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Rok 2020 

 

 

1 stycznia 

 

Ks. proboszcz, kanonik Karol Glesmer, oprócz życzeń dla Parafian, postarał się o oryginalny początek 

Nowego Roku kalendarzowego. Po Mszy św. wieczornej, o godz. 19:30 wierni mogli posłuchać 

Koncertu Noworocznego. Na zaproszenie ks. Proboszcza przybyli artyści w osobach: Izabella Fryska – 

mezzosopran. Krzysztof Fryska – organy. Do tego grona dołączy. Mikołaj Oleksy – nasz organista.  

W ich wykonaniu usłyszeliśmy utwory różnych, znanych kompozytorów bądź w oryginalnym brzmieniu, 

bądź też wariacje na temat znanych utworów. 
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Niedziela, 5 stycznia 

 

Na Mszy św. o godz. 11:00 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 27 przedstawiły „Jasełka”, przygotowane 

pod kierunkiem katechetki Anity Żarnowskiej. 
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O godz. 17:00 – odbył się koncert kolęd wykonaniu parafialnej „Scholi św. Mikołaja” 
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Poniedziałek, 6 stycznia 

Uroczystość Objawienia Pańskiego (Święto Trzech Króli) 

 

Msze św. według porządku niedzielnego. Przed Mszą św. o godz. 11:00 w naszym kościele uroczyste 

wejście Trzech Króli do kościoła od szopki na Rynku. 

 

  
 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



Kronika parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie 

Kronika parafialna rok 2020 

Niedziela, 12 stycznia 

Święto Chrztu Pańskiego 

 

Zakończył się liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Świąteczny wystrój tradycyjnie 

pozostawiamy do 2 lutego. 

 

Gościliśmy w naszej Parafii Andrzeja Kaźmierczaka, który rozprowadzał książki z wierszami swojego 

autorstwa o tematyce religijnej. Zebrane dobrowolnie datki przeznaczone będą na dożywianie filipińskich 

dzieci żyjących na wysypiskach śmieci. Brat p. Andrzeja jest misjonarzem tam pracującym. 

Parafianie okazali wiele serca – zebrano na ten cel 4566,50 zł. 

 

 

 

Poniedziałek 20 stycznia 2020 roku 

100 rocznica powrotu Bydgoszczy, do Macierzy 

 

Świętowanie Rocznicy rozpoczęło się Mszą św. w Katedrze Bydgoskiej, odprawioną przez biskupa ks. 

Jana Tyrawę. Po Mszy św. w Domu Polskim, został wygłoszony wykład prof. Remigiusza Pośpiecha 

pn. „Muzyka jako nośnik tradycji religijnej i kulturowej” Całość zakończył się koncertem pieśni 

patriotycznych i kolęd. 

 

Setna rocznicę odzyskania niepodległości – obchodziliśmy i my na naszym fordońskim Rynku. 

Wszak jesteśmy obecnie dzielnicą Bydgoszczy, chociaż w chwili wyzwolenia, w 1920 roku – Fordon 

był miastem. 

 

Na naszym Rynku o godz. 10:00 odbył się Uroczysty Apel z udziałem Kompanii Honorowej Wojska 

Polskiego. Uczestnikami byli mieszkańcy dzielnicy, a także uczniowie okolicznych szkół podstawowych 

z Pocztami Sztandarowymi. Złożono też okolicznościowe wieńce i kwiaty pod Pomnikiem Pamięci 

Narodowej. Historię wyzwolenia naszej dzielnicy (w 1920 roku – miasta) przypomniał Damian Rączka. 

 

 

 

  
 

Fordon, 20 stycznia 1920 r. 
 

20 stycznia 1920 r. do Fordonu zbliżał się oddział I dywizjonu 15 Pułku Artylerii Wielkopolskiej. 

Jego zadaniem było zabezpieczenie mostu kolejowo-drogowego na Wiśle. Wśród żołnierzy jechał młody 

podporucznik, Wacław Wawrzyniak. Jeszcze wówczas nie przeczuwał jak ważną rolę spełni w historii 

miasta Fordon. 
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Niemiecki burmistrz Fordonu, dr Martin Rieckenberg jeszcze w listopadzie 1919 r. wyjechał z miasta. 

Komisarycznym burmistrzem został restaurator i przedsiębiorca Konstanty Kryger. W skład Komitetu 

Miasta Fordon wchodzili Jan Bross, rektor szkoły Stanisław Borna, restaurator Franciszek Płotka i 

przedsiębiorca Franciszek Schreiber. 

Przewodniczący Rady Miejskiej August Sebbel przekazał zarząd w ręce Konstantego Krygera,  

a chwilę później nauczyciel Jan Bross wygłosił do zgromadzony tłumnie mieszkańców płomienne 

przemówienie. Ludzie spontanicznie zaśpiewali Rotę oraz wznieśli trzykrotny okrzyk na cześć Polski. 

Następnie wszyscy zgromadzeni ruszyli pochodem przez Fordon. Ulice były odświętnie przybrane, 

wisiały flagi, girlandy oraz patriotyczne hasła. Uniesieni duchem wolności ludzie, obeszli dosłownie całe 

miasto, jakby ich obecność miała podkreślić kto tu jest gospodarzem. Kiedy szczęśliwi i zmęczeni 

powrócili na Rynek, czekał na nich z kazaniem ksiądz wikary Leon Tychnowski, z kościoła pw. św. 

Mikołaja. Słowa księdza były równie porywające jak nauczyciela Brossa. 

Ludzie spontanicznie zrobili zbiórkę pieniędzy na rzecz polskich patriotów z Górnego Śląska. W 

ten sposób chcieli podzielić się radością z dopiero co uzyskanej wolności, z tymi którzy musieli o 

wolność walczyć. Podniosły i historyczny dzień zakończył się wspólnym obiadem, dla wszystkich 

uczestników manifestacji. Lokalni restauratorzy postanowili podjąć mieszkańców poczęstunkiem, oraz 

zorganizowali dla nich wspólną zabawę. 

100 lat temu mieszkańcy Fordonu cieszyli się z odzyskanej wolności, a polscy żołnierze z  

I dywizjonu 15 Pułku Artylerii Wielkopolskiej zaciągnęli wartę przy moście. Przez cały okres 

międzywojnia był to najdłuższy w Polsce most na Wiśle. 

 

Damian Amon Rączka 

Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu 
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Niedziela, 26 stycznia 

Niedziela Słowa Bożego 

 

Zakończyły się odwiedziny Kapłanów w domach Parafian, czyli tzw. kolęda. 

W niedzielę 26 stycznia – kolęda w domach osób, które się zgłosiły się na termin dodatkowy. 

 

 

 

Niedziela, 2 lutego 

 

Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Boskiej Gromnicznej 

Jest to Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 

 

Błogosławieństwo świec na każdej Mszy św. 

 

 

Na Mszy św. o godz. 11:00 poświęcenie świec dzieciom Komunijnym. 
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2 lutego – zakończenie tradycyjnego czasu śpiewania kolęd. 

 

 

 

 

 

Po Mszy św. o godz. 11:00 – pożegnanie żłóbka. 
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O godz. 17:00 w naszym kościele odbył się koncert kolęd Dzień Jeden w Roku w wykonaniu Bernarda 

Dornowskiego – współzałożyciela Czerwonych Gitar oraz Bogusława Olszonowicza z zespołu Duval,. 

Towarzyszyli oni również śpiewem na Mszy św. wieczornej. 
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26 lutego Środa Popielcowa 

Rozpoczęcie Wielkiego Postu. Msze św. o godz. 7:30, 9:30, 16:00, 17:00 i 18:30 z obrzędem posypania 

głów popiołem. Tego dnia wszystkich nas obowiązuje post ścisły ilościowy jak i jakościowy. Składka w 

Środę Popielcową przeznaczona była na wsparcie hospicjów na terenie diecezji. 

 

Do Polski i innych krajów Europy i świata dotarł z Chin groźny wirus SARS-CoV-2 powodujący 

zagrożenie życia. W związku z tym został ogłoszony przez Światową Organizację Zdrowia stan pandemii 

COVID-19 oraz zostały podjęte maksymalne środki ostrożności i walka z chorobą, wywołaną przez ten 

wirus. Biskupi polscy ogłosili również daleko idącą ostrożność w celu ochrony wiernych, ogłaszając 

m.in. dyspensę, dotyczącą obowiązku uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej. Lokalnie – są 

podejmowane inne środki, dotyczące ochrony zdrowia i  życia wiernych. 

 

W związku z powyższym – na stronach kroniki będą umieszczane aktualne ogłoszenia naszego ks. 

Proboszcza, dotyczące życia parafialnego w czasie ogłoszonej w naszym kraju epidemii. 

 

IV Niedziela Wielkiego Postu 

 

W związku z ogłoszonym w naszym kraju stanem epidemicznym, w czasie każdej Mszy św. w kościele 

nie może przebywać więcej osób jak 50. Będziemy starali się zwiększyć ilość Mszy św., jeśli będzie taka 

potrzeba. Jesteśmy zmuszeni w trosce o zdrowie i dobro Parafian odwołać następujące wydarzenia w 

naszej parafii i w całym dekanacie: 

 nabożeństwo Gorzkich żali, 

 nabożeństwo Drogi Krzyżowej (będzie tylko w piątek po rannej Mszy św.), 

 rekolekcje szkolne, 

 rekolekcje parafialne, 

 Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii, 

 Ekstremalna Droga Krzyżowa z Fordonu do Opławca. 

