczelewska. Stroje 

dla Świętej Rodziny przygotowały: Krystyna Karpińska i Agnieszka Maternowska. Pomysłodawcą 

stajenki był Rafael Prędki; wykonawcami – Stowarzyszenie Miłośników Miasta Fordonu razem z 

Zakładem Karnym. Stajenka była już gotowa na 19 grudnia, na Wspólną Wigilię mieszkańców Starego 

Fordonu. Można jeszcze dodać, że figury św. Rodziny wyrzeźbili: Maryję – Karolina Kazimierczak; 

Józefa – Ryszard Zglenicki; Jezusa – Mirosław Kufel. 

 

  
 

  
 

W pierwsze święto Bożego Narodzenia nasi kapłani z ks. Proboszczem na czele, złożyli parafianom  

i gościom serdeczne życzenia świąteczne 
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Szopka na Rynku w Starym Fordonie 

 

 

Klerycy w naszej parafii 

 

Pod koniec roku 2015 miały miejsce dwa ważne wydarzenia, dotyczące naszych parafian. W Wyższym 

Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej kleryk z naszej parafii Jarosław Kałdan otrzymał 21 

listopada z rąk ks. biskupa Jana Tyrawy świecenia diakonatu. 

Natomiast 6 grudnia odbyły się tzw. obłóczyny czyli przyjęcie sutanny, drugiego z naszych parafian 

Jakuba Fotina. Poniżej przedstawiono fotki kleryków. Tomek Rusiniak przeprowadził z naszymi 

klerykami wywiad, który można przeczytać w styczniowym „Głosie Świętego Mikołaja” (nr 1/204; 

styczeń 2016) 

 

          
 

kl. Jarosław Kałdan                        kl. Jakub Fotin 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie duszpasterskie za 2015 rok. 

 

 Upłynęło kolejnych 5 lat od ostatniej wizytacji kanonicznej. Przez te lata, obok pracy 

duszpasterskiej, kontynuowaliśmy remonty obiektów parafialnych. 

 Specyfiką naszej parafii jest to, że mieszkańcy związani od urodzenia z Fordonem są w absolutnej 

mniejszości. Zdecydowana większość to przybysze z różnych stron Polski. Rodziny te należały kolejno 

do różnych parafii, a były i takie, które nie identyfikowały się z żadną wspólnotą. Całe nasze działanie 

duszpasterskie zmierzało, i nadal jest skierowane ku temu, aby nowe rodziny związać z parafią tak, by 

wraz z rdzennymi mieszkańcami tworzyły jedną parafialną wspólnotę. 
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 Poważną rolę w integracji parafian spełnia, i to skutecznie, dwuletni cykl przygotowania dzieci, 

młodzieży, ale i rodziców, do przeżycia I Komunii św. i bierzmowania. W każdym roku kolejne rodziny, 

które przeszły te przygotowania, włączają się w życie parafii. 

 Inną drogą dotarcia do ludzi, szczególnie obojętnych, jest Internet. Dlatego staramy się, by na 

stronie parafialnej informacje o poczynaniach duszpasterskich były zawsze aktualne i zachęcające. 

 Kolejną drogą do serca drugiego człowieka i do integracji ze wspólnotą była i jest odpowiednia 

posługa kapłana w biurze parafialnym. Przychodzą tam gorliwi i obojętni, wierzący ale i wątpiący. 

Dlatego dbałem zawsze o to, by kapłan w biurze parafialnym był człowiekiem pełnym taktu, delikatności, 

wyrozumiałości, szacunku dla drugiego, a w sprawach posług duszpasterskich był absolutnie wolny od 

stawek, czy – nie daj Boże – pazerności. 

 Parafia to wspólnota wspólnot. Ich rola w integrowaniu parafian jest ogromna. Po południu ks. 

biskup miał możliwość spotkania z przedstawicielami poszczególnych stowarzyszeń i wspólnot. 

 Już osiemnasty rok wydajemy „Głos Świętego Mikołaja”, publikujemy też „Tydzień u św. 

Mikołaja”. Parafialny miesięcznik, ale i tygodnik, docierają do wielu. „Głos Świętego Mikołaja” jest 

dostępny także na stronie internetowej parafii. Wielu korzysta z tej możliwości. Np. w ciągu ostatnich 5 

lat było ponad 125 tysięcy wejść na zakładkę „Głos Świętego Mikołaja”. 

 Mój profesor z Pelplina, ks. biskup Zygfryd Kowalski, mawiał, że bardzo ceni tzw. szarówkę 

duszpasterską, czyli codzienną, punktualną, solidną, dobrze przygotowaną posługę. Cały czas staram się, 

by taka szarówka duszpasterska w pełni zaistniała w naszej parafii. Jedną z zasad w jej praktykowaniu 

jest zasada półgodzinnej spowiedzi przed każdą codzienną Mszą św. Wielu wiernych, nie tylko z parafii, 

korzysta z naszej posługi. Przychodzą nawet wierni z parafii wiejskich, zza Wisły. 

 

Kościół 

 W ciągu ostatnich pięciu lat ukończyliśmy układanie granitowej posadzki w kościele, 

odnowiliśmy 3 kolejne witraże, odrestaurowaliśmy i pozłociliśmy 3 konfesjonały, 3 feretrony i ołtarz św. 

Barbary, zostały wykonane nowe drzwi boczne do kościoła, a zegar na wieży przeszedł kapitalny remont. 

