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Rok 2019 

Wtorek, 1 stycznia 2019, Nowy Rok 

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Światowy Dzień Modlitw o Pokój. 

 

5 stycznia, w hali „Łuczniczka” miał miejsce koncert „Bydgoskie Betlejem”, na którym wystąpiły, z 

najpiękniejszymi polskim kolędami, gwiazdy polskiej piosenki. 

Od Nowego Roku w każdą niedzielę o godz. 9.30 odprawiamy Mszę św. w intencji Parafian 

 

Niedziela 6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego; Święto Trzech Króli. 

Tradycyjny już – Bydgoski Orszak Trzech Króli rozpoczął się Mszą św. w kościele o.o. Jezuitów o godz. 

11.00, a następnie przeszedł do hali „Łuczniczka” na wspólne świętowanie. 

W naszym kościele, przed Mszą św. o godz. 11.00 miało miejsce uroczyste wejście Trzech Króli od 

szopki na Rynku do naszej świątyni. Dzieci przyniosły korony i zaroiło się od królów! Na każdej Mszy 

św. miało miejsce tradycyjne poświęcenie kredy i kadzidła. 
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O godz. 16.00 odbył się koncert kolęd w wykonaniu naszych zespołów: „Scholi św. Mikołaja” oraz 

zespołu „Potok”. 
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13 stycznia, Niedziela Chrztu Pańskiego. 

Kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Świąteczny wystrój tradycyjnie pozostawiamy do  

2 lutego. O godz. 17.00, w połączeniu ze Mszą świętą wieczorną, odbył się Koncert najpiękniejszych 

kolęd. Wystąpili: kwintet instrumentów dętych „Triumphal Brass Quintet” oraz soliści i chór „Exsultate 

Deo” pod dyr. Romualda Rajsa. W czasie koncertu będzie okazja do wspólnego śpiewania kolęd. 
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W niedzielę, 20 stycznia – na Mszy św. o godz. 12.30 gościliśmy chór „Juventus Cantans” Akademii 

Pomorskiej w Słupsku, pod dyr. Tadeusza Formeli. Chór wystąpił w naszym kościele w ramach XI 

Festiwalu Chórów Akademickich: „Akademickie Kolędowanie”. Koncert galowy festiwalu odbył się w 

Bazylice św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy o godz. 16.30. 

 

  
 

 

 

Od 12 stycznia rozpoczęliśmy w naszej parafii cykl spotkań, wykładów multimedialnych, które 

poprowadzi ks. prof. dr hab. Bogdan Czyżewski z Gniezna. Spotkania odbywać się będą zawsze w II 

sobotę miesiąca o godz. 19.15 w kościele. Pierwszy cykl, do czerwca, obejmie tematykę: „Objawienia 

maryjne i ich przesłanie do świata”. Wykład w sobotę 12 stycznia miał tytuł: „Obrończyni życia z 

Guadalupe”. 

 

 

 

Niedziela, 27 stycznia 

 

Skończył się radosny Okres Bożonarodzeniowy. Po Mszy św. o godz. 11.00 nastąpiło pożegnanie Żłóbka. 

Dzieci pomogły ks. Proboszczowi żłóbek rozebrać. Figurki zostały przeniesione w bezpieczne miejsce, 

gdzie będą oczekiwały na kolejne Święta Bożego Narodzenia. 
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We wtorek, 29 stycznia, zostały zakończone odwiedziny kapłanów w domach parafian, czyli tzw. 

kolęda. 

 

 

W sobotę 2 lutego przypadało święto Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki Boskiej Gromnicznej. W 

naszym kościele Msze św. o godz. 7.30, 9.30, 17.00 i 18.30 (liturgia niedzielna). Jak co roku jest to 

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Ogarniamy w tym dniu naszą modlitwą szczególnie siostry 

zakonne, pracujące w naszej parafii. Przed kościołem odbyła się zbiórka do puszek na pomoc dla 

klasztorów klauzurowych. 

 

 

Koncert „Ave Maria na przestrzeni wieków”, który był rejestrowany w naszym kościele. Można było 

posłuchać go w telewizji TRWAM, gdzie był wyemitowany w sobotę 2 lutego o godz. 22:55. 

 

 

W sobotę, 9 lutego, po Mszy św. wieczornej, o godz. 19:15 odbył się kolejny wykład – katecheza ks. 

prof. Bogdana Czyżewskiego w ramach cyklu: „Objawienia Maryjne i ich przesłanie dla świata”, na 

temat: „Cudowny medalik z Rue du Bac” 

 

 

 

Niedziela, 24 lutego 

Po Mszy św. o godz. 12.30 – spotkanie z rodzicami dzieci klas VII i VIII, rozpoczynającymi 

przygotowanie do bierzmowania. 
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Niedziela, 3 marca 

Po raz pierwszy w Bydgoszczy organizowano bieg Tropem Wilczym Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Bieg 

odbył się w naszym się w Starym Fordonie, o godz. 12.00. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy 

medal, koszulkę oraz ciepły posiłek. Odbyła się również prelekcja historyczna i premiera kolejnej 

pocztówki. Dokładniejsze informacje znaleźć można było na stronie Stowarzyszenia Miłośników Starego 

Fordonu. 

Gościliśmy także ks. Wojciecha Ciesielskiego, misjonarza w Zambii, pochodzącego z naszej parafii. Ks. 

Wojciech opowiedział nam o swojej misji. Było można wesprzeć misje przez ofiarę, składaną po Mszach 

św. do puszek przed kościołem. 

 

 

WIELKI POST 

 

Środa Popielcowa 6 marca rozpoczęła okres Wielkiego Postu, czasu przygotowania na Święto 

Zmartwychwstania Pańskiego 

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 była na wsparcie hospicjów na terenie diecezji. 

Sobota 9 marca: kolejny wykład maryjny ks. prof. B. Czyżewskiego oraz rozpoczęcie Wielkopostnych 

Rekolekcji w naszej parafii. Poprowadził je ks. prof. Bogdan Czyżewski z Gniezna. Od poniedziałku do 

środy: Msze św. z naukami rekolekcyjnymi o godz. 9.30 i 18.30. W środę dodatkowo dla osób starszych i 

chorych odprawiona została o godz. 12.00 specjalna Msza św. z nauką i udzieleniem Sakramentu 

Chorych. 

Tematyka nauk związana z wersem biblijnym: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię 

Plan rekolekcji. 

Sobota, 9.03.2019: godz. 18.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną 

Niedziela, 10.03.2019: godz. 8:00; 9.30; 18.30 – Msze św. z nauką; godz. 11:00 – Msza św. z nauką, z 

udziałem dzieci i rodziców 

Poniedziałek, 11.03.2019: godz. 9.30 i 18.30 – Msze św. z nauką rekolekcyjną 

Wtorek, 12.03.2019: godz. 9.30 i 18.30 – Msze św. z nauką rekolekcyjną 

Środa, 13.03.2019: godz. 9.30, 18.30 – Msze św. z nauką: godz. 12:00 – Msza św. z nauką dla osób 

chorych i starszych; udzielenie Sakramentu Chorych 

 

W Wielkim Poście tradycyjne Nabożeństwa Pasyjne: 

Droga Krzyżowa w piątek: godz. 17.00 – dla dzieci; godz. 18.00 – dla dorosłych, godz. 19.00 – dla 

młodzieży. Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym – w niedzielę o godz. 17.45; po Gorzkich Żalach Msza 

św. wieczorna. 

 

Zakład Karny w Fordonie zorganizował akcję zbiórki krwi, w piątek 15 marca od godz. 12.00 do 16.30. 

Mieszkańcy naszej dzielnicy mogli wziąć udział w akcji ratowania życia przez oddanie krwi. Ambulans 

był ustawiony przy ul. Sikorskiego. Dla uczestników przewidziane były upominki. 

 

W naszej parafii wprowadzona została praktyka Nabożeństw Wynagradzających Najświętszemu Sercu 

Najświętszej Maryi Panny. Nabożeństwa odbywać się będą w każdą pierwszą sobotę miesiąca, 

począwszy od 2 marca po rannej Mszy św. 

Wyjazd do Aquaparku z rekinami do Redy dla chętnych, wraz z ministrantami i scholą w sobotę 23 

marca. Wyjazdowi przewodniczył ks. Tadeusz. 

 

Jako parafia włączyliśmy się w akcję pomocy „Budujemy szkołę w Czadzie”. Przez cały czas Wielkiego 

Postu była wystawiona skarbona, do której każdy mógł złożyć swoją wielkopostną jałmużnę na ten cel. 

Zebranych zostało w naszej parafii 2053,52 zł. 

Zmarł śp. ks. Andrzej Szauer, który był wikariuszem w naszej parafii w latach 1987-1990. 

 

http://www.mikolaj-bydgoszcz.home.pl/rekolekcje-wielkopostne.html
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Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci 

 

Od poniedziałku 1 kwietnia do środy 3 kwietnia. 

Uczniowie gimnazjum oraz klas VII i VIII – o godz. 8.30; 

klasy IV-VI – o godz. 10.00, dzieci przedszkolne oraz klasy 0-III – o godz. 11.00. 

 

 

Akcja Katolicka. rozprowadzała Świece Wielkanocne (paschaliki) oraz kartki świąteczne. 

Zorganizowany został Konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Palmy do konkursu można było 

składać w zakrystii. 

 

 

W niedzielę 7 kwietnia: zakończenie peregrynacji Obrazu Matki Bożej w naszej diecezji. Uroczysta Msza 

św. kończąca peregrynację miała miejsce o godz. 16.00 w Bazylice św. Wincentego a Paulo. 

 

 

Bydgoska Ekstremalna Droga Krzyżowa – dnia 5 kwietnia; wyruszyła z naszego kościoła po Mszy 

św. o godz. 21:00; a zakończenie – w parafii Przemienienia Pańskiego w Bydgoszczy-Opławcu. 
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W piątek, 12 kwietnia, po Mszy św. wieczornej o godz. 19.00 – Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii, 

przygotowana przez młodzież i formacje religijne, działające w parafii. 
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14 kwietnia –Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 

Rozpoczynała obchody Wielkiego Tygodnia. Błogosławieństwo palm – w czasie każdej Mszy św. Przed 

Mszą św. o godz. 11.00 odbyła się uroczysta procesja z palmami. 
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Także w niedzielę 14 kwietnia przed kościołem można było nabyć babeczki, które przygotowały dzieci ze 

świetlicy „Kącik”. Dochód zostanie przeznaczony na dofinansowanie wakacyjnego wyjazdu dzieci. 

