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Rok 2021 
 

1 stycznia, Nowy Rok, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Światowy Dzień Modlitw o Pokój. 

W środę 6 stycznia – Uroczystość Objawienia Pańskiego (Święto Trzech Króli). Msze św. według 

porządku niedzielnego. Na każdej Mszy św. poświęcenie kredy i kadzidła. Na Mszy św. o godz. 11:00 

ks. Proboszcz poświęcił książeczki dzieciom komunijnym. 
 

W sobotę, 9 stycznia, po Mszy św. wieczornej (o godz. 19:15), kolejny wykład ks. prof. Bogdana 

Czyżewskiego w cyklu: "Cuda eucharystyczne: by umocnić naszą wiarę", na temat: "Krew spływająca z 

Hostii w Bolsenie i Orvieto". 

 

Wincentyńska Młodzież Maryjna, pod opieką Sióstr naszej parafii bardzo dziękuje za ofiarowaną 

odzież zimową, która została przekazana potrzebującym. Organizują teraz akcję "Szyjemy pomoc", do 

której zapraszają wszystkich chętnych, mających maszynę do szycia, by włączyć się w pomoc szyciu 

maseczek. Materiał potrzebny będzie dostarczony do osób, które zgłoszą taką chęć. Więcej informacji u 

sióstr oraz w naszej gablocie. 

 

Nadal obowiązują ograniczenia, związane z pandemią. 

 

W sobotę, 9 stycznia, w naszym kościele odbyło się nagranie koncertu kolęd "Dobra Nowina" przez 

chór "Medici Cantares", Bydgoskiej Izby Lekarskiej, realizowany przez Telewizję Polską. Koncert 

prowadziła red. Urszula Guźlecka wraz z ks. proboszczem Karolem Glesmerem. 

 

TVP3 Bydgoszcz wyemitowała ten koncert w sobotę, 16 stycznia, o godz. 19:00. 

 

Polskie kolędy od setek lat rozbrzmiewają w polskich domach. Były najprostszą formą ewangelii 

docierającej do każdego, ale łączyły też ludzi w trudnych chwilach zaborów, wojny i okupacji, czy stanu 

wojennego. Dziś znów w wyjątkowy sposób mogą łączyć. Ponad 40 minut pięknych polskich kolęd w 

nowoczesnych aranżacjach. Chór "Medici Cantares", soliści i zespół. Śpiew przy akompaniamencie 

instrumentów klawiszowych, perkusyjnych i smyczkowych. W czasie, kiedy kolędowanie w grupach nie 

jest proste, można kolędować z muzykami – medykami. 

 

 

Emisja koncertu odbyła się w sobotę, 16 stycznia, o godz. 19:00 w TVP3 Bydgoszcz. 
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Niedziela Chrztu Pańskiego, 10 stycznia, zakończyła okres Bożego Narodzenia. Świąteczny wystrój 

tradycyjnie pozostawiamy do 2 lutego. 

 

Msze św. "kolędowe" w naszym kościele gromadziły przedstawicieli mieszkańców poszczególnych ulic 

czy bloków według planu, podanego w grudniu. Można było na każdy dzień przynosić intencje, które 

włączane były do wspólnej modlitwy w czasie Mszy św. (intencje wrzucali wierni do koszyczka przy 

ołtarzu, przed Mszą św.). Można też było przesłać drogą mejlową. Zakończenie "kolędy" – w niedzielę, 

31 stycznia. Obecni na tych Mszach św. – mogli otrzymać też Papieskie Błogosławieństwo, którego treść 

została umieszczona na stronie. 

 

 



Kronika parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie 

Kronika parafialna rok 2021 

Niedziela 24 stycznia – była dniem modlitwy za poszkodowanych w Chorwacji, którą 29 grudnia 

2020 roku nawiedziło najsilniejsze, od 140 lat, trzęsienie ziemi. Caritas Chorwacji zwróciła się o pomoc 

do wszystkich ludzi dobrej woli. Przed kościołem zbierano datki na pomoc dla poszkodowanych. 

 

 

Fundacja "Wiatrak" prowadzi Niepubliczne Przedszkole, w którym najmłodsi mogą rozwijać talenty i 

zdobywać edukację w duchu św. Jana Pawła II. W nowym roku 2021 Przedszkole poszerza działalność. 

otwierając kolejne oddziały i przygotowując wiele atrakcyjnych zajęć dla najmłodszych. Wszelkie 

informacje można uzyskać drogą mailową lub telefoniczną. Szczegóły na plakacie w naszej gablocie 

ogłoszeń. 

W niedzielę, 31 stycznia, po Mszy św. o godz. 11:00 spotkanie z Rodzicami dzieci komunijnych. 

 

 

Wtorek, 2 lutego 

Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Boskiej Gromnicznej) 

Jest to Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. 

 

W modlitwach – wspomnienie szczególnie o Siostrach Miłosierdzia, pracujących w naszej parafii. Msze 

św. z poświęceniem świec o godz. 7:30, 9:30, 17:00 i 18:30. 

Na Mszę św. o godz. 17:00 zaproszone były, wraz z Rodzicami, Dzieci Komunijne, którym ks. Proboszcz 

poświęcił ich świece. 

 

 

W piątek, 5 lutego, po Mszy św. wieczornej – odbyło się spotkanie kandydatów do bierzmowania,  

z klas I i II szkół ponadpodstawowych. 

 

Młodzież Wincentyńska pod opieką naszych Sióstr serdecznie dziękowała za włączenie się w akcję 

szycia maseczek. Rozprowadzonych zostało już ponad 3 tysiące i stale jest zapotrzebowanie. Jeśli są 

jeszcze osoby gotowe do szycia maseczek – kontakt u Sióstr. 

 

Serdeczne podziękowanie ks. Proboszcza za wspólnotę modlitwy oraz ofiary złożone na rzecz naszej 

parafii dla tych Wiernych, którzy uczestniczyli we Mszach św. "kolędowych". 

 

W czwartek, 11 lutego, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Z racji Światowego Dnia 

Chorego – za chorych i starszych z naszej parafii. szczególna modlitwa na Mszy św. wieczornej. 

 

W sobotę, 13 lutego, nie odbył się wykład ks. prof. Bogdana Czyżewskiego w cyklu: "Cuda 

Eucharystyczne: by umocnić naszą wiarę", z powodu choroby ks. profesora. 

 

Przypomnienie o nadal obowiązujących ograniczeniach: w kościele na nabożeństwach może przebywać 

jedna osoba na 15 m
2 
powierzchni świątyni; prośba o dostosowanie się do obowiązujących przepisów. 

 

 

 

 

 

Niedziela, 14 lutego 

 

Na każdej Mszy św. ks. proboszcz Karol Glesmer przedstawił Parafianom doroczne sprawozdanie 

duszpasterskie za rok 2020. 
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Środa, 17 lutego 

Popielec rozpoczął czas Wielkiego Postu 
 

Msze św. w Środę Popielcową, z obrzędem posypania głów popiołem, o godz.: 7:30, 9:30, 16:00, 17:00 

i 18:30 Tego dnia wszystkich nas obowiązuje post ścisły, ilościowy jak i jakościowy. Składka w Środę 

Popielcową przeznaczona jest na wsparcie hospicjów na terenie diecezji. Od Środy Popielcowej, do 

przyszłej niedzieli trwają w Kościele kwartalne Dni Modlitw o ducha pokuty. 

W pierwszy piątek Wielkiego Postu czyli 19 lutego – Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania 

seksualnego małoletnich, które zostały skrzywdzone we wspólnocie Kościoła. W naszej parafii – ta 

modlitwa na Mszy św. wieczornej o godz. 18:30. 

 

W czasie Wielkiego Postu tradycyjne nabożeństwa wielkopostne. 

W piątki – Droga Krzyżowa: 
o godz. 17:00 – dla dzieci, 

o godz. 18:00 – dla dorosłych, 

o godz. 19:00 – dla młodzieży. 

W niedziele – o godz. 17:45 – Gorzkie żale. 

 

 
 

Kazania pasyjne głosił ks. Marcin Świderski z parafii św. Jana Ap. i Ew. w Bydgoszczy-Fordonie. 

 

 

W piątek, 26 lutego, o godz. 18:30, odprawiona została Msza św. w intencji rodzin, które podjęły 

maraton rocznej modlitwy za Kapłanów Diecezji Bydgoskiej. Tej uroczystej Mszy św. koncelebrowanej  

z ks. proboszczem Karolem Glesmerem, przewodniczył ks. Jacek Wachowiak z Chełmna. 

 

  



Kronika parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie 

Kronika parafialna rok 2021 

28 lutego, proboszcz parafii św. Mikołaja, ks. Karol Glesmer poświęcił sztandar Zrzeszenia Harcerskiego 

Piąta.PL. Jego rodzicami chrzestnymi są kombatanci Armii Krajowej: major Eugeniusz Siemaszko ps. 

„Bill” – Żołnierz Wyklęty, kapitan Wacław Legan ps. „Niedorostek” – Żołnierz Wyklęty, porucznik 

Elżbieta Grzywacz ps. „Helcia” oraz Zofia Hoppe-Paamand, najbliższa krewna porucznika Józefa 

Trojana ps. „Kruk”. 

 

 
 

  
 

Uroczystość odbywała się w bliskości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. – Bardzo się 

cieszę, że przy naszej wspólnocie, w zaadaptowanych pomieszczeniach domu parafialnego, działają 

harcerze, wychowawcy, dla których wartości Bóg, Honor, Ojczyzna i Niezłomność są priorytetem – 

powiedział proboszcz parafii św. Mikołaja. 
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W swojej pracy wychowawczej zrzeszenie stara się kształtować osobowość dzieci i młodzieży w oparciu 

o chrześcijański system wartości przy wykorzystaniu metody harcerskiej. Instruktorzy, harcerze i zuchy 

są dla siebie braćmi tak w wymiarze harcerskim, jak i ewangelicznym, a podstawą działania jest służba 

Bogu, Polsce i ludziom. 
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Każda praca wychowawcza opiera się o autorytety. Dla fordońskiej „Piątki” są nimi żołnierze  

5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej oraz jej sanitariuszka Danusia Siedzikówna „Inka”. Chłopcy 

fascynują się postacią Zdzisława Badochy „Żelaznego”, żołnierza-harcerza 5. brygady. 

 

  
 

 

 
 

 

W kilku miejscach zaznaczyli swoją obecność na ziemi na stałe. Na czoło wybija się brzozowy krzyż, 

który postawili na skwerze im. gen. Nila, obok cmentarza katolickiego, by upamiętnić żołnierki 

Powstania Warszawskiego, które zmarły po wojnie w fordońskim więzieniu chorób i głodu, a pogrzebane 

zostały bezimiennie na więziennym cmentarzu. 

 

Może należałoby wspomnieć krótko o historii tego miejsca, gdyż sięga XIX wieku. Cmentarz ten 

funkcjonował w latach 1855-1960. Został utworzony przez władze pruskie w 1855 roku. W tym roku 

przez miasto i okolice przetoczyła się epidemia cholery. W fordońskim więzieniu zmarło wtedy 

kilkadziesiąt kobiet. Nie było dla nich osobnego miejsca pochówku, więc władze więzienne wystąpiły do 

Urzędu Miasta o wytyczenie terenu z przeznaczeniem na cmentarz. Teren cmentarza dla więzienia 

wytyczono w sąsiedztwie cmentarza ewangelickiego, po prawej jego stronie, patrząc od ul. Cechowej. 

Teren tego więziennego cmentarzyka był porośnięty drzewami morwowymi i stoją one tam do dnia 

dzisiejszego. Cmentarz ewangelicki sąsiadował z cmentarzem katolickim (obecnie należącym do parafii 

św. Jana Apostoła i Ewangelisty). 
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Pierwsze groby powstały na więziennym cmentarzu w rezultacie zgonów po epidemii. W okresie II 

wojny światowej pochowanych zostało 173 Polki. Po 1945 r. dokonywano już sporadycznych 

pochówków. Ale wiadomo, że w tym więzieniu przebywały i umierały kobiety, zwożone niemal z całej 

Polski. Fordońskie więzienie należało do najcięższych w Polsce. Więziono w nim m.in. żołnierki Armii 

Krajowej i uczestniczki Powstania Warszawskiego. Upamiętniać te bezimienne kobiety ma brzozowy, 

harcerski krzyż. Krzyż jednak stoi kilkadziesiąt metrów dalej; nie w miejscu, gdzie znajdowało się 

miejsce pochówku bezimiennych ofiar reżimu. Dlaczego tak się stało? 

