
Kronika parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie 

Kronika parafialna rok 2018 

Rok 2018 
 

Poniedziałek, 1 stycznia 2018 r. 

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 

Nowy Rok i Światowy Dzień Modlitw o Pokój 

 

 

W 34 roku kapłaństwa zmarł śp. ks. Roman Ceglarski, pracujący w Brazylii, a pochodzący z naszej 

parafii. Msza św. w jego intencji odprawiona została w Nowy Rok o godz. 18:30. 

 

 

Piątek, 5 stycznia 

Po Mszy św. wieczornej w naszym kościele koncert kolęd oraz innych utworów w wykonaniu 

koncertującego na całym świecie męskiego sekstetu śpiewającego a capella „Affabre Concinui”, 

założony w 1983 roku w Poznaniu. Członkowie zespołu są wychowankami dwóch znanych poznańskich 

chórów chłopięco-męskich St. Stuligrosza oraz J. Kurczewskiego. 
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Sobota, 6 stycznia 

Uroczystość Objawienia Pańskiego; Święto Trzech Króli 

 

 

Podczas każdej Mszy św. poświęcenie kredy i kadzidła. Dzieci na swoją Mszę św. o godz. 11:00 

przebrały się za królów. Była to bowiem szczególna Msza św. gdyż pojawili się na niej trzej Królowie z 

darami (Piotr Błaszak, Artur Karczmarek, Marek Karwacki) i oddali pokłon Jezusowi. Mała Agatka 

Piechowska wcieliła się w postać Jezusa, otoczona przez rodziców (Józefa i Ewę) oraz pastuszka 

(Michała) i aniołów (Zuzia Madaj, Daria Rutkowska, Magda Grzebieniak i Agata Prokop). 
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6 stycznia tradycyjnie już od kilku lat ulicami Bydgoszczy przeszedł Bydgoski Orszak Trzech Króli. 

Początek o godz. 11:00 w kościele oo. Jezuitów na placu Kościeleckich, a następnie przemarsz do Hali 

Łuczniczka. Tam o godz. 13:00 – Pokłon Świętej Rodzinie i koncert kolęd. Wielu naszych parafian co 

roku uczestniczy w tym wydarzeniu. 

 

Śpiewajcie i grajcie Mu… Wieczór kolęd o godz. 17:00, sobota, 6 stycznia, w wykonaniu naszych 

zespołów: młodzieżowego zespołu „POTOK” oraz Scholi św. Mikołaja. W kolędowaniu brała także 

udział Święta Rodzina. Nad muzyczną oprawą koncertu czuwała p. Karolina. Wydarzenie było 

wyjątkowe, ponieważ utwory wykonane były na różnorodnych instrumentach. Była to muzyczna podróż 

do krainy najpiękniejszych polskich kolęd. 
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Niedziela, 7 stycznia 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 27, na Mszy św. o godz. 11:00, przedstawili inscenizację historii 

narodzin Jezusa w Betlejem pn.: „Zobaczcie, jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam…” 

 

  

 

Niedziela, 21 stycznia 

Gościem naszej Wspólnoty Parafialnej był Zbigniew Branach, autor kilkunastu książek, w tym: 

„Zlecenie na Popiełuszkę” oraz rzecz o nieznanych kulisach zamachu na Jana Pawła II pt.: „Spisek 

Stulecia”. Nasz gość przedstawił świadectwo o św. Janie Pawle II i bł. ks. Jerzym Popiełuszce. Była też 

możliwość nabycia książek jego autorstwa. 

 

 

 

13 stycznia Spotkanie Opłatkowe Wspólnot Parafialnych 

Spotkanie rozpoczęło się życzeniami, złożonym i przez ks. Proboszcza, który wyraził swoje zadowolenie, 

że w parafii działa tyle Wspólnot, że są ludzie, którzy poświęcają swój czas dla dobra innych. Następnie 

uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem, składając sobie nawzajem życzenia. Spotkanie upłynęło w 

sympatycznej, świątecznej atmosferze przy pięknie udekorowanych stołach, na których pyszniły się 

słodkości, przygotowane przez panie z poszczególnych Wspólnot. To wspólne, świąteczne biesiadowanie 

wzbogacił występ naszego, parafialnego chóru, z którym śpiewaliśmy kolędy oraz mini-koncert na flecie 

w wykonaniu Zdzisława Dywickiego. 
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Niedziela, 28 stycznia 

 

 

Koniec okresu Bożego Narodzenia. Z tej racji – wspólny śpiew kolęd oraz pożegnanie żłóbka, po 

Mszy św. o godz. 11:00: dzieci pomogły ks. proboszczowi rozebrać żłobek i figury przenieść  

w bezpieczne miejsce, gdzie będą czekały na następne Boże Narodzenie. 

 

Po Mszy św. o godz. 12:30 – Nowenna przed Nawiedzeniem parafii przez Matkę Bożą w Jasnogórskim 

Wizerunku. 
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W Głosie Świętego Mikołaja ogłoszony został konkurs kryptograficzny, dotyczący wpisu do naszej 

parafialnej Kroniki przez ks. biskupa Krzysztofa Wętkowskiego sufragana z Gniezna, który 

przewodniczył Mszy św. z racji naszego Odpustu w dniu 6 grudnia 2017 r. Jednej osobie udało się 

odczytać tekst prawidłowo, gratulujemy. 

 

 

 

 

 

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie z okazji święta Służby Więziennej, mając na 

uwadze przypadające w tym roku 100-lecie Odzyskania Niepodległości, zorganizowali zbiórkę krwi. 

Miała ona miejsce w czwartek, 8 lutego w godzinach 12:00-16:30. Ambulans ustawiony był na parkingu 

przeznaczonym dla Służby Więziennej, przed Zakładem Karnym, wzdłuż ul. Sikorskiego. W tę akcję 

pomocy włączyli się także nasi parafianie. 

 

 

Piątek, 2 lutego 

Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Boskiej Gromnicznej 

Dodatkowa Msza św. o godz. 9:30. O godz. 17:00 Msza św. dla dzieci. Na Mszach św. poświęcenie 

świec, a na Mszy św. o godz. 18.30 poświęcenie świec dzieciom komunijnym. W święto Ofiarowania 

Pańskiego przypada Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Ogarniajmy naszą modlitwą siostry 

pracujące w naszej parafii. Tego dnia zbiórka ofiar do puszek na klasztory klauzurowe. Zakończyliśmy 

w naszej parafii duszpasterskie nawiedzenie rodzin. Serdecznie dziękujemy za przyjęcie w domach 

parafian, za wspólną modlitwę oraz za ofiary na rzecz naszej parafii. Od poniedziałku Msze św. i biuro 

parafialne czynne według normalnego porządku. Bóg zapłać za ofiary składane na remont domu 

katechetycznego. Wewnątrz prowadzone są prace instalacyjne i adaptacyjne, izolacja stropu oraz 

wymienione zostały wszystkie okna. 
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Niedziela, 4 lutego 

Po Mszy św. wieczornej w naszej świątyni wystąpił zespół wokalno-instrumentalny VIES BONUM  

z Mińska, składający się z trzech wokalistów (tenor, bas i baryton) oraz jednego instrumentalisty – 

skrzypka. Zaprezentowali klasyczne utwory o tematyce religijnej różnych kompozytorów. 

 

 

 

14 lutego, Środa Popielcowa 

Rozpoczęła czas Wielkiego Postu. Odprawione zostały Msze św. o godz. 7:30, 9:30, 16:00, 17.00 i 18.30 

z obrzędem posypania głów popiołem. Składka w Środę Popielcową przeznaczona została na wsparcie 

hospicjów na terenie diecezji bydgoskiej. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa 

pasyjne: Droga Krzyżowa w piątki: o godz. 17:00 – dla dzieci; o godz. 18:00 – dla dorosłych; o godz. 

19:00 – dla młodzieży. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym: w niedziele o godz. 17:45. 

 

Niedziela, 18 lutego; pierwsza niedziela Wielkiego Postu 

W domu Sióstr Miłosierdzia od poniedziałku, 13 lutego, do środy, 21 lutego można było spotkać się na 

modlitwie przed figurą Matki Bożej Róży Duchownej, która peregrynuje po domach Zgromadzenia. 

Siostry zapraszają do swojej kaplicy w tych dniach, od godz. 13:00 do 17:00. W niedzielę 18 lutego 

figurka Matki Bożej odwiedziła nasz kościół. 

 

Niedziela 25 lutego; druga niedziela Wielkiego Postu 

Po Mszach św. – przed kościołem zbiórka do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”. 

Od 26 do 28 lutego w naszej parafii odbywać się będą rekolekcje dla naszych dzieci i młodzieży: 

od godz. 8.30 do 9.30 – klasy I-III, 

od godz. 10.00 do 11.00 – klasy IV- VII, 

od godz. 11.30 do 12.30 – klasy gimnazjalne. 

Członkowie Akcji Katolickiej rozprowadzają już kartki świąteczne i paschaliki Caritas z okazji Świąt 

Wielkanocnych. 

Rekolekcje Wielkopostne 
W naszej parafii, w dniach od 11 do 13 marca odbyły się rekolekcje wielkopostne. 

Prowadził ks. prof. Wojciech Bęben, antropolog i wieloletni misjonarz na Nowej Gwinei i w Australii. 
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Od poniedziałku do środy Msze św. z naukami rekolekcyjnymi odbywały się: o godz. 9:30 i 18:30.  

W tych dniach o godz. 9:00 w kościele był odmawiany różaniec. W poniedziałek dodatkowo o godz. 

12:00 była Msza św. dla osób osoby starszych i chorych z nauką oraz błogosławieństwem Najświętszym 

Sakramentem i udzieleniem Sakramentu Chorych. We wtorek o godz. 19:30 – dodatkowa nauka dla 

rodziców dzieci, które przygotowują się do Pierwszej Komunii św. 