 

Otrzymaliśmy dla naszej parafii dar w postaci trzech fioletowych i trzech zielonych ornatów. Serdecznie 

dziękujemy. Fundatorka chce pozostać anonimowa! 

 

14 kwietnia XIX Misterium Męki Pańskiej 

Fordońska Dolina Śmierci 

 

Młodzież naszej parafii po raz kolejny włączyła się w przygotowanie i przebieg tego Misterium. W rolę 

ludzi, żyjących w czasach Jezusa wcielili się: Agata Prokop, Wiktoria Zehner, Martyna Leba, Ania 

Trojanowska, Emilka Juchniewicz, Lucyna Szulwic, Marzena Nawrocka i Beata Madaj. 

Jednymi z głównych aktorów widowiska byli: Nikodem Prokop, który wystąpił jako Apostoł Filip oraz 

Kacper Winkowski jako apostoł Juda. 

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 

Wielki Czwartek 

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. 

 

  
 

Wielki Piątek 

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 

Adoracja Pana Jezusa w Grobie Pańskim od godz. 7.00, do 20.00. O godz. 7.00 – poranna modlitwa 

Kościoła, tzw. „ciemna jutrznia”. Święcenie potraw na stół wielkanocny w kościele miało miejsce  

o godz.: 9.00, 10.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 i 18.00. Po raz pierwszy – przez cały kościół – ustawiony 

został stół, przykryty białym obrusem, na który wierni stawiali koszyczki ze święconką. 

 

 

  
 

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.  

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – Msza św. za Parafian z procesją rezurekcyjną o godz. 6.00. 

 

  
 

21-22 kwietnia Święta Wielkanocne 

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 

Na każdej Mszy św. – życzenia od naszych kapłanów: 

„Niech Chrystus odsunie głaz z grobów naszych lęków, przesądów i udręk. Niech wszystkie ciemności 

naszej duszy rozjaśni Jego światło. Niech Zmartwychwstały Baranek obdarzy nas radością i pokojem, a w 

nasze serca wleje wiarę, nadzieję i miłość.” 

Na Mszach św. 21 kwietnia ks. Proboszcz dziękował wszystkim, którzy pod kierunkiem ks. Tadeusza, 

pomagali w przygotowaniu Ciemnicy i Grobu Pańskiego, przygotowywali liturgię Triduum Paschalnego, 

szczególnie Służbie Liturgicznej, a wszystkim Parafianom i Gościom – za liczny udział w nabożeństwach 

tych dni oraz za życzenia z racji Dnia Kapłańskiego, Wielkiego Czwartku. 

Nasz wikariusz, ks. Marcin Woś, został mianowany pierwszym diecezjalnym dyrektorem Unii 

Apostolskiej Kleru Diecezji Bydgoskiej, którą powołał ks. biskup Jan Tyrawa. 
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28 kwietnia – Niedziela Miłosierdzia Bożego rozpoczynała w Kościele 75 Tydzień Miłosierdzia. Tego 

dnia została odprawiona dodatkowa Msza św. o godz. 14.30, a po Mszy św. – Koronka do Bożego 

Miłosierdzia. Do Niedzieli Miłosierdzia Bożego codziennie odmawiana była Nowenna do Miłosierdzia 

Bożego wraz z Koronką o godz. 15.00. 

 

W dniach 1-2 maja odbyła się Pielgrzymka do Warszawy i Niepokalanowa pod przewodnictwem  

ks. Tadeusza. 

W programie: 1 maja: wystawa „Śladami Jezusa” – interaktywna podróż do Jerozolimy sprzed 2000 lat; 

Świątynia Opatrzności Bożej, obiad. Następnie zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem: Łazienki 

Królewskie, Stare Miasto, Cmentarz Wojskowy na Powązkach, grób bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Przejazd 

do Niepokalanowa na kolację i nocleg. 

2 maja: śniadanie, zwiedzanie Niepokalanowa. W drodze powrotnej: Groty Nagórzyckie i obiad. Koszt z 

noclegiem, biletami wstępu i posiłkami wynosił 230 zł. 

Niedziela, 12 maja 

Uroczystość Pierwszej Komunii św. w naszej parafii na Mszy św. o godz. 11.00. W pełni, we Mszy św. 

uczestniczyła grupa 32 dzieci. Darem dzieci pierwszokomunijnych jest nowa „Wieczna Lampka” w 

ołtarzu głównym. 

 

 
 

 

 

Odbyła się też składka na kościół pw. św. Wawrzyńca w Gołańczy, który znajduje się w naszej diecezji. 

W Wielkim Tygodniu w tym kościele spłonęły organy i część chóru. Zgodnie z prośbą naszego biskupa – 

i nasza parafia włączyła się w pomoc w odbudowie tego kościoła. Zebranych zostało do puszek przed 

kościołem 1668 zł i 10 euro. 
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Niedziela, 19 maja 

 

Na Mszy św. o godz. 11.00 dzieci klas czwartych obchodziły pierwszą rocznicę przyjęcia swojej I 

Komunii św. 

Przy kościele odbyła się kwesta na rzecz bydgoskiego Hospicjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w 

ramach akcji „Pola Nadziei”. Kwestę przeprowadzali wolontariusze hospicjum. 

 

Poniedziałek, 20 maja 

 

Sakramentu Bierzmowania naszym młodym Parafianom, na Mszy św. o godz. 18.30, udzielił ks. biskup 

Jan Tyrawa. 
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W sobotę 24 maja w katedrze bydgoskiej pw. św. Marcina ks. Biskup Jan Tyrawa udzielił święceń 

kapłańskich czterem diakonom na Mszy św. o godz. 10.00. Wśród nich, synowi naszej parafii, diakonowi 

Jakubowi Fotinowi. 
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Także w sobotę 24 maja o godz. 17:15 w naszym kościele odbył się koncert chóru „Exsultate Deo”  

z parafii św. Polskich Braci Męczenników, pod dyrekcją Romualda Rajsa pt. „AVE MARIA”. Koncert 

odbył się w łączności z nabożeństwem majowym i Mszą św. 
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Miejski Konserwator Zabytków, uchwałą Rady Miasta, odrzucił dwa nasze wnioski o dofinansowanie 

prac w naszej zabytkowej kaplicy. Uzyskane fundusze miały pójść na zabezpieczenie ołtarza i stropu 

przed niszczącym działaniem drewnojadów oraz na stworzenie dokumentacji, dotyczącej ewentualnego 

wystroju ścian kaplicy. 

 

Niedziela, 26 maja 

 

Gościliśmy też Siostry Miłosierdzia z relikwiami bł. s. Marty Wieckiej, polskiej zakonnicy, apostołki 

chorych i osoby niezwykle jednającej ludzi różnych wyznań. Na Mszach św. Siostry przedstawiły postać 

Błogosławionej Marty. 

 

 
 

 

 

O godz. 12:30, parafianin, Neoprezbiter, ks. Jakub Fotin, odprawił w naszej świątyni swoją 

Prymicyjną Mszę św. 
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Sobota, 1 czerwca 

 

Tego dnia Ksiądz Infułat Stanisław Grunt, w latach 1975-1998 proboszcz naszej parafii, obchodził  

60 rocznicę święceń kapłańskich. Uroczysta Msza św. dziękczynna, w katedrze w Pelplinie została 

odprawiona o godz. 11.00. Z naszej Parafii pojechała też delegacja, która uczestniczyła w tej 

Dziękczynnej Uroczystości. 

 

 
 

 

Fordon reprezentował dziekan ks. prał. Jan Andrzejczak, a w imieniu naszej parafii gratulacje i życzenia 

złożyli: proboszcz ks. Karol Glesmer oraz ks. Marcin Woś i prezes POAK Agnieszka Martenowska. 

 

Niedziela, 2 czerwca, Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

 

Po Mszy św. o godz. 12.00, odbyło się Spotkanie z dziećmi pierwszo-komunijnymi 

 i rodzicami przy grillu, Można było odebrać zdjęcia i film z Uroczystości. Dzieci otrzymały pamiątki 

Pierwszej Komunii św. 

 

 

We wtorek, 4 czerwca, ks. Proboszcz, kanonik Karol Glesmer obchodził 31 rocznicę święceń 

kapłańskich. O godz. 12.00 została odprawiona Msza św. dziękczynna za dar kapłaństwa wraz z 

kolegami z roku ks. Proboszcza. Mszy św. przewodniczył ks. biskup Krzysztof Wętkowski z Gniezna. 
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W sobotę, 8 czerwca, o godz. 10:00 została odprawiona Msza św. dla osób starszych i chorych  

z udzieleniem Sakramentu Chorych. Po Mszy św. odbyło się spotkanie w sali Szkoły Podstawowej  

nr 4. 

 

 

W naszej parafii Dzieo Chorego obchodziliśmy w sobotę, 8 czerwca, tradycyjnie o godzinie 10:00. Na 
samym początku została odprawiona Msza św. z udziałem chorych, starszych i samotnych osób. Obecne 
były relikwie św. Jadwigi. Podczas liturgii udzielono sakramentu namaszczenia chorych, następnie 
zostało odprawione nabożeostwo czerwcowe. Uwieoczeniem tego ważnego dnia było wspólne 
spotkanie przy kawie i cieście, w Szkole Podstawowej nr 4. Z całego serca dziękujemy dyrektorowi szkoły 
za udostępnienie sali. W codziennej modlitwie pamiętajmy o ludziach chorych, starszych i samotnych.  

 
A.M. 
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Także w sobotę, 8 czerwca o godz. 19:15 odbył się kolejny wykład ks. prof. Bogdana Czyżewskiego 

na temat objawień w Fatimie. 