 

Obecnie istniejący park powstał w latach 70. XX wieku, po likwidacji cmentarza ewangelickiego w 1960 

roku. Równocześnie został zlikwidowany cmentarzyk więzienny w tzw. morwach (rosną tam drzewa 

morwowe); ale w przeciwieństwie do cmentarza ewangelickiego, na terenie byłego cmentarza 

więziennego – nie dokonano ekshumacji. Teren wyrównano, posiano trawę. Wizualnie trudno już dzisiaj 

odróżnić „morwy” od reszty „parku”. Wygląda to jak jedna całość, bo rozrosły się drzewa i krzewy. 

 

Warto sobie uświadomić, że pół wieku temu otoczenie dzisiejszego skweru przedstawiało się nieco 

inaczej. Do lat 70. ubiegłego wieku nie było wokół prawie nic – żadnych bloków ani budynków oprócz 

kilku małych domków, tylko pola i nieużytki. Nie było też ulic, jedynie wysadzana drzewami piaszczysta 

droga, wiodąca od kościoła św. Mikołaja do cmentarzy. Tą drogą wcześnie rano jeździły wozy wiozące z 

więzienia trumny zmarłych więźniarek na miejsce pochówku, gdy cmentarz jeszcze funkcjonował. Teren 

stopniowo zabudowano, drzewa przy drodze wycięto. Powstały ulice i bloki mieszkalne. Taki wygląd 

okolicy znamy dzisiaj. 

 

Przez pewien czas po likwidacji cmentarza ewangelickiego funkcjonowała nieformalna nazwa tego 

miejsca – fordońska łączka. Potem przyjęło się wśród mieszkańców nazywać ten teren po prostu parkiem. 

Uchwałą Rady Miasta z dnia 16 lutego 2005 roku dotychczasowy park osiedlowy otrzymał nazwę Skwer 

imienia gen. Augusta Emila Fieldorfa – Nila. 

 

Młodzież samodzielnie uzyskała zgodę Miasta na postawienie tam krzyża, gdyż Zarząd Fordońskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej odmówił harcerzom postawienia krzyża w tzw. morwach, gdzie było miejsce 

pochówku Żołnierek AK, których pamięci jest poświęcony krzyż i innych więźniarek. 

 

Pod poświęconym krzyżem, zawsze pali się ogień znicza i zawsze są świeże kwiaty. Więzienny 

cmentarzyk czeka na rozpoczęcie prac ekshumacyjnych przez IPN. Może wtedy – brzozowy, harcerski 

krzyż – będzie mógł stanąć na właściwym miejscu. Obecnie bowiem – na części więziennego 

cmentarzyka jest placyk zabaw prywatnego, fordońskiego przedszkola. 
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7 marca 

Wizytacja kanoniczna parafii przez ks. biskupa Jana TYRAWĘ 

 

Tego dnia również młodzież naszej parafii, z rąk ks. Biskupa, przyjęła Sakrament Bierzmowania. 

W programie wizytacji: 
1. Msza św. z Sakramentem Bierzmowania o godz. 9:30. Transmisja na żywo. Rodzice, w obszernej 

Laudacji, serdecznie powitali ks. Biskupa, dziękując za przybycie w tak trudnym czasie, by udzielić 

młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Dar Ołtarza, złożony przez Rodziców i bierzmowaną 

młodzież: to nowy trybularz i łódka do okadzania. 
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2. Główna Msza św. wizytacyjna: o godz. 12:30, rozpoczęła się uroczystym wprowadzeniem ks. 

Biskupa do świątyni, przy biciu dzwonów. Po powitaniu ks. Biskupa – proboszcz parafii ks. kanonik 

Karol Glesmer złożył sprawozdanie z dokonań w ciągu swego czteroletniego kierowania parafią. We 

Mszy św. uczestniczyli też Kapłani z okolicznych, fordońskich parafii z ks. Dziekanem na czele. 

3. Msza św. wizytacyjna zgromadziła dość liczne, jak na trudne warunki i ograniczenia pandemiczne, 

grono Parafian. 

4. Po uroczystym obiedzie ks. Biskup spotkał się z Radą Parafialną 

 

Sprawozdanie wizytacyjne proboszcza parafii św. Mikołaja ks. kanonika Karola Glesmera 

 

Parafia pw. św. Mikołaja w bydgoskim Fordonie jest najstarszą w tej dzielnicy, często nazywana "Matką" 

fordońskich kościołów i parafii. Początki datuje się na I poł. XV wieku. Jednak życie parafialne 

tutejszych katolików ma historię o wiele odleglejszą, gdyż obecna parafia stanowi naturalną kontynuację 

średniowiecznej parafii wyszogrodzkiej, której początki datuje się na wiek XII, gdzie już istniała według 

przekazów kolegiacka kapituła. 

 

Parafia dość mocno przywiązana do tradycji obejmuje Stary Fordon, a także część mieszkańców bloków 

sprzed około trzydziestu lat, osiedle domków a także nowopowstające bloki mieszkalne, a liczy nieco 

ponad 9 tysięcy mieszkańców. Jestem proboszczem tej wspólnoty od nieco ponad 3,5 roku, dlatego mogę 

skupić się na tym, co wydarzyło się w tym czasie. 

 

Oprócz różnych inicjatyw, prowadzone jest normalne duszpasterstwo sakramentalne. Przeżywaliśmy 

święcenia kapłańskie "syna" parafii. Obecnie jeden kleryk przygotowuje się do kapłaństwa w Seminarium 

Duchownym w Orchard Lake, a drugi kleryk w Krakowie u Salezjanów. Jedna parafianka przygotowuje 

się do złożenia ślubów w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia. 

 

W parafii działają grupy zaangażowanych osób świeckich. Są to: Akcja Katolicka z zespołem 

charytatywnym, czynnie wspierająca potrzebujących oraz w wielu działaniach duszpasterskich. Grupy 

modlitewne: Żywy Różaniec, Apostolstwo Zbawczego Cierpienia, Domowy Kościół. Także Zespoły 

muzyczne: dzieci: "Schola św. Mikołaja"; zespół młodzieżowy  "Potok". W minionym roku wiele działań 

musiało być przez stan epidemiczny niestety ograniczone. Każdego jednak miesiąca prowadzona jest 

katecheza (wykład) dla dorosłych, prowadzony przez ks. prof. Bogdana Czyżewskiego. Tradycją ponad 

40-letnią tej parafii jest pielgrzymka piesza do sanktuarium MB Bolesnej w Chełmnie, w której bierze 

udział sporo osób. Istnieje Poradnictwo Życia Rodzinnego. Na terenie parafii znajduje się Dom Sióstr 

Miłosierdzia. Siostry poza działalnością polegającą na pomocy ubogim, prowadzą świetlicę dla dzieci: 

"Kącik". Przy parafii ma swoją harcówkę Zrzeszenie Harcerskie Piąta.PL, które czynnie angażuje się w 

życie naszej wspólnoty parafialnej. 

 

W kwestiach materialnych, w minionym czasie został gruntownie uporządkowany teren wokół kościoła 

oraz wymienione ogrodzenie. W kościele zamontowaliśmy nowe oświetlenie prezbiterium i sklepienia. W 

zabytkowej kaplicy przeprowadzone zostały prace konserwatorskie polegające na zabezpieczeniu 

drewnianego stropu. Podjęliśmy też prace nad gruntownym remontem domu parafialnego, gdzie została 

wymieniona niemal cała instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna i w części grzewcza. 

Wyremontowaliśmy cztery sale, toalety, hol oraz całe piętro, gdzie znajdują się obecnie mieszkania 

księży wikariuszy. Prace te musiały być poprzedzone zabezpieczeniem przed wieloletnim zalewaniem 

pomieszczeń. Dbamy również o parafialny cmentarz przy ul. Samotnej. Na cmentarzu w tym czasie 

położone zostało ponad 1000 m
2
 chodników oraz wyremontowana chłodnia. Do tego należy dodać cały 

szereg prac bieżących. Te kosztowne prace udawało się wykonać dzięki ofiarności parafian, a także 

świadczeniom z dzierżawy parafialnych gruntów. Parafia nie ma żadnych długów finansowych zarówno 

wobec instytucji kościelnych oraz cywilnych. 
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Informacje z wydarzeń, zanotowanych w miesiącu marcu: 

 

1. W związku z rozpoczynającym się w Kościele Rokiem św. Józefa, w środę 10 marca rozpoczęła 

się Nowenna do św. Józefa, odmawiana po Mszy św. wieczornej. 

2. Niedziela, 14 marca, spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych po Mszy św. o godz. 11:00. 

Także podziękowanie ks. Proboszcza za udział i pomoc w przygotowaniu kościoła i domu parafialnego 

na przybycie ks. Biskupa; podziękowanie dla ks. Daniela za przygotowanie bezpośrednie młodzieży do 

Sakramentu Bierzmowania. 

 
Wielkopostne rekolekcje w naszej parafii 

 

od 14 do 17 marca 2021 r. 
 

głosił ks. Jacek Michalak z Gdańska 

 

Nauki rekolekcyjne na Mszach św. o godz. 7:30 i 18:30. 
 

 

 
 

 

W tym samym czasie odbyły się rekolekcje dla uczniów szkoły podstawowej. 

Dzieci z klas I-III przychodziły do kościoła w dwóch grupach: o godz. 8:30 i 9:45. 

 

Nauki dla klas starszych odbywały się zdalnie. 

 

W niedzielę, 7 marca, na Mszy św. o godz. 9:30, 60 osób, z rąk ks. bp. J. Tyrawy, otrzymało sakrament 

dojrzałości chrześcijańskiej. 

 

Młodzież do sakramentu bierzmowania przygotował ks. Daniel Nejman. 

 

 

Przedstawiciele Rodziców Bierzmowanych powitali Ks. Biskupa w imieniu Parafian. 
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Czcigodny Księże Biskupie. 
 

W imieniu wszystkich Parafian, nas rodziców oraz w imieniu zgromadzonej tutaj młodzieży, która 

pragnie przyjąć dziś Sakrament Bierzmowania, serdecznie witamy Cię Wasza Ekscelencjo w progach 

naszej parafii, parafii pod wezwaniem św. Mikołaja. 

 

Chrystus wybrał Ciebie do pełnienia szczególnej misji w Kościele, jaką jest strzeżenie depozytu wiary i 

jej przekazywanie. Tym bardziej Twoja obecność wśród nas, jeszcze wyraźniej wskazuje i przypomina 

nam prawdę, że na fundamencie Apostołów, których Ty jesteś następcą, zbudowana jest nasza wiara. 

 

Z serca dziękujemy, że pomimo tych trudnych warunków jakich doświadcza nie tylko Polska i Europa, 

ale i cały świat znajdujący się w okowach pandemii, udało się Waszej Ekscelencji, odwiedzić dziś naszą 

wspólnotę. 

 

Przed laty, z troską i miłością rodzicielską przynieśliśmy nasze dzieci do Kościoła, prosząc dla nich o 

łaskę wiary i Chrzest Święty. Przyjęliśmy wówczas na siebie zobowiązanie wychowania ich w wierze 

chrześcijańskiej. Wspierani przez lata przez nauczycieli i kapłanów, dokładaliśmy starań, aby jak 

najlepiej przygotować ich na dzisiejszy dzień, na dzień przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. 

 

Z pewnym niepokojem, ale i ufnością patrzymy na nasze dzieci, które w tych trudnych czasach, 

wkraczają w dorosłość. Zdajemy sobie sprawę, że jest to dla Nich trudny okres, szczególnie dziś, gdy 

cały świat mierzy się z panującą pandemią, ograniczającą każdy obszar naszego życia. Pojawiają się 

zatem chwile zwątpienia, załamań i słabości, chwile wykroczeń przeciwko Bożej miłości. Ale właśnie 

teraz chcemy stać przy nich i, choć sami jesteśmy przecież słabi, chcemy razem z nimi wyznawać Wiarę 

słowem i całym swoim życiem. 

 

Właśnie dziś nasze córki i nasi synowie podejmują bardzo ważną decyzję, decyzję o tym, że przez całe 

swoje życie pozostaną wierni Panu Jezusowi i Jego Ewangelii we Wspólnocie Kościoła. Ufamy, że Dary 

Ducha Świętego, które dzisiaj otrzymają, pomogą im wytrwać w przyjętych postanowieniach. 