 

 

Sobota, 17 marca 

po Mszy św. wieczornej w naszym kościele odbył się koncert pasyjny w wykonaniu artystów 

Stowarzyszenia Akademii Muzyki Dawnej. Zaprezentowali dzieło Giovanniego Battisty Pergolesiego 

STABAT MATER. Jest to ostatnie dzieło tego włoskiego kompozytora, napisane na krótko przed jego 

śmiercią. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Niedziela, 18 marca – dzieci ze świetlicy „Kącik” rozprowadzały wykonane przez siebie kartki i ozdoby 

świąteczne. Dochód będzie przeznaczony na wakacje dzieci z Bogiem. 
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Pożegnanie śp. ks. prof. Franciszka Drączkowskiego 
 

 

 
 

 

W czwartek, 15 marca zmarł śp. ks. prof. Franciszek Drączkowski, „syn naszej parafii” 
 

Uroczystości żałobne trwały dwa dni: 20 i 21 marca 2018 roku: 

„…we wtorek 20 marca o godz. 18:30 została wprowadzona trumna z ciałem zmarłego kapłana do 

kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie. W tym kościele ks. Franciszek 

przyjmował sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, tutaj odprawiał swoją Mszę św. Prymicyjną, ale też 

wiele razy tutaj powracał, jako do źródła swojego kapłańskiego powołania. Ukochał swój Fordon, 

każdego dnia, kiedy tu przebywał, wczesnym rankiem odwiedzał parafialny cmentarz, odprawiał Msze 

św. u św. Mikołaja, spacerował po Starym Fordonie. Pragnieniem jego było, by tutaj zostać 

pochowanym. Wypełniając wolę zmarłego zgromadziliśmy się na nabożeństwie sprawowanym w jego 

intencji, prosząc Miłosiernego Pana, by „odpuścił naszemu bratu grzechy, które popełnił z ludzkiej 

ułomności i przyjął go do swego Królestwa”. Wprowadzenia w asyście prawie czterdziestu kapłanów 

(głównie z diecezji toruńskiej), rodziny zmarłego oraz zgromadzonych wiernych dokonał ks. bp Andrzej 

Suski, Biskup-Senior diecezji toruńskiej, który przewodniczył Mszy św. żałobnej z nieszporami za 

zmarłego oraz wygłosił Słowo Boże. Po Mszy św. trumna pozostała w kościele do godziny Apelu 

Jasnogórskiego, przy której modlili się wierni, a przede wszystkim rodzina śp. ks. Franciszka. 
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Następnego dnia, w środę, 21 marca o godz. 11:00 rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe. Przed 

Mszą św. zostały odczytane listy: m.in. Dziekana Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu oraz ks. 

prof. Bogdana Czyżewskiego, Prezesa Sekcji Patrystycznej przy Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki 

Katolickiej. Mszy św. przewodniczył ks. bp Ryszard Kasyna, Biskup Pelpliński, a Słowo Boże wygłosił 

ks. bp Wiesław Śmigiel, Biskup Toruński. We współ koncelebrze z ks. Infułatem, profesorem Jerzym 

Stefańskim z Gniezna, było około osiemdziesięciu kapłanów z różnych diecezji, głównie diecezji 

pelplińskiej. Obecni byli przedstawiciele świata nauki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 

Pawła II, przedstawiciele władz świeckich z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, który pośmiertnie przyznał 

i wręczył na ręce brata ks. Franciszka medal za zasługi dla województwa oraz Wojewodą Lubelskim, 

rodzina zmarłego oraz mieszkańcy Fordonu. Przy trumnie wartę honorową pełnili żołnierze Garnizonu 

Bydgoskiego. Po Mszy św. ulicą Wyzwolenia kondukt żałobny przeszedł na parafialny cmentarz, gdzie w 

grobie w alei pochowanych kapłanów złożono ciało śp. ks. Franciszka. 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie… 
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Piątek, 23 marca 

 

Ekstremalna Droga Krzyżowa (trasa ks. Zygmunta Trybowskiego). Początek o godz. 21:00 w 

kościele pw. św. Józefa w Toruniu; zakończenie w sobotę 24 marca w kościele św. Łukasza 

Ewangelisty w Bydgoszczy – Fordonie. XIII stacja tej Drogi – w naszym kościele. 

 

Także w piątek, 23 marca – Droga Krzyżowa, ze scenami Misterium Męki Pańskiej – ulicami 

naszej Parafii. Rozpoczęcie – o godz. 19:00, po Mszy św. w kościele, a następnie – wędrówka ulicami 

parafii. Wspólna wędrówka zakończona została na rynku, pry pomniku – stacją ukrzyżowania Jezusa i 

złożenia do Grobu. Stacja XV odbyła się już w kościele z nawiązaniem do Zmartwychwstania. W 

inscenizacji brało udział 18 aktorów-amatorów, którzy starali się jak najbardziej przybliżyć ostatnie 

godziny z życia Chrystusa. W poszczególne postacie Misterium wcielili się: Jezus – Sebastian Madaj; 

Maryja – Barbara Konecka; Maria Magdalena – Katarzyna Nawrocka; Weronika – Agata Prokop; 

Piłat – Cezary Bińkowski; Służąca Piłata – Julia Malicka; Apostołowie: Bartosz Gołda, Jakub 

Szczerba, Jan Piasecki, Kamil Grzebieniak; Płaczące niewiasty – Natalia Bińkowska, Małgorzata 

Karwacka, Martyna Adamczewska; Legioniści – Andrzej Lubiński, Marcin Nawrocki, Dariusz Konecki, 

Zbigniew Konwiński; Szymon z Cyreny – Marek Karwacki. 
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Rozważania Męki Pańskiej na tej plenerowej drodze krzyżowej napisał ks. proboszcz kanonik Karol 

Glesmer. O oprawę muzyczną na trasie zadbały: Zuzanna Madaj; dziewczęta ze scholi wraz z p. Karoliną 

Prokop. Takie ogromne i wspaniale przygotowane widowisko religijne nie byłoby możliwe bez pomocy 

wielu ludzi i sponsorów. Odsyłam wobec tego do artykułu w „Głosie Świętego Mikołaja” z kwietnia 

2018 r. (nr 1/223), który szczegółowo opisuje wszystkich „pomocników” tego przedsięwzięcia.  

Za zdjęcia, które pokazują to specyficzne przeżycie religijne – dziękuję p.p. J. Rusiniakowi,  

M. Prokopowi i M. Madajowi. 

 

 

 

25 marca, Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 

Na wszystkich Mszach św. błogosławieństwo palm. Przed Mszą św. o godz. 11:00 nastąpiło poświęcenie 

palm przed kościołem i uroczyste, procesyjne wejście do kościoła. Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki 

Tydzień i liturgię Triduum Paschalnego: Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę. W Wielkim Tygodniu 

członkowie Akcji Katolickiej odwiedzali chorych, a w Wielką Sobotę chorych, od godz. 8:00, odwiedzili 

nasi kapłani z Komunią Świętą. 

 

 

 

XVIII Misterium Męki Pańskiej w Fordońskiej Dolinie Śmierci 

W Niedzielę Palmową część naszej młodzieży kolejny rok została zaproszona do wcielenia się w ludzi z 

epoki Jezusa: Bartek Gołda, Zuzanna i Beata Madaj, Agnieszka Szolc, Aleksandra Ozga, Cezary 

Bińkowski. W jednej z głównych ról, jako Apostoł Filip – wystąpił w Misterium nasz Nikodem Prokop. 
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ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 

 

Wielki Czwartek, 29 marca – Pamiątka ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Uroczysta 

Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:30. Po Mszy św. przeniesienie Pana Jezusa do ciemnicy,  

i adoracja do godz. 22:00. Tego dnia zbierana składka przeznaczona jest na utrzymanie świetlicy „Kącik” 

prowadzonej przez nasze Siostry Miłosierdzia. 

 

  
 

 
 

Wielki Piątek 30 marca – Dzień Męki i Śmierci Pana Jezusa. Adoracja w ciemnicy od godz. 8:00. Droga 

krzyżowa o godz. 14:30. Uroczysta Liturgia o godz. 18:30. Na zakończenie liturgii przeniesienie Pana 

Jezusa do Grobu Pańskiego i adoracja do godz. 24:00. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły 

jakościowy i ilościowy, od którego nie ma żadnej dyspensy! 
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Wielka Sobota 31 marca – adoracja Pana Jezusa w Grobie Pańskim od godz. 7:00 do 20:00. Święcenie 

potraw na stół wielkanocny w kościele o godz.: 9:00, 10:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 i 18:00. Liturgia 

Wigilii Paschalnej o godz. 20:00. (przed kościołem poświęcenie ognia, w kościele: Orędzie Wielkanocne, 

poświęcenie wody chrzcielnej, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, uroczysta Msza św. 

Zmartwychwstania Pańskiego oraz procesja rezurekcyjna. Na liturgię przynosimy świece. 

 

 

 

2 kwietnia, Wielkanoc 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

 

Msza św. za Parafian, z procesją rezurekcyjną o godz. 6:00. 

„Jezus zmartwychwstał i żyje! Wszystkim drogim Parafianom i Gościom życzymy: Niech radość 

Wielkanocna wypełni serca, przymnoży nadziei, doda odwagi do codziennego świadczenia o Chrystusie 

Zmartwychwstałym: 

ks. Proboszcz i Wikariusze 

8 kwietnia, Niedziela Miłosierdzia Bożego 

Niedziela ta rozpoczęła w Kościele 74. Tydzień Miłosierdzia. O godz. 15:00. zapraszamy na nabożeństwo 

do Miłosierdzia Bożego. 

 

W poniedziałek obchodziliśmy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przeniesioną z racji Wielkiego 

Tygodnia. Jest to Dzień Świętości Życia. Na Mszy św. wieczornej można było przystąpić do dzieła 

Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Chętni do podjęcia duchowej adopcji winni byli wypełnić przed 

Mszą św. deklaracje, które zostały wyłożone na stoliku w kościele. 
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Poniedziałek, 16 kwietnia 

 

Koncert AVE MARIA – OD BAROKU DO WSPÓŁCZESNOŚCI 

W naszej świątyni o godz. 19:00, zarejestrowany przez Telewizję TRWAM. 