 

Niedziela, 9 czerwca 

 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy liturgiczny Okres Wielkanocny. Przy krzyżu w 

Wyszogrodzie, z tej okazji, została odprawiona o godz. 17:00. 

 

Tradycyjnie, w czwartek, 13 czerwca o godz. 20:00 – Nabożeństwo Fatimskie. 
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Z okazji miesiąca czerwca – Nabożeństwa Czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa, po Mszy 

św. wieczornej. 

 

Otrzymaliśmy podziękowanie z Hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki za przeprowadzoną w naszej 

parafii zbiórkę pieniędzy przed kościołem w ramach akcji „Pola Nadziei”. Wolontariusze zebrali kwotę 

1.933,30 zł. 

 

 

 

Niedziela, 16 czerwca, Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 

 

Pożegnanie ks. Tadeusza 

 

Dekretem Biskupa Bydgoskiego, z dniem 22 czerwca, ks. Tadeusz Czyż został mianowany proboszczem 

parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Świętej, w dekanacie złotowskim. Uroczyste pożegnanie ks. Tadeusza 

przez parafian miało miejsce w niedzielę, 16 czerwca, na Mszy św. o godz. 11:00. Bardzo dziękujemy  

ks. Tadeuszowi za dwuletnią posługę w naszej parafii i życzymy siły i wszelkich potrzebnych łask  

w wypełnianiu nowych zadań. 
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Parafialny Festyn Rodzinny przy kościele. Rozpoczęcie o godz. 16.00. Festyn obfitował w szereg 

atrakcji, konkursów i występów. Było smaczne jedzenie. Atrakcją, szczególnie dla dzieci był kucyk i 

alpaki. będzie kucyk i alpaki. W organizację tego rodzinnego święta parafii włączyli się: członkowie 

Akcji Katolickiej, harcerze, gospodynie, które upiekły pyszne ciasta; p. Marek Pawłowsk , który zadbała 

o nagłośnienie oraz fundatorzy nagród: hurtownia Bart-Pol oraz pp. Prokop. 

Gościem specjalnym był Bernard Dornowski, gitarzysta i wokalista Czerwonych Gitar, który  

z Bogusławem Olszonowiczem wykonają koncert: „Piosenki naszej młodości”. Koncert o godz. 19.15. 
 

W nowym miejscu, w nowej odsłonie... W niedzielę, 16 czerwca, odbył się nasz festyn rodzinny. Pogoda 
dopisała, była wręcz idealna na spędzenie wolnego czasu poza murami domu. Tak jak co roku, dużo się 
działo. Były między innymi występy przeróżnych młodzieżowych grup, a także gry i konkursy dla dzieci, 
które poprowadziła pani Asia Walczak. Każdy kto mógł, rywalizował o nagrodę główną – dwa nowe 
rowery. Radości było co nie miara. Strefa gastronomiczna również cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
Pyszna grochówka gotowana w wojskowej kuchni polowej, pieczone kiełbasy i karkówka prosto z grilla, 
także domowe ciasta smakowały odwiedzającym. Po raz pierwszy, jako atrakcja, zagościły u nas alpaki. 
Wzbudziły one zainteresowanie wśród dzieci, nawet niektórzy dorośli ulegli tym słodkim stworzeniom. 
Najmłodsi mogli również zaznad jazdy na kucyku. Momentem kulminacyjnym był koncert dwóch 
członków „Czerwonych Gitar” – Bernarda Dornowskiego i Bogusława Olszonowicza. Zaprezentowali 
publiczności piękne i kultowe utwory z repertuaru zespołu. Oczywiście nie obyło się bez bisów. To 
wszystko złożyło się na miły czas i niezapomniane chwile. Wszystkim, którzy włączyli się w 
przygotowania festynu, oraz darczyocom (paostwu Klimkom i Prokopom, firmie Bart-Pol), a także panu 
Markowi Pawłowskiemu za nagłośnienie podczas festynu, składamy z głębi serca „Bóg zapład”! (AM) 
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Czwartek, 20 czerwca 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej Boże Ciało 

 

Tegoroczne uroczystości Bożego Ciała rozpoczęły się o godz. 9:00 Mszami św. równolegle w kościele 

św. Mikołaja i w kościele św. Jana Ap. i Ew. Następnie procesja wyruszyła z kościoła św. Jana i przeszła 

ulicami: Kapeluszników, Pielęgniarską, Ordynacką, Cechową, Jana Styki, Wyzwolenia, Rynek do 

kościoła św. Mikołaja. 
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Dekretem Biskupa Bydgoskiego, z dniem 22 czerwca ks. Tadeusz Czyż został mianowany 

proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Świętej, w dekanacie złotowskim. Bardzo dziękujemy 

ks. Tadeuszowi za dwuletnią posługę w naszej parafii i życzymy siły i wszelkich potrzebnych łask w 

wypełnianiu nowych zadań. 
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Nowym wikariuszem został mianowany ks. Daniel Nejman, powitany serdecznie przez ks. Proboszcza. 

 

 
 

 

Ks. Jakub Fotin został skierowany do pracy w parafii pw. św. Wawrzyńca w Gołańczy. 

 

W niedzielę, 30 czerwca, wsparliśmy też dobrowolnymi datkami do puszek harcerzy z V Harcerskiej 

Drużyny „Niezłomni”, którzy mają swoją siedzibę przy naszej parafii i bardzo często służą pomocą. 

Harcerze zbierali na wyjazd do Rzymu i Wiednia po Betlejemskie Światło Pokoju. Zebrali do skarbonek 

1839,23 zł. 

 

 

W sobotę, 29 czerwca, w ramach Jubileuszowej Pieszej Pielgrzymki miał miejsce konkurs – piknik 

wędkarski dla dzieci nad glinianką. O godz. 10:00 – spotkanie z instruktorem PZW. Konkurs rozpoczął 

się o godz. 11:00. Na zakończenie – grill nad glinianką. Zdobyte nagrody zostały wręczone w niedzielę 

 

 

30 czerwca po Mszy św. o godz. 12:30, którą w naszym kościele odprawił w intencji Pielgrzymów,  

ks. prałat Jan Andrzejczak, dziekan dekanatu fordońskiego. 

O godz. 15:00 – piknik kajakowy nad glinianką. 
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Po Mszy św. prezes Koła Wędkarskiego nr 68 w Fordonie Piotr Witt wręczył nagrody uczestnikom zawodów 

wędkarskich, które odbyły się dzień wcześniej na Glinicy. 

 

W poniedziałek 1 lipca, o godz. 6:00 wyruszyła do Chełmna 40. Jubileuszowa Pielgrzymka Piesza 

oraz druga Kajakowa Pielgrzymka do Chełmna na odpust Matki Boskiej Bolesnej. Błogosławieństwo 

pielgrzymów o godz. 6.00. 

 

Do Pani Chełmińskiej pieszo… 

1 lipca, kilka minut przed godziną 7:00, sprzed kościoła św. Mikołaja, wyruszyła 40. Jubileuszowa Piesza 
Pielgrzymka do chełmioskiego sanktuarium. Grupa około 70 pątników, pod duchowym przewodnictwem 
ks. Marcina Wosia, udała się na pielgrzymi szlak, aby oddad pokłon Matce Bożej Bolesnej. Po drodze 
mieliśmy kilka przystanków – w Ostromecku, Reptowie, Czarżu, Kokocku oraz na wysokości Starogrodu. 
Pogoda dopisała, organizatorzy jak zwykle stanęli na wysokości zadania. Dzięki tak sprzyjającym 
okolicznościom, około 17:00 dotarliśmy do celu. Droga minęła ze śpiewem i modlitwą na ustach, co 
pozwoliło łatwiej pokonad te 40 km. W sposób szczególny pragniemy podziękowad wszystkim księżom z 
naszej parafii, którzy uczestniczyli w pielgrzymce. Cieszymy się, że obecny proboszcz – ks. Karol Glesmer 
kontynuuje tradycję zapoczątkowaną przez ks. Franciszka Aszyka, następnie podtrzymywaną przez ks. 
Stanisława Grunta i ks. Romana Bulioskiego. Dziękujemy również głównemu organizatorowi pielgrzymki 
– Sławkowi Gulczyoskiemu za wsparcie i popędzanie grupy, abyśmy zdążyli dojśd do Chełmna na czas. 
Pozostałym organizatorom – za pomoc techniczną, medyczną i przygotowanie posiłków. Policji oraz 
osobom, które kierowały ruchem – za zadbanie o nasze bezpieczeostwo na trasie. Wszystkim raz jeszcze 
serdeczne „Bóg zapład” i do zobaczenia za rok! 

K. M. Nawroccy 
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„Najważniejsze jest to, że mogę jeszcze raz pokonad te czterdzieści kilometrów, by pokłonid się Matce 
Bożej” – powiedział Sławomir Gulczyoski, kierownik organizacyjny pieszej pielgrzymki z Bydgoszczy do 
Chełmna. Pątnicy co roku wyruszają z kościoła św. Mikołaja w Starym Fordonie, by dotrzed na 
uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Chełmioskiej. Wszystko rozpoczęło się kilkadziesiąt lat temu, 
z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii św. Mikołaja, ks. Franciszka Aszyka. W jubileuszowej 
pielgrzymce uczestniczyli wszyscy księża z parafii św. Mikołaja, zaś grupie przewodził po raz trzeci ks. 
Marcin Woś. – Idea pielgrzymowania jest zapewne formą scalania ludzi wierzących, swego rodzaju 
budowaniem wspólnoty chrześcijan, którzy kochają Pana Boga, Matkę Najświętszą i stale pogłębiają 
swoją wiarę, by nieśd chrześcijaoską miłośd w dzisiejszy świat – powiedział ks. kanonik Karol Glesmer. 
Chełmno należy do diecezji toruoskiej i położne jest na wzgórzach nadwiślaoskich. Obraz Matki Bożej 
Bolesnej znajduje się w gotyckiej farze i nazywany jest również Matką Bożą Chełmioską lub Chełmioską 
Pietą. W połowie XVII wieku został przeniesiony z Bramy Grudziądzkiej do fary, a w połowie XVIII wieku 
był koronowany. Coroczną kulminacją kultu jest odpust obchodzony 2 lipca. (MJ) 
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…i kajakiem 
Po błogosławieostwie ks. proboszcza ruszyliśmy Doliną Dolnej Wisły, jak w zeszłym roku, chod trochę 
inaczej. Druga kajakowa pielgrzymka parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie do Sanktuarium Matki 
Bożej Bolesnej w Chełmnie, skąd od 350 lat płynie błogosławieostwo dla mieszkaoców Pomorza 
Nadwiślaoskiego, ruszyła tradycyjnie 1 lipca. Tym razem z nabrzeża Wisły (775 km szlaku rz. Wisły) przy 
bulwarze ul. A. Frycza Modrzewskiego. Jedenastoosobowa wyprawa pątnicza odbiła od brzegu o 
godzinie 8:00. Tabor żeglowny stanowiło pięd kajaków i łódka motorowodna jako zabezpieczenie. 
Nieboskłon raczył nas przyjaźnie, płynęliśmy wolno, średnio 7,5 km na godzinę, z przerwą na obiad w 
Borównie k. Kokocka (795 km) o godz. 13:00. Wcześniej, parę kilometrów przed pauzą, niebo ostrzegło i 
ostre grzmoty uderzyły po lewej stronie rzeki naprzeciw wieży widokowej. Zaczęło padad, musieliśmy 
uciekad z wody. Po godzinnej przerwie i przetarciu się nieba, ruszyliśmy w ostatni odcinek do Chełmna. 