 

Kolejne ograniczenie ilości wiernych do 5 osób spowodowało, że dla wiernych, parafian i nie tylko, 

kazania Pasyjne głoszone przez ks. Daniela Nejmana nagrane w kościele św. Mikołaja w Bydgoszczy-

Fordonie umieszczone zostały w Internecie. 

 

 

Modlitwy o ustanie epidemii 

Od 14 marca, codziennie o godz. 20:30, któryś z kapłanów odmawia w naszym kościele, bez udziału 

wiernych, część różańca. 

 

Apel ks. proboszcza Karola Glesmera: 

„Zachęcamy Parafian, żeby o ile to możliwe, w tym samym czasie modlili się w swoich domach na 

różańcu w intencji o zdrowie naszego narodu. 
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Modlitwa o ustanie epidemii    https://www.youtube.com/watch?v=Gxi4Xe3aQ28 

Panie Jezu, Zbawicielu świata. 

Nadziejo, która nigdy nas nie zawodzi, 

Zmiłuj się nad nami i wybaw nas od wszelkiego zła! 

Prosimy Cię, abyś zdusił plagę choroby, która się rozprzestrzenia, 

przywrócił zdrowie chorym, zachował zdrowych, wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich. 

Okaż nam Twoje miłosierne Oblicze i wybaw nas w swojej wielkiej miłości. 

Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi, Matki Twojej i naszej, która wiernie trwa przy nas,  

a także przez wstawiennictwo św. Józefa, Twojego przybranego Ojca, a naszego Opiekuna. 

Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

 

 

25 marca, Dzień Świętości Życia 

 

Na Mszy św. o godz. podjęta została Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Aborcją. 

Część osób powiadomiła ks. Proboszcza drogą elektroniczną lub telefoniczną o podjęciu adopcji. 

W sumie 13 osób podjęło się tego szlachetnego dzieła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gxi4Xe3aQ28
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29 marca V Niedziela Wielkiego Postu 

 

Dostosowując się do przepisów, które w sytuacji epidemiologicznej nakazują, aby w kościele na 

nabożeństwach mogło przebywać najwyżej pięć osób, liturgię Mszy św. i innych Nabożeństw – jest 

sprawowana według normalnego porządku. Zachęcamy do udziału w Mszach św. transmitowanych w 

radiu, telewizji lub przez Internet. 

 

Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną tylko do osób, które zgłoszą chęć przyjęcia księdza, w 

sobotę 4 kwietnia. 

 

Musieliśmy odwołać dzień Spowiedzi Wielkanocnej z księżmi z dekanatu; okazja do spowiedzi św. jest 

jednak codziennie pół godziny przed Mszami św. z zachowaniem zasady obecności najwyżej pięciu osób 

w kościele. 

 

Bardzo dziękujemy osobom, które przekazują na tacę oraz na konto parafii ofiary na utrzymanie kościoła. 

Wielkie Bóg zapłać. 

 

W dalszym ciągu zachęcamy do modlitwy wiernych w domach, w gronie rodziny, do uczestnictwa we 

Mszach transmitowanych przez radio, telewizję lub Internet. Codziennie o godz. 20.30 któryś z kapłanów 

odmawia w kościele bez udziału wiernych część różańca. Apelujemy do Parafian, żeby o ile to możliwe 

w tym samym czasie modlili się w swoich domach na różańcu w intencji o zdrowie naszego narodu i 

uwolnienie z panującego zagrożenia. 

 

 

5 kwietnia Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. 

 

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, tydzień największych wydarzeń zbawczych. Przed Mszą 

św. o godz. 12:30, przed prezbiterium poświęcenie palm i procesyjne wejście do ołtarza. Msza św. będzie 

transmitowana na żywo. 

 

Ks. Proboszcz do Parafian: 

„Dostosowując się do przepisów, które w sytuacji epidemicznej nakazują, aby w kościele na 

nabożeństwach mogło przebywać najwyżej pięć osób, będziemy sprawowali liturgię Wielkiego Tygodnia 

według normalnego porządku. Zachęcamy do udziału w Mszach św. transmitowanych w radiu, telewizji 

lub przez Internet.” 

 

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE: 

 

 Wielki Czwartek – Pamiątka ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Msza św. 

Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:30. Zgodnie z obecnymi zarządzeniami – nie będzie w kościele 

ciemnicy. Możliwość adoracji z zachowaniem zasady obecności najwyżej pięciu osób, 

 Wielki Piątek – Dzień Męki i Śmierci Pana Jezusa. Liturgia o godz. 18:30. Na zakończenie 

wystawienie Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. Możliwość adoracji do godz. 21:00, 

tak jak w czwartek. 

 W niecodzienny sposób, ks. Proboszcz umożliwił Wiernym adorację Grobu Pańskiego! 

Mianowicie – Grób Pański został tak przygotowany, by nawet nie wchodząc do kościoła – można 

było na klęczniku, przed kratą, zabezpieczającą wejście do świątyni – adorować Pana Jezusa. 

 Dziękujemy ks. Karolu! 

 Wielka Sobota – dzień adoracji Pana Jezusa w Grobie Pańskim (zasada taka sama jak w 

poprzednie dni). Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 20:00. Nie będzie procesji rezurekcyjnej. Nie 

będzie również tradycyjnego błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny. Zachęcamy, aby 
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ktoś z dorosłych odmówił przed wielkanocnym śniadaniem w gronie rodziny, modlitwę, którą 

możemy pobrać z naszej strony internetowej. 
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12-13 kwietnia Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 

 

„Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe napełni Was spokojem i wiarą oraz 

da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość” – życzenia naszych 

Kapłanów dla Parafian. 

 

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, Msza św. za parafian o godz. 6:00. Nie będzie Mszy św. o 

godz. 8:00, pozostałe według niedzielnego porządku. z zachowaniem zasady obecności pięciu osób w 

kościele. Transmitowane w Internecie będą Msze św. o godz. 6:00 i 12:30. 

 

W Poniedziałek Wielkanocny, II Święto Zmartwychwstania Pańskiego; Msze św. według porządku 

niedzielnego. Transmitowana będzie Msza św. o godz. 12:30. 

 

Ponadto ks. Proboszcz dziękował za pośrednictwem strony internetowej: 

„Serdeczne podziękowanie składamy wszystkim zaangażowanym za wszelką pomoc w przygotowaniu 

Grobu Pańskiego, za przygotowanie liturgii Triduum Paschalnego, Służbie Liturgicznej, wszystkim 

Parafianom i Gościom za udział w nabożeństwach tych dni transmitowanych także z naszego kościoła 

oraz za życzenia z racji Dnia Kapłańskiego, Wielkiego Czwartku, składamy serdeczne Bóg zapłać. 

Bardzo dziękujemy osobom, które przekazują na tacę oraz na konto parafii ofiary na utrzymanie kościoła, 

za każdą ofiarę złożoną na cele parafialne. 

 

Wobec trwających ograniczeń w związku z pandemią, serdecznie dziękujemy za każde zrozumienie w 

sytuacjach, kiedy chciałoby więcej osób uczestniczyć we Mszy św. czy nabożeństwie. 

 

Pragniemy wesprzeć naszą przychodnię „Nad Wisłą” ofiarami na zakup środków do dezynfekcji. Można 

wpłacać na konto z dopiskiem „Przychodnia” lub do skarbonki w kościele. Wielkie Bóg zapłać. 

 

 

Niedziela, 19 kwietnia, Święto Miłosierdzia Bożego 

 

Niedzielne Msze św. w kościele św. Mikołaja 

dla wszystkich: godz. 8:00; 12:30; 18:30 

9:30 – dla młodzieży; 11:00 – dla dzieci; 

 

Druga Niedziela Wielkanocna, Niedziela Miłosierdzia Bożego; o godz. 15:00 Koronka do Bożego 

Miłosierdzia w kościele; transmitowana na żywo. 

Transmisja Mszy św. z naszego kościoła o godz. 12:30. 

 

Ks. Proboszcz do Parafian: 

 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW MSZY ŚW. W KOŚCIELE ŚW. MIKOŁAJA 

 

„Wychodząc naprzeciw możliwości uczestniczenia we Mszy św. w niedzielę, a ograniczonych przez 

obowiązujące przepisy, które na obecny czas pozwalają na uczestnictwo 5 osób jednocześnie w kościele, 

od najbliższej niedzieli będziemy odprawiali równocześnie Mszę św. w domu parafialnym, w sali na 1 

piętrze. 

W ten sposób będzie mogło uczestniczyć więcej osób jednocześnie. 

Intencja zapisana jako pierwsza będzie odprawiona w kościele, natomiast druga, w sali w domu 

parafialnym. 

„od poniedziałku, 20 kwietnia, zgodnie z zarządzeniami w czasie epidemii w Polsce, w kościele na 

nabożeństwach będzie mogło przebywać więcej osób, tzn. 1 osoba na 15 m
2
 powierzchni kościoła. Można 

korzystać z dyspensy i transmisji. Jednak nie zapominajmy, że życie chrześcijanina, to życie 
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sakramentalne. W kościele możemy przebywać z zasłoniętą twarzą, jak w każdej przestrzeni publicznej. 

Zachęcamy też do przyjmowania Komunii św. na rękę. Osoby, które jednak nie chcą z różnych powodów 

w taki sposób przyjmować Ciała Pańskiego, prosimy, aby podchodziły po przyjmujących na rękę. 

Serdeczne podziękowanie składamy za każdą ofiarę składaną na rzecz naszej parafii, wpłacaną na konto. 

Również podziękowanie składamy za ofiary na zakup materiałów dezynfekujących dla przychodni „Nad 

Wisłą”. 