 

  

 

  

 

Wystąpił: 

KWARTET SMYCZKOWY „VIRTUOSO” z towarzyszeniem kontrabasu – Agata Olga Struczyk 

 

Soliści: 

Hanna Okońska – sopran 

Maciej Gorczyca – trąbka 

Marcin Pomykała – tenor 

Michał Stropa – organy 

Prowadzenie koncertu: Jerzy Zelnik 

 

 

 

Miesiąc maj – szczególne nabożeństwo do Matki Bożej 

Nabożeństwa majowe o godz. 18:00 w naszym kościele, a przy krzyżu na Wyszogrodzie o godz. 18:30. 

 

 

22 kwietnia, Czwarta Niedziela Wielkanocna 

Światowy Dzień Modlitw o Powołania; rozpoczynają się kwartalne dni modlitw o powołania do służby 

w Kościele. Na Mszy św. o godz. 12:30 zostały poświęcone książeczki dzieci komunijnych. Po Mszy św. 

odbyło się krótkie spotkanie Rodziców i Dzieci. 
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Poniedziałek, 23 kwietnia 

Uroczystość św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, Głównego Patrona Polski. 
Główne Uroczystości – katedrze gnieźnieńskiej. Także w poniedziałek 23 kwietnia – spotkanie 

kandydatów do sakramentu bierzmowania w maju. W sąsiedniej parafii św. Marka, u Księży Salezjanów 

na Osiedlu Tatrzańskim – główny odpust parafialny, w środę 24 kwietnia o godz. 18:00. 

 

 

Niedziela, 6 maja – synagoga fordońska 

 

Ważnym wydarzeniem dla naszej dzielnicy Stary Fordon było przedstawienie „WIECZERNIK”  

w fordońskiej synagodze w dniu 6 maja. Przedstawienie bowiem reżyserował nasz proboszcz  

ks. kanonik Karol Glesmer. 

 

Sam reżyser tak wypowiedział się o przygotowanym przedstawieniu: 

(przytaczam za „Głosem Świętego Mikołaja”) 

„Osobiście, po raz trzeci, przygotowałem przedstawienie „Wieczernik”. Wraz z osobami, które w ten 

sposób chcą przeżyć coś ważnego, gdyż przecież sami zagłębiają się w temacie wydarzenia i chcą dzielić 

się tym przeżyciem z innymi. Poprzednio, w Wągrowcu, później w Bydgoszczy z uczniami I LO,  

a obecnie z osobami dorosłymi, nie związanymi z teatrem: dwoje lekarzy, artystka-malarz, nauczyciel, 

dwóch księży oraz człowiek prowadzący gospodarstwo i sklep… Jestem przekonany, że dotknięcie tego 

tematu, wobec wielkich przeżyć Triduum Paschalnego i Wielkanocy, staje się niejako dopełnieniem 

spojrzenia na ludzkie odruchy, problemy i wątpliwości ludzi… Nasze przedstawienie nie było ilustracją i 

obrazem tamtych wydarzeń, co przede wszystkim próbą pokazania postaw ludzi; uczniów Chrystusa, 

którzy, zanim oddali życie za prawdę o zmartwychwstaniu, przeżywali swoje dramaty”. 

Oprawę muzyczną przygotował nasz młodzieżowy zespół „Potok”. 
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Jak ważne i potrzebne było przedstawienie tematu – świadczyła wypełniona po brzegi słuchaczami i 

widzami – fordońska synagoga. Ciekawych wypowiedzi udzielili sami „aktorzy” przedstawienia. Można 

je sobie przeczytać w lipcowym „Głosie Świętego Mikołaja” (nr 2/2018). 

 

 

 

OGŁOSZENIE SPECJALNE KS. PROBOSZCZA 

 

Jakub Fotin, alumn Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej, pragnie przyjąć 

ŚWIĘCENIA DIAKONATU – dnia 12 maja br. o godz. 10:00 w kościele katedralnym pw. św. Marcina 

i Mikołaja w Bydgoszczy. Gdyby ktoś wiedział o czymś, co czyniłoby Kandydata niegodnym przyjęcia 

święceń diakonatu jest zobowiązany w sumieniu zawiadomić o tym Księdza Proboszcza. 

Kandydata i Jego Rodzinę oraz nasze Seminarium polecamy modlitwie wiernych 

 

Jakub Fotin – przyjął bez przeszkód święcenia diakonatu w dniu 12 maja, w przeddzień Święta 

Wniebowstąpienia Pańskiego w katedrze bydgoskiej 

http://www.mikolaj.bydgoszcz.pl/gsm/2018/gsm224.pdf
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13 maja 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

 

Na Mszy św. o godz. 11.00, grupa 104 dzieci po raz pierwszy przystąpiła do Stołu Pańskiego. 

 

  
 

 
 

 

13 dzień maja jest też dniem Nabożeństwa Fatimskiego, które tradycyjnie, od lat odprawiane jest 

wieczorem, o godz. 20:00 z Modlitwą Różańcową i procesją Światła. 

 

 

Sobota 19 maja 

Położenie naszego Fordonu nad „królową polskich rzek” – Wisłą, działa jak magnes. Około południa tego 

dnia przybyli do nas flisacy, którzy już po raz trzynasty płynęli na drewnianej łodzi od początku Wisły do 

Gdańska. „Wodnych wędrowców” gościło Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu. W programie 

tzw. „dnia flisaka” były m.in. bezpłatne rejsy po Wiśle oraz spotkanie z flisakami w synagodze. 

 

 

 

Niedziela, 20 maja 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Zielone Świątki 

 

W naszej parafii, wzorem lat ubiegłych odbył się w tym dniu festyn parafialny przy kościele. 

Rozpoczęcie o godz. 15:00. Atrakcje naszego pikniku: zabawy dla dzieci, muzyka, smaczne jedzenie, 

konkurs strzelecki o puchar ks. Proboszcza, stoisko edukacyjne myśliwych oraz inne atrakcje. Gościem 

specjalnym był iluzjonista Marek Corelli. 
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Piątek, 25 maja, na Mszy św. o godz. 18:30, 42 młode osoby, z rąk ks. bp. J. Tyrawy otrzymały 

sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. 

 

  
 

  
 

 

 

Sobota, 26 maja 

 

      
 

Tegoroczny Dzień Chorego w naszej parafii obchodziliśmy w sobotę, 26 maja. O godz. 10:00, w intencji 

chorych, celebrowana była Msza św. pod przewodnictwem ks. kan. Karola Glesmera. W trakcie Mszy 

św. towarzyszyły nam relikwie św. Charbela, pustelnika z Libanu, który jest niezawodnym oparciem  

w naszej modlitwie i wyprasza wiele łask. Po Mszy św. chętni udali się na miłe spotkanie przy kawie  

i herbacie, które w tym roku odbyło się w Szkole Podstawowej nr 4, za co z serca dziękujemy panu 

Dyrektorowi. Pamiętajmy w codziennej modlitwie o naszych chorych. 
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27 maja, Uroczystość Najświętszej Trójcy 
 

Gościliśmy w naszej parafii promotora kultu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, Marka Kędziorka, który poprzez 

świadectwo przybliżył nam postać bł. Kapłana – Męczennika. Można też było obejrzeć w kościele 

wystawę poświęconą ks. Jerzemu oraz nabyć komplet płyt z kazaniami oraz duchowym testamentem 

błogosławionego kapłana. 

 

  

 

Po Mszy św. wolontariusze Hospicjum bł. Jerzego Popiełuszki zbierali ofiary na zakup nowego oraz 

wymianę zniszczonego sprzętu medycznego w ramach akcji „Pola Nadziei”. Można było wesprzeć tę 

akcję swoją ofiarą. 

 

 

 

W środę, 30 maja, na grodzisku na Wyszogrodzie przy krzyżu, gdzie przez cały maj odprawiane były 

Nabożeństwa Majowe, została odprawiona o godz. 18:30 z udziałem naszego byłego proboszcza  

ks. kanonika dr. Romana Bulińskiego. 

 

  

 

 

 

 

 

Czwartek, 31 maja 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało 

Tradycyjnie, tego dnia uczestniczyliśmy w Procesji Eucharystycznej do czterech ołtarzy za 

Najświętszym Sakramentem. Tego roku, jak i w poprzednich latach, wspólna procesja z parafią św. Jana 

Apostoła i Ewangelisty. Wyruszyła tym razem z naszej świątyni po Mszy św. o godz. 9:30 ulicami: 

Wyzwolenia, Jana Styki, Cechową, Pielęgniarską, Kapeluszników. Procesja zakończyła się w kościele 

św. Jana, gdzie znajdował się czwarty ołtarz. 
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Najświętszy Sakrament, niesiony był w naszej zabytkowej, srebrnej monstrancji; poprzedzany dziećmi 

sypiącymi Panu kwiaty; grupą dzieci, które w tym roku przyjęły po raz pierwszy Komunię św. oraz 

feretronami i sztandarami formacji religijnych obu parafii. W niedzielę, 3 czerwca ks. Proboszcz 

dziękował wszystkim za przygotowanie pięknych ołtarzy, także za zorganizowane nagłośnienie procesji, 

za pilnowanie porządku i kierowanie ruchem; podziękowania niosącym baldachim, sztandary i feretrony; 

dziewczynkom, które sypały kwiatki oraz za ich przygotowanie. 

 

W Oktawie Bożego Ciała – Procesja Eucharystyczna po wieczornej Mszy św. łącznie z Nabożeństwem 

Czerwcowym do Serca Pana Jezusa. W czwartek 7 czerwca – zakończenie Oktawy Bożego Ciała. 

Podziękowanie ks. Proboszcza za wkład pracy w uświetnieniu tej najważniejszej Procesji 

Eucharystycznej. 
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2 czerwca – Lednica 2018 

 

 

 

Lednica 2000 to coroczne spotkanie katolickiej młodzieży z całej Polski, a także delegacji 

młodzieży z innych państw. Już od porannych godzin na Polach można usłyszeć śpiew, któremu 

towarzyszy taniec i mnóstwo radości! Co roku wydarzenie to jest inne ze względu na przebieg, a także 

tytuł. Tegoroczne XXII spotkanie odbyło się pod hasłem „Jestem”. Niezwykłym punktem tego dnia był 

gest obmycia nóg oraz wizyta prezydenta Andrzeja Dudy. 

