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2016 

 

1 stycznia 

w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi nasi duszpasterze złożyli Parafianom życzenia 

noworoczne: 

„Niech Nowy Rok przyniesie łaskę Bożego Pokoju w naszych rodzinach i niech rozwiąże problemy lub 

poukłada nasze patrzenie na nie. Niech Bóg nam błogosławi na wszystkie dni zdrowiem i szczęściem”. 

 

 

2 stycznia 

Opłatek Wspólnot Parafialnych 

Tradycyjnie, jak co roku, ks. Proboszcz zaprosił kilkudziesięciu członków naszych parafialnych wspólnot 

na świętowanie; na wspólne przeżywanie tajemnicy Narodzenia. Ks. Proboszcz rozpoczął spotkanie 

życzeniami dla obecnych Parafian; przedstawił też symbolikę Świąt. Kleryk Jakub Fotin przeczytał 

fragment Ewangelii o Narodzeniu Pana Jezusa. Gościem spotkania była posłanka, Ewa Kozanecka, która 

oprócz życzeń, zapewniła obecnych o pamięci o nas i dobrych decyzjach dla wszystkich. Najważniejsza 

częścią spotkania było podzielenie się opłatkiem i złożenie sobie życzeń. Po spożyciu przygotowanych 

potraw, wszyscy obecni, pod kierunkiem i przy akompaniamencie p. Izy, naszej organistki, razem z 

chórem, śpiewali najpiękniejsze polskie kolędy. 

 

  
 

 

Środa 6 stycznia 

Uroczystość Objawienia Pańskiego czyli Trzech Króli. 

 

  
 

ks. Dariusz Wesołek                                      ks. Mirosław Pstrągowski 

 

 

Na Mszach św. – obrzęd poświęcenia kredy i kadzidła. Także w tym dniu, po raz trzeci przeszedł ulicami 

Bydgoszczy Orszak Trzech Króli, prowadzony przez Kacpra, Melchiora i Baltazara. Początkiem Orszaku 

była Msza św., odprawiona w kościele Świętej Trójcy. Po Mszy św. – orszak ruszył ulicami: 

ks. Kordeckiego, Focha i Mostową – na Stary Rynek. 
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„Św. Wojciech na Starym Rynku w Bydgoszczy” 

 

Natomiast mury naszej pięknej świątyni, w to świąteczne popołudnie, wypełniły najpiękniejsze, polskie 

kolędy. Mogli je śpiewać wszyscy z towarzyszeniem naszego zespołu młodzieżowego „Potok” oraz 

„Scholki św. Mikołaja”. Nad świątecznym koncertem czuwała Karolina Prokop. 

 

  
 

10 stycznia 

Peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży 

 

Nasza parafia została wyróżniona, bo od niej rozpoczęła się peregrynacja Krzyża Roku Świętego i ikony 

Matki Bożek „Wybawicielki Ludu Rzymskiego” (Salus Populi Romanum) po całej diecezji bydgoskiej. 

Krzyż oraz Ikona zostały przywiezione przez młodych ludzi, zaangażowanych w przygotowania do 

wyjazdu na spotkanie z Papieżem w Krakowie. Uroczystości przyjęcia Symboli przewodniczył ks. biskup 

Jan Tyrawa, który tez wygłosił Słowo Boże, objaśniając znaczenie wniesionych symboli. W czasie 

obchodów Światowych Dni Młodzieży Symbole są obecne w miejscu centralnych wydarzeń; w okresie 

przygotowań – pielgrzymują po kraju, który w danym roku organizuje Spotkanie. Po czuwaniu w naszej 

parafialnej świątyni, Symbole zostały przeniesione do sąsiedniego kościoła św. Jana Apostoła i 

Ewangelisty. Wszystko uwiecznili Jerzy Rusiniak i Mirosław Madaj. 
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Także tego dnia, na Mszy św. dla dzieci o godz. 11.00 – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 

zaprezentowały „Jasełka” pod kierunkiem pań: Anety Reszel i Małgorzaty Stachowicz. 

 

  
 

 

10 lutego 

Środą Popielcową rozpoczął się Wielki Post, czyli 6-cio tygodniowe czuwanie pokutne na Święto 

Zmartwychwstania. 

W czasie wszystkich Mszy św. – tradycyjne posypanie głów popiołem. 

W czasie Wielkiego Postu można uczestniczyć w nabożeństwach, przypisanych temu okresowi: Gorzkie 

Żale i Droga Krzyżowa. 

Specyficznym nabożeństwem pokutnym są Rekolekcje Wielkopostne, które w tym roku były głoszone w 

dniach od 28 lutego do 2 marca, przez ks. dra Radosława Kacprzaka z Radomia pod hasłem: „Dotknij 

Miłosierdzia”. 
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Coś z historii ewangelickiego cmentarza 

 

 
W parku, za cmentarzem przy ul. Cechowej, została 2 lutego 2016 r. odsłonięta tablica, upamiętniająca  

dawny cmentarz ewangelicki. Funkcjonował on w XIX wieku do pierwszych lat po wojnie, służąc jako 

miejsce pochówków ewangelickim mieszkańcom Fordonu. Po tym cmentarzu pozostał jedynie fragment 

nagrobka Pauliny Szwarc, żony fordońskiego bednarza, ewangelickiego wyznania, mieszkającego przy 

ul. Cechowej 1. Zmarła ona w 1932 roku i pochowano ją właśnie w tym miejscu. Po II wojnie światowej 

cmentarz został zburzony; połamane nagrobki powrzucano do Wisły, a niektórzy mieszkańcy Fordonu 

pozyskali misternie rzeźbione ogrodzenia nagrobków jako ploty własnych posiadłości. 