Z ogłoszeń parafialnych od 26 kwietnia do 10 maja 

 

 Zgodnie z zarządzeniami w czasie epidemii w Polsce, w kościele na nabożeństwach może 

przebywać 1 osoba na 15 m
2
 powierzchni kościoła. W naszym przypadku to ok. 60 osób 

 Można korzystać z dyspensy i transmisji. W kościele możemy przebywać z zasłoniętą twarzą, jak  

w każdej przestrzeni publicznej. Komunii św. można przyjmować na rękę. 

 Osoby, które przyjmują Komunię św. „na rękę” proszone są o podchodzenie jako pierwsze do 

ołtarza, by przyjąć Ciało Pańskie. 

 

 W niedzielę sprawujemy w tych samych godzinach (oprócz wieczornej) Mszę św. w domu 

parafialnym. Tam może uczestniczyć do siedmiu osób. O godz. 12:30, 

 w niedzielę 26 kwietnia i 3 maja – transmisja Mszy św. dla osób, które nie mogą lub obawiają się 

zagrożenia i pozostają w domach. 

 Z racji miesiąca maja Nabożeństwa Majowe do Matki Bożej w kościele o godz. 18:00 Uroczystość 

Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. – obchodzona w sobotę 2 maja. Msze św. o godz. 

7:30, 9:30, 17:00 i 18:30. 

 W piątek, 2 maja, całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu, rozpoczęcie po Mszy św. o 

godz. 9:30, a zakończenie przed Mszą św. o godz. 17:00. 

 Chorych, zgłoszonych z racji pierwszego piątku miesiąca – księża odwiedzili z Komunią św. w 

sobotę 2 maja od godz. 8:00. 

 Wobec zapytań dotyczących zaplanowanej na październik pielgrzymki parafialnej do Ziemi 

Świętej, informujemy, że rezerwację jak dotąd nie zostały anulowane. Decyzję o realizacji 

będziemy mogli podjąć około czerwca. Przypominamy również, że Uroczystość I Komunii św. w 

naszej parafii zaplanowaliśmy na niedzielę 20 września, jeśli będzie to technicznie możliwe. 

 Pod chórem zostało zamontowane urządzenie bezdotykowe do dezynfekcji rąk. Zachęcamy do 

korzystania. Na zakup tego urządzenia została przeznaczona składka niedzielna z 10 maja. 

 

Nabożeństwa fatimskie od maja do października każdego 13. dnia miesiąca. 

 

Pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatimskie zostało odprawione w środę 13 maja w kościele o godz. 

20:00. – Nie było Procesji Światła. Nabożeństwo Fatimskie, które nawiązuje do objawień Matki Bożej w 

Fatimie, jest odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za 

grzeszników. Wyzwala gorącą modlitwę, rodzi radość ze spotkania z Maryją, która prowadzi lud do 

swojego Syna. 
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Poniedziałek, 18 maja, 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły. 

 

 
 

Pamięć naszego Wielkiego Rodaka uczciliśmy już w niedzielę 17 maja Nabożeństwem Majowym z 

Janem Pawłem II o godz. 17:30. Nabożeństwo poprzedził koncert online. Nagranie to przesłali nam 

góralscy muzycy z kapeli „Góralska Hora”, których gościliśmy z kolędami. 

 

 
 

W naszej parafii zaplanowane były obchody Urodzin św. Jana Pawła II na Wyszogrodzie, gdzie w 

połączeniu z uroczystym Nabożeństwem Majowym miała wystąpić z „Góralskimi nutkami” kapela 

„Góralska Hora”. Niestety, z powodu ograniczeń związanych z pandemią, nie mogła się ta uroczystość 

odbyć. Może będzie okazja – w przyszłości. 

 

W poniedziałek, 18 maja, o godzinie 17:00 (to godzina urodzin Karola Wojtyły) przez 100 sekund biły 

dzwony. 

 

Od piątku 22 maja, wraz z Nabożeństwem Majowym – Nowenna do Ducha Świętego – przed 

Uroczystością Zesłania Ducha św. 31 maja 

 

Zgodnie z zarządzeniami w czasie epidemii w Polsce, w kościele na nabożeństwach może przebywać  

1 osoba na 10 m
2
 powierzchni kościoła. W naszym przypadku to jest około 90 osób. 
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Podziękowania ks. Proboszcza Parafianom: 

 

 za każdą ofiarę na rzecz naszej parafii, składane na tacę lub na konto 

 za zbiórkę ofiary na pomoc dla przychodni „Nad Wisłą”. Z zebranych ofiar (1017 zł) do puszki i na 

konto parafii zostało zakupionych 22 kombinezony ochronne dla personelu medycznego, oraz 20 l 

płynu dezynfekcyjnego i przyłbice. 

 podziękowanie dla Rady Osiedla „Stary Fordon” za przekazanie maseczek ochronnych, które 

zostały dostarczone osobom starszym, odwiedzanym przez Zespół Charytatywny. 

 

Ks. Proboszcz do Rodziców 

 

Drodzy Rodzice dzieci pierwszokomunijnych. 

Trwająca sytuacja ograniczeń w możliwości organizowania uroczystości zmusiła nas do przełożenia 

planowanego terminu I Komunii św. waszych dzieci na 20 września br., o ile będzie to technicznie 

możliwe. Tego terminu się trzymamy i z rozmów z rodzicami, którzy zgłaszali się w tej sprawie wynika, 

że został zaakceptowany. Jeśli jednak ktoś z rodziców, lub kilkoro chciałoby, aby uroczystość ich dzieci 

odbyła się w innym terminie (z różnych względów), to jesteśmy gotowi, aby w małej grupie przeżyć 

 I Komunię św. dzieci. Jeśli są osoby zainteresowane i wezmą na siebie przygotowanie bezpośrednie do 

spowiedzi i Komunii św. swoich dzieci, uprzejmie proszę o kontakt ze mną w biurze parafialnym, 

telefonicznie lub w zakrystii po Mszach św. 

 

Drodzy kandydaci do bierzmowania. 

Niestety na obecną chwilę nie jestem w stanie przedstawić terminu bierzmowania oraz kontynuacji 

przygotowań. Nie ukrywam, że chciałbym, aby udzielenie Wam sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej 

odbyło się jeszcze w tym roku szkolnym. Nie wiem jednak, czy będzie to możliwe. Powiadomię Was, jak 

otrzymam jakiekolwiek informacje. 

Z Chrystusowym pozdrowieniem – Proboszcz 

 

 

Niedziela, 24 maja 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 

Msza św. o godz. 12:30 – transmitowana na żywo w Internecie. 

 

Z innych ogłoszeń parafialnych: 

 

 „Pozostaje w planach realizacja Pielgrzymki Parafialnej do Ziemi Świętej w październiku 

bieżącego roku. Osoby nadal zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z ks. Proboszczem. 

 Od 40 lat organizowana jest z naszej parafii Piesza Pielgrzymka do Chełmna. W obecnym roku 

zmuszeni jesteśmy z takiej organizacji niestety zrezygnować. Postaramy się mimo wszystko 

zaznaczyć swoją obecność na odpuście w Chełmnie”. 

 

 

 

Niedziela, 31 maja 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

 

W związku z odwołaniem przez władze państwowe niektórych ograniczeń od 30 maja w kościele może 

przebywać jednocześnie nieograniczona liczba osób. Została odwołana dyspensa od uczestnictwa we 

Mszy św. udzielona z racji zagrożeń w związku z pandemią. Mogą z tego przywileju korzystać nadal 

osoby starsze i chore z samego prawa. 
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Powróciły też stałe nabożeństwa w harmonogramie tygodni: 

 

1. Od 1 czerwca po Mszy św. wieczornej nabożeństwa Czerwcowe do Najświętszego Serca Pana 

Jezusa. 

2. W środę, 3 czerwca, o godz. 18:00 –  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

3. W czwartek, 4 czerwca – po rannej Mszy św. nabożeństwo o powołania, 

4. W piątek, 5 czerwca o godz. 15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia w kościele. 

5. W sobotę, 6 czerwca – po rannej Mszy św. nabożeństwo Wynagradzające Sercu Maryi i spotkanie 

Żywego Różańca. 

6. W sobotę, 6 czerwca, od godz. 8:00 odwiedziny Chorych, z racji pierwszego piątku miesiąca. 

 

 

Czwartek, 11 czerwca 

 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało 

 

Msze św. w naszym kościele o godz. 8:00, 9:30, po procesji oraz o godz. 18:30. W związku z 

ograniczeniami w możliwości organizacji zgromadzeń, procesja Eucharystyczna odbyła się po Mszy 

św. o godz. 9:30 na terenie przykościelnym. Wierni przeszli procesyjnie do trzech ołtarzy na zewnątrz 

oraz do ostatniego, w kościele. Ołtarze przygotowali: 1 – Matki Różańcowe z Siostrami, 2 – Harcerze,  

3 – Akcja Katolicka i Domowy Kościół. W czasie procesji można było pozostać w kościele lub przejść na 

zewnątrz. Po procesji Msza św. w kościele. 
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W Oktawie Bożego Ciała Procesja Eucharystyczna, poprzedzona Litanią do Najświętszego Serca Pana 

Jezusa każdego dnia po Mszy św. wieczornej. Wszystkich: panów od baldachimu, osoby do sztandarów 

oraz dziewczynki do sypania kwiatków – ks. Proboszcz prosi o zachowaniem zasad ostrożności i 

dystansu z obowiązkiem noszenia maseczek. W czwartek, 18 czerwca, zakończenie Oktawy. 