Nasza grupa, licząca aż 60 osób, miała w tym roku wyjątkowe zadanie: zostaliśmy 

wolontariuszami i –jako przewodnicy ledniccy – mieliśmy swój udział podczas Mszy Świętej. Niosąc 

ogień, prowadziliśmy kapłanów, aby każdy uczestnik spotkania mógł przyjąć Pana Jezusa podczas 

Eucharystii. Punktem kończącym tegoroczną Lednicę było przejście przez Bramę Trzeciego Tysiąclecia, 

która jest nieodłącznym elementem Pól Lednickich. 

Paulina Polahowska 

Parafia św. Jana, Bydgoszcz 
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3 czerwca 

 

30-lecie kapłaństwa ks. proboszcza kanonika Karola Glesmera 
 

 

 

 

Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen 
Rz 11,36 

 

cytat, który ks. K. Glesmer umieścił na obrazku prymicyjnym w dniu 4 czerwca 1988 roku. 

Wspólnie obchodziliśmy 30. rocznicę świeceń kapłańskich ks. Karola oraz pierwszą rocznicę kierowania 

naszą parafią. Z tej okazji redakcja „Głosu Świętego Mikołaja” przeprowadziła wywiad z  

ks. proboszczem. Ciekawych odpowiedzi ks. proboszcza oraz refleksji po roku pracy w naszej parafii – 

odsyłam do lipcowego numeru naszej parafialnej gazety (2/2018). 

 

  
 

http://www.mikolaj.bydgoszcz.pl/gsm/2018/gsm224.pdf
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W piątek, 8 czerwca, 

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po Mszy św. procesja z Najświętszym Sakramentem. 

 

 

W niedzielę, 11 czerwca, w ramach obchodów Święta Starego Fordonu została odprawiona o godz. 

11:00 Msza św. za mieszkańców Fordonu, prosząc o potrzebne łaski dla żyjących i o wieczną radość dla 

zmarłych. 

 

 

Na naszym cmentarzu parafialnym, w miesiącu czerwcu został już położony nowy chodnik z kostki 

brukowej, (nieco ponad 200 m
2
). Na tacę zebranych zostało na ten cel 3638 zł. Koszt wykonania jest 

niemal pięciokrotnie wyższy niż zebrane ofiary. Dlatego wyjątkowo, w niedzielę 24 czerwca również 

składka przeznaczona została na ten cel. Z góry serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę. 
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20 czerwca 

Peregrynacja relikwii św. Józefiny Bakhity 

 

 

 

 

Bakhita została nazwana przez Jana Pawła II „siostrą uniwersalną”. Papież Franciszek, w 2015 r., 

ogłosił jej liturgiczne wspomnienie, ustanawiając dzień 8 lutego Międzynarodowym Dniem Modlitwy i 

Refleksji nt. Walki z Handlem Ludźmi. 

 Relikwie sudańskiej świętej peregrynują po domach zakonnych w Polsce od 18 czerwca 2017 r. 

W Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia znajdują się od 1 czerwca 2018 r., dlatego 20 czerwca mogła gościć 

w naszej parafii, ponieważ nasz dom zakonny jest na terenie parafii św. Mikołaja. 

 SIEĆ BAKHITA do Spraw Przeciwdziałania i Pomocy Ofiarom Współczesnych Form 

Niewolnictwa jest międzyzakonną siecią współpracy i wsparcia, stworzoną w celu zwalczania i 

zapobiegania handlowi ludźmi oraz pokrzywdzonym w wyniku tego procederu. Członkami 

ogólnopolskiej Sieci Bakhita są osoby należące do różnych zgromadzeń zakonnych, stowarzyszeń, a 

także świeccy oddani tej sprawie. Wśród nich są osoby bezpośrednio pracujące z ofiarami handlu ludźmi 

oraz zaangażowane w szeroko rozumianą prewencję i działalność edukacyjno-profilaktyczną. 

 Za wstawiennictwem świętej Józefiny Bakhity modliliśmy się za wszystkie dzieci brutalnie 

wykorzystywane, za ludzi oszukiwanych, wyzyskiwanych i doznających przemocy, a także za sprawców 

cierpienia, o zaprzestanie tych praktyk i o łaskę nawrócenia dla nich. 

Boże, Ojcze Miłosierdzia, wysłuchaj modlitw wszystkich wzywających wstawiennictwa św. Bakhity. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Wspólnota Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo 

 

 

23 czerwca 

Autokarowa pielgrzymka do Gietrzwałdu i Świętej Lipki 
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Ze wspomnień pielgrzyma: 

„W sobotę, 23 czerwca, raniutko o 4.00 autokar i duży mikrobus z 76 osobami z naszej parafii, pod 

przewodnictwem naszego wikariusza ks. Tadeusza, wyjechały na pogranicze Warmii i Mazur, do 

Świętej Lipki i Gietrzwałdu na spotkanie z Matką Bożą, która stamtąd, z tamtych niezwykłych 

miejsc, przekazuje potrzebującym i wiernym swoje łaski i pomoc. 

 

„Kiedy ranne wstają zorze” – z tą pieśnią pielgrzymi zwrócili się do Wszechmogącego Boga, 

rozpoczynając poranne modlitwy w drodze. Po kilkugodzinnej podróży, przy dość zmiennej pogodzie, na 

krótko przed rozpoczęciem Mszy św., dotarliśmy do Świętej Lipki, zwanej czasami Częstochową 

Północy. Najpierw mieliśmy okazję wysłuchać koncertu organowego, jednego z wielu, jakie tutaj 

codziennie mają miejsce. Wsłuchani w Poloneza Michała Ogińskiego „Pożegnanie Ojczyzny”, 

wykonanego na niezwykłym instrumencie, organach o wspaniałym brzmieniu, jednych z najcenniejszych 

i najbardziej znanych w Polsce, obok oliwskich, czy leżajskich, niepostrzeżenie weszliśmy w atmosferę 

Mszy św., w której była część fordońska, ponieważ jednym z celebransów był nasz opiekun i przewodnik 

ks. Tadeusz. Potem zwiedziliśmy świętolipską bazylikę, a oprowadzała nas p. Teresa Wilanowska, 

miejscowa nauczycielka, która pracuje już tam ponad 30. lat. Bazylika robi wrażenie na każdym, kto jest 

tu, nawet wielokrotnie. Zaczęło się w 1300 roku; jak mówi ludowy przekaz, a także historyczny opis: gdy 

jeden ze skazańców kętrzyńskich kazamatów, miał widzenie Matki Bożej, która poleciła mu 

wyrzeźbienie Jej figurki z Dzieciątkiem Jezus. Rzeczywiście, figurka wykonana z lipowego drewna 

bardzo się udała i zwolniony z więzienia skazaniec zgodnie z poleceniem otrzymanym od Matki Bożej i 

także z wdzięczności za uwolnienie, zawiesił figurkę na rozłożystym, lipowym drzewie usytuowanym 

pomiędzy Lipką a Reszlem. Losy figurki i samej lipy nie były dla tej świętości łaskawe (ale o tym trzeba 

by długo mówić), chociaż od początku zbierały się pod nią tłumy, modląc się, a chorzy, niewidomi i 

chromi doznawali cudownych uzdrowień. W końcu jednak, z woli polskiego króla Zygmunta III Wazy i 

bardzo energicznych i wytrwałych zabiegów królewskiego wysłannika Stefana Sadorskiego, sprawę w 

swoje ręce wzięli Jezuici, którzy pobudowali tutaj wspaniały kościół, w stylu klasycznego, polskiego 

baroku, dzisiejszą bazylikę. 

 

Zauroczeni świętolipskim Sanktuarium (kto miał taką potrzebę mógł zwiedzić także muzeum należące do 

sanktuarium) musimy ruszać dalej. Czekało na nas jedyne w Polsce, uznane przez autorytet Kościoła, 

miejsce objawień Najświętszej Panny Maryi Niepokalanie Poczętej, która tutaj objawiała się miejscowym 

dziewczynkom – 13-letniej Justynce Szafryńskiej i o rok młodszej Basi Samulowskiej, aż 160 razy!, 

kierując do nas, do ówczesnych i dzisiejszych Polaków, w naszym rodzinnym języku – „odmawiajcie 

różaniec, pokutujcie i idzie po swoją wolność”. Ponieważ, był to rok 1877 roku, i od czasu I rozbioru, 

jęczeliśmy jeszcze nadal w niewoli, te słowa budziły nadzieję kolejnych pokoleń i umacniały w wierze. 

W Gietrzwałdzie mogliśmy wysłuchać bardzo interesującej pogadanki brata Jarosław Marynowskiego o 

objawieniach; pomodlić się chwilkę w parafialnym Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i 

zaczerpnąć sił witalnych przy źródełku, które osobiście pobłogosławiła Matka Boża podczas swojego 

ostatniego spotkania z wizjonerkami 16 października 1877 roku. 

 

Trochę zmęczeni, ale bardzo zadowoleni i rozśpiewani, wdzięczni za odwiedziny u Matki Bożej 

świętolipskiej i gietrzwałdzkiej, wieczorem wróciliśmy do Starego Fordonu”. 
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KAJAKOWY PIKNIK PARAFIALNY W STARYM FORDONIE 

 

30 czerwca 2018r., w sobotę, w Parku Milenijnym na gliniance zwanej Glinicą miało miejsce 

niecodzienne wydarzenie: mieszkańcy dzielnicy spotkali się na kajakowym pikniku parafii pw. św. 

Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie. Ale piknik poprzedziło – przygotowanie terenu czyli – wielkie 

sprzątanie! 