Zachowany fragment nagrobka wyczyściła gratis firma „Renovatio” p. Damiana Szopińskiego, a 

Towarzystwo Miłośników Starego Fordonu, przy wsparciu Miejskiego Konserwatora Zabytków 

ufundowało tablice, która umieszczono na granitowym fragmencie nagrobka Pauliny Szwarc. Tablicę 

poświecił przybyły gościnnie z Torunia pastor Michał Walukiewicz, proboszcz parafii ewangelicko-

augsburskiej. Ten fakt historyczny uwiecznił redaktor „Expressu Bydgoskiego” Marek Chełminiak. 

Natomiast debiutująca na łamach „Głosu Świętego Mikołaja” nasza parafianka Ola Szydłowska, 

oryginalnie przedstawiła w formie komiksu historię ewangelickiego cmentarza. Oczywiście wykonane 

fotografie zostały przekazane do kroniki parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty. 

 

 

W dniach od 28 lutego do 2 marca 

Rekolekcje Wielkopostne, głoszone przez ks. dra Radosława Kacprzaka z Radomia; doktora teologii 

pastoralnej; kapelana w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. 
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Niedziela 13 marca 

Wizytacja Kanoniczna ks. biskupa Jana Tyrawy 

 

Wizytacje kanoniczne odbywają się co pięć lat. W naszej parafii ostatnia wizytacja była w roku 2011. 

Najważniejsze punkty obecnej wizytacji: 

 udzielenie Sakramentu Bierzmowania młodzieży klas trzecich gimnazjum w niedzielę 13 marca 

na Mszy św. o godz. 9.30. 

 spotkanie ks. biskupa z liderami wszystkich wspólnot i formacji, działających w parafii, w dniu 13 

marca o godz. 15.00 w domu katechetycznym 

 

 
 

  
 

Poza tym, ks. Biskup odprawił Mszę św. Wizytacyjną dla Parafian w niedzielę o godz. 12.30. 

 

          
 

Droga Krzyżowa 

pamiątka wydarzeń sprzed tysięcy lat 

 

W piątek 18 marca, ulicami naszej dzielnicy Stary Fordon również przeszła Droga Krzyżowa. 

Zorganizowana została przez grupy i wspólnoty, działające w parafii, pod przewodnictwem wikariusza 

ks. dra Edwarda Wasilewskiego. Przeżywając to wielkopostne nabożeństwo inaczej, jak co roku, 

uczestnicy Drogi szli z krzyżem ulicami Starego Fordonu, rozważając poszczególne, symboliczne stacje. 

Rozważania nawiązywały do Roku Miłosierdzia Bożego i zapisków „Dzienniczka” siostry Faustyny. Na 

zakończenie, już w kościele, został poświęcony nowy krzyż, niesiony ulicami. Ofiarowali go i wykonali: 

Zakład Stolarski Mirosława Grzybowskiego i firma EMAX E. M.G.K. Bednarskich. 

Oczywiście Drodze Krzyżowej towarzyszył nasz fotograf Jerzy Rusiniak. 
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19 marca, w sobotę, w godz. 20.00-21.00, ulicami Bydgoszczy przeszła Bydgoska Droga Krzyżowa – z 

Katedry przy ul. Farnej do Bazyliki św. Wincentego a`Paulo. 

 

 

27-28 marca 

Święta Zmartwychwstania Pańskiego 

 

Symbolikę Ciemnicy i Grobu Chrystusa opisał w „Głosie Świętego Mikołaja” ks. dr Edward Wasilewski. 

Nawiązywała ona do miejsc, gdzie toczy się wojna, gdzie są dramaty ludzkie. 
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„Przesłaniem tegorocznej instalacji Grobu Pańskiego – pisze ks. Edward Wasilewski – była zachęta do 

modlitwy: 

– o odwagę dla tych, którzy pragną okazać miłosierdzie uchodźcom 

– o roztropność, o mądrość serca dla tych, którzy będą podejmować tę kwestię 

– w ważnych decyzjach – w wymiarze Europy i świata 

– za tych, którzy pomoc otrzymają, aby byli wdzięczni i nigdy nikogo nie krzywdzili 

 

 

Dzień Świętości Życia 

4 kwietnia, na Mszy św. o godz. 18.30 w naszym kościele 45 osób złożyło deklarację Duchowej Adopcji 

Dziecka Poczętego, Zagrożonego Aborcją. 

 

  
 

Na przestrzeni minionych lat: 

rok 2012 – deklaracja 28 osób; 

rok 2013 – 16 osób; 

rok 2014 – 16 osób; 

rok 2015 – 25 osób. 

 

 

1050 lat Chrztu Polski „Bez chrztu – nie byłoby Polski” 

 

Przyjęty przez Mieszka I chrzest dał początek wspólnocie kraju z innymi narodami; dał początek 

budowania tożsamości naszego narodu na arenie Europy. 

 

W niedzielę 17 kwietnia, podczas Mszy św. wierni świętowali 1050 rocznicę tego wiekopomnego 

wydarzenia w wymiarze parafialnym. Symbolem łączności ze Wspólnotą Kościoła Powszechnego było 

poświęcenie kropielniczek. 
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Z okazji 1050 Chrztu Polski Muzeum Okręgowe przygotowało wystawę posterową „Chrześcijaństwo w 

Bydgoszczy”, którą można było oglądać na Wyspie Młyńskiej (obok Zbiorów Archeologicznych).  