 

 

Niedziela, 21 czerwca 

Na Mszy św. o godz. 11:00, grupa 6 dzieci przystąpiła po raz pierwszy do Stołu Pańskiego. Zgodnie 

z wcześniejszymi zapowiedziami, parafialna uroczystość I Komunii św. jest zaplanowana na  

20 września. Na życzenie rodziców jest możliwość dodatkowego terminu w dniu 12 lipca. 
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Od 22 czerwca w naszym kościele rozpoczęły się prace montażowe nowego, oświetlenia prezbiterium i 

sklepienia. Jest to związane z prawdopodobieństwem zdjęć do filmu fabularnego, które mają się 

rozpocząć w miesiącu sierpni bieżącego roku w naszym kościele. Producenci w ramach rekompensaty za 

udostępnienie kościoła ufundują ¾ wartości nowoczesnego oświetlenia. Resztę – należeć będzie od 

ofiarności Parafian. 

 

  
 

 

Lipiec 2020 

 

Wieloletnią tradycją jest, że 1 lipca, z naszej parafii wyruszała przez 40 lat piesza pielgrzymka na Odpust 

Matki Bożej Bolesnej do Chełmna. W związku z panującymi ograniczeniami z powodu pandemii 

koronawirusa, byliśmy zmuszeni do rezygnacji organizacji pieszej pielgrzymki. Władze sanitarne 

zezwoliły na 5-osobowe grupy pielgrzymkowe. Aby jednak tradycji stało się zadość, dlatego z naszej 

parafii 4 osoby do Chełmna pielgrzymowały pieszo; rowerami pojechały również 4 osoby. 20 osób 

pojechało indywidualnie samochodami. 
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Ks. Proboszcz rozpoczął remont dachu kaplicy. Nie był remontowany od 1982 roku. Przy remoncie dachu 

na głównej nawie kościoła – były tylko nieznaczne uzupełnienia dachówek. W połowie czerwca zostało 

wywiezione, przy pomocy Parafian, ponad 2 tony gruzu i śmieci ze stropu nad kaplicą. Elementy 

drewniane zostały spryskane środkiem chemicznym do zwalczania kołatka, który bardzo niszczy strop  

i belki nad kaplicą. Jeśli okaże się, że te zabiegi przyniosą oczekiwany skutek, zostanie położony 

impregnat i ocieplony strop nad kaplicą. 

 

 

W sobotę, 25 lipca, z okazji przypadającego wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców  

i podróżujących, po Mszy św. wieczornej, przed kościołem błogosławieństwo pojazdów mechanicznych  

i kierowców. 
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Od poniedziałku 20 lipca, w naszym dekanacie, tradycyjna MINI-PIELGRZYMKA po parafiach 

fordońskich. Do naszej parafii pielgrzymi dotarli w niedzielę, 26 lipca, z parafii św. Jana Apostoła i 

Ewangelisty. W poniedziałek, 27 lipca, w parafii św. Mateusza uroczyste zakończenie Mini-Pielgrzymki. 
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26 lipca – Uroczystość św. Anny – drugiej Patronki naszego kościoła. Odpust parafialny 

 

Wspominamy św. Annę na pamiątkę Bractwa św. Anny, które istniało i działało w naszej parafii od XVI 

wieku. Św. Annie, Matce Najświętszej Maryi Panny poświęcony jest ołtarz boczny w naszym kościele. 

Na Mszy św. o godz. 18:30 modliliśmy się za rodziny naszej Parafii, którym szczególnie patronuje św. 

Anna. 

 

 
 

Po Mszy św. wysłuchaliśmy koncertu organowego w wykonaniu Mikołaja Oleksego, organisty naszej 

parafii. 
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W sobotę, 2 sierpnia, ok. godz. 12:30 gościliśmy przy naszym kościele pielgrzymów z Chojnic, 

zdążających na Jasną Górę. Członkowie Akcji Katolickiej wraz z harcerzami przygotowali tradycyjny 

poczęstunek dla nielicznej w tym roku grupy pielgrzymów. 
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Z Domu Zakonnego Sióstr Miłosierdzia została odwołana s. Grażyna, która zajmowała się świetlicą 

„Kącik” i przeniesiona do organizacji domu w Mariupolu we wschodniej Ukrainie. Dziękujemy Siostrze 

za jej posługę. Na jej miejsce została powołana s. Gizela. 

 

W drugiej połowie sierpnia zakończony został trzykrotny proces likwidacji kołatka tzn. szkodnika, który 

bardzo niszczył elementy drewniane w bocznej kaplicy. Sierpień i wrzesień – prace nad ratowaniem 

konstrukcji dachu na domu parafialnym; m.in. wymiana doszczętnie zniszczonych belek. 

 

W niedzielę, 16 sierpnia, przed kościołem zbierane były do puszek datki na pomoc poszkodowanym 

mieszkańcom Bejrutu. Zebranych zostało 1746,85 zł, które zostały przekazane za pośrednictwem Caritas 

Polska. Niedziela ta, decyzją Konferencji Episkopatu Polski została ogłoszona Dniem Solidarności z 

mieszkańcami Bejrutu, doświadczonymi ogromną tragedią po eksplozji materiałów wybuchowych. 

 
 

     
 

Śp. ks. prałat Tadeusz Misiorny 1929-2020 

 

 

W poniedziałek, 17 sierpnia 2020 r., zmarł w Kartuzach, w wieku 91 lat, po 65 latach posługi 

kapłańskiej. ks. prałat Tadeusz Misiorny; długoletni, były wikariusz parafii św. Mikołaja; zastępca 

proboszcza ks. Franciszka Aszyka. Ks. Misiorny był w naszej parafii 16 lat: od 1959 do 1975 roku. W 

latach 1970-1975 ks. Tadeusz administrował parafią i zastępował ks. proboszcza, dziekana i radcę 

Franciszka Aszyka, który był już poważnie chory. 

W lipcu w 1975 roku został mianowany proboszczem parafii w Kiełpinie, gdzie był do 1983 roku, by w 

tym samym roku objąć nowopowstałą parafię św. Kazimierza w Kartuzach. Był tam proboszczem 20 lat. 

Wybudował m.in. plebanię. Był wieloletnim kapelanem Komendy Powiatowej Policji i Straży Pożarnej w 

Kartuzach; pełnił też 17 lat funkcję dziekana dekanatu kartuskiego. Został wyróżniony przez papieża Jana 

Pawła II tytułem Prałata i Kapelana Honorowego Ojca Świętego. W 2005 roku został laureatem Nagrody 

Specjalnej Burmistrza Gminy Kartuzy za długoletnią posługę duszpasterską i zaangażowanie na rzecz 

rozwoju Kartuz. W 2013 roku, podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Kartuzach, odebrał tytuł 

Honorowego Obywatela Kartuz. Po przejściu na emeryturę pozostał w Kartuzach jako rezydent w parafii 

św. Kazimierza, zgodnie ze swoim życzeniem. 

19 sierpnia 2020 r. został uroczyście pochowany na cmentarzu przy kartuskiej kolegiacie. 
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„Dobrze czynić każdemu, jak byśmy rozsądnie chcieli, by nam zostało uczynione; na tym polega zasada 

miłości. Czy to prawda, że czynię bliźniemu to, co chciałbym, by mi on czynił? Ach, jak wielki rachunek 

do zrobienia…” 

św. Wincenty a Paulo 

 

Siostra Wanda, która od 12 lat posługuje wśród chorych i ubogich naszej parafii, w czwartek,  

3 września, obchodziła 50-lecie powołania do zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. W intencji s. Wandy 

odprawiona została Msza św. o godz. 7:30. 
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4 września 2020 r., bp Jan Tyrawa, mianował ks. Karola Glesmera Kanonikiem Gremialnym Bydgoskiej 

Kapituły Katedralnej. 

Również 4 września br. ks. Proboszcz został mianowany przez ks. Biskupa Penitencjarzem Bydgoskiej 

Kapituły Katedralnej. 

 

Z tej okazji, 13 września, w czasie nabożeństwa fatimskiego, księża wikariusze, przedstawiciele 

Wspólnot parafialnych i Parafianie złożyli ks. Proboszczowi gratulacje i życzenia. 
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W naszym kościele odbywały się, w dniach 17 i 18 września zdjęcia do filmu fabularnego, pt. „Wesele 2” 

realizowanego m.in. w Starym Fordonie i pobliskim Ostromecku. W związku z tym w czwartek i piątek 

Msze św. były odprawiane w kaplicy – wierni wchodzili przez zakrystię. Z powodu kręcenie filmu w 

naszym kościele nie było też wspólnie odmawianej w kościele Koronki do Miłosierdzia Bożego. 

 

 

W dniach od 14 do 19 września prowadzone były prace na cmentarzu. Została ułożona kolejna część 

chodnika za kaplicą oraz na jednym z bocznych ganków. W dniach 21-26 września – dalsze prace przy 

dachu domu parafialnego. 

 

Do nabycia kolejny tomik rozważań różańcowych autorstwa ks. Romana Bulińskiego. 

 

 

20 września, na Mszy św. o godz. 11:00, grupa 34 dzieci przystąpiła po raz pierwszy do Stołu 

Pańskiego. Wszystkie trzy grupy do Przyjęcia I Komunii św. przygotował ks. Marcin Woś. 
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Z racji rozpoczynającego się w czwartek miesiąca października Nabożeństwa Różańcowe codziennie 

 codziennie o godz. 18:00 – dla dorosłych, 

 we wtorki o godz. 17:00 – dla dzieci, 

 w piątki po wieczornej Mszy św. – dla młodzieży. 

 

 

2 października obchodziliśmy 81. Rocznicę rozstrzelania mieszkańców Fordonu przed ścianą 

naszego kościoła. 