Kronika parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie 

Kronika parafialna rok 2019 

Spływ zakooczyliśmy szczęśliwie, na slipie przed mostem na 807 km. Następnie udaliśmy się do kościoła 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy św. celebrowanej 
przez naszego proboszcza ks. kan. Karola Glesmera. Serdeczne podziękowania składamy wszystkim 
organizatorom i partnerom pielgrzymki: ks. proboszczowi, wikariuszom, Sławkowi Gulczyoskiemu i 
wszystkim pielgrzymującym piechurom, a także firmom wspomagającym trzydniowy maraton kajakowy, 
za ich altruistyczną postawę. Szczęśd Boże. (KJP) 
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W dniach 7-8 września będziemy obchodzić rocznicę nawiedzenia naszej parafii przez Matkę Bożą w 

Jej Jasnogórskim wizerunku. Aby upamiętnić wszystkie trzy nawiedzenia, pragniemy umieścić w 

kościele pamiątkową tablicę wykonaną z brązu. Obecnie powstaje projekt. Dlatego w miesiącu lipcu: 

indywidualnie w biurze parafialnym oraz na konto parafii, a także w niedzielę 14 lipca odbywała się 

zbiórka pieniędzy, przeznaczonych na tablicę upamiętniającą nawiedzenia Kopii obrazu 

Jasnogórskiego, którą pragniemy poświęcić w rocznicę nawiedzenia. Zebraliśmy na ten cel 4254,40 zł. 

W dalszym ciągu – można jeszcze wspomóc nasze dzieło. 

 

W czwartek, 25 lipca wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. Po Mszy św. 

wieczornej błogosławieństwo pojazdów mechanicznych i kierowców, przed kościołem. 

 

W drugiej połowie lipca… 

 

Wakacje to również czas na spotkania z Panem Bogiem. Dzieci z naszej parafii wznosiły swe serca i 
dłonie, chwaląc Pana w niezwykle malowniczej scenerii z widokiem na polskie Tatry. Pod opieką księdza 
Tadeusza Czyża, siostry Zdzisławy oraz opiekunek, mali parafianie odpoczywali w Kościelisku. Moc 
atrakcji wypoczywającym dostarczała możliwośd odwiedzenia wielu cudownych świątyo, gdzie 
powierzali swe intencje. Zdobywanie górskich szlaków, mimo zmęczenia, wywoływało radośd i 
zadowolenie. Nie możemy nie wspomnied również o beztroskim szaleostwie w największym parku 
rozrywki "Energylandia" (niektórym to chyba jeszcze do tej pory kręci się w głowach). Przy wyborze i 
zakupie upominków dla najbliższych, dzieci wykazały się pomysłowością i wielkim poczuciem humoru. 
Niestety przyszedł czas zakooczenia "Wakacji z Bogiem", i po 10 dniach wszyscy szczęśliwie wrócili do 
swych domów. 

Bernadeta Michałek 
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W piątek, 26 lipca, wspomnienie św. Anny. 

 

W naszym kościele obchodzimy ten dzień jako święto, wspominamy św. Annę jako naszą patronkę, 

której poświęcony jest ołtarz boczny w naszym kościele. Msza św. odpustowa o godz. 18.30 w intencji 

rodzin naszej parafii, którym św. Anna patronuje. Po Mszy św. koncert organowy w wykonaniu pana 

Mikołaja Oleksego. 

 

 

Od poniedziałku 29 lipca 

odbywała się, jak co roku, się w naszym dekanacie tzw. MINI PIELGRZYMKA po parafiach 

fordońskich. Do naszej parafii przybędzie w przyszłą niedzielę 28 lipca na Mszę św. wieczorną.  

W poniedziałek, 29 lipca pójdziemy z pielgrzymką do parafii św. Mateusza. Tam uroczyste zakończenie 

Mini Pielgrzymki ok. godz. 20:30. 

 

 

 

 

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

Tradycyjnie dla pielgrzymów Akcja Katolicka przygotowała poczęstunek obiadowy (w tym roku zupa 

pomidorowa) przy współudziale wiernych, którzy złożyli na ten cel ofiarę do skarbonki przy figurze św. 

Antoniego. 
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Niedzielna składka 11 sierpnia – budowlano-inwestycyjna; przeznaczona na tablicę upamiętniającą 

trzykrotne nawiedzenie kopii Cudownego Wizerunku Jasnogórskiego w naszej parafii. 

 

 

Włączyliśmy się także w akcję pomocy dla dzieci i młodzieży polskiej mieszkających na Białorusi. Przy 

figurze św. Antoniego ustawiony był kosz, do którego można przynieść przybory szkolne i ewentualnie 

zabawki. 

 

 

Decyzją władz zakonnych Siostra przełożona Zdzisława po skończonej kadencji została przeniesiona do 

Domu Zakonnego w Wejherowie. Drogiej Siostrze serdecznie dziękujemy za tak bardzo aktywną 

posługę w naszej parafii i życzymy obfitości Bożych łask wobec nowych zadań. 

Nową Przełożoną Domu Zakonnego Sióstr została mianowana Siostra Halina Skórnicka. Pozostaje 

s. Wanda. Przybyły także dwie nowe siostry. Życzymy Bożych łask i opieki Matki Najświętszej. 

 

 
 

 

 

 

Serdeczne podziękowanie dla Ojca p. organisty, który odrestaurował krzyż, relikwiarz oraz baldachim. 
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Odchodząc z naszej parafii, ks. Tadeusz Czyż zapraszał nas na odpust ku czci św. Jana Chrzciciela  

w Świętej, w której posługuje jako proboszcz. Na tę Uroczystość odpustową udała się grupa naszych 

parafian w niedzielę 25 sierpnia. Po drodze – odwiedziliśmy najstarsze w Polsce Sanktuarium 

Maryjne w Górce Klasztornej. 

 

  
 