 

Tutaj i teraz, we wspólnocie Wiary, razem z Apostołami i Matką Najświętszą, wraz z Waszą Ekscelencją 

Księdzem Biskupem i całym Ludem Bożym będziemy przeżywać nasz Wieczernik. Właśnie dziś, wobec 

zgromadzonej tutaj wspólnoty parafialnej, prosimy Księdza Biskupa, aby w czasie tej uroczystej Mszy 

Świętej udzielił zgromadzonej młodzieży Sakramentu Bierzmowania, aby nasze dzieci trwały w wierze 

Naszych Ojców. Pragniemy, aby Duch Święty zstąpił na nasze dzieci. Pragniemy, aby byli żywymi 

świadkami Wiary, aż po krańce ziemi. Pragniemy aby wyzbyli się lęku, który często napełnia serca 

młodych ludzi, aby odrzucili apatię, a nabyli entuzjazmu, odwagi i chęci do życia w duchu Bożym. Bo 

Duch Święty jest realną mocą przemieniającą nasze życie. Tej mocy potrzebuje każdy, a szczególnie 

zgromadzona tutaj młodzież, nasze dzieci. 

 

Dziś radujemy się tą uroczystością wraz ze wszystkimi zgromadzonymi i obiecujemy, że będziemy 

pomagać wzrastać naszej młodzieży w wierze, aby stawali się coraz lepszymi chrześcijanami. Niech Ci 

młodzi ludzie będą prawdziwymi świadkami Ewangelii, a patron naszej parafii św. Mikołaj niech ich 

nieustannie wspiera swoim orędownictwem. 

 

Prosimy więc Waszą Ekscelencję o modlitwę, o słowo pouczenia i sprawowanie Najświętszej Ofiary w 

tych intencjach. 
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Niedziela, 7 marca 

Wizytacja Kanoniczna ks. biskupa Jana Tyrawy 
 

Wizytacje kanoniczne odbywają się co pięć lat. W naszej parafii ostatnia wizytacja była w roku 2016. 

Najważniejsze punkty obecnej wizytacji: 

 udzielenie Sakramentu Bierzmowania na Mszy św. o godz. 9:30, 

 Msza św. wizytacyjna o godz. 12:30, 

 spotkanie ks. Biskupa z Radą parafialną i z Radą ekonomiczną o godz. 15:00 w domu 

katechetycznym. 

 

Przed Mszą św. wizytacyjną, ks. Proboszcz dał sprawozdanie za okres swojego 3,5-letniego sprawowania 

urzędu proboszcza parafii. 

 

Ekscelencjo, Księże Biskupie. 

 

Parafia pw. Świętego Mikołaja w bydgoskim Fordonie jest najstarszą w tej dzielnicy, często nazywana 

„Matką” fordońskich kościołów i parafii. Początki datuje się na I poł XV wieku. Jednak życie parafialne 

tutejszych katolików ma historię o wiele odleglejszą, gdyż obecna parafia stanowi naturalną kontynuację 

średniowiecznej parafii wyszogrodzkiej, której początki datuje się na wiek XII, gdzie już istniała według 

przekazów kolegiacka kapituła. 

 

Parafia dość mocno przywiązana do tradycji obejmuje Stary Fordon, a także część mieszkańców bloków 

sprzed około trzydziestu lat, osiedle domków a także nowopowstające bloki mieszkalne, a liczy nieco 

ponad 9 tysięcy mieszkańców. Jestem proboszczem tej wspólnoty od nieco ponad 3,5 roku, dlatego mogę 

skupić się na tym, co wydarzyło się w tym czasie. 
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Oprócz różnych inicjatyw, prowadzone jest normalne duszpasterstwo sakramentalne. Przeżywaliśmy 

święcenia kapłańskie „syna” parafii. Obecnie jeden kleryk przygotowuje się do kapłaństwa w 

Seminarium Duchownym w Orchard Lake Jedna parafianka przygotowuje się do złożenia ślubów w 

Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia. 

 

W parafii działają grupy zaangażowanych osób świeckich. Są to: Akcja Katolicka z zespołem 

charytatywnym, czynnie wspierająca potrzebujących oraz w wielu działaniach duszpasterskich. Grupy 

modlitewne: Żywy Różaniec, Apostolstwo Zbawczego Cierpienia, Domowy Kościół. Także Zespoły 

muzyczne: dzieci: „Schola św. Mikołaja” i dorośli” zespół „Potok”. W minionym roku wiele działań 

musiało być przez stan epidemiczny niestety ograniczone. Każdego jednak miesiąca prowadzona jest 

katecheza (wykład) dla dorosłych prowadzony przez ks. prof. Bogdana Czyżewskiego. Tradycją ponad 

40-letnią tej parafii jest pielgrzymka piesza do sanktuarium MB Bolesnej w Chełmnie, w której bierze 

udział sporo osób. Istnieje Poradnictwo Życia Rodzinnego. Na terenie parafii znajduje się Dom Sióstr 

Miłosierdzia. Siostry poza działalnością polegającą na pomocy ubogim, prowadzą świetlicę dla dzieci: 

„Kącik”. Przy parafii ma swoją harcówkę Zrzeszenie Harcerskie Piąta.PL, które czynnie angażuje się w 

życie naszej wspólnoty parafialnej. 

 

W kwestiach materialnych, w minionym czasie został gruntownie uporządkowany teren wokół kościoła 

oraz wymienione ogrodzenie. W kościele zamontowaliśmy nowe oświetlenie prezbiterium i sklepienia. W 

zabytkowej kaplicy przeprowadzone zostały prace konserwatorskie polegające na zabezpieczeniu 

drewnianego stropu. Podjęliśmy też prace nad gruntownym remontem domu parafialnego, gdzie została 

wymieniona niemal cała instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna i w części grzewcza. 

Wyremontowaliśmy cztery sale, toalety, hol oraz całe piętro, gdzie znajdują się obecnie mieszkania 

księży wikariuszy. Prace te musiały być poprzedzone zabezpieczeniem przed wieloletnim zalewaniem 

pomieszczeń. Dbamy również o parafialny cmentarz przy ul. Piastowej. Na cmentarzu w tym czasie 

położone zostało ponad 1000 m
2
 chodników oraz wyremontowana chłodnia. Do tego należy dodać cały 

szereg prac bieżących. Te kosztowne prace udawało się wykonać dzięki ofiarności parafian, a także 

świadczeniom z dzierżawy parafialnych gruntów. Parafia nie ma żadnych długów finansowych zarówno 

wobec instytucji kościelnych oraz cywilnych. 
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Papież ogłasza "Rok Świętego Józefa" 

 

"Ukochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi, robotnik, 

zawsze w cieniu" – tymi słowami Papież opisuje w czuły i poruszający sposób św. Józefa. Czyni to w 

Liście apostolskim "Patris corde – Z ojcowskim sercem", opublikowanym z okazji 150. rocznicy 

ogłoszenia Oblubieńca Maryi patronem Kościoła katolickiego. To właśnie błogosławiony Pius IX, 

dekretem Quemadmodum Deus, podpisanym 8 grudnia 1870 r., obdarzył tym tytułem świętego Józefa. 

Dla uczczenia tej rocznicy Papież ogłosił od 19 marca do 8 grudnia 2021 roku specjalny "Rok" 

poświęcony Opiekunowi Jezusa. 

W piątek, 19 marca, przypadała Uroczystość św. Józefa i inauguracja Roku poświęconego temu 

Opiekunowi Kościoła. W diecezji zostały ustanowione kościoły stacyjne. Dla Fordonu jest to kościół 

pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty, gdzie odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku św. Józefa 
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na Mszy św. o godz. 10:00. Naszą Parafię reprezentowała na tej Uroczystości – kilkuosobowa Delegacja. 

W kolejnych miesiącach, zawsze 19 dnia miesiąca poszczególne parafie będą odbywały pielgrzymkę do 

kościoła stacyjnego. Dla naszej parafii jest to 19 kwietnia. 

Po sprawowanej Eucharystii każda z przybyłych delegacji otrzymała pamiątkową świecę oraz księgę z 

modlitwą zawierzenia. 
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Od niedzieli, 21 marca Akacja Katolicka rozprowadzała świece (paschaliki) wielkanocne. 

 

25 marca, w Dniu Świętości Życia, przypadającym w Uroczystość Zwiastowania NMP, w czasie Mszy 

św. o godz. 18:30, 20 osób podjęło Duchową Adopcję Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą. 

 

W naszej parafii, zbiorowa Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą, 

zapoczątkowana została w 2012 roku z inicjatywy Akcji Katolickiej i redakcji Głosu Świętego Mikołaja. 

Liczba osób podejmujących to szlachetne dzieło przedstawia się następująco: 

 

Rok Ilość osób 

2012 28 

2013 16 

2014 16 

2015 25 

2016 45 

2017 26 

2018 20 

2019 30 

2020 13 

2021 20 
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26 marca wyruszyła z Fordonu do Opławca Ekstremalna Droga Krzyżowa. 
Początek miał miejsce w naszym kościele Mszą św. o godz. 21:00. Przygotowane zostały dwie trasy do 

wyboru, jedna o długości 41,5 km i druga o długości 26,7 km. 

 

Czym jest Ekstremalna Droga Krzyżowa 

Podejmiesz wyzwanie (i szansę)? 
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Ekstremalna, bo trzeba pokonać trasę minimum 40 km w nocy. Samotnie lub w skupieniu. Bez rozmów i 

pikników. Musi boleć, byś opuścił swoją strefę komfortu i powiedział Bogu: jestem tutaj nie dlatego, że 

masz coś dla mnie zrobić, jestem, bo chcę się z Tobą spotkać. 

 

 
 

 
 

 

Wszystkich nas, od 27 marca, obowiązują nowe ograniczenia. Obecnie w kościele może przebywać 1 

osoba na 20 m
2
. Gorąca prośba ks. Proboszcza o dostosowanie się do panujących przepisów i 

zrozumienie. Przypominamy, że można korzystać z dyspensy od uczestnictwa we Mszy św., można 

uczestniczyć przez środki masowego przekazu. Obecnych w kościele prosimy o dezynfekcję rąk, 

osłanianie twarzy oraz zachowanie dystansu. 
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28 marca 2021 r. 

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 

 

rozpoczyna Wielki Tydzień, tydzień największych wydarzeń zbawczych. 

Wtorek 30 marca – okazja do spowiedzi św. wielkanocnej;. od godz. 7:00 do 8:00 i od 16:30 do 18:30; 

pomoc innych kapłanów z dekanatu. Odwiedziny chorych z Komunią św. (wcześniej zgłoszonych) ks. 

Marcin w Wielki Piątek od godz. 8:00, ks. Daniel w Wielką Sobotę od godz. 8:00. 

 

Święte Triduum Paschalne 
 

Wielki Czwartek 
 

Pamiątka ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. 

O godz. 18:30, uroczystą Mszę św. Wieczerzy Pańskiej koncelebrował proboszcz, ks. Karol Glesmer  

z księżmi wikariuszami Marcinem Woś, ks. Danielem Nejmanem oraz z ks. Wojciechem Ciesielskim. 

Po Mszy św. adoracja do godz. 22:00. 

 

 
 

 



Kronika parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie 

Kronika parafialna rok 2021 

Wielki Piątek 
 

Dzień Męki i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. 

O godz. 18:30, uroczystą Liturgię na cześć Męki Pańskiej sprawował oraz homilię wygłosił ks. Wojciech 

Ciesielski. Na zakończenie wystawienie Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. Możliwość 

adoracji do godz. 21:00 

 

  
 

 
 

 



Kronika parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie 

Kronika parafialna rok 2021 

Wielka Sobota 

 

O godz. 7:00 odprawiona została LITURGIA GODZIN – "Ciemna jutrznia" 

 

Dzień adoracji Pana Jezusa w Grobie Pańskim. Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny, wokół 

kościoła, o godz. 9:00, 10:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00. 
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WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC 

 

Uroczysta Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się o godz. której przewodniczył ks. Daniel Nejman. 

W koncelebrze wzięli udział: ks. Karol Glesmer, ks. Marcin Woś i ks. Wojciech Ciesielski. 
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4-5 kwietnia Święta Zmartwychwstania Pańskiego 
Czwartego kwietnia o godz. 6:00 uroczystą Rezurekcję w intencji Parafian sprawował i homilię wygłosił 

ks. proboszcz Karol Glesmer. Mszę św. koncelebrował ks. Marcin Woś. Rezurekcję poprzedziła procesja 

wewnątrz kościoła. Transmisja na żywo. 

 

 
 

Życzenia od Kapłanów dla Parafian z okazji Święta Zmartwychwstania Pańskiego 

 

Drodzy Parafianie, Szanowni Goście. 