 

Z tej okazji o godz. 18:30 proboszcz parafii, ks. Karol Glesmer, odprawił Mszę św. w intencji 

zamordowanych i poległych w obronie Ojczyzny w czasie II wojny światowej oraz wygłosił 

okolicznościową homilię. Po Mszy św. przed pamiątkową tablicą złożono wiązanki kwiatów, zapalono 

znicze i odmówiono modlitwę za poległych. 

W Uroczystości uczestniczyli m.in. posłowie Ewa Kozanecka, Piotr Król, wnuki zamordowanego 

burmistrza Fordonu Wacława Wawrzyniaka, przedstawiciele władz miasta Bydgoszczy, naczelnik 

Zakładu Karnego w Fordonie wraz z pocztem sztandarowym, dyrektorzy szkół z terenu naszej parafii 

wraz z pocztami sztandarowymi, poczet sztandarowy parafii św. Mikołaja oraz harcerze drużyny 

„Niezłomni” i licznie zgromadzeni Parafianie. 
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Niedziela, 4 października 

 

Stowarzyszenie „Łatwo Pomagać” zorganizowało po Mszach św. zbiórkę do skarbonek przy naszym 

kościele. Zebrano kwotę 3.397. 12 złotych. Środki zostaną w całości przeznaczone na bony dla dzieci  

z bydgoskiej onkologii leczonych w szpitalu im. Antoniego Jurasza. 

 

 

Różaniec ulicami Fordonu 

 

W środę 7 października przypadało wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Z inicjatywy Sióstr 

Miłosierdzia modlitwa różańcowa odbyła się w pięciu miejscach: w kościele oraz na krańcach Parafii, w 

miejscach: przy ul. Nad Wisłą, przy ul. Sielskiej (obok szkoły), przy naszym cmentarzu oraz na 

końcu ulicy Cechowej. Początek modlitw „w drodze” o godz. 19:00. Powrót do kościoła z kapłanem lub 

siostrą zakonną. W kościele, na zakończenie został odśpiewany Apel Jasnogórski. 
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W sobotę, 10 października, o godz. 19:15 rozpoczął się nowy cykl wykładów ks. prof. Bogdana 

Czyżewskiego poświęcony cudom eucharystycznym zatwierdzonym przez Kościół. 

 

Wykład zawsze w drugą sobotę miesiąca o godz. 19:15 w naszym kościele. 

 

 

Program wykładów pn.: „Cuda eucharystyczne: by umocnić naszą wiarę” 

 

10.10.2020 r. – Wątpliwości kapłana z Lanciano 

14.11.2020 r. – Boskie Ciało z Alatri 

12.12.2020 r. – Krwawiąca Hostia w Santarem 

09.01.2021 r. – Krew spływająca z Hostii w Bolsenie i Orvieto 

13.02.2021 r. – Krew na kartce brewiarza w Sienie 

13.03.2021 r. – Hostia w Bordeaux zastąpiona postacią Chrystusa 

10.04.2021 r. – Zakrwawione Ciało z Buenos Aires 

08.05.2021 r. – Przemieniona Hostia z Sokółki i Legnicy 

12.06.2021 r. – Post eucharystyczny Marty Robin, Alexandriny da Costa i Teresy Neumann 

11 października gościliśmy ks. prof. Bogdana Czyżewskiego, autora książki pt. Ojcowie Kościoła  

o Piśmie Świętym. Zawiera ona podstawowe wiadomości na temat Biblii i jej rozumienia. Napisana 

została przystępnym językiem, dzięki czemu będziemy mogli ubogacić nasze wiadomości o Piśmie 

Świętym. 

 

 

  
 

 

Ks. prof. Bogdan Czyżewski, kapłan archidiecezji gnieźnieńskiej, profesor nauk teologicznych, 

wykładowca patrologii, historii Kościoła starożytnego i języków klasycznych na Wydziale Teologicznym 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Teologii Historycznej WT UAM, 

prezes Sekcji Patrystycznej, członek Rady Programowej edycji Pro memoria Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego. 
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Niedziela, 11 października 

 

Obchody XX Dnia Papieskiego pod hasłem: „TOTUS TUUS” – „Cały Twój”. Przed kościołem odbyła 

się zbiórka na stypendia dla utalentowanej młodzieży z niezamożnych rodzin. Były do nabycia 

tradycyjnie papieskie kremówki. 
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Odnowione symbole religijne niektórych formacji parafialnych z lat powojennych. 

Dotyczą okresu, gdy proboszczem parafii był śp. ks. prałat Franciszek Aszyk. Zostały odnowione m.in.: 

Sztandar Sodalicji Mariańskiej; Sztandar Ministrantów oraz duży różaniec, wystawiony 11 października 

z okazji obchodów Dnia Papieskiego. 

 

  
 

Otóż, z dziejów naszej parafii, z zapisków kronikarskich wynika, że wymieniony wyżej Sztandar 

Sodalicji Mariańskiej został poświęcony dnia 8 grudnia 1948 roku w Święto Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Marii Panny. Sodalicja Mariańska Męska i Żeńska – została powołana właśnie w 1948 roku; 

w rok po objęciu naszej parafii św. Mikołaja przez ks. Franciszka Aszyka. 

 

  
Chorągiew Kółka ministrantów św. Jana Berchmansa. Poświecona została 13 lutego 1949 r. 
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Sztandar Sodalicji oraz inne sztandary religijnych formacji w tamtych latach niesiono procesyjnie w 

każdą środę na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy od 1955 roku. W tym bowiem roku, w 

czasie Rekolekcji Wielkopostnych, prowadzonych przez o.o. Redemptorystów, Nowenna została 

wprowadzona. I tak pozostała do dnia dzisiejszego. Tylko obecnie Nowenny w środy nie są już takie 

uroczyste; nie nosi się też stanowych sztandarów. 
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Natomiast różaniec został przywieziony z Częstochowy w 1964 roku w trakcie trwania pielgrzymki 

parafialnej pod przewodnictwem ks. F. Aszyka. Był poświęcony przed Cudownym Obrazem Matki Bożej 

Częstochowskiej i przywieziony do parafii. W miesiącu październik dziewczęta nosiły różaniec przed 

Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy podczas trwania Nabożeństwa Różańcowego. 

 

PANDEMIA NIE ODPUSZCZA! 

 

W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa w całym kraju i w naszym województwie 

wprowadzone zostały od 17 października dodatkowe ograniczenia. Także w naszym kościele na 

nabożeństwach może przebywać jedna osoba na 7 m
2 

powierzchni świątyni. Ks. proboszcz Karol Glesmer 

apelował na Mszach św. o dostosowanie się do obowiązujących przepisów oraz o dezynfekowanie rąk 

przy wejściu i zakładanie osłony twarzy i nosa. Po każdej Mszy św. – wspólne śpiewane Suplikacje – o 

ustanie zagrożenia. 

 

 

Niedziela, 18 października 

 

Członkowie i wolontariusze Zakonu św. Łazarza, podobnie jak w latach ubiegłych, rozprowadzali po 

Mszach św. kalendarze – cegiełki, z których zebrane środki pozwolą na wsparcie działania Centrum 

Opieki Perinatalnej św. Łazarza (hospicjum perinatalne), które pod swoją opieką ma rodziny 

spodziewające się narodzin śmiertelnie chorego dziecka. Zakupione cegiełki w cenie 50 zł będą stanowić 

i nasze wsparcie. 

 
 

 

 

18 października Niedziela Misyjna, rozpoczynająca tydzień modlitw w intencji Misji 
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Niedziela, 25 października 

Po Mszy św. o godz. 11:00 Nabożeństwo przebłagalne. 

Od 25 października – Kapłani z naszej parafii służą pomocą w parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty, 

w związku z pandemiczną kwarantanną ks. Proboszcza dra Janusza Tomczaka oraz ks. Wikariusza 

Marcina Świderskiego. 

 

Od poniedziałku 26 października – harcerze z V Bydgoskiej Drużyny Harcerskiej „Niezłomni” 

rozpoczęli akcję pomocy naszym seniorom w dokonywaniu niezbędnych sprawunków, by nie narażali oni 

swojego zdrowia poprzez wizyty w sklepach czy aptekach. Osoby potrzebujące takiej pomocy prosimy o 

telefon do druha Mateusza – 513-920-664. 

Harcerzy w wieku ponad 16 lat jest niewielu, a potrzeby wielkie. Dlatego z otwartymi rękami czekają na 

każdego, kto zechciałby pomóc. Wystarczy mieć skończone 16 lat i posiadać chęć niesienia pomocy 

potrzebującym. 

 

 

 

 

We wtorek, 27 października, zmarł gnieźnieński Biskup senior Bogdan Wojtuś, który wielokrotnie 

nawiedzał także naszą świątynię. Msza św. za śp. Biskupa Bogdana będzie odprawiona w Dzień 

Zaduszny. 
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1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych 

 

Msze św. o godz. 8:00, 9:30, 11:00, 12:00 i 18:30. W związku z decyzją władz państwowych zmuszeni 

zostaliśmy do zamknięcia cmentarza od soboty 31 października do poniedziałku 2 listopada włącznie. Nie 

odbyły się na naszych cmentarzach tradycyjne procesje. Nie było też zapowiedzianej wcześniej modlitwy 

za zmarłych na cmentarzu. Natomiast, w naszej świątyni 1 listopada, o godz. 12:00 odprawiona została 

Msza św. celebrowana przez ks. Proboszcza i naszych Wikariuszy, po której przez kościół przeszła 

procesja za zmarłych. 