Już od rana połączone siły posterunku Straży Miejskiej w Fordonie, Zakładu Karnego w Fordonie oraz 

kajakarzy podróżników Starego Fordonu, ruszyły aby posprzątać „Starą Glinicę”, aby zdążyć przed 

piknikiem. Sprzątanie trwało 4 godziny. Zebrano kilkaset kilogramów nieczystości. Była to pierwsza taka 

akcja przygotowana przez mieszkańców mieszkających w sąsiedztwie glinianki z dużym rozmachem ale 

niewielkim nakładem sił i środków. Zapewne potrzeba więcej takich akcji aby przywrócić ten atrakcyjny 

akwen do dawnej świetności. Wiele jeszcze jest do posprzątania i zrobienia. Pragniemy podziękować ww. 

partnerom, panu Sławomirowi Koniecznemu za koordynację akcji jak również dla Biura Zarządzania 

Gospodarką i Odpadami Komunalnymi w Bydgoszczy za wyposażenie w sprzęt i wywóz odpadów. Z 

poważaniem i Bożym pozdrowieniem mieszkańcy i parafianie Starego Fordonu. Można zatem było na 

wysprzątanym terenie spotkać się w gronie przyjaciół, znajomych i sympatyków. 
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Niedziela, 1 lipca 

Piesza i kajakowa Pielgrzymka do Matki Bożej Chełmińskiej 

 

W niedzielę 1 lipca spora grupa naszych parafian oraz wiernych z innych fordońskich parafii, 

wyruszyła na trasę Fordońskiej Pieszej Pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Chełmnie, 

organizowanej po raz 39, przez naszą parafię z okazji dorocznego Odpustu w chełmińskiej farze. 

Pielgrzymka wyruszyła sprzed kościoła św. Mikołaja po Mszy św. o godz. 6:00. Także miłośnicy 

kajakarstwa – mogli przyłączyć się do grupy pielgrzymujących kajakarzy, płynących Wisłą również do 

Sanktuarium w Chełmnie. 

Wszyscy pielgrzymi podążali na Odpustową Mszę św. w Chełmińskiej Farze przed Cudownym 

Obrazem Matki Bożej Bolesnej o godz. 18:00. 

Proboszcz, ks. K. Glesmer, serdecznie dziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację 

pielgrzymki, szczególnie Sławkowi Gulczyńskiemu za organizację całości, Markowi Pawłowskiemu za 

udostępnienie samochodu z nagłośnieniem, służbie medycznej, gospodarzom, którzy przygotowali 

posiłek i wszystkim za wspólne pielgrzymowanie i wspólną modlitwę. 
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15 lipca, kilkuosobowa grupa miłośników kolarstwa, pod przewodnictwem ks. Tadeusza, udała się na 

rowerową pielgrzymkę do Częstochowy. 

 

  

 

MINI – PIELGRZYMKA FORDOŃSKA 

poniedziałek 23 do niedzieli 29 lipca 

 

W poniedziałek 23 lipca, na trasę parafii Nowego i Starego Fordonu, wyruszyła z parafii św. Mateusza na 

osiedlu „Bajka”, tradycyjna, już od kilku lat MINI-PIELGRZYMKA FORDOŃSKA. Uczestnicy tej 

Pielgrzymki łączą się duchowo z tymi wszystkimi pielgrzymami, którzy podążają w miesiącu lipcu i 

sierpniu do różnych Sanktuariów Maryjnych, a przede wszystkim na Jasną Górę. Mogą w niej 

uczestniczyć ci wszyscy, którzy z różnych względów nie podołają trudom dalekich marszów. 

Początek tej osiedlowej wędrówki stanowiło uczestnictwo we Mszy św. o godz. 18:00, odprawianej w 

kościele św. Mateusza, a po niej – pielgrzymi udali się do parafii św. Jana Pawła II. 

W dniach 23 do 29 lipca „Osiedlowi Pielgrzymi” odwiedzą kolejno parafie: św. Mateusza, św. Jana 

Pawła II, św. Faustyny, Matki Bożej Królowej Męczenników, św. Marka, św. Łukasza, naszą parafię św. 

Mikołaja oraz parafię św. Jana Apostoła i Ewangelisty. oraz. Do nas Pielgrzymi dotrą w niedzielę 29 

lipca z parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty Uroczyste zakończenie MINI-PIELGRZYMKI 

FORDOŃSKIEJ nastąpi w kościele św. Mateusza ok. godz. 20:30. 
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Parafialny Odpust Bracki św. Anny 

W czwartek 26 lipca przypadało wspomnienie św. Anny. W naszym kościele obchodzimy ten dzień, 

jako święto. Wspominamy św. Annę, jako naszą Patronkę, której poświęcony ołtarz znajduje się w naszej 

świątyni. Msza św. odpustowa ku czci św. Anny – w czwartek o godz. 18:30. Po Mszy św. w kościele 

odbył się koncert w wykonaniu p. Katarzyny Zawady. 

Wokalistka wykonała pieśni z repertuaru muzyki sakralnej oraz z repertuaru Anny German. Katarzyna 

Zawada jest laureatką I miejsca na festiwalu poświęconemu Annie German w Moskwie. Ks. Proboszcz 

kanonik Karol Glesmer – serdecznie podziękował artystce za piękny śpiew. 

 

   
 

2 sierpnia 

Jak w latach ubiegłych, gościliśmy 2 sierpnia pieszych pielgrzymów z Chojnic na Jasną Górę. 

Tradycyjnie dla pielgrzymów przygotowany został poczęstunek obiadowy. Każdy, kto chciał pomóc 

finansowo, mógł w tym celu złożyć ofiarę do skarbonki przy figurze św. Antoniego. Pielgrzymi z Chojnic 

serdecznie dziękowali za odpoczynek i posiłek 
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Z innych informacji parafialnych 

1. W miesiącu lipcu na cmentarzu parafialnym został położony nowy chodnik z płyt betonowych. 

Zaplanowany koszt był większy niż pierwotny, dlatego ks. Proboszcz poprosił parafian, by kolejna 

składkę, w dniu 12 sierpnia przeznaczyć również na uzupełnienie kosztów 

2. Wokół obejścia, na terenach przy kościele, są systematycznie uzupełniane i wymieniane płotki 

przy ogrodzeniu. Stare, niestety, nie dodawały uroku; nowe, jasne prezentują się bardzo ładnie. Niewiele 

już brakuje do końca. 

3. W świątyni zostały też uzupełnione tzw. „zacheuszki” (świeczniki boczne, z których zachowały 

się tylko trzy) Na ich wzór wykonano brakujące 9 zacheuszek; stare zostały odnowione. Są one 

tradycyjnie zapalane na rocznicę konsekracji kościoła. Nasz kościół św. Mikołaja będzie obchodził w 

październiku kolejną, 85. już rocznicę konsekracji. Będzie więc Uroczyście płonąć wszystkie dwanaście 

„zacheuszek” 

4. Odnowiony został też krzyż procesyjny, a także puszki mszalne przez sponsora, który prosił, by 

nie ujawniać jego tożsamości. Serdeczne „Bóg zapłać” 

5. Zaraz po zakończeniu uroczystości peregrynacji Obrazu Jasnogórskiego w naszej parafii, 

rozpocznie się parafialna peregrynacja Wizerunku Matki Boskiej Pięknej Miłości. Już w sierpniu ks. 

Proboszcz zaprasza do zapisywania się rodzin, które w konkretnych terminach przyjmą do swojego domu 

wizerunek Patronki naszej diecezji 

6. Także w miesiącu wrześniu: sobota 15; jest zaplanowane zorganizowanie pielgrzymki Szlakiem 

Piastowskim: do Strzelna, Gniezna i Gąsawy. Koszt pielgrzymki 70 zł; obejmuje: przejazd, zwiedzanie z 

przewodnikiem i obiad. Zainteresowanych wyjazdem – prosi się o zgłoszenie w zakrystii. 

 

Środa, 15 sierpnia 

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

Msze św. według porządku niedzielnego. Przed wieczorną Mszą św. – Nowenna do MB Nieustającej 

Pomocy o godz. 18.15. Na każdej Mszy św. – poświęcenie ziół i kwiatów 

 

Niedziela, 26 Sierpnia 

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 

Na Mszy św. o godz. 12:30 odnowienie Ślubów Jasnogórskich 

Na wszystkich Mszach św. został odczytany list pasterski biskupa diecezjalnego ks. Jana Tyrawy, 

zachęcający do czynnego uczestnictwa zarówno w parafialnych misjach jak i powitaniu i czuwaniu przy 

Cudownym Wizerunku wędrującej po parafiach diecezji bydgoskiej – Matki Bożej. 

 

Od wielu tygodni parafie dekanatu bydgoskiego, w tym oczywiście i nasza, przygotowują się na 

Nawiedzenie kopii Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. 

Jesteśmy w Fordonie nieco bardziej „uprzywilejowani”, gdyż z powodu zmian granic diecezji z roku 

1993, będziemy gościć naszą Matkę po raz trzeci w najnowszych dziejach. 

Parafię św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie Matka Boża nawiedziła w swoim Cudownym Wizerunku 

w pierwszym etapie, jesienią 1960 r., a następnie, jeszcze w granicach diecezji pelplińskiej: 18 i 19 

grudnia 1988 r. Po 58 i 30 latach będziemy witać ponownie naszą Matkę w dniach od 7 do 8 września 

2018 roku. 

 

Obraz przybędzie pod opieką Ojców Paulinów do naszej diecezji 1 września 2018 r. do Bazyliki 

Mniejszej Matki Bożej Królowej Męczenników. Stamtąd zacznie nawiedzać poszczególne parafie 

diecezji, zacznie od naszego dekanatu. 

 

Przygotowaniem do Nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej będą Misje Parafialne. 
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7 września – Matka Boża przybywa do naszej parafii 

 

W piątek, 7 września przywitaliśmy Matkę Najświętszą w naszej parafii. Od godz. 16:45 wierni 

zgromadzeni przed kościołem parafialnym – oczekiwali, czuwając na modlitwie, by o godz. 17:00 

powitać Obraz z Matką Bożą, przekazany przez parafię św. Jana Apostoła i Ewangelisty. 