Niedzielny poranek 25 sierpnia wita letnią pogodą grupę parafian u wejścia do naszego kościoła  
i stojącego autobusu, by trochę po godzinie 9:00, z modlitwą, wyruszyd na odpust do kościoła pw. św. 
Jana Chrzciciela, którego proboszczem jest, od 22 czerwca, ks. Tadeusz Czyż, nasz były wikariusz. 
Nastroje dopisują ze względu na pogodę, świetny autokar, a przede wszystkim – atmosferę stworzoną 
przez ks.ks. Karola i Marcina. Podróż nie jest uciążliwa – krótka, a na dodatek krajobrazy przykuwają 
uwagę na tyle, że nie ma podstaw do znudzenia. Jedziemy szosami wśród gęstych lasów, a ks. proboszcz 
przybliża nam okolicę wiadomościami po raz pierwszy słyszanymi przez wszystkich podróżujących. Ksiądz 
Karol wiedzę na przekazywany temat czerpie ze swojego pobytu na tych terenach w czasie swojej 
posługi kapłaoskiej. Przed godz. 11:00 docieramy do naszego celu. Wieś Święta sprawia wrażenie bardzo 
schludnej. Zadbane domy i cieszące oko kwiatowe okazy. Mieszkaoców jest tutaj ok. 1500, a równoległe 
szeregi domów i gospodarskich zabudowao ciągną się po obu stronach szosy bardzo długim szpalerem. 
Kościół parafialny z jezdni jest prawie niewidoczny, gdyż jego bryła i usytuowana za lewym rzędem 
domów. Wita nas jednak wejście ozdobione bramą, na łuku której czytamy „Jubileusz 2000”, a dalej 
pasaż, na koocu którego wzrok przyciąga budynek świątyni. Kościół nie jest duży. Jak się dowiadujemy – 
w latach 80., wysiłkiem parafian, zbudowano najpierw salkę katechetyczną, a później dobudowano do 
niej bryłę kościoła. Początkowo była tu filia parafii św. Rocha w Złotowie. W roku 1998, dnia 27 sierpnia, 
powołano parafię pw. Świętego Jana Chrzciciela. Jest to wyjątkowy święty, znany nie tylko ze swej 
działalności w historii zbawienia. Jego wspomnienie świętuje się dwa razy. Najpierw w dniu jego 
narodzenia, a drugi raz – w dniu jego ścięcia na rozkaz Heroda, wymuszonego grzesznym żądaniem 
Herodiady pałającej gniewem do Jana za piętnowanie jej rozwiązłego i niezgodnego z żydowskim 
prawem związku z władcą. My mamy zaszczyt uczestniczyd w odpuście właśnie z okazji męczeoskiej 
śmierci świętego, o którym Chrystus powiedział, że „nie ma takiego drugiego jak Jan, narodzonego z 
ziemskiej kobiety”. We wnętrzu świątyni wzrok przyciąga drewno stanowiące wystrój ścian, a zwłaszcza 
belkowanie sufitu, bijącego efektem ciepła, tak charakterystycznego dla drewnianych wykooczeo. 
Kościół pełen wiernych. Atmosfery ceremonii, do rozpoczęcia której tuż-tuż, dopełniają stroje wiernych, 
dające dowód, jak ważne jest dzisiejsze święto dla kościoła w Świętej. I teraz wrażenie zupełnie 
powalające. Godz. 11:00, sygnaturka przy zakrystii, wchodzą celebransi. Dla wiernych od św. Mikołaja to 
radosny moment. Proboszcz św. Jana Chrzciciela miał gest, i ks. Karol jest głównym celebransem, a w 
jego otoczeniu – ks.ks. Tadeusz i Marcin. Jaki znajomy widok dla naszych oczu, kiedy u św. Mikołaja Msza 
św. celebrowana jest w takim właśnie składzie. Radości Dekretem Biskupa Bydgoskiego, z dniem  
22 czerwca, ks. Tadeusz Czyż został mianowany proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Świętej, 
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w dekanacie złotowskim. Uroczyste pożegnanie ks. Tadeusza przez parafian miało miejsce w niedzielę, 
16 czerwca, na Mszy św. o godz. 11:00. Bardzo dziękujemy ks. Tadeuszowi za dwuletnią posługę w 
naszej parafii i życzymy siły i wszelkich potrzebnych łask w wypełnianiu nowych zadao. Pożegnanie ks. 
Tadeusza Pielgrzymka wiernych św. Mikołaja na odpust do parafii św. Jana Chrzciciela w Świętej dodaje 
widok służby liturgicznej ołtarza, w której większośd stanowi młodzież fordooska. Jest wyjątkowo 
uroczyście, a podkreśla to zaangażowanie wiernych biorących czynny udział we Mszy Świętej, których 
śpiew gromko wybrzmiewa w przestrzeni kościółka. Do tego jeszcze wspaniała homilia księdza Karola, 
uzmysławiająca wiernym tragiczną sytuację chrześcijan na świecie, w którym jesteśmy najbardziej 
prześladowaną nacją, i przesłanie, by nie żyd zgubną zasadą „świętego spokoju”, skoro u nas do 
eksterminacji chrześcijan jeszcze nie dochodzi. Wobec coraz większej agresywności wrogów Kościoła, 
kto, jak nie my, ma stanąd w jednym froncie i swoją postawą wykrzyczed: „Nie damy sobie wydrzed 
naszych korzeni, które od ponad 1000 lat kształtują nasz Naród!” Mszę św. kooczy uroczysta procesja 
dookoła kościoła, wieocząca cześd okazaną niezwykłej postaci, jaką był św. Jan Chrzciciel. Tę postawę 
wieszczą bijące przez całą procesję kościelne dzwony. Teraz jest czas na spokojne zwiedzenie otoczenia 
świątyni. Kojąca sceneria mnóstwa zieleni oraz – nie bez znaczenia – widok bardzo długiego stołu 
nakrytego białym obrusem. Ksiądz proboszcz Tadeusz, wraz z parafianami, przygotował wspaniały 
poczęstunek dla pielgrzymów od św. Mikołaja. Pyszne ciasta, herbata, kawa i onieśmielająca nas, 
wylewna posługa pao krzątających się wokół naszej gromady. Po podziękowaniach i pożegnaniach 
wyjeżdżamy przed godz. 15:00, by po krótkiej podróży przybyd do sanktuarium w Górce Klasztornej, 
najstarszego sanktuarium Maryjnego w Polsce. Niezwykłośd tego miejsca datuje się od 1079 r., kiedy to 
jeden z pasterzy bydła ujrzał Bożą Matkę. Od tego momentu woda z nieopodal bijącego źródełka nabrała 
cudownych właściwości. Pierwszy, drewniany kościół stanął nad studzienką w roku 1111. Spłonął 
podpalony przez protestantów, którzy cudowne źródełko zasypali. Kult Maryjny przetrwał. W XVII wieku 
zostaje wybudowany kościół i klasztor. Po wskrzeszeniu naszej ojczyzny, opiekę nad Górką przejmują 
Misjonarze św. Rodziny i trwają tu do dzisiaj. Mało jest czasu, by chociaż w drobnej części zapoznad się z 
historią tego miejsca i wspaniałą budowlą klasztoru czy kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanie Poczętej. Wydaje się, że pobyt tutaj na rekolekcjach dałby możliwośd pełniejszego 
nasycenia się tym miejscem. Wyjeżdżamy z żalem, by wkrótce stanąd przed wejściem do kościoła Świętej 
Trójcy w Łobżenicy, witani przez ks. proboszcza Piotra Pieniążka. Okazuje się, że jesteśmy w świątyni,  
w której posługiwał, w latach 2009-2017, ks. Karol. Obecny proboszcz jest jego następcą. Wnętrze 
świątyni przyciąga wzrok powszechnym zadbaniem wystroju (chociaż ks. Piotr podpowiada, że tyle 
jeszcze jest do zrobienia) i wspaniałym ołtarzem głównym z wizerunkiem Trójcy Świętej. Ks. proboszcz 
przybliża nam dzieje kościoła. Po tym krótkim wykładzie, pielgrzymi odmawiają koronkę do Bożego 
Miłosierdzia, której przewodniczy nasza Agnieszka. Opuszczamy świątynię, by przed godz. 18:00 ujrzed 
nasz fordooski kościół. To była prawdziwie Boża i atrakcyjna niedziela. 

Zbigniew Szczerbiak 
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26 sierpnia 

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Po Mszy św. wieczornej odnowiliśmy Śluby 

Jasnogórskie. 

 

W sobotę, 31 sierpnia, odbył się IV Spływ Kajakowy z dziećmi ze świetlicy „Kącik” oraz harcerzami. 

 

 

Niedziela, 1 września 

 

Rozpoczyna się Nowy Rok Szkolny. Na mszy św. o godz. 11.00 – poświęcenie przyborów szkolnych  

i tornistrów dzieciom klas pierwszych. 

 

Ks. Proboszcz Karol Glesmer dziękował Parafianom za ofiary na tablicę, upamiętniającą trzykrotne 

Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w naszym kościele. Poinformował obecnych, że projekt 

został zatwierdzony, a obecnie wykonywany jest model z gipsu. Odlew z brązu zostanie wykonany w 

pracowni odlewniczej „Brązart” w Pleszewie. Tablica będzie gotowa na początku października, ale jej 

poświęcenia dokona ks. Biskup na naszym parafialnym odpuście w dniu 6 grudnia. 

 

 

14 września, Święto Podwyższenia Krzyża  

 

Polska pod Krzyżem 
 

W ostatnim czasie wzmogły się ataki na Kościół ze strony antychrześcijańskich środowisk. Bluźnierstwa 

zaczęły szerzyć się na nieznaną nam skalę. Usłyszeliśmy o księżach popełniających samobójstwa  

i porzucających stan kapłański. Na całym świecie ma miejsce masowe odejście od wiary. To co 

dotychczas było jasno nazywane grzechem staje się przedmiotem debaty. Płoną kościoły i katedry.  

Tę listę moglibyśmy jeszcze wydłużać. Lepiej jednak zadać sobie pytanie: co możemy teraz zrobić? 

Jesteśmy chrześcijanami, ludźmi nadziei i znamy siłę modlitwy. A znakiem zwycięstwa jest dla nas 

Krzyż Chrystusa. Dlatego zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę w blasku Krzyża 

Chrystusowego. 

 

O godz. 17:00 odbyło się w kościele św. Mikołaja nabożeństwo, w czasie którego homilię o Krzyżu 

wygłosił ks. prof. Bogdan Czyżewski z Gniezna. Po nabożeństwie zebrani przeszli przed Krzyż Misyjny, 

gdzie odmówili Tajemnice bolesne Różańca św. 
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Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę 

Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe 

Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości  

i pokoju. 
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W środę, 2 października, przypadła 80. rocznica rozstrzelania mieszkańców Fordonu przed ścianą 

naszego kościoła. Każdego roku wspominamy w modlitwie pomordowanych pod naszym kościołem oraz 

wszystkich, którzy oddali życie za Ojczyznę w czasie II wojny światowej. 

 

 

 
 

 

Szczególnie uroczysty charakter miała tegoroczna rocznica. O godz. 17:00 w sali domu parafialnego był 

wyświetlony film o Fordonie, a następnie multimedialny wykład Damiana Rączki z Towarzystwa 

Miłośników Starego Fordonu na temat wydarzeń w Fordonie 2 października 1939 roku. 
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Ppłk Roman Misiak odczytał swój wiersz, poświęcony ofiarom 2.10.1939 r. 

 

  
 

 

O godz. 18:30, pod przewodnictwem biskupa bydgoskiego ks. Jana Tyrawy, została odprawiona Msza 

św. za pomordowanych z udziałem zaproszonych kapłanów z sąsiednich parafii fordońskich oraz innych 

Gości. Honorowym gościem była Wnuczka oraz Prawnuk zamordowanego burmistrza Wacława 

Wawrzyniaka. Prezydenta miasta reprezentowała radna Justyna Polasik; był także rektor 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. Jacek Woźny; poseł na sejm RP, nasz fordoniak Piotr 

Król, dyrektorzy Szkół Podstawowych nr 4, 27 i 65. 
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Po Mszy św., wszyscy obecni udali się przed kościół i Tablicę Pamiątkową, by oddać cześć 

pomordowanym w 1939 roku. 

 

 
 

Pierwszym punktem było odczytanie przez oficera I Brygady Logistycznej kapitan Katarzynę Chillę – 

Apelu Poległych według oficjalnego ceremoniału, po którym Kompania Honorowa oddała trzy 

salwy honorowe. Złożono wieńce i kwiaty przez delegacje i osoby prywatne. 