Tajemnica Paschy Jezusa Chrystusa jest największym i najpiękniejszym objawieniem miłości Boga do 

człowieka. Niech spełniona nadzieja, prawdziwa radość i nowe życie – pierwsze dary Paschy Chrystusa, 

staną się również naszym udziałem. Niech światło zwycięskiego Baranka dotrze do wszystkich ciemnych 
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zakątków życia, w których nierzadko brakuje już sił i chęci do walki. Niech światło Wielkiej Nocy pomoże 

rozpoznawać i wybierać to, co słuszne i prawdziwe. Niech pomoże przetrwać wszelkie trudności i 

przeciwności, aby w nas samych, w naszych bliskich, tam, gdzie żyjemy, objawiła się niezwykła moc 

nowego życia w Jezusie Chrystusie. 

Wiary i nadziei z serca życzymy. Ks. Karol Glesmer, proboszcz z księżmi wikariuszami, ks. Marcinem i 

ks. Danielem 

 

Jednocześnie ks. Proboszcz złożył serdeczne podziękowanie wszystkim zaangażowanym w pomoc w 

przygotowaniu Grobu Pańskiego, 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, 

 

 

Miesiąc kwiecień w naszej parafii. Pandemia trwa. 

 

 

 

 

31 marca 2021 r., odeszła do Pana, śp. Helena Szkoła, długoletnia zelatorka Żywego Różańca kobiet 

przy naszej parafii. Prowadzenie Róży Różańcowej przejęła od Pelagii Maciejewskiej i przez ponad 30 lat 

była jej zelatorką. W Fordonie mieszkała 53 lata. 

 

 

            
 

 

Pogrzeb śp. Heleny, poprzedzony Mszą św. o godz. 13:00 w kościele św. Mikołaja, sprawowaną przez 

proboszcza ks. Karola Glesmera i ks. kan. Romana Bulińskiego, odbył się na cmentarzu parafialnym 

6 kwietnia 2021 r. 
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Babcia Hela była dobra. Babcia była skromna, pokorna, troskliwa, cierpliwa, kochana…  

I moglibyśmy wymieniać jeszcze wiele przymiotów, ale warto wspomnieć, że Babcia była i JEST 

gościnna! Gościła setki pielgrzymów zdążających na Jasną Górę, a dziś… zaprosiła nas na ucztę – 

Eucharystię. Bo niewątpliwie nie spotkalibyśmy się tu dzisiaj, gdyby nie zaproszenie Babci. 

 

A są obecne m.in. córki, siostra, zięciowie, wnuczęta i prawnuczęta, są przyjaciele, są księża, jest 

Wspólnota Żywego Różańca. 

 

Babcia Hela mieszkała na terenie parafii pw. św. Mikołaja przez ponad 50 lat i swoją modlitwą 

obejmowała kolejnych księży i proboszczów. Szczególnie cieszymy się z obecności ks. Kanonika 

Romana Bulińskiego, którego Babcia witała, gdy obejmował parafię, i żegnała, gdy przechodził na 

emeryturę, oddając parafię pod opiekę ks. Karola, który sprawuje tę Eucharystię. 
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Każdy z nas może dziękować Bogu za to, że spotkał Babcię Helę na swojej drodze życia. 

 

Babcia nie tylko nas dziś tu gromadzi i jest obecna przez tajemnicę świętych obcowania, ale jest 

NIEWIASTĄ, która swoim życiem pokazywała Chrystusa Zmartwychwstałego poprzez tysiące 

odmówionych różańców, przyjętych komunii świętych, godzin spędzonych na modlitwach  

i pielgrzymowaniu. 

 

I choć ostatnie miesiące były coraz trudniejsze, bo coraz bardziej niedomagała fizycznie,  

to przyjmując ten krzyż łączyła się z krzyżem i cierpieniem Jezusa Chrystusa. 

 

Babcia była przygotowana na spotkanie z Bogiem Ojcem. Tuż po wyjściu ze szpitala, na koniec 

stycznia, przyjęła sakrament chorych. Dziękowała Bogu za każdy kolejny dzień życia i powtarzała, że ma 

kochaną rodzinę! Przygotowywała także nas na swoje odejście udzielając wskazówek cioci Zosi czy tuląc 

do siebie wnuki i prawnuki… 

 

Dlatego trwając w oktawie Zmartwychwstania Pańskiego, ufając, że Babcia Hela jest już w niebie, 

zapraszamy, abyśmy w tej Eucharystii składali dziękczynienie za dar Jej długiego życia i prosili Boga  

o wieczną szczęśliwość w niebie. 

Adam 
 

 

 
 

Krótka historia duchowej Formacji Religijnej „Żywy Różaniec” 

(nazywany także Różą Różańcową). Parafia św. Mikołaja. 

 

Powołanie tej formacji religijnej datuje się od 1947 roku. W tymże roku, 15 października 

dekretem biskupa chełmińskiego Ordynariusza ks. Kazimierza Józefa Kowalskiego został powołany 

pierwszy powojenny proboszcz parafii św. Mikołaja ks. Franciszek Aszyk. Krótko po objęciu parafii, 

pod koniec Adwentu, powołane zostały przez niego: Apostolstwo Modlitwy i Żywy Różaniec Kobiet i 

Mężczyzn i tak jest do dnia dzisiejszego. Z nielicznych zapisków z tego okresu wynika, że kobiety, 

uczestniczące w tej religijnej formacji, odmawiały różaniec w każdą sobotę po porannej Mszy św. o godz. 

6:30. Tak było za czasów ks. Fr. Aszyka i kolejnego proboszcza ks. St. Grunta. (wtedy odprawione były 

trzy Msze św.: o godz. 6:30; 7:00 i 8:00.). Zwyczaj ten uległ zmianie w 1989 roku, po objęciu parafii 

przez kolejnego proboszcza ks. R. Bulińskiego. Rano odprawiana jest tylko jedna Msza św. o godz. 7:30 

i obecnie różaniec odmawiany jest przez uczestniczki Żywego Różańca w soboty po Mszy św. o godz. 

7:30. 
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Zgromadzeni w „Żywym Różańcu” kobiety i mężczyźni uczestniczą w życiu parafii przede 

wszystkim swoją modlitwą. Biorą udział w spotkaniach opłatkowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 

wprowadzonych przez ks. St. Grunta i kontynuowanych przez kolejnych Proboszczów, aż do dnia 

dzisiejszego. Każdorazowo również, z okazji wizytacji kanonicznych parafii uczestniczą w spotkaniach 

 z biskupem na równi ze wszystkimi formacjami religijnymi parafii. (A.B.) 

 

 

Ks. Proboszcz do Parafian: 

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

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

kościele przebywać 1 osoba na 20 m
2 

powierzchni. Za każdą ofiarę złożoną na cele parafialne, wpłacaną 

na konto parafii składamy serdeczne Bóg zapłać. 

 

 

Droga Światła 
 

 

 
 

 

Droga Światła 
9 kwietnia 2021 r. zapoczątkowane zostało w naszej parafii nabożeństwo "Droga Światła". Będzie ono 

odprawiane w piątki o godz. 18:00 przez cały okres wielkanocny. 

Droga światła, to nabożeństwo odprawiane w Kościele katolickim w okresie wielkanocnym, które 

odwołuje się do wydarzeń opisanych w Nowym Testamencie. Rozpoczyna się od zmartwychwstania 

Chrystusa, a kończy na zesłaniu Ducha Świętego. Nabożeństwo powstało we Włoszech w 1988 roku w 

rodzinie salezjańskiej. Inspiracją do jej powstania były freski z katakumb św. Kaliksta w Rzymie 

przedstawiające Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który przechodzi z ciemności do światła (stąd 

nazwa Droga Światła). W latach 90. nabożeństwo było stopniowo rozpowszechniane na całe Włochy. W 

2002 roku została oficjalnie zatwierdzona przez rzymską Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 

Sakramentów. Od tamtego czasu w wielu parafiach na świecie wprowadzono jej odprawianie. 

Głównym celem tego nabożeństwa jest podkreślenie znaczenia czasu wielkanocnego w Kościele. 

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest dla chrześcijan kluczowym wydarzeniem w przeżywaniu wiary, 

jednak brakuje rozważania tej tematyki poza liturgią. Jest to prawdopodobnie wynik akcentowania 

duchowości pasyjnej, a więc związanej z męką i śmiercią Chrystusa (w efekcie zrodziły się popularne w 
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wielkim poście nabożeństwa: droga krzyżowa czy Gorzkie żale). Świadectwem poczucia tego braku jest 

wprowadzany nierzadko
 
zwyczaj rozważania 15. stacji drogi krzyżowej "Zmartwychwstanie". 

Droga Światła i Droga Krzyżowa mają sobie wzajemnie odpowiadać. O ich podobieństwie przypominają 

łacińskie nazwy: Via Crucis (droga krzyża) i Via Lucis (droga światła). Identyczna jest liczba stacji. 

Proponowane stacje drogi światła oparte są na wydarzeniach odnotowanych w Nowym Testamencie. 

Są to: 

Stacja I – Jezus powstaje z martwych. 

Stacja II – Apostołowie przybywają do pustego grobu. 

Stacja III – Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie. 

Stacja IV – Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus. 

Stacja V – Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba. 

Stacja VI – Zmartwychwstały Pan ukazuje się apostołom. 

Stacja VII – Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów. 

Stacja VIII – Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza. 

Stacja IX – Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim. 

Stacja X – Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi. 

Stacja XI – Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny. 

Stacja XII – Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca. 

Stacja XIII – Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego. 

Stacja XIV – Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha. 

 

Ze względu na małą popularność tego nabożeństwa jego ostateczny kształt nie jest jeszcze ustalony. Nie 

ma też żadnych sugestii, jak często i w jakie dni ma się ono odbywać. Dobrze, jeśli to nabożeństwo jest 

odprawiane po zapadnięciu zmroku, aby podkreślić symbolikę światła. Jeśli to możliwe, droga światła 

powinna mieć formę procesji. Wówczas na jej czele jest niesiony paschał, krzyż z czerwoną stułą lub 

figura Zmartwychwstałego i Ewangeliarz. Wierni niosą zapalone świece. Przy każdej stacji powtarza się 

wezwanie, które również nie ma jeszcze jednolitej formy; można wybrać jedną z trzech wersji: 

 

 

Niedziela Miłosierdzia Bożego 
 

W niedzielę, 11 kwietnia 2021 r., mogliśmy uczestniczyć w nabożeństwie do Bożego Miłosierdzia, 

które prowadził ks. prof. Bogdan Czyżewski z Gniezna. 
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966 – 2021 
 

W środę, 14 kwietnia, obchodziliśmy 1055 rocznicę Chrztu Polski. 

 

Z tej okazji wieczorna Msza św. odprawiona została w intencji Ojczyzny. 

 

 
 

 

Święto to jest świętem państwowym, zostało ustanowione Ustawą z dnia 22 lutego 2019 roku. 
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18 kwietnia, III Niedziela Wielkanocna; Niedziela Biblijna 

 

 

W poniedziałek, 19 kwietnia, w dniu modlitwy naszej parafii w kościele stacyjnym pw. św. 

Mateusza, zgromadziliśmy się na Mszy św. o godz. 18:00. Pielgrzymów powitał proboszcz ks. kan. 

Mariusz Kuciński. Słowo Boże wygłosił wikariusz parafii św. Mateusza ks. Henryk Stippa, który 

przybliżył postać św. Józefa. Po Mszy św., którą koncelebrowali: proboszcz parafii św. Mateusza ks. 

Mariusz Kuciński, proboszcz parafii św. Mikołaja ks. Karol Glesmer i wikariusz naszej parafii ks. Daniel 

Nejman, odprawione zostało nabożeństwo ku czci św. Józefa. 
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25 kwietnia 

Niedziela Dobrego Pasterza i Światowy Dzień Modlitw o Powołania w Kościele 

 

Wydarzenia parafialne w miesiącu maju 

 

Miesiąc maj to miesiąc naszej modlitwy czci Matki Najświętszej. Nabożeństwo majowe o godz. 18:00 w 

kościele. Przy krzyżu w Wyszogrodzie o godz. 18:30. 

 

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

prosimy o dostosowanie się do obowiązujących zasad. Obecnie może w kościele przebywać 1 osoba na 

20 m
2
 powierzchni. 

 

Powołania kapłańskie i zakonne w naszej parafii 

 

Obecnie w naszej parafii są trzy osoby, które wybrały drogę służenia Bogu. Są to: Daniel Mikołajewski, 

Dominik Iwański oraz jedna z parafianek, przygotowująca się do złożenia ślubów zakonnych  

w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia. 

 

Inspektoria Krakowska księży Salezjanów przekazuje następującą informację: Stosownie do przepisu kan. 

1051 KPK uprzejmie informuję, że wywodzący się z Waszej parafii Dominik Iwański, salezjanin, ma 

otrzymać święcenia diakonatu, dnia 15 maja 2021 roku w Krakowie, z rąk księdza biskupa Damiana 

Muskusa, biskupa pomocniczego diecezji krakowskiej. Jeśli zatem byłyby jakieś przeszkody, proszę o 

powiadomienie władz Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii Krakowskiej pw. św. Jacka. 