Na kilkunastu planszach prezentowany jest zarys dziejów chrześcijaństwa w naszym mieście. Jednym z 

autorów fotogramów był Jerzy Rusiniak. 

 

  
 

„Święta Maryjo – módl się za nami” 

Miesiąc maj – poświęcony Matce Bożej. Modlimy się w Nabożeństwach Majowych, litanią Loretańską, 

w kościołach, przy figurach przydrożnych. W naszej parafii – Nabożeństwo Majowe odbywa się nie tylko 

kościele, ale też pod krzyżem na historycznym, wyszogrodzkim grodzisku. 

 

 

 
 

 

 

8 maja – godz. 11.00 

Do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 54 uczniów klas trzecich 
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Niedziela 15 maja – Festyn Parafialny 

Organizatorami Festynu były Wspólnoty Parafialne oraz Rada Osiedla Stary Fordon. Ponieważ było to 

Święto Zesłania Ducha św., którego symbolem jest biała gołębica – także i na festynie przypomniano ten 

symbol, wypuszczając w niebo dziesięć białych gołębi. Pogoda nieco „kaprysiła”, ale i tak bawiono się 

świetnie. Ciekawostką była tresura psów; niespodzianką był także mim. Występowały też nasze zespoły 

muzyczne: młodzieżowy „Potok” i scholka oraz gościnnie zespół z parafii św. Mateusza. Było też coś 

„dla ciała”, czyli domowe wypieki i grochówka. 

 

  
 

  
 

Niedziela 22 maja – V Bydgoski Marsz dla Życia pod hasłem: „Każde życie jest bezcenne” 

Marsz ten rozpoczął IV Tydzień Ewangelizacji w Bydgoszczy, którego organizatorem w bieżącym roku 

była Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Bydgoskiej pod opieką proboszcza parafii św. Jana Apostoła i 

Ewangelisty ks. dra Janusza Tomczaka. Początek Marszu stanowiła Msza św., odprawiona na Starym 

Rynku o godz. 12.00 przez duszpasterza Rodzin ks. Arkadiusza Muzolfa. Po Mszy św. została 

zaprezentowana inscenizacja, związana tematycznie z 1050 rocznicą chrztu Polski. Następnie korowód 
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ruszył ulicami Bydgoszczy do Bazyliki św. Wincentego a`Paulo na Bielawkach, gdzie jego uczestników 

czekały występy zespołów muzycznych i chóralnych oraz festyn rodzinny na tyłach Bazyliki.  

 

 
 

  
 

26 maja – Uroczystość Bożego Ciała 

 

Boże Ciało w naszej dzielnicy: procesja wyruszyła w tym roku z naszej parafii św. Mikołaja po Mszy św. 

o godz. 9.30. Trasa wiodła przez Rynek i ulicami: Wyzwolenia, Styki, Cechową, Ordynacką, 

Pielęgniarską, Kapeluszników, gen. Sikorskiego i do naszego Kościoła. Tradycyjnie przygotowaliśmy 

dwa ołtarze trasie Procesji; pozostałe dwa (przy młynie i w drzwiach kościoła św. Jana przygotowała 

sąsiednia parafia). Przygotowywały to grupy parafialne, które czynią to każdego roku. Śpiewom 

liturgicznym, jak co roku, przygrywała orkiestra. Z obu parafii na trasie procesji niesione były feretrony i 

chorągwie grup formacyjnych. Tradycyjnie, jak od wielu już lat, Pan Jezus w Hostii jest niesiony w 

zabytkowej monstrancji z XVIII wieku, która tylko w najbardziej uroczystych chwilach opuszcza sejf. 

Kwiatki sypały wspólnie dzieci z obu parafii. Także na zmianę, przez kapłanów obu parafii, były 

śpiewane Ewangelie przy czterech ołtarzach na trasie procesji. 
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27 maja, w piątek po Święcie Bożego Ciała, po ulicach Bydgoszczy przeszła milcząca procesja 

mężczyzn za Najświętszym Sakramentem. Procesja pod hasłem „Nie muszę mówić nic” wyruszyła o 

godz. 20.00 z kościoła Garnizonowego do Katedry Matki Bożej Pięknej Miłości, gdzie odbyło się 

uroczyste zakończenie. 

 

Także 26 maja na terenie Wyspy Młyńskiej miał miejsce Koncert Uwielbieniowy „Kocham i już” 

 

Koncert został zorganizowany przez Szkołę Nowej Ewangelizacji Diecezji Bydgoskiej. Koncert 

zgromadził rzesze wiernych. Bardzo efektowny był pokaz laserów. 

4 czerwca 

nad Jeziorem Lednickim grupa młodzieży z naszej parafii uczestniczyła w XX SPOTKANIU 

MŁODYCH, które w bieżącym roku odbywało się pod hasłem: „AMEN – niech tak się stanie”. W tym 

roku do grona przyjaciół Lednicy dołączył jeden z najmłodszych naszych parafian, dwunastomiesięczny 

Antoni Prokop. 

 

 
 

Zebrani na lednickich polach śpiewali, tańczyli i modlili się. Została odśpiewana Koronka do 

Miłosierdzia Bożego, odprawiona uroczysta Eucharystia, a gdy zaszło słońce, przy zapalonych 

pochodniach, w ciszy adorowano Najświętszy Sakrament. 
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29 maja – Uroczystość 50-lecia Kapłaństwa 

ks. prof. dra hab. Franciszka Drączkowskiego 

 

  
 

 

W sobotę 28 maja w parafii został zorganizowany przez naszych duszpasterzy Dzień Chorego. O godz. 