 

 

Wokół naszego kościoła także znajdował się kiedyś cmentarz; i również za pochowanych tutaj 

odmawiane były modlitwy. Warto także wspomnieć w naszych modlitwach więźniarki, ofiary 

stalinowskiego reżimu, których tablica pamiątkowa znajduje się w naszej świątyni. Miejsce ich 

pochówku znajdowało się obok cmentarza ewangelickiego, w tzw. morwach (do dzisiejszego dnia rosną 

tam niewielkie drzewa morwowe). Nieopodal, na miejscu byłego cmentarza ewangelickiego (dzisiejszego 

mini-parku). Harcerze z drużyny „Niezłomni” postawili skromny, brzozowy krzyż, upamiętniający 

prześladowane przez reżim więźniarki. I także im, nieznanym ofiarom reżimu stalinowskiego zapalone 

zostały, pod brzozowym, harcerskim krzyżem znicze. 

 

 

 
 

 

 

2 listopada – Dzień Zaduszny 

Wieczorna Msza św. poprzedzona została Nieszporami, przypadającymi w liturgii godzin na Ten Dzień. 

Dzień Zaduszny, czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych w poniedziałek. Msze św. o godz. 

7:30, 9:30 i 18:30. Różaniec za zmarłych, których wspominamy w wymieniankach jednorazowych od 2 

do 8 listopada o godz. 18:00 w kościele. 
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Każdego roku, w oktawie Wszystkich Świętych, odbywały się na naszych, fordońskich cmentarzach 

procesje za zmarłych. Dla przypomnienia – procesje te, jedyne w swoim rodzaju, wprowadził w 1950 

roku pierwszy powojenny Proboszcz parafii św. Mikołaja ks. prałat Franciszek Aszyk. Kontynuowali 

tradycję kolejni Proboszczowie: ks. Stanisław Grunt, ks. Roman Buliński i obecny proboszcz ks. kanonik 

Karol Glesmer. 

 

Niestety, z powodu pandemii, w tym roku – procesje się nie odbyły. Ale za to, w niedzielę, 8 listopada, 

na zakończenie oktawy Wszystkich Świętych, o godz. 15:00 ks. Proboszcz modlił się na cmentarzu 

parafialnym za zmarłych tam spoczywających, obchodząc w skromnej asyście cały cmentarz.  

Na początku – zatrzymano się przy grobach – budowniczego kościoła św. Mikołaja ks. Gawina-

Gostomskiego oraz wspomnianego już – pierwszego, powojennego Proboszcza parafii św. Mikołaja. 

 

 

  
 

  
 

 

 

 
 

 

 

We wtorek, 3 listopada, ekipa filmowa Wojciecha Smarzowskiego niezapowiedzianie wróciła do Starego 

Fordonu, by nagrać zdjęcia z uroczystości ślubnej przed kościołem św. Mikołaja, w którym to we 

wrześniu była kręcona scena ślubu do filmu „Wesele 2”. 
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W środę, 11 Listopada, przypadła 102 rocznica odzyskania Niepodległości. 

Wspominamy tę niepodległość modlitwą za Ojczyznę we Mszach św. o godz. 7:30, 9:30 i 18:30. 

 

 
 

 

 

W czwartek, 12 listopada, o godz. 17:00, w ramach XXXIX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej,  

w naszym kościele odbył się koncert muzyczno-poetycki „Pieśń o Bogu ukrytym” z wierszami św. Jana 

Pawła II. 

Wykonawcami byli: 

Walery Iwanow – skrzypce, 

oraz aktorka Teresa Wądzińska – prowadzenie i recytacje poezji. 
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Ocalić od zapomnienia – 45 lat kroniki parafialnej 

 

Pomysłodawcą kroniki parafialnej był ks. Stanisław Grunt, który objął parafię w 1975 roku. 

 

 
 

Po śmierci ks. prałata Franciszka Aszyka w 1977 roku należało uporządkować jego zapiski, znajdujące 

się w Archiwum Parafialnym. Było tego sporo. Znajdowały się w nim informacje, dotyczące zarówno 

bliższych jak i dawniejszych lat funkcjonowania parafii św. Mikołaja. Ks. St. Grunt postanowił 

prowadzić kronikę parafii na bieżąco, a dawne dzieje stopniowo uzupełniać. Można więc powiedzieć, że 

rok 1975 jest początkiem powstała bieżącej, nowożytnej kroniki parafii św. Mikołaja. Każdego roku na 

bieżąco, z niewielką, kilkuletnią przerwą, zapisywane są najważniejsze wydarzenia życia parafialnego. 

W odtworzeniu dawniejszych dziejów parafii – pomogli Parafianie, dostarczając wiadomości i fotografii. 

Historia tej, jednej z najstarszych parafii w diecezji bydgoskiej, sięga wczesnego średniowiecza aż do 

pierwszego kościoła na grodzisku w Wyszogrodzie w XII w. Można ją prześledzić na stronie internetowej 

parafii. 

 

Skrót tych dziejów umieścił ks. St. Grunt w swojej monografii „Między Wyszogrodem a Strzelcami 

Górnymi”, wydanej w 2011 r. 

 

Bieżące dzieje życia parafialnego św. Mikołaja spisywane były do momentu pożegnania parafii przez  

ks. St. Grunta w 1989 r. Parafię przejął nowy proboszcz ks. Roman Buliński. W 1990 r. Nastąpił podział 

na dwie parafie: św. Mikołaja i nową parafię pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Kronikarz parafii  

św. Mikołaja znalazł się w nowej parafii, z racji przydziału ulic. 

 

W zapiskach kronikarskich parafii św. Mikołaja nastąpiła kilkuletnia przerwa. Powstała natomiast strona 

internetowa, zaprojektowana i prowadzona przez Jerzego Rusiniaka. Na stronie zaczęły ukazywać się 

aktualne wydarzenia parafialne. W 1998 roku wyszedł pierwszy numer parafialnej gazety pn. „Głos 

Świętego Mikołaja”. Zaistniała też konieczność kontynuowania zapisków kronikarskich. Ks. Roman 

Buliński zwrócił się z prośbą do byłego kronikarza parafii św. Mikołaja o kontynuowanie kroniki. W 

2002 roku powrócono do systematycznego spisywania dziejów życia parafialnego. Zapiski kronikarskie 

pojawiły się też na stronie internetowej parafii, umieszczane na bieżąco przez J. Rusiniaka, jednego  

z współautorów i redaktorów parafialnej gazety. J. Rusiniak włączył się w prowadzenie kroniki 

parafialnej, uzupełniając strony aktualnymi zdjęciami z ważniejszych uroczystości i wydarzeń. 

 

Można powiedzieć, że minęła właśnie skromna, 45 rocznica nowożytnej kroniki parafialnej  

św. Mikołaja. 

Aleksandra Biernacik 

 

O ogromie pracy włożonej w te niezwykłe dzieła, mowa tu o kronice pisanej tradycyjnie,  

tej elektronicznej i treści zawartej w „Głosie Świętego Mikołaja” niech świadczą liczby: kronika  

w przeliczeniu na strony formatu A4, to ponad 900 stron. „Głos” zawarty jest na 2.606 stronach,  

a wydrukowano (1998-2019) ponad 120.000 egzemplarzy. (JR) 
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Historia pisana nie tylko w pamięci 
 

 
 

Na podstawie kronik pani pedagog powstało wiele prac magisterskich. 
 

Aleksandra Biernacik od wielu lat tworzy kronikę Fordonu oraz parafii Świętego Mikołaja i przy 

okazji próbuje rozwiązać pasjonujące zagadki związane z tą świątynią. 

 

Przygoda z pisaniem parafialnej kroniki rozpoczęła się dla niej w czasie, gdy proboszczem najstarszej 

fordońskiej parafii był ks. Stanisław Grunt. Sprawowała wówczas funkcję zastępcy dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 1 (dziś SP nr 4). Przy okazji, po cichu współpracowała z parafią, dostarczając na 

początku roku szkolnego plany zajęć poszczególnych klas, aby księża mogli do nich jak najlepiej 

dopasować terminy zajęć z religii. Jako że ma też wykształcenie muzyczne, przez pewien czas była w 

rodzinnej parafii... organistką. Grą na organach uświetniała także pierwsze nabożeństwa w ,,betlejemce” 

przy fordońskiej Dolinie Śmierci. Jako nauczycielka historii interesowała się dziejami Fordonu, w którym 

zamieszkała, gdy miała 9 lat. – Zauważył to ksiądz proboszcz Stanisław Grunt i zaproponował mi 

odtworzenie dziejów parafii. Chętnie się zgodziłam. W ogłoszeniach parafialnych, odczytywanych w 

czasie niedzielnych mszy świętych, zaapelowaliśmy do mieszkańców Fordonu o udostępnienie 

rodzinnych pamiątek, związanych z historią naszego kościoła. Odpowiedź na apel przeszła nasze 

najśmielsze oczekiwania. Okazało się, że w fordońskich domach zachowało się wiele cennych 

archiwaliów i zdjęć dokumentujących życie parafii i miasteczka, które stały się cennym uzupełnieniem 

oficjalnych źródeł historycznych. Pierwszą kronikę napisałam ręcznie. Dopiero następne powstawały z 

pomocą maszyny do pisania, a potem komputera. Później, dzięki wsparciu Jerzego Rusiniaka, udało się 

przenieść efekty mojej pracy na parafialną stronę internetową. Gdy odszedł ksiądz Grunt, w kronice 

powstała dwuletnia luka, ale jego następca, ksiądz proboszcz Roman Buliński, szybko doszedł do 

wniosku, że kronikarskie dzieło wypada kontynuować i namówił mnie do dalszej pracy, choć mój dom 

znalazł się już w granicach nowo powstałej parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Szybko nadrobiłam 

zaległości, ale pracy miałam coraz więcej, ponieważ ks. kanonik Buliński robił dla parafii tak dużo, że 

trudno było za nim nadążyć i tak jest do dziś – cieszy się fordońska dziejopisarka, która od wielu lat jest 

wicedyrektorką Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego. Tam także od początku prowadzi 

kronikarskie zapisy. Na podstawie jej kronik powstało sporo prac magisterskich dotyczących historii 

Fordonu. Teraz marzy, między innymi, o rozwiązaniu kilku historycznych zagadek, na które się natknęła, 

wertując stare dokumenty. Gdy znajdzie więcej czasu, będzie chciała na przykład wyjaśnić, dlaczego w 

podziemiach fordońskiego kościoła pochowana jest rodzina Wybranowskich, skoro ich dobra leżały 

zawsze w Wybranowie koło Włocławka. 