 

  
 

  
 

Uroczystość zakończyła modlitwa w intencji ofiar 2 października 1939 roku, poprowadzona przez 

proboszcza naszej parafii ks. kanonika Karola Glesmera. 
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Honorową przed Tablicą Pamiątkową i oświetlali plac ośmioma pochodniami symbolizującymi 

ofiary egzekucji. Zarówno w kościele, jak przed – towarzyszyły nam poczty sztandarowe: Kompanii 

Honorowej, Drużyny Harcerskiej, Służby Więziennej, Szkół Podstawowych oraz sztandary Stanowe, 

Formacji i Towarzystw religijnych naszej parafii i sąsiedniej parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty. 
Uroczystość zgromadziła wielu Parafian oraz innych mieszkańców Fordonu. Opis wydarzenia znalazł się 

też na stronie naszej Diecezji i w „Przewodniku Katolickim”. Szersze sprawozdanie wraz z fotografiami 

ofiar 2 października 1939 roku oraz bogatą dokumentacją w postaci zdjęć, zostało zamieszczone w 

specjalnym Aneksie do Kroniki Parafialnej. 

 

  
 

  
 

 

 

Miesiąc październik, miesiąc 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 piątek po wieczornej Mszy św. – dla młodzieży. 

 

W poniedziałek 7 października – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Na 

nabożeństwie dla dzieci, o godz. 17:00 ks. proboszcz poświęcił różańce dzieciom pierwszo-komunijnym. 

W domu parafialnym, zgodnie z wcześniejszymi ogłoszeniami, rozpoczęcie kursów języka angielskiego 

w dwóch grupach: dla maturzystów oraz podstawowy dla osób dorosłych. Pierwsze zajęcia z języka 

angielskiego – w sobotę 12 października w domu parafialnym: Osoby zgłoszone: o godz. 9:00 dla 

maturzystów, o godz. 10:45 dla początkujących. 

 

W sobotę, 12 października kolejny wykład ks. prof. Bogdana Czyżewskiego na temat: „Dlaczego 

wierzę w jednego Boga?”, w sobotę 12 października po Mszy św. wieczornej. 
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Niedziela, 13 października 

 

 

Przeżywaliśmy XIX Dzień Papieski pod hasłem: ”Wstańcie, chodźmy”. W kościele, o godz. 11:00 

inscenizacja w wykonaniu dzieci, po Mszy św. – zaproszenie na plac przed kościołem dla uczczenie św. 

papieża Jana Pawła II poprzez radosne śpiewanie i modlitwę dziękczynną. Były też – tradycyjnie do 

nabycia „papieskie kremówki”. 

 

  
 

  
 

  
 
 Dzieci przygotowały przedstawienie o naszym świętym Rodaku pt. „Święty Jan Paweł II – taki jak ja i ty”. Krótka 

prezentacja dotycząca wyboru Papieża, zdjęcia i wspólny śpiew dzieci wraz z wszystkimi wiernymi, uświetniły wielkie 

dziękczynienie za dar naszego niebiańskiego Brata. 

 Po zakończonej Mszy Świętej, udaliśmy się przed kościół na wspólny śpiew i modlitwę. Można było zakupić ulubione 

papieskie kremówki, a dzieci zostały obdarowane balonami. 

Wszystkim uczestnikom i tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do świętowania, bardzo dziękujemy. 

Anita, katechetka 
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Przed kościołem zbierane były też ofiary na rzecz Fundacji Nowego Tysiąclecia na stypendia dla 

utalentowanej młodzieży z niezamożnych rodzin. 
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13 października gościliśmy też zespół ludowy „Błękit Krajny” na Mszy św. o godz. 12:30, a po 

nabożeństwie – odbył się krótki koncert zespołu. 

 

 
 

 

We wtorek, 15 października, obchodziliśmy 86 rocznicę konsekracji naszego kościoła. Msza św. w 

intencji Parafii i modlitwa dziękczynna. 

 

W naszej parafii działa Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, zajmujący się także działalnością 

charytatywną. Pod opieką zespołu jest kilkunastu chorych i potrzebujących pomocy. Ponieważ potrzeb 

jest sporo, zapraszamy do współpracy osoby, które chciałyby włączyć się w takie działanie, potrzebujemy 

również wsparcia medycznego. Osoby które chciałyby nawet doraźnie wesprzeć wolontariuszy, prosimy 

o kontakt z Agnieszką Maternowską lub ks. Proboszczem. 

 

W czwartek 24 października spora grupa naszych parafian odbyła autokarową pielgrzymkę na Jasną 

Górę w podziękowaniu za Nawiedzenie Matki Bożej w naszej diecezji. 

 

Włączamy się w akcję pomocy dla misji, na zakup inkubatorów do szpitala na Wybrzeżu Kości 

Słoniowej, prowadzonego przez Siostry Orionistki – poprzez zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego. Zbiórka w naszej parafii w poniedziałek 28 października od godz. 9:00 do 11:00. 

 

1 Listopada Uroczystość Wszystkich Świętych 

Msze św. w kościele o godz.: 8:00, 9:30, 11:00 i 18:30. Na naszym parafialnym cmentarzu o godz. 

12:00 Msza św. i procesja za zmarłych. Na „starym cmentarzu” w Fordonie przy ul. Cechowej Msza św. 

o godz. 13:30, a na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej – o godz. 12:00. W Dzień Zaduszny, czyli 

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, w sobotę 2 listopada – Msze św. o godz. 7:30, 9:30 i 

18:30. 

 

Podtrzymujemy tradycję – procesje na cmentarzu z modlitwą za zmarłych od 2 do 8 listopada o godz. 

16:00. W piątek 8 listopada o godz. 16:00. procesja była poprzedzona Mszą św. w intencji 

pochowanych na naszym cmentarzu. 

 

 



Kronika parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie 

Kronika parafialna rok 2019 

Pozostałe informacje z życia Parafii 

 

W sobotę, 9 listopada, o godz. 19:15 w kościele – kolejny wykład ks. prof. Bogdana Czyżewskiego z 

cyklu: „Wierzę w Boga Ojca…”, na temat: „Kim jest Ojciec w niebie i dlaczego Wszechmogący?”. 

 

W 101 Rocznicę Odzyskania Niepodległości, o godz. 12:30 została odprawiona Msza św. w intencji 

Ojczyzny. 

 

Za ofiary złożone na budowę chodnika na naszym cmentarzu – w miesiącu listopadzie położono ponad 

270 m chodnika, zamykając całe obejście wokół cmentarza. 

 

 

Bydgoskie Spotkania z Kulturą Chrześcijańską 
 

W ramach 38 Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, w sobotę, 16 listopada, o godz. 17:00 w naszym 

kościele będziemy gościć prof. Marka Chamota z prelekcją pt. „Jan Paweł II – architektem pokoju na 

świecie”. 

 

 
 

W sobotę, 16 listopada, gościliśmy także chór „Exsultate Deo” z parafii św. Polskich Braci Męczenników 

pod dyrekcją dra Rumualda Rajsa W wykonaniu chóru i solistów – koncert, poświęcony pamięci św. 

Jana Pawła II. 
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Niedziela, 17 listopada 

przypadał III Światowy Dzień Ubogich. „Caritas Diecezji Bydgoskiej,” jak co roku zachęcała do 

podejmowania gestów miłosierdzia i udziału w ogólnopolskiej akcji zbiórki żywności dla potrzebujących. 

W ubiegłym roku z całej diecezji udało się zebrać ponad 3 tony toreb z trwałymi produktami 

spożywczymi i środkami czystości. Włączmy się i my w naszej parafii w tę akcję. W zakrystii można 

odebrać torby Caritasu do ich napełnienia, albo dostarczenia w najbliższym czasie do zakrystii w 

dowolnych torbach czy kartonach odpowiednich środków. Część zebranych darów wykorzystamy w 

działalności Parafialnego Zespołu Charytatywnego przy naszej parafii. 

 

Siostry Miłosierdzia, które prowadzą świetlicę „Kącik” zorganizowały z dziećmi 18 listopada o godz. 

17:00 BAL ŚWIĘTYCH w domu parafialnym. Można było przebrać się za ulubionego świętego. Była 

to wspaniała zabawa dzieci i dorosłych, jak widać na załączonych zdjęciach, autorstwa Jerzego 

Rusiniaka. 
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W miesiącu październiku dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 27 zrobiły dla Matki Bożej różańce. W ten 

właśnie sposób chciały ofiarować Matce Najświętszej swoje małe rączki, swój czas, pomysł, zdolności. 

 Piękne różańcowe paciorki zawisły w kościele, tuż obok obrazu Mateczki. 

 Serce dziecka! Oddane i ofiarowane Panu Bogu przez serce Maryi niech owocuje w dzieciach pięknem 

Matki Bożej. 

Wszystkim uczestnikom, którzy włączyli się w różańcowe dzieło, bardzo dziękuję! 

Anita, katechetka 
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Niedziela, 24 listopada, 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 

 

Jest to także Święto Akcji Katolickiej. O godz. 9:30 została odprawiona Msza św. dziękczynna w 

intencji wszystkich wspierających i działających w Parafialnym Oddziale Akcji Katolickiej. Dekretem 

Biskupa Bydgoskiego, Prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej na kolejną kadencję, została 

mianowana Agnieszka Maternowska. 

 

Jedną z form działania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej jest opieka nad osobami starszymi i 

chorymi. Zwracamy się o pomoc w zebraniu artykułów pielęgnacyjnych dla podopiecznych naszych 

wolontariuszy. Przy figurze św. Antoniego został wystawiony kosz na artykuły jak: podkłady czy 

pampersy dla osób starszych. Można też wesprzeć te działania ofiarą do skarbonki. 

 

 

Serdeczne podziękowanie dla harcerzy z drużyny harcerzy drużyny Piąta PL za piękną postawę; za 

upamiętnienie miejsca pochówku kobiet, działaczek podziemia z lat 50. a pochowanych koło parku 

(byłego cmentarza ewangelickiego); w tzw. Morwach (rosną na działce pochówku tych ofiar drzewa 

morwowe). 

 

 

Także w Święto Chrystusa Króla druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej „Stary Fordon” prosili 

wsparcie ich działalności. W tym celu została zorganizowana zbiórka do puszek przed naszym kościołem 

po Mszach św. przez ofiarę do puszek. 

 

 

Uroczystość Chrystusa Króla w naszej parafii obfitowała w wydarzenia. Z pięknym spektaklem 

gościliśmy dzieci i młodzież z sąsiedniej parafii, która zaprezentowała nam koncert. 