 

1 maja, śluby wieczyste kl. Dominika Iwańskiego 
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W dniu 1 maja, Dominik, w salezjańskim kościele parafialnym pw. św. Stanisława Kostki w Krakowie-

Dębnikach, w obecności salezjanów, rodzin, przyjaciół i przedstawicieli młodzieży, złożył swoje śluby 

wieczyste, wraz z trzema innymi młodymi salezjanami, Uczynili to w czasie Mszy św., której 

przewodniczył przełożony Inspektorii Krakowskiej ks. Marcin Kaznowski. 

 

Dominik Iwański urodził się 12 lipca 1993 roku w Bydgoszczy; ochrzczony w naszej parafii. Tu, przyjął  

też I Komunię św. Chodził do Szkoły Podstawowej nr 4 im. mjra Henryka Sucharskiego w Starym 

Fordonie. Po ukończeniu podstawówki, rozpoczął naukę w Zespole Szkół Salezjańskich im. św. Jana 

Bosko na Osiedlu Tatrzańskim. Tam ukończył gimnazjum i liceum, a następnie, po egzaminie 

maturalnym, wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Salezjańskiego. 

8 września 2013 roku złożył swoją pierwszą profesję zakonną u Salezjanów. Studia filozoficzne i 

pedagogiczne odbywał w Lądzie, a potem miał praktykę duszpasterską (zwaną asystencją) w Rzymie, 

następnie w ośrodku wychowawczym w Trzcińcu (koło Czaplinka). Na koniec jego formacji 

początkowej, trafił do Krakowa na studia teologiczne, które przygotować go mają do przyjęcia święceń 

prezbiteratu. 

 

 

W niedzielę, 2 maja, można było wesprzeć ofiarą do puszek – leczenie p. Tomasza, naszego Parafianina, 

cierpiącego na chorobę nowotworową. Nie można jej leczyć terapią w Polsce. 

 

 

Poniedziałek, 3 maja 

 

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, głównej Patronki Polski. 

Msze św. wg porządku niedzielnego. 

 

 

Diecezjalna Sztafeta Modlitw o Powołania 

 

Prośba zanoszona do Pana Boga w intencji nowych i świętych powołań kapłańskich jest nieustannie 

aktualna. Wciąż potrzebujemy Szafarzy świętych sakramentów. 
Coraz mniejsza ilość osób młodych i zaangażowanych w Kościele tym bardziej powinna mobilizować nas 

i naszych wiernych, by prosić Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo (Łk 10,2). 

Przez wytrwałą i wspólnotową modlitwę prośmy o dar nowych powołań dla naszej bydgoskiej diecezji 

oraz wspierajmy duchowo Młodych, którzy podejmują decyzje dotyczące wyboru ich drogi powołania. 

I edycja Diecezjalnej Sztafety Modlitw o Powołania rozpoczęła się 25 marca, a zakończy 31 sierpnia. 

 

 
 

Nasza parafia modliła się w intencji powołań 7 maja. 
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W sobotę, 8 maja, odbyła się w naszej parafii Uroczystość I Komunii św. 

Z racji obostrzeń pandemicznych – w trzech grupach. 

 godz. 9:30 – pierwsza grupa, 9 chłopców i 11 dziewczynek, 

 godz. 11:00 – druga grupa, 8 chłopców i 15 dziewczynek, 

 godz. 12:30 – trzecia grupa, 14 chłopców i 15 dziewczynek. Razem 31+41=72. 

 Jedna dziewczynka przystąpiła do I Komunii św. w niedzielę, 13 czerwca, na Mszy św. o godz. 

11:00. Razem 31+41+1=73 

Dzieci zostały przygotowane przez katechetkę Anitę z pomocą pani Elżbiety, oraz przez ks. Proboszcza i 

ks. Marcina. 
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W kościele – miejsca tylko dla dzieci i rodziców. 

Ks. Proboszcz – dziękował: za zaangażowanie rodziców w przygotowanie oraz sprzątanie kościoła przed 

uroczystością; za złożony dar ołtarza, piękną fioletową kapę. Z ofiar przekazanych przez rodziców dzieci, 

które przystąpiły do Komunii św. wczoraj oraz przystąpią w czerwcu – zostanie wykonana renowacja 

marmurowej posadzki w prezbiterium naszego kościoła. Podziękowanie dla ks. Marcina oraz panie 

katechetki Anitę i Elżbietę – za przygotowanie dzieci na tę Uroczystość. Dzieci w Białym Tygodniu 

przychodziły w następującym porządku: 1 grupa – poniedziałek i czwartek, 2 grupa – wtorek i piątek, 3 

grupa – środa i sobota. 

 

Dzieci Komunijne ofiarowały na Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci kwotę 593,10 zł, którą przekazaliśmy 

na ten cel. 

 

 

Także w sobotę, 8 maja, o godz. 19:15 w kościele – kolejny wykład ks. prof. Bogdana Czyżewskiego w 

cyklu: "Cuda eucharystyczne: by umocnić naszą wiarą" na temat: "Post Eucharystyczny Marty Robin". 

 

 

Rezygnacja ks. bpa Jana Tyrawy z funkcji biskupa diecezji bydgoskiej. Administratorem 

apostolskim diecezji bydgoskiej "sede vacante" – został ordynariusz toruński bp Wiesław Śmigiel. 

 

 

K O M U N I K A T 

 

Nuncjusz Apostolskiego Salvatore Pennacchio 

 

Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację biskupa Jana Tyrawy z posługi biskupa bydgoskiego. 

Mianował administratora apostolskiego diecezji bydgoskiej sede vacante w osobie biskupa toruńskiego 

Wiesława Śmigla. 

 

Warszawa, 12 maja 2021 roku 
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Maj miesiącem maryjnej modlitwy o ustanie pandemii 

 

Zgodnie z gorącym życzeniem Ojca Świętego, maj jest poświęcony maratonowi modlitewnemu pod 

hasłem: "Kościół modlił się nieustannie do Boga" (Dz 12,5) – poinformowała Papieska Rada ds. 

Krzewienia Nowej Ewangelizacji. 

 

Podkreślono, że inicjatywa ta obejmie w sposób szczególny wszystkie sanktuaria świata, aby stały się 

miejscami krzewienia odmawiania różańca wśród wiernych, rodzin i wspólnot i wybłagały zakończenie 

pandemii. 

 

 

Trzydzieści sanktuariów, rozsianych po całym świecie, poprowadziło modlitwę maryjną, która była 

transmitowana na żywo na oficjalnych kanałach Stolicy Apostolskiej codziennie o godz. 18:00 (czasu 

rzymskiego). 

 

 

Papież Franciszek rozpoczął tę wielką modlitwę 1 maja, a zakończył ją 31 maja – poinformowała 

Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. 

 

 

Zachęcamy do podjęcia modlitwy na terenie diecezji bydgoskiej, zwłaszcza w sanktuariach: Matki Bożej 

Pięknej Miłości, Matki Bożej Królowej Męczenników, Matki Bożej Góreckiej – Królowej Krajny, Matki 

Bożej Fatimskiej. 

 

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. 

 

 

 

15 maja święcenia diakonatu kl. Dominika Iwańskiego 

 

15 maja, kl. Dominik Iwański, przyjął święcenia diakonatu, w Krakowie na Dębnikach,  

w salezjańskim kościele parafialnym pw. św. Stanisława Kostki razem z 10-cioma innymi salezjanami. 

Wśród gości byli przełożeni polskich inspektorii w Polsce, m.in. przełożony Inspektorii Pilskiej ks. 

Tadeusz Itrych, były proboszcz parafii salezjańskiej św. Marka w Bydgoszczy, która sprawuje 

opiekę duchową nad Zespołem Szkół Salezjańskich na Osiedlu Tatrzańskim. 
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Niedziela 16 maja – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

 

 

Niedziela 23 maja 

Uroczystość Zesłanie Ducha Świętego; "Zielone Świątki" 

 

 

We wtorek, 25 maja, ks. Marcin wraz z kolegami z rocznika święceń kapłańskich obchodził w naszym 

kościele ósmą rocznicę święceń. Księża odprawili Mszę św. dziękczynną za dar kapłaństwa o godz. 

18:30. 

 

 

29 maja, święcenia diakonatu kl. Daniela Mikołajewskiego 

 

Daniel Mikołajewski, jest klerykiem w Wyższym Seminarium Duchownym św. Cyryla i Metodego  

w Orchard Lake w stanie Michigan, USA. 29 maja 2021 r. w katedrze św. Józefa w Manchester,  

stan New Hampshire, przyjął święcenia diakonatu z rąk ks. bpa Petera Libasci. 

 

  
 

 



Kronika parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie 

Kronika parafialna rok 2021 

Seminarium św. Cyryla i Metodego w Orchard Lake założone przez ks. Józefa Dąbrowskiego w 1885 

roku, jest pierwszym seminarium w stanie Michigan i jedynym w Stanach Zjednoczonych zajmującym 

się przygotowywaniem seminarzystów urodzonych za granicą, głównie z Polski, do służby Kościołowi 

katolickiemu w USA. 

 
 

SS. Cyril and Methodius Seminary to czteroletnie prywatne seminarium polskie w Orchard Lake, 

Michigan, Stany Zjednoczone. Seminarium, wzięło swoją nazwę od Świętych Cyryla i Metodego, zostało 

założone w 1885 roku w Detroit w stanie Michigan, w celu przygotowania kandydatów do kapłaństwa 

rzymskokatolickiego, przede wszystkim do służby dla polsko-amerykańskich społeczności imigrantów. 

 

Zgodę na założenie takiego seminarium wyraził 14 stycznia 1879 r. papież Leon XIII na prośbę  

ks. Leopolda Moczygemby, franciszkanina konwentualnego, założyciela polskiej osady w Panna Maria w 

Teksasie w 1854 r. 

Założenie seminarium zostało zrealizowane przez ks. Józefa Dąbrowskiego, pierwszego rektora, który 

uzyskał zgodę biskupa Caspara Borgessa z Detroit na wybudowanie budynku przy St. Aubin Avenue 

pomiędzy Forest Avenue i Garfield Street oraz zorganizowanie programu seminarium. 

 

Przeprowadzka do Orchard Lake 

Rosnąca rekrutacja i potrzeba dodatkowej przestrzeni skłoniły drugiego rektora, ks. Witolda 

Buchaczkowskiego, do przeniesienia seminarium duchownego w 1909 roku z Detroit na teren dawnej 

Akademii Wojskowej Michigan w wiejskiej wiosce Orchard Lake, na północny zachód od Detroit. 

 

Pierwotny program akademicki seminarium składał się z dziesięciu lat studiów: pięciu na wydziale 

przygotowawczym klasycystycznym i pięciu na wydziale wyższym, czyli dwóch na filozofii i trzech na 

teologii. W 1927 r. utworzono trzy, czteroletnie samodzielne administracyjnie szkoły: SS. Cyryla i 

Metodego Seminarium, St. Mary's College i St. Mary's Preparatory, znane obecnie pod wspólną nazwą 

Szkoły Orchard Lake. 

 

Aktualne programy akademickie 

W 1968 r. seminarium rozpoczęło kształcenie diakonów stałych, kształcenie w terenie dla seminarzystów 

i kształcenie ustawiczne dla dorosłych. W kolejnych latach wprowadzono następujące kierunki studiów: 

Master of Divinity (1973) dla kandydatów na kapłanów, zakonników oraz świeckich kobiet i mężczyzn; 

magister religioznawstwa (1977), później mianowany magistrem sztuki w religioznawstwie (1989); oraz 

magister sztuki w duszpasterstwie (1989), podniesienie Dyplomu w duszpasterstwie istniejącym od 1975 

roku. 

 

W 1971 SS. Cyryla i Metodego Seminarium zostało członkiem stowarzyszonym Stowarzyszenia Szkół 

Teologicznych Stanów Zjednoczonych i Kanady (ATS). W 1992 r. seminarium uzyskało kandydaturę na 

akredytację w stowarzyszeniu i podjęło dwuletnią samodzielną naukę w ramach procesu prowadzącego 

do akredytacji. SS. Seminarium Cyryla i Metodego otrzymało wstępną akredytację przez ATS w styczniu 

1995 roku. 
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Niedziela 30 maja 

Uroczystość Najświętszej Trójcy 
 

Na Wyszogrodzie o godz. 18:00 – Msza św. na zakończenie nabożeństw Majowych. 

 

  
 

Nabożeństwa Czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa od 1 czerwca – po Mszy św. wieczornej. 