Kopia Cudownej Jasnogórskiej Ikony, niesiona na ramionach Służby Liturgicznej parafii św. Jana 

zbliża się do granic naszej parafii. Przed Obrazem idą: jako pierwszy – proboszcz parafii św. Jana 

ks. dr Janusz Tomczak; niesie Złoty Ewangeliarz; obok ks. wikary tejże parafii Henryk Stippa i Kustosz 

Obrazu o. Krzysztof. 

 

O godz. 17:00, na granicy parafii, u zbiegu ul. Sikorskiego i Rynku, na wysokości Zakładu Karnego 

Obraz zostaje nam przekazany przez parafian z par. św. Jana. Matkę Bożą w kopii Jej Cudownej Ikony – 

wita na wstępie ks. proboszcz kanonik Karol Glesmer w obecności tłumów, zgromadzonych na 

fordońskim Rynku oraz proboszczów z sąsiednich parafii. przybyłych na tę uroczystą chwilę. 

Jednocześnie ks. dr Janusz Tomczak, proboszcz parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty, przekazuje 

Złoty Jasnogórski Ewangeliarz. 

 

Godzina 24:00 – północ 

Uroczysta Pasterka Maryjna w intencji powołań. 

 

Ta Msza św. zgromadziła wielu kapłanów, pracujących w tej Parafii na przestrzeni dziesiątków.  

Zaprosił ich na tę Uroczystość ks. proboszcz kanonik Karol Glesmer. Zabrakło w tej Uroczystości 

niejednego kapłana, którego już powołał Pan do siebie, albo kto nie był na tyle sprawny, by przybyć. 

Jednym z nieobecnych był proboszcz parafii św. Mikołaja w latach 1975-1989 ks. infułat Stanisław 

Grunt, budowniczy kościoła w Strzelcach Górnych i inicjator powstania 4 parafii na terenach Nowego 

Fordonu. 

Ks. Stanisław, z racji choroby przybyć nie mógł, ale przysłał serdeczne podziękowanie za zaproszenie 

oraz list, skierowany do obecnego Proboszcza i parafian, który ks. Karol przeczytał wiernym, 

zgromadzonym na tej Maryjnej Pasterce. 

Uroczystej Koncelebrze przewodniczył były proboszcz parafii św. Mikołaja ks. dr kanonik Roman 

Buliński. Wygłosił też Słowo Boże. 

 

8 września 

Po Mszy św. i Nabożeństwie Pożegnania następuje ostatni etap Nawiedzenia naszej parafii przez Matkę 

Bożą: przekazanie kopii Cudownej Ikony sąsiedniej parafii św. Łukasza Ewangelisty. Nasz ks. Proboszcz 

postanowił, że Obraz zostanie odniesiony, nie pojedzie Samochodem-Kaplicą. Zorganizował to z dużym 

rozmachem, mobilizując Parafian oraz zaproszonych Gości. 

Obraz niesiono kolejno na ramionach różnych grup ul. Wyzwolenia i Swobodną aż do granicy parafii św. 

Łukasza. 

 

Godz. 17:00: zbliża się procesja parafii św. Łukasza z jej proboszczem ks. Mirosławem Pstrągowskim. 

Na granicy parafii św. Mikołaja i Łukasza następuje przekazanie Obrazu. Proboszcz naszej parafii ks. 

kanonik Karol Glesmer przekazuje ks. Mirkowi Złoty Ewangeliarz Jasnogórski. Ks. M. Pstrągowski, 

klękając, wita Matkę Bożą w swojej Parafii i procesja z kopią Cudownego Jasnogórskiego 

Wizerunku rusza do kościoła św. Łukasza. 

 

Niedziela 9 września po Nawiedzeniu Matki Bożej 

Na wstępie ks. proboszcz kanonik Karol Glesmer zwrócił się do wiernych takimi słowami: 

 

„W minionym tygodniu w piątek i sobotę przeżywaliśmy spotkanie z Matką Najświętszą w Jej 

Cudownym Jasnogórskim Wizerunku. Serdeczne podziękowanie składamy za wspólnotę modlitwy w 

czasie Misji Parafialnych oraz w czasie Nawiedzenia. Dziś Obraz Matki Najświętszej będzie 
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przewieziony z parafii św. Łukasza do sąsiedniego dekanatu, do parafii św. Stanisława. Samochód – 

Kaplica przejedzie około godz. 17 jeszcze terenem naszej parafii, ulicą Kasztelańską, przy cmentarzu. 

 

  

 

 

 

 

Serdeczne podziękowanie składamy też za ogromne zaangażowanie przy sprzątaniu i dekorowaniu 

naszego kościoła. Wszystkim, którzy pomagali także przy ustawianiu tronu dla Matki Najświętszej, za 

każdą pomoc składam: serdeczne Bóg zapłać. Dziękujemy również za udekorowanie domów, za każde 

dobre świadectwo wiary”. 

 

W tym miejscu celowym wydaje się wspomnieć, że w niedzielę 7 października ukazał się nowy numer 

„Głosu Świętego Mikołaja” – w całości poświęcony Nawiedzeniu obrazu Matki Najświętszej w naszej 

parafii. 

 

„Pragniemy, aby trafił do każdej rodziny, dlatego ten numer jest bezpłatny” – powiedział ks. Proboszcz. 

Nadmienić też należy, że dokumentacja fotograficzna Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej, została w 

większości zamieszczona w Kronice dzięki fotografiom z naszej parafialnej gazety. Poniżej została 

zaprezentowana pierwsza strona wspomnianego wyżej „Głosu Świętego Mikołaja” oraz podziękowania 

ks. Proboszcza i wikariuszy, zamieszczone w tymże numerze „Głosu....” 
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Pozostałe informacje z życia parafii 

 

Niedziela, 9 września rozpoczynała się w naszej parafii tzw. „Mała Peregrynacja” w domach Parafian, 

wizerunku Matki Bożej Pięknej Miłości, Patronki naszej diecezji. Delegacja z naszej parafii odebrała 

wizerunek Matki Bożej Pięknej Miłości w dniu rozpoczęcia Peregrynacji Obrazu Jasnogórskiego po 

naszej diecezji i dekanacie – 1 września w Bazylice Matki Bożej Królowej Męczenników. Rodziny, które 

chciałyby przyjąć Obraz Matki Najświętszej w swoich domach – winny zapisywać się w zakrystii na 

termin. Obraz należało odbierać z kościoła, zawsze na wieczornej Mszy św. 

 

 
 

 

Na Mszy św. o godz. 11:00 – pierwszoklasistom ks. Proboszcz poświęcił tornistry! Przed kościołem 

Akcja Katolicka rozprowadzała cegiełki „Caritas” z uśmiechem do szkoły. 
 

W niedzielę 16 września – o godz. 18.00 – Msza św. dla młodzieży przed świętem Patrona, św. 

Stanisława Kostki. Po Mszy św. – spotkanie przy ognisku, przy plebanii kościoła św. Jana. 

 

W poniedziałek 17 września, po Mszy św. wieczornej – Spotkanie Akcji Katolickiej. 

 

Także w poniedziałek 17 września, po Mszy św. wieczornej – spotkanie w kościele dla młodzieży klas 

trzecich gimnazjum, przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. 

 

Spotkanie z rodzicami dzieci klas III przygotowujących się do I Komunii św. w naszej parafii – w 

sobotę 29 września; po Mszy św. wieczornej. 

 

Decyzją Przełożonych Zakonnych, siostra Małgorzata została przeniesiona do pracy w innej placówce. 

Drogiej Siostrze bardzo dziękujemy za posługę w naszej parafii, i życzymy zdrowia i obfitości Bożych 

łask. 
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Miesiąc październik 
 

Czas modlitwy różańcowej do Matki Bożej. Nabożeństwa Różańcowe codziennie o godz. 18:00 – dla 

dorosłych. Od poniedziałku do środy o godz. 17:00 – dla dzieci, a w piątki po wieczornej Mszy św. – dla 

młodzieży. 

 

We wtorek, 2 października przypadała 79 rocznica egzekucji na Rynku w Fordonie. Msza św. w 

intencji pomordowanych została odprawiona wieczorem o godz. 18:00. Po Mszy św. przed kościołem, 

przy tablicy upamiętniającej to wydarzenie, modlitwa oraz złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy. 

Obecne były poczty sztandarowe oraz delegacje szkół, organizacji i instytucji fordońskich; harcerze 

pełnili wartę pod tablicą, upamiętniającą pomordowanych oraz przy pomniku na Rynku. 

 

  
 

W niedziele 30 września, 7, 15 i 21 października miało miejsce ogłoszenie specjalne ks. Proboszcza, 

dotyczące miejsc na cmentarzach: 

„W związku z tym, że bardzo wiele osób dopytuje się o miejsca na naszym cmentarzu i nawet parafianom 

jesteśmy zmuszeni odmawiać możliwości pochowania bliskich, czy rezerwacji a jednocześnie jest sporo 

miejsc co do których nie mamy pewności, czy są pod opieką rodzin lub nie jest przedłużona prolongata,  

w najbliższym czasie na grobach, co do których mamy wątpliwości, zostaną umieszczone informacje  

z prośbą o kontakt z zarządem cmentarza, w biurze parafialnym”. 

 

W niedzielę 7 października na Mszy św. o godz. 11.00 dzieciom klas trzecich, przygotowujących się do 

I Komunii św. ks. Proboszcz poświęcił różańce. 

 

„Nabożeństwo Fatimskie” –  jak zwykle – 13 października o godz. 20.00 

 

Niedziela 14 października XVIII Dzień Papieski pod hasłem 

„Promieniowanie Ojcostwa” 
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Trwa w naszej parafii tzw. „Mała Peregrynacja” w domach Parafian, wizerunku Matki Bożej Pięknej 

Miłości, Patronki naszej diecezji. Prosimy o zapisywanie się rodzin, które przyjmą obraz Matki 

Najświętszej w swoich domach. Obraz będziemy odbierać z kościoła, zawsze na wieczornej Mszy św. 