10.00 odprawiono uroczystą Mszę św., podczas której został udzielony Sakrament Namaszczenia 

Chorych. Odprawiono też Nabożeństwo Majowe. Uczestniczącym w Dniu Chorego wiernym 

towarzyszyły relikwie św. Siostry Faustyny, czcicielki Miłosierdzia Bożego. Po nabożeństwach wszyscy 

udali się do domu katechetycznego na słodki poczęstunek i wspólne spotkanie. 

 

  
 

W niedzielę 29 maja miał miejsce Fordoński Dzień Młodzieży 

Rozpoczęły go o godz. 12.00 występy parafialnych zespołów muzycznych: zespół młodzieżowy 

„Przymierze” i scholka „Czas Jezusa” z parafii św. Jana oraz schola i młodzieżowy zespół „Potok” z 

naszej parafii, a także zespół „Ptaki św. Jana Bosko” z salezjańskiej parafii św. Marka Ewangelisty. 

Powitał wszystkich ks. dr Roman Buliński. O godz. 15.00 zebrani na nadwiślańskich błoniach wspólnie 

odśpiewali Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Gośćmi specjalnymi był zespół „Siewcy Lednicy”, których 

przepiękny występ możemy oglądać na fotkach. Nawet „anioły” na szczudłach bawiły się doskonale! Na 

zakończenie dnia – w kościele św. Mikołaja młodzież mogła uczestniczyć w dziękczynnej Mszy św.,  

którą odprawił dominikanin o. Mateusz Kosior w koncelebrze z ks. dr. Edwardem Wasilewskim. Ojciec 

Mateusz wygłosił także Słowo Boże. 
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Niedziela 29 maja – pożegnanie ks. Macieja Andrzejewskiego 

 

  
 

Po odejściu ks. Macieja, dekretem ks. biskupa Jana Tyrawy został skierowany do naszej parafii nowy 

wikariusz ks. Marcin Woś, który rozpoczął u nas pracę 27 czerwca. 

 

21 czerwca 

Mini pielgrzymka naszej scholki do Częstochowy 

 

  
 

Razem z opiekunką p. Karoliną Prokop oraz ks. Proboszczem Romanem Bulińskim p. kościelnym i 

naszymi katechetkami nasza scholka pojechała do Częstochowy, by Matce Bożej podziękować i prosić o 

dalszą opiekę. Mszę św. dziękczynną odprawił przed Cudownym Obrazem sam ks. Proboszcz, a oprawę 

muzyczną przygotowała p. Karolina. 

 

W sobotę 2 lipca 

Tradycyjna, piesza pielgrzymka do Matki Bożej Chełmińskiej. Pielgrzymi z wielu fordońskich parafii 

wyruszyli na trasę już o godz. 6.00 rano, po wspólnej modlitwie. Pielgrzymi mieli do pokonania 36 km, 

aby dotrzeć na czas odpustu do Chełmna n/Wisłą i pokłonić się Matce Bożej. 
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Międzyparafialna Piesza Mini Pielgrzymka Fordońska 

 

4 lipca – poniedziałek, godz. 18. 00 – rozpoczęcie w kościele św. Mateusza i przejście do kościoła św. 

Jana Pawła II 

5 lipca – wtorek, godz. 18.00 – przejście z kościoła św. Jana Pawła II do bazyliki Matki Bożej Królowej 

Męczenników 

6 lipca – środa, godz. 18.30 – przejście z do bazyliki Matki Bożej Królowej Męczenników do kościoła 

św. Marka Ewangelisty 

7 lipca – czwartek, godz. 18. 00 – przejście z kościoła św. Marka do kościoła św. Łukasza Ewangelisty 

8 lipca – piątek, godz. 18. 00 – przejście z kościoła św. Łukasza do kościoła św. Jana Apostoła i 

Ewangelisty 

9 lipca – sobota, godz. 18. 00 – przejście z kościoła św. Jana do kościoła św. Mikołaja 

10 lipca – niedziela, godz. 18. 30 – przejście z kościoła św. Mikołaja do kościoła w. Mateusza 

Ewangelisty i ok. godz. 20.30 uroczyste zakończenie pieszej mini-pielgrzymki fordońskiej. 

 

 

Niedziela 24 lipca 2016 roku 

Odpust bracki św. Anny 

 

Mszę św. odpustową odprawi i Słowo Boże wygłosi ks. kanonik Roman Jakubowski. Po Mszy św. – 

procesja Eucharystyczna dookoła kościoła. 

Z racji przypadającego 25 lipca wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców – po Uroczystości 

odpustowej – poświęcenie pojazdów. 

 

  
 

Światowe Dni Młodzieży 

26-31 lipca 2016 r. 

 

Na spotkanie z papieżem Franciszkiem naszą parafię reprezentowała również grupa młodzieży. 

Fotografie pokazują, że młodzi ludzie byli szczęśliwi, spotykając się z różnojęzyczną młodzieżą całego 

świata. 
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3 sierpnia – witamy Chojnice! 

 

 
 

Tradycyjnie, jak każdego roku, członkowie Akcji Katolickiej przygotowali obiad dla grupy chojnickiej, 

podążającej na Jasną Górę. Chojniczanie zawsze odpoczywają w naszej parafii przed dalszą drogą. 