 

Czwartek 3 czerwca 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, Boże Ciała 

 

Po Mszy św. o godz. 9:30 wyruszyła Procesja Eucharystyczna tradycyjnie do czterech ołtarzy, 

ulicami: Cechowa, Styki, Wyzwolenia na Rynek, gdzie Procesję zakończył ks. proboszcz, Karol Glesmer 

uroczystym błogosławieństwem. 

Tradycji w bieżącym roku – stało się zadość. Mimo panujących przepisów, dotyczących pandemii,  

ks. Proboszcz zdecydował się na wyjście poza obręb kościoła parafialnego. Było przestronnie i bardziej 

bezpiecznie, niż wokół kościoła. Jezus Eucharystyczny niesiony był, jak dawniej, w naszej zabytkowej, 

srebrnej monstrancji, która opuszcza skarbiec tylko w wyjątkowych chwilach w życiu parafii. Po raz 

pierwszy, od dziesiątków lat, po starannej renowacji, niesiony był zabytkowy Różaniec, pamiętający 

czasy pierwszego powojennego Proboszcza, ks. Franciszka Aszyka. Oczywiście uczestniczyli też 

harcerze z drużyny Piąta.PL. Ta Procesja na pewno długo pozostanie w pamięci Parafian. 
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Jeszcze przed wyruszeniem na trasę Procesji ks. Proboszcz poprosił wszystkich o dostosowanie się do 

obowiązujących zasad, tzn. zasłaniania twarzy oraz zachowanie bezpiecznego dystansu. 

 

W Oktawie Bożego Ciała procesja Eucharystyczna – po wieczornej Mszy św. wokół kościoła, łącznie z 

Nabożeństwem do Serca Pana Jezusa. 

 

 

Z wydarzeń czerwcowych w parafii 

W piątek, 11 czerwca, przypadło 100 lat od złożenia Aktu Poświęcenia Narodu Polskiego 

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Jako Parafia włączyliśmy się do wspólnej modlitwy poprzez 

odnowienia Aktu w naszym kościele po Mszy św. wieczornej. 

 

 
 

Msza św. wieczorna była sprawowana w intencji rodzin, które podjęły „maraton” modlitwy za 

kapłanów. 
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W sobotę, 12 czerwca, o godz. 19:15 w kościele: kolejny (ostatni z tego cyklu) wykład ks. prof. Bogdana 

Czyżewskiego: „Cuda eucharystyczne, by umocnić naszą wiarę” na temat: „Przemieniona Hostia  

z Sokółki i Legnicy”. 

 

 

Ogłoszenie specjalne 

Miejski Konserwator Zabytków, w związku z pracami, które rozpoczną się niebawem na Rynku w 

Fordonie, prosi osoby, które posiadają stare zdjęcia pomnika (z lat 60. 80.). Jeśli ktoś posiada zrobione 

nawet przy jakiejś okazji i zechce udostępnić, można to uczynić w biurze parafialnym. 

 

 

 
 

Pielgrzymi co roku pokonują 38-kilometrową trasę z kościoła św. Mikołaja w Fordonie, by dotrzeć na 

uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Chełmińskiej. Wszystko rozpoczęło się 1 lipca 1979 roku z 

inicjatywy ówczesnego proboszcza, ks. Franciszka Aszyka. 

W tym roku pielgrzymi szlak przeszło 85 osób. Byli to głównie mieszkańcy Bydgoszczy. Przewodnikiem 

grupy był ks. Daniel Nejman. Wszyscy przeżyli rekolekcje w drodze – dodał proboszcz parafii św . 

Mikołaja w Bydgoszczy ks. Karol Glesmer. 

Rozważania na temat Eucharystii poprowadził ks. Piotr Wachowski, diecezjalny duszpasterz akademicki i 

młodzieży. – Eucharystia, której poświęcony jest kolejny rok duszpasterski, powinna ciągle pobudzać nas 

do większej miłości. W II Modlitwie Eucharystycznej, po przeistoczeniu, kapłan prosi Boga w 

następujących słowach: „Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał 

w miłości”. Za każdym razem, kiedy uczestniczymy we Mszy Świętej oraz przyjmujemy komunię św., 

zadajmy sobie pytanie: czy po Jej przeżyciu wzrastam we większej miłości do męża, żony, dzieci, 

przełożonych, podwładnych, przyjaciół i nieprzyjaciół? – powiedział prowadzący rekolekcje w drodze. 

Proboszcz naszej parafii, ks. Karol Glesmer, nazwał te wędrówkę pątników do Chełmna: Rekolekcjami w 

drodze. 
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Tradycyjna Mini-Pielgrzymka po parafiach Starego i Nowego Fordonu 

 

W dniach 19-26 lipca 2021 ulicami naszych fordońskich dzielnic przeszła, jak co roku, Pielgrzymka. Jest 

pomyślana dla tych osób, które z różnych przyczyn, najczęściej zdrowotnych i oraz z tytułu wieku – nie 

mogą podążać na Jasną Górę. Pielgrzymka Fordońska rozpoczyna się i kończy – tradycyjnie w parafii św. 

Mateusza na osiedlu „Bajka”.  Pątnicy fordońscy wędrują od parafii do parafii według planu: 

19 lipca – poniedziałek, godz. 18:00: Rozpoczęcie Pielgrzymki w parafii św. Mateusza Apostoła 

Ewangelisty oraz przejście do parafii św. Jana Pawła II 

20 lipca – wtorek, godz. 18:00 - z parafii św. Jana Pawła II wędrówka do parafii św. Faustyny Kowalskiej 

21 lipca – środa, godz. 18:00 - z parafii św. Faustyny pielgrzymi przejdą do parafii Matki Bożej Królowej 

Męczenników 

22 lipca – czwartek, godz. 18:30 - z parafii Matki Bożej Królowej Męczenników wędrówka do parafii św. 

Marka Ewangelisty 

23 lipca – piątek, godz. 18:00 - z parafii św. Marka przejście do parafii św. Łukasza Ewangelisty 

24 lipca – sobota, godz. 17:00 - z parafii św. Łukasza wędrówka do najbliższej, sąsiedniej parafii św. Jana 

Apostoła i Ewangelisty 

25 lipca – niedziela, godz. 18:00 - pielgrzymi dotrą do naszej parafii  św. Mikołaja. 

26 lipca – poniedziałek, godz. 18:30 - z naszej parafii powędrują do parafii św. Mateusza na „Bajkę”;  

o godz. 20:30 – uroczyste zakończenie Mini-Pielgrzymki 

 

Niedziela 25 lipca 

Wspomnienie  św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. 

Po Mszach św. o godz. 12:30 i 18:30 ks. Proboszcz udzielił błogosławieństwa przed kościołem 

kierowcom; poświęcił też pojazdy mechaniczne. 
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Poniedziałek 26 lipca 

 

Ostatni dzień MIMI-PIELGRZYMKI. Pielgrzymi przeszli z naszej parafii do parafii św. Mateusza na 

„Bajkę”, gdzie nastąpiło uroczyste zakończenie Mini-Pielgrzymki o godz. 20:30; a także nasz Odpust 

parafialny, bracki - św. Anny. 

 

   
 

  
 

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. Przed Mszą św. wysłuchaliśmy koncertu organowego w wykonaniu Mikołaja Oleksego, organisty 

naszej parafii. 

 

 
W sobotę, 31 lipca 2021 roku, w wieku 87 lat, odszedł do Pana śp. Henryk Wilk, 
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człowiek „zakochany” w bogatej historii Fordonu. 

 

 
 

 

 
 

 

Pogrzeb śp. Henryka Wilka odbył się 4 sierpnia 2021 r. na cmentarzu parafialnym przy ul. Samotnej. 

Mszy św. pogrzebowej, sprawowanej w kościele św. Mikołaja, przewodniczył ks. Marcin Woś. W 

koncelebrze uczestniczyli: proboszcz parafii ks. kan. Karol Glesmer i gościnnie przybyły ks. kan. Roman 

Buliński, który wygłosił okolicznościową homilię. Podkreślił w niej m.in. wymiar dziękczynny parafii 

św. Mikołaja –zaangażowanie śp. Henryka w opracowanie historii naszego kościoła i parafii gromadząc 

materiały z wielką pieczołowitością, by pozostawić je kolejnym pokoleniom. 

„Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie”, poucza nas św. Paweł. Pan Henryk był 

niewątpliwie taką właśnie osobą, który nie żył tylko dla siebie. Wymiar dziękczynienia jednak trzeba 

koniecznie poszerzyć na historię całego Fordonu. Można śmiało powiedzieć, że niegdyś niemal 

zapomniany i niedoceniony Fordon, dzięki wysiłkowi i pasji pana Henryka, i jemu podobnym, ma swoje 

miejsce w historii uchronionej przed zapomnieniem. Dziś młodsze pokolenie może czerpać ze skarbnicy 

wiedzy o historii Królewskiego Miasta Fordonu…” 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie... 
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Obszerny wywiad Małgorzaty Kaźmierczak ze śp. Henrykiem Wilkiem, znaleźć można w "Głosie 

Świętego Mikołaja" nr 93/2006. Był wieloletnim redaktorem „Głosu Świętego Mikołaja” i autorem 

dziesiątków artykułów historycznych o parafii i Fordonie.  Mieszkał w Fordonie w wielopokoleniowym 

domu rodzinnym. Bardzo dużą wagę przywiązywał do kultywowania rodzinnych zwyczajów i tradycji; 

uważał, że naszym obowiązkiem jest ratowanie wartości kulturowych naszych przodków. 

 

 

 

 

W poniedziałek, 2 sierpnia, podobnie, jak każdego roku, gościliśmy pieszych pielgrzymów z Chojnic na 

Jasną Górę. Tradycyjnie Akcja Katolicka przygotowała poczęstunek obiadowy dla pielgrzymów. 
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Niedziela, 15 sierpnia 

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. „Matki Boskiej Zielnej” 

Błogosławieństwo ziół i kwiatów w czasie każdej Mszy św. Słowo Boże głosił diakon Daniel 

Mikołajewski, syn naszej parafii, który przygotowuje się do kapłaństwa w diecezji Manchester w Stanach 

Zjednoczonych. 

 

 

Diecezjalny Ośrodek Kultu św. Rity przy parafii św. Łukasza Ew. i św. Rity w Fordonie zaprasza do 

duchowego, 9-miesięcznego przygotowania do ogłoszenia w przyszłym roku Sanktuarium św. Rity. 

Spotkania odbywać się będą każdego 22 dnia miesiąca. Pierwsze spotkanie w niedzielę 22 sierpnia. 

 

W czwartek 26 sierpnia Uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej; po Mszy św. 

wieczornej odnowienie Ślubów Jasnogórskich. 

 

1 września, w 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej, na wieczornej Mszy św. modlitwy za Ojczyznę. 

 

Niedziela 5 września 

Na Mszy św. o godz. 9:30, ks. Daniel Nejman świętował 15-lecie święceń kapłańskich. 

 

W związku z prowadzonymi pracami na Rynku, zwróciliśmy się do władz miasta o możliwość zakupu 

płyt granitowych, które były ułożone na rynku, aby z nich stworzyć chodnik wokół naszego kościoła. 

Ponieważ propozycja miasta, by podpisać umowę służebności tych przejść z wpisem do Ksiąg 

Wieczystych jest nie do przyjęcia ze strony naszej Parafii, po konsultacji z Radą Ekonomiczną, 

rewitalizacja chodników zostanie wykonana z własnych środków. Koszt całych prac wyniesie ok. 60 tys. 

zł. W związku z powyższym w niedzielę, 12 września, odbyła się składka na ten cel. Zebranych zostało 

8.507 zł. 

 

W niedzielę, 12 września, w Warszawie, w Świątyni Opatrzności Bożej, zostali wyniesieni na ołtarze:  

ks. kard. Stefan Wyszyński oraz Matka Elżbieta Róża Czacka. 

Na Mszy św. o godz. 8:00, proboszcz parafii, ks. kan. Karol Glesmer poświęcił wizerunek bł. ks. kard. 

Stefana Wyszyńskiego, który został umieszczony w kaplicy naszego kościoła. 

Autorem obrazu jest artysta malarz Grzegorz Chojnacki. 
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Błogosławiony Stefan Wyszyński. Kim był i jest dla Kościoła, Polski i świata? 

 

Mówiono o nim: prymas Tysiąclecia, niekoronowany król Polski, przywódca Narodu, mąż stanu, obrońca 

Ojczyzny, Ojciec… Każdy z tych tytułów określa niewątpliwie niezwykłą, wielką i piękną postać 

polskiego Kościoła i naszej Ojczyzny – kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kochał całym sercem Pana 

Boga, Kościół, Polskę i Polaków. Zwracał się zawsze do ludzi jak ojciec: Umiłowane dzieci Boże, dzieci 

moje... 