 

15 października 

85 rocznica konsekracji naszej świątyni 

 

15 października 1933 roku Sługa Boży ks. biskup Konstantyn Dominik dokonał konsekracji naszego 

kościoła św. Mikołaja. 

Msza św. z racji rocznicy została odprawiona w poniedziałek 15 października o godz. 18.30. Główne 

wspomnienie o historii naszej świątyni – zostało przełożone na niedzielę 21 października. Gościem 

specjalnym z tej okazji był ks. prof. Bogdan Czyżewski, który na wszystkich Mszach św. wygłosił 

homilię, poświęconą historii naszego kościoła. Była też okazja do nabycia książki autorstwa  

ks. B. Czyżewskiego pt. „Wierzę w Kościół Święty”. 

 

 
 

1 listopada  

Uroczystość Wszystkich  Świętych 

 

W naszym kościele Msze św. tego dnia: o godz. 8.00, 9.30, 11.00 i 18.30. Nie było Mszy św. o godz. 

12.30, bowiem o godz. 12.00 – na naszym cmentarzu parafialnym przy ul. Samotnej została odprawiona 

Msza św. w intencji wszystkich zmarłych, a po niej procesja z poświeceniem mogił. 

 

Procesja i Msza św. na cmentarzu parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty – przy ul. Cechowej – o godz. 

13.30, a na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej – o godz. 12.00. 

 

 

2 listopada – Dzień Zaduszny – Wspomnienie Wiernych Zmarłych – Msze św. o godz. 7.30. 9.30 i 

18.00. W dniach od 2 do 8 listopada modlimy się na różańcu za zmarłych w wymieniankach 

jednorazowych o godz. 18.00 w kościele. Natomiast procesja z modlitwą za zmarłych na cmentarzu – od 

2 do 8 listopada o godz. 16.00. Ósmego listopada, przed procesją na naszym cmentarzu została 

odprawiona Msza św. w intencji zmarłych, spoczywających na cmentarzu. 

 

 

Niedziela 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości. 

 

W 100-lecie odzyskania Niepodległości, po Mszy św. o godz. 11:00 przed kościołem modliliśmy się za 

naszą Ojczyznę; odśpiewany został też Hymn Narodowy. O godz. 12:00 we wszystkich kościołach, na 

pamiątkę tego dnia biły dzwony we wszystkich kościołach. Msza św. w intencji Ojczyzny została 

odprawiona o godz. 18:30. 
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Po Mszy św. w naszym kościele odbył się koncert pieśni patriotycznych i muzyki chrześcijańskiej w 

wykonaniu dyplomowanych artystów: Darii Wójcik (sopran), Remigiusza Kuźmińskiego (tenor) oraz 

Izabeli Wojciechowskiej (fortepian), organistki naszej parafii. 
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Nadal trwa w naszej parafii peregrynacja wizerunku Matki Bożej Pięknej Miłości, Patronki naszej 

diecezji. Prosimy o zapisywanie się rodzin, które przyjmą obraz Matki Najświętszej w swoich domach. 

Obraz odbieramy z kościoła, zawsze na wieczornej Mszy św. 

 

Także 11 listopada członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia św. Łazarza, po Mszach św. 

rozprowadzali kalendarze – cegiełki. Środki zebrane ze sprzedaży pozwolą na wsparcie działania 

Centrum Opieki Perinatalnej św. Łazarza (hospicjum), które ma pod opieką rodziny spodziewające się 

narodzin śmiertelnie chorego dziecka. Koszt cegiełki: 50 zł. 

 

 

Niedziela, 25 listopada 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 

Jest to święto patronalne Akcji Katolickiej oraz 20-lecie działalności Parafialnego Oddziału Akcji 

Katolickiej przy naszej parafii. Ks. Proboszcz złożył życzenia wszystkim, zaangażowanym w działalność 

AK: obfitości Bożych łask, a dla zmarłych członków Akcji – prosił o dar nieba. 
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2 grudnia 2018 

Pierwsza Niedziela Adwentu 

 

Adwent to czasu naszego liturgicznego przygotowania do przeżycia tajemnicy Narodzenia Pańskiego 

Msze św. Roratnie od poniedziałku do piątku o godz. 7.30 dla dorosłych oraz o 17.00 z udziałem 

dzieci. Dzieci z lampionami i serduszkami swoich dobrych uczynków zachęcamy do udziału w konkursie 

adwentowym. W każdą niedzielę Adwentu zapraszamy na uroczyste Nieszpory o godz. 18.00  Na 

wszystkich Mszach św. zostały pobłogosławienie opłatków na stół wigilijny. Opłatki można nabywać w 

zakrystii i biurze parafialnym. Na Mszy św. o godz. 11.00 został poświęcony wieńca adwentowy. 

 

 

Pozostałe ogłoszenia 

 członkowie Akcji Katolickiej od I Niedzieli Adwentu rozprowadzają Wigilijne świece 

„Caritasu”  oraz kartki świąteczne. Kartki i ozdoby świąteczne rozprowadzają także dzieci ze 

świetlicy „Kącik”. 

 Harcerze z drużyny „Niezłomni”, których znamy już w naszej parafii, wyjadą na Słowację, aby 

tam odebrać od słowackich harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju. Do naszej parafii dostarczą 

Światełko w niedzielę przed świętami. Można było ich wesprzeć swoją ofiarą, wrzucając 2 

grudnia do puszek jakiś datek na tę wyprawę. 

 Ks. proboszcz kanonik Karol Glesmer dziękował za wszystkie ofiary na rzecz parafii. 

 Księża odwiedzili chorych z Komunią św. w minioną sobotę 1 grudnia Kolejna informacja 

dotyczyła tych, którzy nie wiedzieli o odwiedzinach: Jeśli są osoby, do których kapłani nie dotarli, 

należy to zgłosić w zakrystii. Odwiedziny chorych będą jeszcze raz przed świętami, w piątek 21 

grudnia. 

 w sobotę 8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

Dodatkowa Msza św. o godz. 9.30. 

 w niedzielę 9 grudnia – zbiórka do puszek na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. 

 Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu zaprasza dzieci na tradycyjne „Mikołajki” 

połączone ze wspólnym dekorowaniem choinki, w sobotę 8 grudnia o godz. 11.00 na Rynku. 

Uczestnicy otrzymają słodkie upominki oraz gorące kakao – zaproszenie do udziału w 

parafialnym odpuście ku czci św. Mikołaja, w czwartek, 6 grudnia. Uroczystościom będzie 

przewodniczył ks. bp Antoni Długosz z Częstochowy, znany z wielu publikacji i programów 

telewizyjnych dla dzieci. Przed sumą odpustową ks. Biskup spotka się z dziećmi. Ks. Proboszcz 

zapowiedział też o przygotowaniu „mikołajowych niespodzianek”. 

 

 

Czwartek, 6 grudnia, odpust ku czci św. Mikołaja 

 

Tegorocznym uroczystościom odpustowym przewodniczył „Biskup od dzieci”, Antoni Długosz z 

Częstochowy, który także spotkał się z dziećmi. Podkreślił, że „św. Mikołaj jest obrazem miłosiernego 

Boga”. 

Według niego warto przywołać Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który z inicjatywy papieża 

Franciszka trwał od 2015 do 2016 roku. – Wówczas Ojciec Święty powiedział, że będziemy przeżywali 

Boże Miłosierdzie aż do skończenia świata, do powtórnego przyjścia Jezusa. A słowa i czyny św. 

Mikołaja są zakorzenione w tym, czego dokonuje Pan Jezus dla nas – zauważył. Według biskupa 

Antoniego Długosza, biskup z Miry jest obrazem miłosiernego Boga. Zachęcał wszystkich, by mieli 

oczy, ręce i serce na wzór samego Chrystusa. 

Przed Mszą św. biskup poświęcił swój czas dla dzieci, prezentując im słowo i program artystyczny. – Na 

pierwszym miejscu jestem katechetą. Nie narzucam się dzieciom, one muszą mnie wybrać. Staram się 

kontaktować z nimi takimi sposobami, które najbardziej lubią – powiedział. 

Biskup Antoni Długosz z Częstochowy znany jest m.in. z programu telewizyjnego „Ziarno” oraz z wielu 

publikacji dla dzieci. – Przyjechał do nas biskup, emeryt, jednak człowiek bardzo młody duchem, który 

bardzo kocha dzieci i jest przez nie kochany. Skoro głosimy dobro, miłość, to jest to również forma – 
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wierzę, że owocnej – ewangelizacji – zakończył proboszcz parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy,  

ks. kanonik Karol Glesmer. 

Na zakończenie każde dziecko otrzymało słodki upominek. 
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25/26 Święta Bożego Narodzenia 

 

Na Mszy św. Pasterskiej, która tradycyjnie była odprawiona o północy 24 grudnia, proboszcz, ks. 

kanonik Karol Glesmer złożył swoim Parafianom serdeczne życzenia świąteczne, które także były 

składane na wszystkich Mszach św. w ciągu pierwszego dnia Świąt: 

„Drogim Parafianom, Szanownym Gościom życzymy, aby doświadczenie spotkania z Nowonarodzonym 

Zbawicielem było umocnieniem na każdy dzień. Niech ubóstwo Betlejemskiej szopki, ogołocenie, które 

wybrał Bóg ze względu na człowieka, będzie wezwaniem, by w mocy Bożego Ducha pójść za Nim”. 

Życzenia ks. Proboszcza wraz z Wikariuszami ukazały się także w grudniowym numerze „Głosu 

Świętego Mikołaja” Także w „Głosie…” zostały umieszczone życzenia, które dla swoich byłych 

parafian przesłał z Torunia ks. dr Roman Buliński. Dla dzieci, które uczestniczyły w Mszach św. 

roratnich zostały wręczone w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia na Mszy św. o godz. 11.00. – 

nagrody za przyniesione plansze. 

Proboszcz złożył także serdeczne podziękowanie pomoc i ofiary na rzecz naszej parafii, a szczególne 

podziękowanie składał tym wszystkim, i szopki w naszym kościele. 
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Od czwartku 27 grudnia rozpoczęły się odwiedziny kapłanów którzy pomogli w przygotowaniu 

choinek w naszych domach czyli tzw. KOLĘDA. 