 

 

 

pn. „Kiedy myślę: POLSKA” 

poświęcony 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
 

Wykonawcami były dzieci i młodzież oazowa parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty. 

Spektakl przygotowany został pod kierunkiem ks. Henryka Stippy wikariusza tamtejszej parafii. 
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„BÓG – HONOR – OJCZYZNA” 

 

– to nie tylko wartości, ale swoisty dekalog, którym przez wieki kierowały się całe pokolenia Polaków. – 

powiedział na wstępie ks. Henryk. W czasach kryzysu wartości, jaki przeżywamy, młodzi potrafią 

udowodnić, że te i im podobne hasła to nie tylko przeszłość: to także ich dzisiaj i jutro. Koncert „Kiedy 

myślę: POLSKA” w wykonaniu młodzieży oazowej z parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty – najlepiej 

to udowadnia. Dzisiaj trudno jest mówić młodym ludziom o wartościach, nie tylko chrześcijańskich. Być 

może dlatego, że w ich oczach dorośli nie są już wiarygodni. Dlatego najlepiej, kiedy mówią o tych 

wartościach – sami młodzi.” 

 

 

 

Pierwsza niedziela Adwentu – 1 grudnia 

 

Rozpoczął się Adwent, liturgiczny czas przygotowania do świąt Narodzenia Pańskiego. 

Na Mszy św. o godz. 11:00 nastąpiło poświęcenie wieńca adwentowego. Pobłogosławione zostały też 

opłatki na stół wigilijny. Można je nabywać w zakrystii i biurze parafialnym.  

 

 

Pozostałe informacje 

 

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 – uroczyste Nieszpory o godz. 18:00. 
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Członkowie, Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej rozprowadzają wigilijne świece „Caritas” i kartki 

świąteczne, sianko oraz nowość: Kawę od św. Mikołaja, paloną w bydgoskiej manufakturze. Dochód jest 

przeznaczony na działalność charytatywną w naszej parafii. Przy figurze św. Antoniego jest wystawiony 

kosz do artykułów pielęgnacyjnych dla osób starszych. 

 

Akcja Katolicka Diecezji Bydgoskiej zbiera podpisy w sprawie cofnięcia decyzji o zamknięciu ruchu 

samochodowego w całym obszarze bydgoskiej katedry i kurii. Ci, którzy z naszej parafii chcą wesprzeć 

ww. akcję – petycję, skierowaną do Prezydenta Miasta Bydgoszczy – mogą podpisać formularze, 

znajdujące się w zakrystii. 

 

W niedzielę 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny będzie można 

i wesprzeć ofiarą do puszek harcerzy z znanej już nam drużyny „Niezłomni” na ich wyjazd do Wiednia, 

by stamtąd mogli nam przywieźć Betlejemskie Światło Pokoju. Do naszej parafii dostarczą Światełko w 

niedzielę 15 grudnia. 
 

 

Piątek, 6 grudnia, Uroczystość Odpustowa ku czci św. Mikołaja. 

 

Suma odpustowa został odprawiona o godz. 18:30. Uroczystościom przewodniczył Biskup Bydgoski ks. 

Jan Tyrawa. W czasie Mszy św., ks. Biskup poświęcił tablicę upamiętniającą trzykrotne nawiedzenie 

Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w naszej parafii. 
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Dzień 6 grudnia, to liturgiczne wspomnienie św. Mikołaja, biskupa z Miry, żyjącego na przełomie III i IV 

wieku, uczulonego na niedolę bliźnich, według przekazów i legend pomagającego potrzebującym. To 

święto naszej parafialnej wspólnoty. Niewątpliwie to wielka okazja do tego, by uświadamiać sobie 

chrześcijańską powinność potrzeby budowania dobrych relacji z drugim człowiekiem, aby było nas stać 

na dobro nie tylko od święta. Święty Mikołaj czynił dobro w imię Pana Jezusa i tego nas uczy. W święto 

naszej parafii wpatrywaliśmy się i jeszcze raz dziękowaliśmy za wstawiennictwo Matki Najświętszej, 

którą przecież czcimy każdego dnia Adwentu na Mszach św. roratnich. Okazją do szczególnego 

dziękczynienia jest to, że ks. Biskup Bydgoski tego dnia poświęcił tablicę upamiętniającą trzykrotne 

nawiedzenie Jasnogórskiej Ikony w naszej świątyni, w latach 1960, 1988 oraz 8 września 2018. Liczba 

wizyt była spowodowana zmianami granic diecezji. Tablica ufundowana przez naszych Parafian, według 

projektu Grzegorza Chojnackiego, wykonana w pracowni Juliusza i Barbary Kwiecińskich w Pleszewie, 

niech będzie hołdem i dziękczynieniem za przemożną opiekę Matki Najświętszej, która uczy nas miłości, 

przebaczenia i dodaje sił, byśmy byli dobrymi świadkami Chrystusa w dzisiejszym świecie, jak nasz 

patron, św. Mikołaj, w swoich czasach. Jego kult jest stale żywy, a to świadczy, że warto być dobrym. 
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8 grudnia – Druga Niedziela Adwentu 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

 

Członkowie Akcji Katolickiej rozprowadzali wigilijne świece „Caritas”, kartki świąteczne, sianko; a kto 

nie kupił na naszym odpuście „Kawy od św. Mikołaja”, palonej w bydgoskiej manufakturze – mógł to 

jeszcze uczynić. Dochód jest przeznaczony na działalność charytatywną w naszej parafii. Przy figurze 

św. Antoniego – wystawiono kosz do artykułów pielęgnacyjnych dla osób starszych. 

 

 

Sobota, 14 grudnia 

 

Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu zaprosiło na uroczyste strojenie choinki. Rozpoczęcie o 

godz. 12:00 na naszym fordońskim Rynku. Dzieci, z rodzicami przyniosły dekoracje na choinkę, 

wspólnie ją przystroiły; otrzymały słodką niespodziankę. Od rana na Rynku był świąteczny jarmark. 

Oficjalne otwarcie i poczęstunek dla wszystkich mieszkańców o godz. 13:00. Po placu krążył „św. 

Mikołaj – biskup”. Było też wspólne kolędowanie wraz z zespołem. Mnóstwo radości i zabawy – nie 

tylko dla dzieci. 

 

O godz. 19:15 – kolejny wykład ks. prof. Bogdana Czyżewskiego w cyklu: „Wierzę w Boga. Dlaczego 

wierzę” na temat: „Czy Bóg rzeczywiście stworzył niebo, ziemię oraz wszystkie rzeczy widzialne i 

niewidzialne? 
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15 grudnia – Trzecia Niedziela Adwentu 

 

Harcerze z drużyny „Niezłomni” – już zdążyliśmy ich poznać nieraz – przywieźli z Wiednia Światełko 

Betlejemskie”. Nasza parafia była jedną z pierwszych w Polsce, która Światełko otrzymała, ponieważ 

harcerze przybyli do nas bezpośrednio z Wiednia. I wręczyli na Mszy św. o godz. 11:00. 

 

  
 

  
 

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia. Tradycyjną Pasterkę, o północy, odprawili księża naszej 

parafii. 
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W Uroczystość Narodzenia Pańskiego 25 i 26 grudnia – w II Święto, św. Szczepana – Msze św. według 

normalnego porządku niedzielnego. 

 

 

Zaraz po świętach rozpoczęło się Duszpasterskie Nawiedzenie Rodzin w naszej parafii, czyli tzw. 

Kolęda. Plan kolędy został podany w Święta; jest również dostępny na naszej stronie internetowej. 

 

 

29 grudnia 

 

W uroczystość Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa naszym kościele gościliśmy, na zaproszenie ks. 

proboszcza Karola Glesmera, kapelę góralską ze Szczyrku, którzy zagrali kolędy na Mszach św. o godz. 

11:00 i 12:30. Natomiast o godz. 14:30 odbyło się na wspólne kolędowanie z kapelą „Góralska Hora”. 

Kościół był wypełniony po brzegi, nie tylko naszymi Parafianami! Członkowie Akcji Katolickiej 

rozprowadzali jeszcze Wigilijne świece „Caritas”. Dochód jest przeznaczony na działalność charytatywną 

w naszej parafii. 

 

Przy wyjściu z kościoła – do nabycia nowy numer „Głosu Świętego Mikołaja”. 
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O godzinie 14:30, w wypełnionym po brzegi kościele św. Mikołaja, Parafianie oraz Goście wspólnie z 

kapelą „Góralska Hora” śpiewali kolędy. 
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Z racji przypadającej uroczystości Świętej Rodziny, członkowie Domowego Kościoła z naszej parafii 

wzięli udział we Mszy św., a uczestniczące we Mszy św. pary małżeńskie odnowiły ślubowanie. 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

We wtorek 31 grudnia – zakończenie roku kalendarzowego 2019. Msza św. dziękczynna w intencji 

naszej parafii oraz nabożeństwo na zakończenie roku o godz. 16:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
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Sprawozdanie duszpasterskie za rok 2019 

 

 Drodzy Parafianie, Szanowni Goście. 

 Pod koniec stycznia 2020 r. zakończyliśmy w naszej parafii kolędę. Jeszcze raz serdecznie 

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

wielokrotnie troskę o nasz kościół i parafię. W czasie kolędy odwiedziliśmy 1772 rodziny, co stanowi 

nieco mniej niż 60% mieszkańców naszej parafii. Dziękujemy za ofiary złożone przy okazji kolędy, 

dzięki którym kontynuujemy prace remontowo-budowlane i utrzymujemy na bieżąco obiekty parafialne. 

Po odliczeniu części z ofiar przeznaczonych dla księży oraz części na utrzymanie diecezji, do kasy 

parafialnej wpłynęło 31.960 zł. Powtórzę jeszcze, jak każdego roku, że z wielką troską podchodzimy do 

osób żyjących w związkach niesakramentalnych, chcących uregulować swój status sakramentalny. 

Zawsze deklarujemy i służymy pomocą. 