 

Aby przybliżyć postać bł. ks. Stefana Wyszyńskiego – w naszym kościele odbędą się co miesięczne 

wykłady multimedialne o najważniejszych, a nie zawsze dobrze znanych wydarzeniach z życia prymasa 

Wyszyńskiego, naszego orędownika u Boga. Takiego Ojca, pasterza i prymasa Bóg daje raz na tysiąc lat. 

Dlatego warto go lepiej poznać i zagłębić się w to bogate i piękne życie, które jest testamentem i 

przesłaniem do odczytania i realizowania przez każdą i każdego z nas. 

Wykłady będą multimedialne, w drugą sobotę każdego miesiąca, o  godz. 19:15 (po Mszy św. 

wieczornej). Poprowadzi je Ks. prof. Bogdan Czyżewski 

Plan wykładów 

 09.10.2021: Stefan, ubieraj się. Trudna droga do prymasostwa. 

 13.11.2021: Pomóżcie mi wnieść w dom nasz pochodnię Bożą… Ingresy do katedry w Gnieźnie  

i w Warszawie. 

 11.12.2021: Tylko pies Baca i ksiądz Zink upomnieli się o swojego prymasa... Trzy lata uwięzienia. 

 08.01.2022: Wszystko postawiłem na Maryję. Wielka Nowenna i Tysiąclecie Chrztu Polski. 

 12.02.2022: Trzeba wybaczyć i zapomnieć. Podróże do Rzymu i niełatwe rozmowy. 

 12.03.2022: Wszyscy na zewnątrz. Czterokrotne konklawe. 

 09.04.2022: Pobłogosław Ojczyznę miłą… Niezapomniana pielgrzymka papieża Polaka do Ojczyzny. 

 14.05.2022: Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce… „Solidarność” i ostatnie dni życia prymasa. 

 11.06.2022: Tytan pracy: Promemoria prymasa Stefana Wyszyńskiego. 

 

Niedziela, 19 września 

 po Mszy św. o godz. 11:00, spotkanie z rodzicami dzieci, które w tym roku szkolnym przystąpią do I 

Komunii św. 

 wolontariusze Stowarzyszenia „Łatwo pomagać” przy naszym kościele zbierali ofiary na bony 

świąteczne dla dzieci, pacjentów bydgoskiej onkologii; zebrano łącznie 2129,58 zł. 

 

21 września 

Decyzją Ojca Świętego Franciszka został mianowany nowy biskup dla naszej diecezji, Ks. Krzysztof 

Włodarczyk, dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. 

We wtorek, 28 września, o godz. 16:00 ks. Biskup w katedrze bydgoskiej uroczyście objął urząd Biskupa 

Bydgoskiego. 

 

  

http://www.mikolaj-bydgoszcz.home.pl/mamy-biskupa.html
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Październik – miesiącem Modlitwy Różańcowej 

 

Nabożeństwa Różańcowe codziennie o godz. 18:00. Różaniec dla dzieci: w poniedziałek i wtorek o godz. 

17:00, dla młodzieży – w piątek po wieczornej Mszy św.; ważny szczególnie dla kandydatów do 

bierzmowania oraz również uczniów klas VII i VIII. 

 

  
 

W piątek, 1 października, po Mszy św. wieczornej spotkanie kandydatów do bierzmowania, czyli 

uczniów klas I szkół ponadpodstawowych. 

 

 

 

82. rocznica rozstrzelania przez Niemców mieszkańców Fordonu, pod ścianą naszego kościoła. 

 

Od 1940 roku, w naszym kościele jest sprawowana Msza św. za pomordowanych oraz wszystkich, którzy 

oddali życie za Ojczyznę w czasie II wojny światowej. Koncelebrowana Mszę św. (ks. Proboszcz, oraz 

Wikariusze: ks. ks. Marcin i Daniel) i w tym roku została odprawiona za pomordowanych i poległych. Po 

Mszy św. o godz. 18:30, przed kościołem, pod pamiątkową tablicą ofiar odmówiona została  modlitwa za 

poległych; złożono kwiaty i zapalono wieńce. Udział wzięli zaproszeni Goście; poczty sztandarowe szkół 

i zakładu karnego oraz mieszkańcy dzielnicy. 
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W sobotę, 9 października, o godz. 19:15 – pierwszy wykład prof. Bogdana Czyżewskiego z cyklu:  

"Bł. Stefan Wyszyński, kim był i jest dla Kościoła, Polski i Świata". 

 

 

 

 

Niedziela, 10 października 

 

Obchodziliśmy kolejny, XXI Dzień Papieski pod hasłem: „Nie lękajcie się”. Przed kościołem były 

zbierane ofiary na Dzieło Nowego Tysiąclecia, czyli pomoc dla uzdolnionej młodzieży z niezamożnych 

rodzin. Na Mszy św. o godz. 11:00 dzieci zaprezentowały postać św. Jana Pawła II. Jak każdego roku, 

były do nabycia „papieskie kremówki”. 

Fundacja „Wiatrak” uczciła kolejny Dzień Papieski uroczystym koncertem pt. „Śladami Ojca 

Świętego”, który odbył się w niedzielę 10 października o godz. 18:00 w sali Domu Jubileuszowego przy 

ul. Bołtucia 7. Można było skorzystać z zaproszenia; wstęp był wolny. 
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Także w niedzielę 10 października przy kościele św. Łukasza Ewangelisty i św. Rity przeprowadzona 

była akacja „Kropelka Życia”. Podstawiono specjalny autobus do poboru krwi od godz. 8:30 do 13:30. 

Krew mogli oddawać osoby od 18 do 65 lat. 

 

 

Przed kościołem – zbiórka na doprowadzenie przyłącza wodociągowego do bocznej kruchty naszego 

kościoła, co pozwoli na założenie toalety przy kościele. Sprzyja temu okazja, w związku z prowadzonymi 

pracami na pobliskim fordońskim rynku. 

 

 

W zakrystii można było nabyć, w cenie 10 zł, kolejne rozważanie dot. Tajemnic Różańca, wydane przez 

ks. dra Romana Buińskiego. 

 

 

 

 

 

W niedzielę, 17 października, po raz piąty, członkowie i wolontariusze Zakonu św. Łazarza, po Mszach 

św., jak w latach ubiegłych, rozprowadzali 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. 

Zakupienie cegiełki będzie stanowić i nasze wsparcie. 
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Każdy musi mieć dostęp zarówno do dziadków, jak i wnuków, aby być w pełni człowiekiem...  
Pomiędzy najstarszym i najmłodszym pokoleniem rozpięła jest linia życia, na której każdy z 

domowników zostawia swój niepowtarzalny ślad. Odciska go jak pieczęć, która daje poczucie ciągłości i 

niezmienności. Najpierw historię spisują pomarszczone dłonie dziadków, później - rodziców, a na końcu 

swój domek z krzywym kominem i szczerbatym płotem rysują wnuki. Dziadkowie są jak album z 

dzieciństwa każcie ze zdjęć otulają ciepłą historią. Wiele przeżyli. Wiele pamiętają. Chcą prostować 

ścieżki innym, choć czasem wskazują te najbardziej kręte - by uczyć, że życie to suma zwycięstw, ale też 

przegranych. I wszystkiego musi być tyle, by życie zachowało swój niepowtarzalny smak. Dziadkowie - 

miłość bez granic. Taki tytuł nosi kalendarz, w którym udało się zamknąć w kilkunastu kadrach te ulotne 

chwile bliskości i czułości, jakie połączyć mogą tylko dziadków z wnukami. Chwile, w których serca i 

dłonie oplata niewidzialna, c hot nierozerwalna więź. A jej początku i końca trudno się dopatrzeć...  

I Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych ustanowiony przez papieża Franciszka w 2021 roku 

również wskazuje kierunek zainteresowania Kościoła - to właśnie dziadkowie są skarbem na dziś dla 

wszystkich narodów, bo przechowują pamięć i rozdają bezwarunkową miłość Z myślą o uczczeniu Ich 

święta, ale też wsparciu działalności hospicjum perinatalnego, które swoim zasięgiem obejmuje 

województwo kujawsko-pomorskie, Stowarzyszenie Katolickie - Rycerski i Szpitalny Zakon św. Łazarza 

z Jerozolimy przygotowało szóstą już edycję wyjątkowego kalendarza. Dzięki pozyskanym środkom 

możliwa będzie dalsza działalność placówki, która otacza opieką rodziców przygotowujących się na 

przyjęcie ciężko chorego dziecka. Rodziców, ale i dziadków - bo smutek i tęsknota po takiej stracie 

potrafią złamać każde serce. Nawet stuletnie. 

Katarzyna Jarzembowska 

 

 

 

Serdeczne podziękowanie za pomoc i obecność misjonarza z naszej parafii, ks. Wojciecha Ciesielskiego, 

który po urlopie wraca na misje do Zambii. 

 

 

Ogłoszenie, dotyczące cmentarza parafialnego przy ul. Piastowej: 

„prowadzimy inwentaryzację naszego cmentarza. W tym celu, na niektórych nagrobkach zostały 

umieszczone kartki z prośbą o kontakt, celem przypomnienia lub uzupełnienia danych w księgach 

cmentarnych.” 
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Odszedł do Pana budowniczy kościołów fordońskich 
 

W sobotę, 23 października, ks. proboszcz Karol Glesmer podał obecnym na Mszy św. parafianom 

smutną wiadomość: 

 

„W godzinach wieczornych, dnia 22 października 2021 r., we wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II, 

odszedł do Domu Ojca śp. ks. Infułat Stanisław Grunt, były proboszcz parafii św. Mikołaja w 

Bydgoszczy-Fordonie w latach 1975-1989, a ostatnio Kanonik – senior przy Katedrze Pelplińskiej. 3 

listopada skończyłby 86 lat.” 

 

 
 

 

Na stronie internetowej parafii ukazała się obszerna notatka, dotycząca śp. ks. Infułata. Proboszcz parafii 

św. Mikołaja, ks. kan. Karol Glesmer, odprawił za jego duszę Mszę św. już w sobotę, 23 października. 

Ks. Stanisław Grunt był jednym z największych budowniczych nowych kościołów w diecezji 

chełmińskiej, pelplińskiej i bydgoskiej. 

 

Pośmiertnie, za swoje zasługi, śp. ks. Stanisław Grunt został odznaczony przez prezydenta 

Rzeczypospolitej Złotym Krzyżem Zasługi. 

 

Pogrzeb śp. ks. Infułata Stanisława Grunta odbył się 28 października na cmentarzu parafialnym w 

Pelplinie. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył biskup diecezji pelplińskiej ks. Ryszard 

Kasyna, który podczas homilii wymienił dokonania śp. ks. Infułata w dziedzinie budownictwa 

sakralnego zarówno na terenie Bydgoszczy-Fordonu, jak i potem w diecezji chełmińskiej i pelplińskiej. 

Wspomniał też w krótkich słowach o wielu innych funkcjach, pełnionych przez zmarłego Infułata. 

W kondukcie żałobnym szła Rodzina ks. Infułata, przyjaciele, znajomi i parafianie z parafii katedralnej 

pelplińskiej oraz licznie przybyli kapłani nie tylko z diecezji pelplińskiej, ale i bydgoskiej, a także z byłej 

diecezji chełmińskiej. Naszą Parafię reprezentował obecny proboszcz ks. kanonik Karol Glesmer i 

ks. wikariusz Marcin Woś. Był także poprzedni proboszcz ks. kan. dr Roman Buliński oraz grupa 

parafian św. Mikołaja. 