 

Niedziela 30 grudnia 

Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa 

 

Dzień modlitw o świętość małżeństw i rodzin. Po Mszy św. o godz. 12:30 – nabożeństwo przebłagalno-

dziękczynne w intencji rodzin. 

 

31 grudnia – w dzień św. Sylwestra – zakończenie roku kalendarzowego. Mszę św. dziękczynną w 

intencji naszej Parafii oraz nabożeństwo na zakończenie roku o godz. 17:00. 
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Sprawozdanie duszpasterskie za rok 2018 

 

Drodzy Parafianie, Szanowni Goście. 

Najpierw pragnę bardzo serdecznie podziękować w imieniu własnym i księży wikariuszy za każde 

spotkanie w domach Parafian, za wspólną modlitwę, za każdą uwagę i spostrzeżenie. Pragniemy, aby 

nasza wspólnota parafialna była rzeczywiście „żywym organizmem” i staramy się wprowadzać to 

założenie w życie. O tych działaniach wspomnę za chwilę. 

Niewątpliwie najważniejszym zadaniem w działaniu parafii jest ożywianie życia sakramentalnego. 

Przecież po to jesteśmy, aby służyć przede wszystkim taką posługą. 

Na początek, dla pewnego obrazu podaję kilka danych statystycznych. 

W minionym roku w naszym kościele udzielono sakramentu chrztu świętego 102 dzieciom (2017 

– 100), zmarło i zostało pochowanych 72 Parafian (2017 – 91), sakramentu małżeństwa udzieliło sobie 49 

par (2017 – 48). Do I Komunii św. przystąpiło 103 dzieci (w roku bieżącym będzie 30), do bierzmowania 

przystąpiły 42 osoby (w roku bieżącym będzie 53). W jedną z niedziel w ciągu roku, dla celów 

statystycznych liczy się uczestniczących we Mszy św. niedzielnej oraz przystępujących do Komunii św. 

W naszej parafii ilość osób na Mszy św., to poniżej 30% mieszkańców. Z naszej parafii dwóch kleryków 

przygotowuje się do kapłaństwa, jeden po święceniach diakonatu oraz w Seminarium Duchownym w 

Orchard Lake w Stanach Zjednoczonych. Jedna parafianka przygotowuje się do złożenia ślubów w 

Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia. 

Bardzo ważne w życiu parafii są działające grupy duszpasterskie. U nas to: prężnie działający 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. To grupa osób angażujących się w wiele zadań organizacyjnych, a 

również pomocowych wraz z kołem „Caritas” (choćby dostarczanie każdego tygodnia produktów 

żywnościowych dla osób potrzebujących), zespół redakcyjny „Głosu Świętego Mikołaja”, Apostolstwo 

Zbawczego Cierpienia, wspólnota Nadzwyczajnych Szafarzy Najświętszego Sakramentu, „Legion 

Maryi” (opiekun – ks. Marcin Woś), Służba Liturgiczna, Domowy Kościół (opiekun – ks. Tadeusz Czyż). 

Modlitwą ogarniają całą parafię osoby zrzeszone w Żywym Różańcu. Aktywnie też działają zespoły 

muzyczne: „Schola św. Mikołaja” oraz zespół „Potok” jak również parafialny chór „Cecylia”. Cieszymy 

się z obecności harcerzy z drużyny „Niezłomni”, którzy uczestniczą czynnie w liturgii i bardzo chętnie 

angażują się w inicjatywy parafialne. W tym roku dzieci do I Komunii św. bezpośrednio przygotowuje 

ks. Tadeusz, natomiast młodzież do bierzmowania – ks. Marcin. Zapraszamy osoby, które chciałyby 

zaangażować się w życie parafii, do współpracy w poszczególnych grupach. Siostry Miłosierdzia bardzo 

prężnie prowadzą świetlicę dla dzieci „Kącik” oraz działają według charyzmatu swojego zgromadzenia 

zakonnego. Serdeczne Bóg zapłać siostrom za ich posługę, także tę, która polega na zadbaniu o bieliznę 

kielichową, która jest używana do sprawowania Eucharystii.  

 W minionym roku niewątpliwie największym wydarzeniem w naszej parafii było nawiedzenie 

kopii cudownego wizerunku Pani Jasnogórskiej. W tym miejscu pragnę bardzo serdecznie podziękować 

wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tego święta, od prac stolarskich, dekoracyjnych po 

liturgiczne. Dziękujemy też za bardzo liczny udział we wspólnej i indywidualnej modlitwie oraz w 

procesji do parafii św. Łukasza z wizerunkiem Matki Najświętszej. Było to piękne świadectwo naszej 

wiary. Kościół w pewnym sensie powinien być mecenasem sztuki, organizujemy więc koncerty, na które 

zapraszamy różnych artystów. Dziękujemy za każde miłe przyjęcie tych inicjatyw. Co roku organizowana 

jest przez naszą parafię, piesza pielgrzymka do Chełmna. W minionym roku dołączyli kajakarze. W roku 

bieżącym odbędzie 1 lipca po raz czterdziesty. 

W kwestiach materialnych, kontynuujemy prace związane z urządzeniem Domu Parafialnego. Na 

drugim piętrze po założeniu izolacji, czyli ocieplenia stropu, gotowe i zamieszkane są mieszkania księży 

wikariuszy, Gruntownie wyremontowaliśmy dwie duże sale na 1 piętrze, salę „Papieską” na parterze, 

salę, gdzie mieści się świetlica „Kącik” oraz pomieszczenie dla Poradnictwa Rodzinnego. Konieczne było 

uszczelnienie i osuszenie ściany, która była całkowicie zalana przez wodę spływającą z dachu budynku. 

W Sali na parterze oraz toalecie musieliśmy zastosować specjalistyczne tynki oraz płyty klimatyczne, 

które powoduję skuteczne osuszanie tej części budynku. Pozostały dwie sale do remontu oraz aneks 

kuchenny i toaletę na 1 piętrze, oraz uruchomienie wyjścia awaryjnego z dużej sali. Pozostaje też 

uporządkowanie systemu wodno-kanalizacyjnego. Oczywiście kolejnym etapem powinno być ocieplenie 

i otynkowanie budynku. Trudno jednak przewidzieć, czy będzie to możliwe w bieżącym roku. 
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Staramy się porządkować teren wokół kościoła, wymieniliśmy też prawie całe ogrodzenie. Na 

wieży kościoła zostało zainstalowane nowe oświetlenie, które jednak będzie jeszcze wymagało korekty. 

Na parafialnym cmentarzu ułożone zostało ponad 200 m chodnika. W tym roku planujemy kontynuację 

tych prac oraz remont chłodni. Przymierzamy się też do wymiany ogrodzenia cmentarza. Na cmentarzu 

od wiosny będziemy kontynuować inwentaryzację grobów w kolejnych sektorach. Opłaty na 

przedłużenie prolongaty od wielu lat wynoszą 20 zł za rok. W związku z wzrostem opłat za wywóz 

śmieci, od czerwca jesteśmy zmuszeni podnieść tę opłatę do 30 zł. Pozostałe pozostają bez zmian. Warto 

dodać, że to są i tak najmniejsze opłaty wśród bydgoskich cmentarzy. Mówiłem przed rokiem, że ołtarz 

w kaplicy naszego kościoła wymaga prac konserwatorskich, jednak nie udało się uzyskać dofinansowania 

na ten cel. Zrobiona jest też potrzebna dokumentacja dotycząca remontu dachu na plebanii, to też prace, 

które jeśli możliwości pozwolą, powinny być przeprowadzone. 

Odnośnie do zamierzeń liturgicznych, chcemy wprowadzić w naszej parafii praktykę nabożeństw 

Wynagradzających Najświętszemu Sercu Maryi w I sobotę miesiąca. Rozpoczęliśmy już cykl wykładów 

poszerzających naszą religijną świadomość, w każdą II sobotę miesiąca po Mszy św. wieczornej, które 

prowadzi ks. prof. Bogdan Czyżewski z Gniezna. W każdą niedzielę o godz. 9:30 jest sprawowana Msza 

św. w intencji Parafian. 

Tak wiele udało się dokonać w kwestiach materialnych dzięki ofiarności Parafian, także dzięki 

opłatom wynikającym z dzierżawy gruntów parafialnych. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którym na 

sercu jest piękno naszego kościoła, jego otoczenia oraz domu katechetycznego i cmentarza. 

Przed tygodniem zakończyliśmy w naszej parafii Duszpasterskie Nawiedzenie Rodzin. Jeszcze raz 

wszystkim rodzinom oraz osobom, które nas przyjęły serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę, 

rozmowę i niejednokrotnie wyrażaną troskę o nasz kościół i parafię. Dziękujemy również za ofiary 

złożone w czasie kolędy, dzięki którym kontynuujemy prace i utrzymujemy na bieżąco obiekty 

parafialne. Po odliczeniu części z ofiar przeznaczonych dla księdza oraz części na utrzymanie diecezji, do 

kasy parafialnej wpłynęło 31.046 zł. Na kolędzie odwiedziliśmy 1936 rodzin co stanowi ok. 60% 

parafian. Z wielką troską podchodzimy do osób żyjących w związkach niesakramentalnych, którym 

zawsze deklarujemy pomoc, jeśli zechcą zawrzeć małżeństwo sakramentalne. Par mieszających w 

wolnych związkach spotkaliśmy ponad 100. 

Wszystkim drogim Parafianom życzymy obfitości Bożych łask w trwającym już roku, 

a św. Mikołaj, nasz Patron niech wyprasza całej naszej parafii potrzebne łaski. 

 

Ks. kan. Karol Glesmer 

Proboszcz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersję elektroniczną kroniki, na podstawie kroniki parafialnej prowadzonej przez Aleksandrę Biernacik, 

opracował Jerzy Rusiniak. 

Zdjęcia: Jerzy Rusiniak, Małgorzata Szydłowska, Zuzanna i Mirosław Madaj, archiwum parafii. 