Wymienione zostało także całe oświetlenie prezbiterium kościoła, bocznych ołtarzy i kaplicy, a także 

nowe oświetlenie wieży i zegara. Zakupiliśmy rzutnik multimedialny i ekran do wyświetlania tekstów 

pieśni religijnych. 

 Od ostatniej wizytacji przeprowadziliśmy kapitalny remont dachu kaplicy i kościoła. Była to 

najkosztowniejsza z dotychczasowych inwestycji. Najpierw została wzmocniona konstrukcja dachu. 

Dokonano tego przez założenie stalowej konstrukcji o łącznej wadze ponad pięciu ton. Już ten fakt 

świadczy o wielkiej wadze tego dokonania. Następnie wymieniono zniszczone krokwie i wszystkie łaty. 

Całość, po zaimpregnowaniu i nasycaniu preparatami ogniochronnymi, pokryto specjalną folią, na którą 

położono nową dachówkę, a na koniec wykonano wszystkie obróbki blacharskie i zamontowano nowe 

rynny i rury spustowe. 

 Kolejne bardzo kosztowne zadanie to odnowienie elewacji całego kościoła. Najpierw zagrzybione 

i zawilgocone ściany kaplicy, poprzez wstrzyknięcie w strukturę muru środka uszczelniającego, zostały 

zaizolowane metodą iniekcji ciśnieniowej, następnie – zabezpieczone specjalnym tynkiem 

renowacyjnym. Kościół, kaplica i wieża, po naprawie tynku i wymianie obróbek blacharskich, otrzymały 

nową elewację. 
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Cmentarz 

 Przeprowadzono kapitalny remont kaplicy cmentarnej. Wyremontowano dach, założono nową 

blacharkę, położono nową elewację, zeszlifowano posadzkę, pomalowano wnętrze i zakupiono nowe 

wyposażenie kaplicy. 

 Drugą poważną inwestycją na cmentarzu był kapitalny remont chłodni. Położono nowy tynk, 

założono płytki ścienne i podłogowe, wykonano izolację i wentylację oraz zainstalowano uchwyty, na 

których można pomieścić sześć trumien. 

 

Plebania 

 Przeprowadzono poważny remont pieca centralnego ogrzewania, wymieniono część grzejników, a 

na parterze przewody plastikowe zastąpiono mosiężnymi. 

 Wszystkie okna (13) i drzwi (11) na plebanii zostały oczyszczone ze starej farby przez opalenie i 

szlifowanie, a po zagruntowaniu – pomalowane. Wszystkie pokoje i pomieszczenia na plebanii zostały 

wyremontowane i pomalowane. 

 

Dom katechetyczny 

 Po wykonaniu remontu wnętrza kościoła, w czasie, gdy przygotowywaliśmy się do remontu dachu 

i elewacji świątyni, trzeba było jednocześnie rozwiązać problem nie zakończonego domu 

katechetycznego. Po rozpatrzeniu różnych rozwiązań, zadecydowano, a decyzja ta została zaakceptowana 

przez ks. biskupa, że będzie budowany Dom Spokojnej Starości. 

 Zrealizowanie tej kosztownej inwestycji, przy jednoczesnym dalszym poważnym remoncie 

kościoła, przekraczało absolutnie możliwości finansowe parafii. Ks. biskup, rozumiejąc wagę planowanej 

inwestycji, wyraził zgodę, że po zamianie ziemi należącej do parafii na działki budowlane, będziemy 

mogli sprzedać cztery ha i w ten sposób zdobyć potrzebne środki. Rozpoczęliśmy prace nad projektem 

Domu Spokojnej Starości, a także nad przygotowaniem ziemi do sprzedaży, czyli nad podziałem na 

działki, ustaleniem warunków zabudowy, przyłącza wody i przyłącza energii elektrycznej. W celu 

przyspieszenia prac, zwróciłem się o pomoc do członków Rady Ekonomicznej. Nowi doradcy zadanie 

podjęli całkowicie bezinteresownie, a co najważniejsze – okazali się skuteczni. Powstał więc plan Domu 

Spokojnej Starości, a prace nad przekształceniem działek zdecydowanie się posunęły. 

 Kuria Diecezjalna jednak czasowo wstrzymała te działania. Wtedy, po konsultacji z radnymi, 

postanowiliśmy dotychczas istniejący dom katechetyczny przygotować do dalszej parafialnej 

działalności. Wymieniliśmy część dachówek i założyliśmy nową blacharkę, wymalowaliśmy salki i 

korytarz. Założono także wodę, gaz, nowe ogrzewanie – zakupiono piec centralnego ogrzewania  

i grzejniki do 7 salek, a także zainstalowano WC. Dzięki temu przez kolejne lata mogliśmy korzystać z 

tego obiektu. 

 W tym roku planujemy odnowić elewację kościoła od strony ul. Wyzwolenia, a także 

przeprowadzić kapitalny remont głównych drzwi do kościoła. Na tym zakończymy remont całej świątyni. 

Przechodząc na emeryturę, z pełną satysfakcją przekażę następcy całkowicie odnowiony kościół, 

plebanię, kaplicę i chłodnię na cmentarzu. 

Ks. kan. dr Roman Buliński 

proboszcz 
 

 

Opracowanie: Aleksandra Biernacik. 

Zdjęcia: Jerzy Rusiniak, Mirosław Madaj. 