Marek Chełminiak 

Głos św. Mikołaja 7-8/2009 
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Niedziela, 29 listopada 

 

Pierwsza Niedziela Adwentu, liturgiczny czas przygotowania do Świąt Narodzenia Pańskiego. W każdą 

niedzielę Adwentu zapraszamy na uroczyste Nieszpory o godz. 18:00. 

 

 

Od poniedziałku do piątku Msze św. Roratnie: 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. 

 

 

Wincentyńska Młodzież Maryjna, grupa pod opieką Sióstr w naszej parafii, organizują zbiórkę odzieży 

zimowej dla bezdomnych. W kościele przy figurze św. Antoniego będzie wystawiony kosz do tych 

darów. 

 

 

Akcja Katolicka rozprowadza wigilijne świece „Caritas”. 

 

 

Pobłogosławione zostały opłatki na stół wigilijny; można je nabywać w zakrystii i biurze parafialnym. Na 

Mszy św. o godz. 11:00 został poświęcony Wieniec Adwentowy. 

 

 

We wtorek, 17 listopada, zmarła mama ks. Marcina, śp. Halina Woś. Pogrzeb odbył się w Sępólnie 

Krajeńskim. Msza św. za Jej duszę od Parafii została odprawiona w niedzielę, 29 listopada, o godz. 9:30. 

 

 

W dalszym ciągu obowiązują ograniczenia pandemiczne. 

 

Ks. Proboszcz prosi o dostosowanie się do obowiązujących przepisów oraz o dezynfekowanie rąk przy 

wejściu i zakładanie osłony ust i nosa. W kościele na nabożeństwach może przebywać jedna osoba na  

15 m
2
 powierzchni świątyni. 

 

 

Z parafialnych wiadomości w miesiącu grudniu. 

 

W sobotę, 12 grudnia, o godz. 19:15 w kościele kolejny wykład ks. prof. Bogdana Czyżewskiego z cyklu: 

„Cuda eucharystyczne: by umocnić naszą wiarę” na temat: „Krwawiąca Hostia w Santarem”. 

 

 

Wincentyńska Młodzież Maryjna, grupa pod opieką Sióstr w naszej parafii, zorganizowała zbiórkę 

„Podaruj skarpetę” dla bezdomnych.. Do kosza, wystawionego przy figurze św. Antoniego można, do 20 

grudnia, składać: skarpety, czapki, rękawiczki, szaliki, maseczki; W kościele przy figurze św. Antoniego 

jest wystawiony kosz do tych darów. 

 

 

Na naszym cmentarzu zostały położone nowe chodniki. W niedzielę 13 grudnia – składka na pokrycie 

kosztów. 
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Roraty 2020 r. 
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W niedzielę, 6 grudnia 2020 r. o godz. 12:30 sumę odpustową ku czci św. Mikołaja odprawił oraz 

Słowo Boże wygłosił ks. kan. Grzegorz Roman, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego  

w Bydgoszczy-Opławcu. 

 

Po Mszy św., przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, odmówiono litanię do św. Mikołaja. 

W uroczystości uczestniczyli: poprzednik obecnego proboszcza ks. Roman Buliński, księża dekanatu 

fordońskiego: ks. dziekan Jan Andrzejczak, ks. Mariusz Kuciński, ks. Janusz Tomczak, ks. Krzysztof 

Kozłowski, ks. Marek Januchowski. 
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Pandemia koronawirusa spowodowała, że św. Mikołaj nie mógł osobiście obdarować słodkościami 

naszych najmłodszych Parafian. Uczynił to za pośrednictwem pani Agnieszki Maternowskiej, 

Przewodniczącej POAK, której dzielnie pomagał ksiądz Proboszcz. 
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20 grudnia, w 4. Niedzielę Adwentu, na Mszę św. o godz. 11:00, harcerze z 5. Bydgoskiej Drużyny 

Harcerskiej „Niezłomni”, przynieśli do naszej parafii „Betlejemskie Światło Pokoju”. 

 

  
 

  
 

 

 
 

 

24 grudnia – wigilia Bożego Narodzenia 

 

Z powodu obecnej sytuacji ograniczeń ilości osób w kościele spowodowanej pandemią koronowirusa 

COVID-19, w naszej parafii odprawione zostały trzy Msze św. Pasterskie: 

 godz. 21:00, którą sprawował ks. Danel Nejman, 

 godz. 22:30, którą odprawił ks. Marcin Woś, 

 północy, w intencji Parafian, którą koncelebrował proboszcz, ks. Karol Glesmer 

z ks. Wojciechem Ciesielskim. 

 

 

Drodzy Parafianie, Goście 

 

Na przeżywanie tajemnicy Bożego Narodzenia życzymy Wam, aby obecność Bożego Dzieciątka 

rozpraszała mroki ciemności i stawała się źródłem miłości, wzajemnego szacunku, bliskości i szczęścia. 

Oby trudny czas, naznaczony w wielu rodzinach cierpieniem, chorobą, obawą o siebie i bliskich, a nawet 

stratą bliskich osób, był pomimo wszystko czasem zjednoczenia z Bogiem, który jest Miłością. 

Niech przychodzący do nas Chrystus, Zbawiciel umacnia nadzieję na lepsze jutro. 

 

ks. Proboszcz Karol z księżmi wikariuszami: ks. Marcinem i ks. Danielem 
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Kolęda 2020 

 

Z powodu ograniczeń, spowodowanych pandemią – nie odbędzie się w parafii tzw. Kolęda czyli 

duszpasterskie nawiedzenie rodzin w domach. W związku z powyższym proboszcz parafii ks. kanonik 

Karol Glesmer wystosował do wiernych poniższe słowa: 

 

Czas po Bożym Narodzeniu kojarzy się nam w naszej tradycji z odwiedzinami duszpasterskimi, z tzw. 

kolędą w domach Parafian, wspólną modlitwą w gronie rodziny, rozmową o działalności parafii,  

o sprawach rodzin czy osób samotnych. 

Wobec obecnej sytuacji epidemicznej oraz obowiązujących nas wszystkich środków ostrożności  

i wzajemnej troski o zdrowie, zmuszeni jesteśmy w tym roku przyjąć zupełnie inną formułę tych 

duszpasterskich spotkań. Nie rezygnujemy ze wspólnej modlitwy za wszystkich Parafian. Dlatego 

zapraszamy Was do udziału w Mszach św. „kolędowych”, które będą sprawowane każdego dnia od 28 

grudnia do 1 lutego 2021 roku w intencji konkretnej grupy mieszkańców. Oczywiście obowiązują nas 

limity osób, które mogą być jednocześnie w świątyni, dlatego zapraszamy choć przedstawicieli rodzin na 

tę wspólną modlitwę z prośbą o Boże błogosławieństwo. 

Prosimy, by rodziny spisały na kartkach swoje intencje i prośby, które odczytamy w czasie Mszy św. 

Można też przesyłać te intencje na poszczególne dni na skrzynkę mejlową parafii. 

W ubiegłym roku, w każdym domu zostawiliśmy książeczkę z rytuałem bożonarodzeniowym. 

Proponujemy i prosimy osoby, których nie będzie w kościele, by w dniu „kolędowym” w gronie rodziny, 

przy zapalonych świecach, tak jak na kolędzie odmówić wspólnie modlitwy we własnych intencjach. 

Niech to może będzie dobry czas do wspólnej rozmowy. 

Msze św. „kolędowe” w naszym kościele będą odprawiane o godz. 18:30 z zachowaniem wszelkich 

środków ostrożności, dystansu i dezynfekcji. 

Na przeżywanie tajemnicy Bożego Narodzenia życzymy Wam, aby obecność Bożego Dzieciątka 

rozpraszała mroki ciemności i stawała się źródłem miłości, wzajemnego szacunku, bliskości i szczęścia. 

Niech przychodzący do nas Chrystus, Zbawiciel umacnia w nas nadzieję na lepsze jutro. 

 

Wasi duszpasterze: 

Ks. Karol Glesmer, proboszcz 

z księżmi wikariuszami: ks. Marcinem i ks. Danielem 
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27 grudnia 

Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa Maryi i Józefa 

 

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

rodzin naszej parafii. 

 

 

 

 

 

W czwartek, 31 grudnia, o godz. 16:00 Msza św. dziękczynna w intencji naszej parafii oraz 

nabożeństwo na zakończenie roku. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sprawozdanie duszpasterskie za rok 2020 

 

 Drodzy Parafianie, Szanowni Goście. 