 

6-11 sierpnia 

Wakacyjny wyjazd do Kartuz ministrantów i dzieci ze świetlicy „Kącik” – pod opieką ks. dra Edwarda 

Wasilewskiego. Oprócz zabaw i gier, uczestnicy zwiedzili ZOO w Gdańsku, Kalwarię Wejherowską oraz 

Centrum Nauki „Eksperyment”. 

 

 
 

Pamięci zasłużonych mieszkańców Fordonu 

 

 

10 sierpnia – pożegnanie oficera Wojska Polskiego Andrzeja Erdmana, członka Parafialnej Rady 

Ekonomicznej, doradcę i przyjaciela ks. proboszcza R. Bulińskiego. Pomocnika w wielu 

przedsięwzięciach, związanych z renowacją i remontami naszej świątyni. 
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15 sierpnia – poświecenie tablicy pamiątkowej, poświęconej wielkiemu społecznikowi, gorącemu 

patriocie i zasłużonemu mieszkańcowi Fordonu doktorowi Stefanowi Franciszkowi Buxakowskiemu. 

Tablica zawisła na domu, w którym przed wojną mieszkał dr Buxakowski. Poświęcenia dokonał 

proboszcz naszej parafii ks. dr kanonik Roman Buliński. Dr Stefan Buxakowski był ojcem, znanego 

mieszkańcom Fordonu, ks. infułata prof. dra hab. Jerzego Buxakowskiego, wykładowcę Seminarium 

Duchownego w Pelplinie. Ks. Infułat obchodził w naszym kościele swoją Sekundycję Złotego Jubileuszu 

Kapłaństwa. 

 

 
 

 

31 sierpnia – odeszła do Pana siostra Kazimiera Megger ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, która 

długie lata przebywała w Fordonie, w naszym Domu Zakonnym, niosąc pomoc ludziom chorym i starym, 

a także zajmując się dziećmi z świetlicy „Kącik”. 

 

 
 

 

27 sierpnia 

Wycieczka dzieci i rodziców nad polskie morze, zorganizowana przez Akcję Katolicka naszej parafii. 

Uczestnikami była 50-cio osobowa grupa. 

Przede wszystkim rekreacja; kąpiele morskie i słoneczne. Pogoda dopisała, humory również. 

Wycieczkowicze wrócili do Bydgoszczy wieczorem. 
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10 września 

Diecezjalna Pielgrzymka Centrum Ochotników Cierpienia 

 

Członkowie naszej parafialnej grupy Apostolatu Ochotników Cierpienia wraz z innymi grupami wzięli 

udział w tej Diecezjalnej Pielgrzymce na trasie Bydgoszcz-Górka Klasztorna-Wągrowiec – Kcynia. 

 

  
 

 

14 września 

Piąta Bydgoska Droga Krzyżowa do „Doliny Śmierci” w Święto Podwyższenia Krzyża 

 

 
 

Uczestnikami tej Drogi Krzyżowej byli członkowie różnych grup, formacji i stowarzyszeń z fordońskich 

parafii. Naszą parafię reprezentowały dwie formacje: Akcja Katolicka, która przygotowała rozmyślania II 

stacji Drogi – „Jezus bierze krzyż na swe ramiona” oraz Apostolstwo Zbawczego Cierpienia, którego 

członkowie przygotowali rozmyślania VIII stacji Drogi – „Jezus spotyka płaczące niewiasty”. 

 

 

Co słychać u sąsiadów? 

Ks. Mirek Pstrągowski, proboszcz parafii św. Łukasza, został mianowany rycerzem Świętego Grobu 

Bożego. 
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18 września 

Parafia w Strzelcach Górnych obchodziła 30-lecie swego istnienia. Z tej okazji ks. biskup Jan Tyrawa 

odprawił uroczystą Mszę św. dla zgromadzonych parafian i gości. Kościół w Strzelcach Górnych został 

wybudowany dzięki staraniom byłego proboszcza naszej parafii ks. Stanisława Grunta. 18 września 1982 

roku biskup pelpliński ks. Marian Przykucki poświęcił plac pod budowę kościoła. Obecnym, nowym 

proboszczem od czerwca br. jest nasz były wikariusz ks. Maciej Andrzejewski. 

 

 
 

 

 

25 września 

Koncert, pod nazwą „Kaskady wzruszeń”, wykonany przez zespół „Arete” w niedzielne popołudnie w 

naszej świątyni. Artyści zaprezentowali słuchaczom utwory poezji śpiewanej, m.in.: „Aniele Stróżu”, 

„Więcej miłości”, „Wędrujmy”, „Dziękuję Boże za ten świat”, „Niech życie trwa”. 

 

  
 

Założyciele formacji jest Jerzy Struk. W składzie zespołu: 

wokalistka Katarzyna Kasprzak, skrzypaczka Agnieszka Kargulewicz, gitarzysta-wirtuoz Przemysław 

Hałuszczak (jeden z najlepszych gitarzystów flamenco w Europie) oraz pianista – Romuald 

Andrzejewski. Ambasadorem zespołu jest Anna Oratowska. 

 

 

2 października 

STAŃCIE DO APELU 

POLEGLI NA POLU CHWAŁY 

 

Uroczysta Msza św. w intencji pomordowanych pod kościołem św. Mikołaja w 1939 roku. Odprawił 

Salezjanin ks. Jacek Brakowski SDB. Po Mszy św. – wszyscy wyszli przed kościół, by złożyć kwiaty i 

zapalić znicze, a także pomodlić się pod tablicą, upamiętniająca pomordowanych mieszkańców Fordonu. 
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9 października XVI Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia” 

 

  
 

Parafialne obchody rozpoczęła o godz. 11.00 Msza św. z piękną, muzyczna oprawą w wykonaniu dzieci. 