 Najważniejszym działaniem duszpasterzy w parafii jest prowadzenie wiernych w życiu 

sakramentalnym. W ubiegłym roku, ks. Tadeusz Czyż został mianowany proboszczem parafii Ścięcia św. 

Jana Chrzciciela w Świętej, a nowym wikariuszem został od końca czerwca ks. Daniel Nejman. 

 Warto porównać statystycznie dane z ubiegłego roku z rokiem poprzednim. 

 W minionym roku w naszym kościele udzielono sakramentu chrztu świętego 102 dzieciom (2018 

– 102), zmarło i zostało pochowanych 101 Parafian (2018 –72), sakramentu małżeństwa udzieliło sobie 

36 par (2018 – 49) . Do I Komunii św. przystąpiło 32 dzieci (2018 – 103) (tak duża różnica związana była 

z reformą w oświacie). Do bierzmowania w roku ubiegłym przystąpiło 49 osób (2018 – 42). W jedną z 

niedziel roku liczymy dla celów statystycznych ilość wiernych uczestniczących w niedzielnej Mszy św.. 

W naszej parafii, podobnie jak w latach ubiegłych stanowi niecałe 30% mieszkańców. Warto nadmienić, 

że niezwykle trudno jest określić rzeczywistą liczbę parafian, gdyż mamy możliwość dotrzeć tylko do 

tych, którzy przyjmują kolędę. (Urząd Skarbowy nalicza podatek dla duchownych od ilości mieszkańców 

w parafii i w naszym przypadku od 9.291 osób). W kwestii dotyczącej sakramentów należy jeszcze 

przypomnieć, że jeden kleryk z naszej parafii przygotowuje się do święceń kapłańskich w Seminarium 

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

ślubów w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia. 

 W naszej parafii działają od wielu lat grupy duszpasterskie, które gromadzą wiernych w ramach 

własnej formacji ale także działają na rzecz innych. Akcja Katolicka, której asystentem jest proboszcz, 

organizuje szereg wydarzeń w życiu parafii (np. dzień chorych, przyjęcie pielgrzymów, Dzień Papieski, 

festyn parafialny, dbałość o kwiaty przy ołtarzu, a ostatnio także akcje sprzątania kościoła, w którym to 

miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy angażują się do tej pracy, oraz inne 

przedsięwzięcia). Trzeba zaznaczyć, że wraz z Parafialnym Zespołem Charytatywnym Caritas prowadzą 

stałą opiekę nad osobami starszymi, chorymi, poprzez dostarczanie żywności oraz opiekę nad takimi 
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osobami, a także zbieranie środków finansowych (do skarbony przy figurze św. Antoniego), z której 

zebrane pieniądze są przeznaczane na pomoc i opłacanie opieki nad osobami potrzebującymi. Inne 

Wspólnoty wspierające stałą modlitwą, to przede wszystkim „Żywy Różaniec”, którego członkowie 

zbierają się z innymi osobami w I sobotę miesiąca na nabożeństwie Wynagradzającym Sercu NMP oraz 

podejmują modlitwę w konkretnych intencjach każdego miesiąca. Podobnie działa „Apostolstwo 

Zbawczego Cierpienia”. W parafii jest również zespól redakcyjny „Głosu Świętego Mikołaja”. 

Wspólnota nadzwyczajnych szafarzy Najświętszego Sakramentu, „Legion Maryi”, Służba Liturgiczna, 

zespoły muzyczne: Schola św. Mikołaja i Potok) oraz powstający chór, są pod opieką ks. Marcina. Ks. 

Marcin pełni w diecezji jeszcze funkcję Dyrektora Unii Apostolskiej Kleru. Wspólnotą „Domowego 

Kościoła” opiekuje się ks. Daniel. Dziękujemy za obecność i działalność harcerzy Zrzeszenia 

Harcerskiego Piąta.pl., którzy aktywnie włączają się także w wydarzenia parafialne, a w domu katolickim 

mają swoją harcówkę. W tym roku dzieci do I Komunii św. bezpośrednio przygotowuje ks. Marcin 

natomiast młodzież do bierzmowania – ks. Daniel. Zgodnie z dekretem Ks. Biskupa Bydgoskiego, ks. 

Daniel jest także skierowany do pomocy w przygotowaniu młodzieży do bierzmowania w parafii pw. św. 

Mateusza. 

 Siostry Miłosierdzia, których dom znajduje się na terenie parafii prowadzą bardzo aktywnie od 

wielu lat w domu zakonnym, a ostatnio w domu parafialnym świetlicę „Kącik” dla dzieci. Pożegnaliśmy 

w ubiegłym roku s. Zdzisławę. Obecnie kierownikiem świetlicy jest s. Grażyna, a przełożoną Domu s. 

Halina. Szereg inicjatyw świetlicy łączy się z parafialnym działaniem, jak choćby festyn kajakowy nad 

glinianką, czy organizowane spływy kajakowe z Kącikiem. Bóg zapłać za te inicjatywy. Siostry, 

oczywiście działają zgodnie z charyzmatem swojego Zgromadzenia, niosą pomoc potrzebującym, ale 

także dbają pieczołowicie o bieliznę kielichową, która jest używana do sprawowania Eucharystii. Bóg 

zapłać za każdą posługę. 

 W poprzednim roku świętowaliśmy pierwszą rocznicę ostatniego Nawiedzenia Cudownego 

Wizerunku Pani jasnogórskiej. W naszym kościele takie nawiedzenie odbyło się trzykrotnie, co 

upamiętniliśmy tablicą ufundowaną przez Parafian, a poświęconą przez księdza Biskupa w dniu odpustu 

parafialnego. Przeżywaliśmy także Mszę św. Prymicyjną, syna naszej parafii, ks. Jakuba Fotina, obecnie 

wikariusza w Kcyni. W ubiegłym roku odbyliśmy jubileuszową, czterdziestą pielgrzymkę pieszą do 

Chełmna, do której dołączyli kajakarze. Temu wydarzeniu towarzyszył piknik kajakowy nad „Glinianką”. 

Za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia, organizatorom oraz sponsorom składamy serdeczne 

podziękowanie. Bierzemy też udział w tzw. Mini Pielgrzymce Fordońskiej po parafiach naszego 

dekanatu. Przy różnych okazjach organizujemy w naszym kościele koncerty (chciałbym szczególnie 

podziękować za zaangażowanie pana Organisty, a wszystkim za miłe przyjęcie tych inicjatyw, które 

przecież mają nas łączyć. W każdą drugą sobotę miesiąca na godz. 19:15 zapraszamy na wykłady ks. 

prof. Bogdana Czyżewskiego z Gniezna, obecnie jest kontynuowany cykl pt.: „Wierzę w Boga… 
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Dlaczego wierzę”. W tym roku przypada 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Z inicjatywy osób 

gromadzących się na nabożeństwach majowych na Wyszogrodzie, planujemy uczcić w tym miejscu 

uroczystym nabożeństwem dla wszystkich mieszkańców Fordonu oraz koncertem zespołu góralskiego 

naszego wielkiego Rodaka. Przygotowujemy się również do wielkiego wydarzenia, jakim będzie 

wyniesienie na ołtarze Sł. B. kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

 W sprawach materialnych, w domu parafialnym, wykonane zostały zamierzone prace, 

mianowicie: Udało się uporządkować system wodno-kanalizacyjny, jest czynna toaleta na 1. piętrze, 

uruchomione zostało wyjście awaryjne z dużej sali, wyremontowana i nieco przebudowana została 

kolejna sala na 1. piętrze budynku oraz cała klatka schodowa. Pozostała praktycznie do odświeżenia i 

uporządkowania jedna sala na parterze. Budynek powinien być ocieplony i otynkowany. W związku z 

tym przystąpiliśmy do projektu termomodernizacyjnego, z funduszy europejskich, w dużej części 

refundowanego. Jak dotąd projekt przeszedł pierwszą weryfikację. Pozostaje podjęcie decyzji co do 

zabudowań piwnicznych przy domu parafialnym. Porządkowanie terenu wokół kościoła przeprowadzamy 

na bieżąco. Staramy się utrzymywać porządek na parafialnym cmentarzu. Został przeprowadzony remont 

wewnątrz chłodni. Na cmentarzu ułożone zostało ponad 300 m chodnika. W planie jest uporządkowanie 

ganków głównych na cmentarz i rozpoczęcie budowy nowego ogrodzenia cmentarza. Pozostaje 

problemem sprawa, rosnących kosztów wywozu śmieci z cmentarza, stąd gorąca prośba o możliwe 

ograniczanie ich ilości. Przy tej okazji, bardzo prosimy o zadbanie, by opłaty za miejsca na cmentarzu 

były regulowane na bieżąco. Wiążę się to z tym, że przy inwentaryzacji cmentarza, miewamy często 

wątpliwości, czy groby o które nikt nie dba i od wielu lat nie są opłacane można będzie przeznaczyć na 

nowe pochówki. Zapotrzebowanie bowiem na miejsca na cmentarzu jest bardzo duże. Po raz kolejny 

złożyliśmy wnioski do Miejskiego Konserwatora Zabytków o dofinansowanie prac odkrywkowych i 

konserwatorskich w kaplicy naszego kościoła. (W ubiegłym roku wnioski zostały odrzucone). 

 Powtarzając, jak w roku ubiegłym, tak wiele udaje się dokonać w kwestiach materialnych 

dotyczących kościoła i jego otoczenia, cmentarza, domu parafialnego, dzięki ofiarności Parafian oraz 

dzięki opłatom wynikającym z dzierżawy gruntów parafialnych. Serdeczne Bóg zapłać mówimy dziś 

wszystkim, którym na sercu leży piękno naszego kościoła, jego otoczenia, domu parafialnego i 

cmentarza. 

 Planujemy w bieżącym roku organizację parafialnej pielgrzymki do Ziemi Świętej, na początku 

października, a także parafialnych pielgrzymek. 

 Wszystkim Parafianom życzymy obfitości Bożych łask, opieki Matki Najświętszej a św. Mikołaj, 

nasz Patron niech wyprasza nam to, czego nam najbardziej potrzeba: pokoju w sercach, Bożego 

błogosławieństwa i zgody. 

Ks. kan. Karol Glesmer 

proboszcz 