 

 Ponad miesiąc temu zakończył się Rok Pański 2020. Sprawozdanie duszpasterskie składam 

tradycyjnie po zakończeniu kolędy. W tym roku spotkania kolędowe miały jednak zupełnie inną formę, 

spowodowaną panującą pandemią, aby nie narażać nikogo w domach. Od Świąt Bożego Narodzenia do  

1 lutego spotykaliśmy się na Mszach Świętych odprawianych w kościele za mieszkańców naszej parafii 

według zaproponowanego planu, rozpisanego na poszczególne dni. W tym miejscu pragnę bardzo 

serdecznie podziękować wszystkim Parafianom za udział we wspólnej modlitwie. Ze zrozumiałych 

względów było nas mniej, z powodu ograniczeń ilości osób w kościele a także zapewne z powodu 

chorób, kwarantanny oraz obaw o zdrowie naszych Parafian. Modliliśmy się każdego dnia zarówno za 

obecnych jak i nieobecnych. Około Świąt otrzymaliśmy na wcześniej złożoną prośbę papieskie 

błogosławieństwo dla duszpasterzy i wiernych naszej parafii. Każdej rodzinie kopię takiego 

błogosławieństwa wręczaliśmy na Mszy św. (Jeśli są osoby, które tego nie otrzymały, mogą odebrać  

w zakrystii). Dziękujemy za złożone ofiary na rzecz naszej parafii przy okazji spotkań kolędowych. 

Serdeczne Bóg zapłać. 

 Porównajmy dane statystyczne minionego roku z poprzednim. 

 W minionym roku w naszym kościele udzieliliśmy sakramentu chrztu świętego 88 dzieciom (2019 

– 104), zmarło i zostało pochowanych 98 Parafian (2019 – 101). Do I Komunii św. w trzech grupach,  

z racji ograniczeń i pandemii przystąpiło 52 dzieci (2019 – 32). Bierzmowanie z tych samych względów 

się nie odbyło, ale jest zaplanowane na 7 marca przy okazji wizytacji biskupiej w naszej parafii. 

Sakramentu małżeństwa udzieliło sobie 25 par (2019 – 36). Mówiąc o sakramentach, trzeba nadmienić, 

że jeden kleryk z naszej parafii przygotowuje się do kapłaństwa w Seminarium Duchownym w Orchard 

Lake w Stanach Zjednoczonych, a jedna Parafianka przygotowuje się do złożenia ślubów  

w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia. 

 W naszej parafii działają grupy duszpasterskie, choć w minionym roku w bardzo ograniczonym 

wymiarze spotkań. Akcja Katolicka, (asystentem jest proboszcz), której członkowie działają  

w ograniczonym zakresie, jednak dbałość o kościół, a także wraz z Zespołem Charytatywnym opieka nad 

osobami potrzebującymi i chorymi jest stale kontynuowana. Warto przypomnieć, że ofiary, które 

wrzucane są do skarbony przy figurze św. Antoniego przeznaczone są na te dzieła pomocowe oraz 
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opłacanie opieki nad osobami potrzebującymi. Żywy Różaniec, to wspólnota osób ogarniających 

modlitwą całą naszą parafię a także włączając się do intencji modlitwy Kościoła. W każdą I sobotę 

miesiąca po rannej Mszy św. jest odprawiane Nabożeństwo Wynagradzające Sercu NMP na którym 

gromadzą się członkowie Żywego Różańca. „Apostolstwo Zbawczego Cierpienia” podobnie działa 

modlitewnie, choć w ostatnim czasie z powodu ograniczonej możliwości spotkań, raczej indywidualnie. 

W minionym roku zawiesiliśmy działalność Zespołu Redakcyjnego „Głosu Świętego Mikołaja”. Bardzo 

aktywnie i na bieżąco jest prowadzona strona internetowa naszej parafii. Bardzo dziękuję za jej 

prowadzenie. Posługują przy ołtarzu panowie ze wspólnoty szafarzy Najświętszego Sakramentu, bardzo 

dziękujemy za Waszą służbę. Z nadzieją na odrodzenie działalności, pod opieką ks. Marcina pozostaje 

Służba Liturgiczna, Zespoły muzyczne: „Schola św. Mikołaja” oraz zespół „Potok”. Ks. Marcin również 

przygotowuje bezpośrednio dzieci do I Komunii św. Ks. Daniel natomiast ma pod opieką wspólnotę 

„Domowego Kościoła” oraz przygotowuje młodzież do sakramentu bierzmowania. Dziękujemy za 

obecność, dobre świadectwo i działalność przy naszej parafii harcerzy Zrzeszenia Harcerskiego Piąta.pl., 

którzy na miarę panującej sytuacji angażują się w wydarzenia parafialne oraz pomocowe dla osób 

potrzebujących. 

 Siostry Miłosierdzia prowadzą działalność zgodnie z duchem Zgromadzenia, pomagając chorym  

i potrzebującym. Siostra Gizela prowadzi świetlicę „Kącik” z zachowaniem reżimu sanitarnego. Siostry 

w minionym roku były inicjatorkami modlitwy za kapłanów naszej diecezji, którą to inicjatywę 

propagowały w kilku parafiach bydgoskich. Bóg zapłać za każde Boże działanie sióstr. Siostry także 

dbają o bieliznę kielichową, która jest używana do sprawowania Eucharystii w naszym kościele. 

 Każdego miesiąca, zawsze w drugą sobotę o godz. 19:15 odbywają się spotkania z ks. prof. 

Bogdanem Czyżewskim na wykładzie, obecnie w cyklu o cudach eucharystycznych. 

 Wszyscy doskonale wiemy, ile przeróżnych utrudnień dotknęło nas w minionym roku z powodu 

pandemii. Były to obostrzenia bardzo dotkliwe wiosną, w Wielkim Poście, w Wielkanoc odprawialiśmy 

Liturgię Paschalną w niemal pustym kościele. Obecnie także nas obowiązują ograniczenia związane z 

bezpieczeństwem uczestniczących w liturgii osób. Niezwykle jednak ważnym jest dla nas chrześcijan, 

byśmy dbając o zdrowie ciała nie zapominali o potrzebnej trosce o kondycję ducha. Pamiętajmy o sobie 

nawzajem także w sferze modlitwy. Na szczęście kościoły są dostępne dla wierzących, aby tutaj 

umacniali się duchowo. Staramy się funkcjonować, by zawsze była możliwość przystępowania do 

sakramentów. 

 W sprawach materialnych, w kościele zabezpieczyliśmy strop nad kaplicą, który był mocno 

niszczony przez drewnojady (kołatki). Aby można było użyć odpowiednich środków chemicznych,  

z pomocą parafian, oczyszczony został najpierw strop z gruzu i śmieci, które tam zalegały, (usunięto ok. 

2 ton gruzu). Na szczęście użyte środki zatrzymały proces niszczenia belek i elementów drewnianych. W 

kościele zamontowane zostało całkowicie nowe oświetlenie sklepień i prezbiterium. Dużą część, bo 2/3 

kosztów (30 tys. zł) zostało sfinansowane przez realizatorów filmu, którego sceny były nagrywane w 

naszym kościele. Na bieżąco prowadzone są prace naprawcze w domu parafialnym. Okazało się, że stan 

więźby dachowej jest bardzo złym stanie. Docelowo będzie potrzebny gruntowny remont dachu. Na tę 

chwilę doraźnie zostały elementy zabezpieczone przed długi czas trwającym zalewaniem. Projekt 

termomodernizacyjny, który dotyczy domu parafialnego już od ponad roku nie został rozstrzygnięty. 

Dach plebanii również wymaga interwencji. Na ten cel złożyliśmy wniosek o dofinansowanie obiektu 

jako zabytku. Na parafialnym cmentarzu w ciągu minionego roku położyliśmy ok. 500 m
2 

chodnika.  

Te prace zostały zakończone. Planujemy etapową wymianę ogrodzenia cmentarza. Choć opłaty za 

prolongatę miejsc na cmentarzu nie zostały zmienione, problemem pozostaje sprawa ogromnych kosztów 

wywozu śmieci z cmentarza. O ile to możliwe, starajmy się ograniczać ich ilość. Odnośnie do miejsc na 

cmentarzu, każdego niemal tygodnia zgłaszają się osoby, które szukają wolnych miejsc dla swoich 

zmarłych. Na naszym cmentarzu wolnych miejsc niestety nie ma. Istnieje tylko możliwość wykorzystania 

miejsc nieopłaconych. W regulaminie cmentarza widnieje wyraźny zapis, że po upływie 20 lat od 

pochówku lub nieprzedłużeniu prolongaty za miejsce grób (wraz z pomnikiem) przechodzi na własność 

parafii bez konieczności osobnego informowania. Stąd apel o weryfikowanie ważności miejsc przez 

osoby, które chcą je pozostawić do własnej dyspozycji. 
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 Powtarzając, jak w latach ubiegłych, wszelkie prace remontowe udaje się dokonać dzięki 

ofiarności i troski Parafian oraz dzięki opłatom wynikającym z dzierżawy gruntów parafialnych. 

Serdeczne podziękowanie składamy za każdą pomoc zarówno materialną, jak i wykonywanej pracy przy  

i wewnątrz kościoła oraz domu parafialnego, za każdą akcję sprzątania, za kwiaty przy ołtarzu, za 

wszelkie bieżące naprawy, czyli za każdą pomoc i troskę o piękno kościoła, jego otoczenia oraz 

cmentarza. Serdeczne „Bóg zapłać”. 

 Planowaliśmy odbycie pielgrzymki parafialnej do Ziemi Świętej oraz innych pielgrzymek.  

Na razie wszystkie takie inicjatywy są wstrzymane, ale mamy nadzieję, że wszystko będzie jeszcze 

dobrze. 

 Wszystkim Parafianom życzymy obfitości Bożych łask, opieki Matki Najświętszej, 

wstawiennictwa Patrona, św. Mikołaja. Życzymy zdrowia w rodzinach. Zmarłym w minionym roku 

wypraszajmy Bożego Miłosierdzia. 

 

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. 