Po nabożeństwie wszyscy udali się na Rynek, by swoją postawą dać świadectwo wiary, tworząc żywe, 

ogromne serce wokół rynku. 

 

 

Niedziela 6 listopada 2016 roku 

FINIS CORONAT OPUS 

Koniec Wieńczy Dzieło 

 

Uroczysta Msza św., odprawiona przez ks. bpa Jana Tyrawę na zakończenie renowacji i remontów naszej 

świątyni. Na Mszy św. podziękowano ks. proboszczowi, który przez 27 lat przeprowadzał renowację, 

remonty, przebudowy naszego kościoła, nie szczędząc kosztów i wysiłku. Podziękowania złożyli 

zaproszeni goście: wicemarszałek województwa p. Zbigniew Ostrowski, wiceprezydent p. Iwona 

Waszkiewicz; za współpracę dziękowała pani Ewa Raczyńska, miejski konserwator, odpowiedzialny za 

właściwy, neobarokowy wystrój kościoła. Dziękowali też ks. Proboszczowi parafianie. Szczegóły można 

przeczytać w listopadowym „Głosie Świętego Mikołaja”. 
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Niedziela 6 listopada 2016 roku 

 

W godzinach popołudniowych odbył się w naszym kościele recital organowy włoskiego artysty 

Christiana Tarabbia, który wykonał dla słuchaczy utwory organowe włoskich kompozytorów. 
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Piątek 11 listopada 2016 roku 

98 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. 

 

  
 

  
 

Po nabożeństwie w naszym kościele mieszkańcy Fordonu zgromadzili się na rynku, gdzie pod 

pomnikiem złożyli kwiaty i zapalili znicze. Zaśpiewano też pieśni narodowe; a żołnierze WP i harcerze – 

trzymali wartę honorową przed pomnikiem Poległych i Pomordowanych. 

 

 
Kokarda narodowa 

 

 

6 grudnia – odpust św. Mikołaja 

W tym roku wyjątkowym gościem parafialnej uroczystości był ks. bp Bogdan Wojtuś – biskup senior z 

Gniezna. 

„Składam serdeczne podziękowania pasterzowi tej parafii, księdzu kanonikowi. Przez tyle lat tutaj 

przybywałem, spotykałem się. Bóg zapłać, że dzisiaj mogłem podziwiać tę przepiękną świątynię. Myślę, 

że Rzym by też ją chętnie przyjął. Dziękuję wszystkim kapłanom tutaj obecnym. Cieszę się, że Fordon 

tak się rozwija. Te świątynie, które za moich czasów zaczynano budować, kiedy stały tylko baraki, dzisiaj 

są pięknymi kościołami. To wyraz waszej wiary, najmilsi. Życzę, byście w tej wierze trwali, by było 

wszędzie dużo ministrantów, lektorów i duża schola. Aby też były powołania. Módlcie się, aby to wasze 

seminarium się wypełniało. Jakby zabrakło w nim miejsca, to mogą przyjść do Gniezna. 

Błogosławionych, radosnych świąt Bożego Narodzenia.” 
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Tradycyjnie, po Mszy św., do naszych najmłodszych Parafian przybył Mikołaj ze słodyczami.  
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Nasz patron w Starym Fordonie! 

 

10 grudnia po raz drugi świętowaliśmy Starofordońskie Mikołajki (W końcu posiadanie takiego patrona 

zobowiązuje :-) 

Rozpoczęliśmy w murach gościnnej jak zwykle Szkoły Podstawowej nr 4. Członkowie klubu BMW 

Equipe oraz Mikołaj spotkali się z podopiecznymi siostry Zdzisławy z naszego „Kącika”. Nowoczesne 

samochody i możliwość zobaczenia, jak wyglądają w środku, dały dzieciom dużo frajdy. Każde dostało 

kiełbaskę z grilla, a następnie, w świetlicy parafialnej, Mikołaj obdarował naszych milusińskich 

prezentami. Po zakończeniu tej części wszyscy udali się na Rynek, aby wziąć udział w strojeniu choinki. 

Na Rynku w Starym Fordonie zgromadziły się tłumy rodziców wraz z dziećmi. Każde przyniosło jakąś 

ozdobę choinkową, kupną lub wykonaną własnoręcznie. Wystarczyło zawiesić ją na choince, aby 

otrzymać kubek gorącego kakao i jakąś słodkość. 

 

  
 

Jak dobra wigilia, to tylko na Rynku Starego Fordonu 

 

  

 

  

 

Spotkaliśmy się 17.12.2016 r., w gronie przyjaciół, pod choinką i koło stajenki ze Świętą Rodziną,  

w sercu dawnego miasta. Odwiedziły nas setki ludzi, każdy mógł znaleźć coś dla siebie na straganach  

II Starofordońskiego Jarmarku Wigilijnego. Wszyscy aktywnie włączyli się w śpiewanie kolęd. 

Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu przygotowało poczęstunek wigilijny dla każdego chętnego. 

Wydaliśmy blisko 2 tys. porcji, w skład których wchodziły pierogi z kapustą i grzybami, paszteciki, ryba, 

kotlet rybny, barszcz oraz ciasto. Nikt nie odszedł głodny. Na scenie, którą w godzinach rannych 

postawili członkowie i sympatycy SMSF, występowali nasi goście. Jako pierwsza zaprezentowała się 
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grupa dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. gen. Maczka, która wykonała kolędy językiem 

migowym. Odwiedził nas prezydent miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, radni oraz posłowie na Sejm RP. 

Chociaż było zimno, gorące serca mieszkańców Fordonu rozgrzały atmosferę na Rynku do czerwoności. 

Pod koniec wspólnej i pełnej radości wigilii w Starym Fordonie, każdy mógł zabrać do domu 

Betlejemskie Światełko, aby podczas zbliżających się Świąt mieć jakąś cząstkę Światłości z miejsca 

narodzin Pana. Dzięki naszym harcerzom, w asyście strażaków, bezpieczne rozpaliliśmy ogień dla 

wszystkich chętnych. 

Damian Rączka (SMSF) 

 

 

Rys. Aleksandra Szydłowska 
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24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia 

Tradycyjną Pasterkę odprawił o północy ks. Proboszcz. Była to ostania Pasterka ks. Romana Bulińskiego 

jako proboszcza parafii św. Mikołaja w Fordonie. Na zakończenie homilii powiedział: 

„Zdaję sobie sprawę, że, jako proboszcz, przeżywam ostatnią pasterkę w tej wspólnocie. Chciałbym 

zostawić Wam jakąś myśl, przesłanie, które byłoby wspomnieniem z tych 28 lat mojej posługi 

proboszczowskiej. 

Na pierwszym kazaniu powiedziałem, że przychodzę służyć, a nie by mi służono. Starałem się przez te 

lata okazywać Wam serce, ale i rozgrzewać Wasze serca. Nie wiem, na ile to mi się udało. Pan Bóg to 

osądzi. W czasie homilii dosyć często przypominałem, że po tym poznają inni, żeśmy uczniami 

Chrystusa, jeżeli będziemy mieli miłość jedni ku drugim, a także, że Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w 

braniu. Dawać potrafi człowiek, który kocha. Dlatego zachęcałem Was, byście dawali bliźnim swoją 

dobroć i życzliwość, byście mieli dla nich czas, byście czynili, mówili i życzyli innym dobrze, po prostu, 

byście ich kochali. Tego życzę Wam na Święta i na całe życie”. 

 

 

  

 

  

 

  

 



Kronika parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie 

Kronika parafialna rok 2016 

W rolę Maryi i Józefa wcielili się Barbara i Dariusz Koneccy, a ich 4-miesięczna córeczka Amelia została 

Dzieciątkiem Jezus. Rolę pasterzy odegrało starsze rodzeństwo Amelki – Maria, Julia, Klaudia i Mateusz. 

Aniołami były: Agata Prokop, Julia Stachowicz, Katarzyna Bębnista i Zuzanna Madaj. Bardzo 

dziękujemy aktorom za zaangażowanie i radość serca oraz za to, że starali się jak najbardziej odczuwalnie 

odzwierciedlić to, co wydarzyło się w Betlejem. Wielkie podziękowania dla wszystkich darczyńców, 

którzy przyczynili się do powstania szopki. Niech Matka Boża z Dzieciątkiem na ręku wyprasza 

wszystkim łaski potrzebne w 2017 roku. 
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Sprawozdanie za rok 2016. 

 

W czasie tegorocznej kolędy odwiedziliśmy 2.025 rodzin. Nie przyjęło kolędy 1.086 rodzin. Podobnie 

było w roku ubiegłym. 

Kolędowaliśmy w atmosferze życzliwości i serdeczności. W tej parafii była to już moja ostatnia kolęda. 

Zdawałem sobie z tego sprawę, ale i Parafianie byli tego świadomi. Dlatego tegoroczne spotkania miały 

swoisty i wyjątkowy charakter. Cechowała je serdeczność, ciepło i życzliwość, a przede wszystkim 

ogromna wdzięczność. Wdzięczność i pszenica rosną tylko na dobrych glebach – mówi Francois de la 

Rochefoucauld. A Joseph Murphy dodaje, że wdzięczność wyrasta tylko w szlachetnym sercu. Dziękuję 

zatem Parafianom za wdzięczność, która wyrosła na dobrej glebie Ich szlachetnych serc. 

Parafianom, którzy przyjęli kolędę, dziękuję za gościnność i życzliwość, a także za ofiary kolędowe. 

 

I. Sprawy duszpasterskie 
W 2016 r. było 99 chrztów. Do bierzmowania przystąpiło 49 młodych ludzi. 54 dzieci przystąpiło do I 

Komunii św. Związek małżeński zawarło 59 par. 

Parafia, zgodnie z wytycznymi Soboru Watykańskiego II, to wspólnota wspólnot. U nas dzieła prężnie 

wiele wspólnot. W niniejszym ostatnim sprawozdaniu pragnę, przede wszystkim, wyrazić swoją 

wdzięczność tym wszystkim, którzy angażowali się w życie parafii. 

Bardzo serdecznie dziękuję zespołowi redakcyjnemu Głosu Świętego Mikołaja, członkom Akcji 

Katolickiej, bractwu Żywego Różańca, Oazie Rodzin „Domowy Kościół”, chórowi parafialnemu 

„Cecylia”, zespołowi młodzieżowemu „Potok”, kołu biblijnemu, Apostolstwu Zbawczego Cierpienia, 

Nadzwyczajnym Szafarzom Eucharystii, ministrantom i lektorom. 

W zeszłym roku pojechałem wraz ze scholą i opiekunami do Częstochowy. W tym roku, pod koniec 

maja, ks. Marcin Woś pojechał na Jasną Górę z ministrantami i lektorami. Te dwudniowe wyjazd zostały 

sfinansowane przez parafię. W ten sposób chciałem, na koniec mojej 28-letniej posługi w tej parafii, 

podziękować scholi, ministrantom i lektorom za ich Bożą służbę. 

W ubiegłym roku przeżyliśmy w naszym kościele uroczyste przekazanie naszej diecezji, przez diecezję 

toruńską, symboli Światowych Dni Młodzieży. 

Bardzo podniośle świętowaliśmy Fordoński Dzień Młodzieży. W jego przygotowanie włączyło się wielu 

parafian. 

Także w ubiegłym roku ks. prof. dr hab. Franciszek Drączkowski obchodził w naszym kościele złoty 

jubileusz kapłaństwa. 

Odpust patrona parafii, św. Mikołaja, przeżywaliśmy bardzo uroczyście. Mszę św. celebrował i wygłosił 

słowo Boże wyjątkowy gość, ks. bp Bogdan Wojtuś. W czasie Mszy św. ks. biskup wyraził swoją radość 

i wdzięczność za zaproszenie, a na koniec powiedział: Składam serdeczne podziękowania pasterzowi tej 

parafii, księdzu kanonikowi. Przez tyle lat tutaj przybywałem, spotykałem się. Bóg zapłać, że dzisiaj 

mogłem podziwiać tę przepiękną świątynię. Myślę, że Rzym by też ją chętnie przyjął. Dziękuję wszystkim 

kapłanom tutaj obecnym. Cieszę się, że Fordon tak się rozwija. 

 

II. Sprawy materialne 

W 2016 r. zostały przeprowadzone następujące remonty i inwestycje: 

Kościół 

Najpoważniejszą inwestycją w ubiegłym roku była renowacja i malowanie elewacji całego kościoła 

(kościoła, kaplicy i wieży). Prace objęły umycie elewacji, uzupełnienie brakujących fragmentów tynku 

oraz detali architektonicznych, naprawę pęknięć oraz wymalowanie ścian i cokołów. 

Przeprowadzono remont wszystkich drzwi w kościele. 

Drzwi główne kościoła zostały przewiezione do warsztatu, gdzie przeszły kapitalny remont. W tym 

czasie, dla zabezpieczenia kościoła, wstawiono zastępcze drzwi. 

Drzwi boczne, prowadzące do wieży kościoła, były bardzo zniszczone. Nie nadawały się do remontu. 

Wykonano i wstawiono nowe. 

Drzwi do zakrystii oraz nieużywane drzwi na wysokości bocznego ołtarza św. Anny (od strony ul. 

Wyzwolenia) również przeszły gruntowny remont (ubytki zostały uzupełnione, całość zagruntowana i 

pomalowana). 
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Został przeprowadzony kapitalny remont zakrystii. Usunięto starą farbę i gładzie gipsowe ze ścian i 

sufitu. Następnie wyrównano ściany i sufit łukowy masą strukturalną i całość pomalowano. 

Oczyszczono ze starych farb i lakierów trzy pary drzwi wewnętrznych zakrystii, które po przeszlifowaniu 

zostały pomalowane w jednakowym kolorze. Została oczyszczona i wyszlifowana posadzka w zakrystii 

oraz odnowiona i poszerzona szafa na szaty liturgiczne. 

Do kościoła i zakrystii zakupiono 300 żarówek ledowych. 

Na zakończenie remontu kościoła został wydany album. 

 

Plebania 

Odnowiono 11 okien, 11 drewnianych okiennic i 11 drzwi na plebanii. Okna, okiennice i drzwi zostały 

przewiezione do warsztatu. Usunięto z nich starą farbę, następnie je oczyszczono i przeszlifowano. Po 

uzupełnieniu ubytków, całość została zagruntowana i pomalowana. 

Wszystkie pomieszczenia w plebanii – biuro parafialne, klatka schodowa, kuchnia, spiżarnia, 2 łazienki i 

4 pokoje – zostały wymalowane.  

W tym roku uprzątnęliśmy cztery pomieszczenia w piwnicy. Całość – klatka schodowa prowadząca do 

piwnicy, kotłownia oraz pozostałe pomieszczenia – została uporządkowana i wymalowana. Także został 

uporządkowany i oczyszczony strych na plebanii. 

Remonty te nie były naglące. Chciałem jednak do końca być perfekcyjnym, by przekazać następcy 

budynki parafialne w idealnym stanie. Taką formację otrzymałem w Seminarium Duchownym w 

Pelplinie. Jestem wdzięczny moim profesorom i przełożonym z diecezji chełmińskiej. 

 

Dom katechetyczny 

Dla dzieci z „Kącika” została przygotowana i wymalowana salka oraz urządzona łazienka. 

 

Obejście kościoła i plebanii 

Co roku, niestety, były wyrywane i łamane sztachetki w ogrodzeniu kościoła i plebanii. W ubiegłym roku 

było podobnie. Chcąc pozostawić po sobie porządek, zadbałem o to, by w miejsce brakujących sztachetek 

wstawić nowe, a całość pomalować. 

Pozostawiam plebanię całkowicie odnowioną, a obejście uporządkowane. Przekazuję mojemu następcy 

kompletnie odnowiony kościół. Opuszczam parafię bez najmniejszego długu. Wszystkie opłaty i 

świadczenia są uregulowane. Doskonale zdawałem sobie sprawę z tego, że przyjmując posługę 

proboszcza parafii św. Mikołaja, zobowiązuję się jednocześnie do troski o obiekty parafialne – 

zabytkowy kościół, plebanię, dom katechetyczny i kaplicę cmentarną. Sądzę, że się z tego wywiązałem. 
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