 

Nad mogiłą, oprócz innych przemówień i pożegnań, w serdecznych słowach, pożegnał ks. Infułata,  

w imieniu Rodziny – jego brat. 
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Informacja o śmierci ks. Infułacie i jego dokonaniach ukazała się nie tylko w naszej parafii. ale także w 

tych parafiach, które zawdzięczają śp. ks. Gruntowi swoje istnienie. Także Gazeta Wyborcza i inne 

dzienniki podały informacje o osobie ks. Infułata i jego zasługach. Obszerną relację podało „Radio Głos”, 

z którym przez lata ks. Grunt współpracował. Reporterzy „Radia Głos” wykonali pełną dokumentację 

fotograficzną z pogrzebu ks. Infułata. Na stronie parafii św. Mikołaja, a także w gazecie parafialnej „Głos 

Świętego Mikołaja”: nr: nr 9 (25), 10 (26) i 11 (27) z roku 2000 oraz na stronach Kroniki z lat 1975-

1989 – zostały umieszczone dane biograficzne oraz Kapłańska Droga śp. ks. Grunta; także informacje, 

dotyczące powstania nowych świątyń. Najpełniej jednak zostało to przedstawione w jego monografii  

pt. „Między Wyszogrodem a Strzelcami Górnymi”, wydanej w 2011 roku. 
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W swojej książce śp. ks. Stanisław tak podsumował swoje dokonania: 

„Dziękuję Panu Bogu, że miałem łaskę uczestniczenia we wielowymiarowym budowaniu Kościoła 

Bożego na tych terenach – między Wyszogrodem a Strzelcami Górnymi u schyłku XX wieku. Dziękuję 

moim parafianom, mieszkańcom Starego i Nowego Fordonu (…) Raduję się, że moja sędziwa parafia 

św. Mikołaja, pierwotnie na Wyszogrodzie, po wojnach szwedzkich – na Fordonie, a u schyłku 

dwudziestego wieku – w Bydgoszczy – Fordonie, stała się rodzicielką i matką nowych parafii: św. 

Mateusza, św. Marka, św. Łukasza, św. Jana, Matki Bożej Królowej Męczenników, św. Jana Pawła II 

papieża, oraz św. Stanisława Kostki w Strzelcach Górnych” (…) 

 

Żegnaj ks. Stanisławie! Wierzymy, że Bóg, Sprawiedliwy Sędzia i kochający Ojciec – nagrodził Cię 

Niebem za wszystko, czego dokonałeś. Spoczywaj w pokoju! 
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Jako Kronikarz parafii św. Mikołaja, chciałabym chociaż w kilku słowach zaznaczyć, że moja „przygoda 

z „mikołajową” kroniką” zaczęła się właśnie w czasie, gdy proboszczem parafii św. Mikołaja został w 

1975 roku ks. Stanisław Grunt. Oprócz swego teologicznego wykształcenia, ks. Grunt interesował się też 

historią. Zainspirował mnie do spisania dziejów parafii św. Mikołaja, jednej z najstarszych parafii w 

diecezji bydgoskiej i nie tylko. Było to możliwe, gdyż ks. Franciszek Aszyk, pierwszy powojenny proboszcz 

parafii św. Mikołaja pozostawił bogate archiwum z zapiskami. Trzeba było to jednak uporządkować i tak 

też zrobiliśmy. Walnie pomagał mi w tym porządkowaniu jeden z wikariuszy, ks. Tadeusz Brzeziński, 

obecnie Infułat, proboszcz parafii katedralnej Wniebowzięcia NMP w Pelplinie. Spisane zostały nie tylko 

dzieje parafii, ale została zapoczątkowana Kronika Parafialna, w której odnotowuje się bieżące 

wydarzenia religijne z życia parafii. Tak zostałam kronikarzem parafii św. Mikołaja. „Przygoda” ta trwa, 

z niewielką przerwą do dnia dzisiejszego. Następcy ks. Grunta: ks. dr Roman Buliński, jak i obecny 

proboszcz, ks. kanonik Karol Glesmer – kontynuują kronikarską tradycję parafii św. Mikołaja. 

Od 1998 roku zapiski kronikarskie, ubogacone wieloma zdjęciami z różnych parafialnych uroczystości, 

prowadzone są też na stronie internetowej parafii, przez Jerzego Rusiniaka. 
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Niedziela, 31 października 

 

W wigilię uroczystości Wszystkich Świętych, dzieci z naszej parafii, a także dzieci ze świetlicy „Kącik” 

pod opieką sióstr, na Mszę św. o godz. 11:00, przyszły przebrane za swoich świętych Patronów. 
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Ks. Proboszcz – podsumował podsumowanie Konkurs na Najpiękniejszy Różaniec. 

 

Dzieci z świetlicy „Kącik” przygotowały pod kierunkiem Sióstr Miłosierdzia inscenizację, związaną  

z Tajemnicami Różańca. 

 

 

 

 

1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych 

 

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

godz. 12:00 oraz procesja za zmarłych. 

 

Na „starym cmentarzu” w Fordonie, modlitwy za zmarłych o godz. 13:30. 

 

Różaniec za zmarłych, których wspominamy w wymieniankach jednorazowych, od 2 do 8 listopada o 

godz. 18:00 w kościele. W tych samych dniach odbywać się będą procesje za zmarłych, na naszym 

cmentarzu o godz. 16:00. W tych dniach można zyskać odpust zupełny za zmarłych. 

 

Wymienianki („Zdrowaśki”) jednorazowe i roczne przyjmujemy w zakrystii lub biurze parafialnym. 

 

 

 

W czwartek, 11 listopada. Narodowe Święto Niepodległości. 

 

W naszym kościele Msze św. w intencji Ojczyzny o godz. 7:30, 9:30, 12:00 oraz o godz. 18:30. 

 

O godz. 12:00, ks. Proboszcz odprawił Mszę św. w intencji Ojczyzny. W Eucharystii uczestniczyli 

wierni, przedstawiciele wspólnot parafialnych i organizacji społecznych, przedstawiciele Zakładu 

Karnego w Fordonie z Pocztem Sztandarowym, harcerze z 5.pl ze swoim Sztandarem, przedstawiciele 

POAK ze Sztandarem parafialnym. 
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Nowy biskup Diecezji Bydgoskiej 

 

Decyzją Ojca Świętego Franciszka został mianowany nowy biskup dla naszej diecezji, ks. Krzysztof 

Włodarczyk, dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. 

We wtorek, 28 września, o godz. 16:00 ks. Biskup w katedrze bydgoskiej uroczyście objął urząd 

Biskupa Bydgoskiego. 

 

  
 

W sobotę, 13 listopada 2021 r., odbył się do katedry św. Marcina i Mikołaja uroczysty ingres nowego 

ordynariusza diecezji bydgoskiej bp. Krzysztofa Włodarczyka. – W Bogu zachodzi ciągła wymiana 

miłości i dobra. Nie ma życia bez wspólnoty, nie ma miłości bez wspólnoty – mówił w homilii bp 

Włodarczyk. 

W uroczystym ingresie uczestniczył przewodniczący liturgii m.in. nuncjusz apostolski w Polsce  

abp Salvatore Pennacchio oraz Episkopat Polski z przewodniczącym abp. Stanisławem Gądeckim na 

czele, a także miejscowe duchowieństwo i wierni świeccy. 
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21 listopada Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 

 

Tradycyjnie jest to Święto Akcji Katolickiej. Dlatego o godz. 9:30 została odprawiona Msza św. Msza 

św. w intencji wszystkich wspierających i działających w naszym Parafialnym Oddziale Akcji 

Katolickiej. 

 

W poniedziałek, 22 listopada – wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Z tej racji – 

najlepsze życzenia troszczącym się o muzykę i śpiew w naszym kościele: panu organiście Mikołajowi, 

siostrze Justynie, Scholi św. Mikołaja, zespołowi „Potok”. 
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W piątek, 26 listopada, na Mszy św. o godz. 7:30 dziękowaliśmy ks. Marcinowi za 5,5-letnią posługę w 

naszej parafialnej wspólnocie, za każde zaangażowanie, pracę ze służbą ołtarza, opiekę nad szafarzami, 

zespołami muzycznymi, dziećmi komunijnymi jak i sprawowane sakramenty i każdą troskę o parafię i 

parafian. Serdeczne Bóg zapłać. 
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Z dniem 11 grudnia 2021 r., Biskup Bydgoski zwolnił ks. Marcina Wosia z obowiązków Wikariusza w 

parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy i z tym samym dniem mianował księdza Marcina Rezydentem. 

Jednocześnie udzielił Księdzu władzy, ad universitatem causarum, do asystowania przy zawieraniu 

małżeństw w wymienionej parafii. 
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Niedziela, 28 listopada 

 

Rozpoczął się Adwent, czasu naszego liturgicznego przygotowania do przeżycia tajemnicy Bożego 

Narodzenia. 

Nieszpory Adwentowe o godz. 18:00. 

 

Od 28 listopada – do nabycia w zakrystii lub biurze parafialnym pobłogosławione opłatki na stół 

wigilijny. Na Mszy św. o godz. 11:00 został poświęcony wieniec adwentowy. 

 

Od 5 grudnia członkowie Akcji Katolickiej rozprowadzają Wigilijne świece „Caritas”. 

 

Msze św. Roratnie od poniedziałku do piątku o godz. 7:30 dla dorosłych. 

Dla dzieci Roraty w poniedziałek, środę i piątek o godz. 17:00, a także Konkurs Adwentowy. 

We wtorek oraz czwartek – o godz. 17:00 – dodatkowa Msza św. Adwentowa. 

 

 

 

5 grudnia 2021 r., godz. 18:00. 

 

Dekanalne zakończenie Roku Świętego Józefa w kościele stacyjnym pw. św. Mateusza w Fordonie. 

 

„Ciągłe milczenie Józefa zwraca uwagę na jego nieustanne słuchanie” – mówił w bydgoskim kościele św. 

Mateusza Apostoła i Ewangelisty bp Krzysztof Włodarczyk. 

Ordynariusz diecezji przewodniczył Mszy św. z okazji dekanalnego zakończenia Roku Świętego Józefa. 

– W Józefie z Nazaretu jest pewna cecha, która zadziwia i mocno wyróżnia go w Biblii. Jest widoczna i 

żywo obecna w każdym wersecie Ewangelii, w którym się pojawia. We wszystkich wydarzeniach, 

spotkaniach, okolicznościach i sytuacjach – Józef zawsze milczy. Właśnie milczenie Józefa odsłania 

najgłębszą prawdę o zwyczajnym i niezwykłym człowieku – powiedział. 

Biskup Włodarczyk podkreślił zarazem, że Józef milczący nie jest „milczkiem”. – Milczy nie dlatego, że 

lękliwie wycofuje się przed nowymi wyzwaniami. Nie dlatego, że się izoluje i ucieka od 

odpowiedzialności. Nie dlatego, że się zamyka w swoim świecie, obraża, czy buntuje. Ciągłe milczenie 

Józefa zwraca uwagę na jego nieustanne słuchanie. To Józef wsłuchany w Boga – dodał. 

Kapłani z dekanatu wraz z delegacjami parafii dziękowali za otrzymane łaski, powierzając swoją 

codzienność dalszej opiec św. Józefa. – Nasz kościół został ustanowiony świątynią stacyjną. Cieszymy 

się, że możemy ten rok uroczyście zakończyć, dziękując za niezliczone łaski za wstawiennictwem tego 

wielkiego świętego – podsumował proboszcz wspólnoty św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w 

Bydgoszczy ks. kanonik dr hab. Mariusz Kuciński. 
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6 grudnia, we wspomnienie św. Mikołaja Biskupa, w naszej parafii miała miejsce Uroczystość Patrona 

naszej parafii i naszego kościoła. 

 

Msze św. ku czci Patrona w naszym kościele zostały odprawione o godz. 7:30 i 17:00. 

 

Sumę odpustową o godz. 18:30, odprawił i Słowo Boże wygłosił ks. dr Sylwester Warzyński. 
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Po zakończonej Eucharystii, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, odmówiono litanię  

do św. Mikołaja. 

 

  
 

 

Czas oczekiwania na Mikołaja wypełniła swoim śpiewem Schola św. Mikołaja. 

 

  
 

 

Naszemu niezwykłemu gościowi dzielnie pomagał anioł Zuzanna. 

 

  
 

 

 

 



Kronika parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie 

Kronika parafialna rok 2021 

Dzieci, tradycyjnie zostały obdarowane przez Mikołaja słodkim upominkiem. 
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W środę, 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, na Mszy św. o godz. 17:00,  

ks. Proboszcz poświęcił medaliki dzieciom pierwszokomunijnym. 

 

  
 

 

W czasie Mszy św., Julia, została przyjęta do Stowarzyszenia Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej. 

Nastąpiło to poprzez obrzęd nałożenia medalika. Stowarzyszenie to działa przy świetlicy "Kącik" 

prowadzonej przez Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo. 

 

  
 

  
 

Wincentyńska Młodzież Maryjna (WMM) (fr. Jeunesse Mariale Vincentienne – JMV; ang. Vincentian 

Marian Youth) to międzynarodowe Stowarzyszenie skupiające młodzież i dzieci przy domach Sióstr 

Miłosierdzia i parafiach. Założone zostało na wyraźnie życzenie Najświętszej Maryi Panny, które 

usłyszała Siostra Miłosierdzia św. Katarzyna Labouré 18 lipca 1830 roku podczas objawień w Paryżu. 
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40 lat temu komuniści rozpoczęli kolejną wojnę z Narodem. Dziś oddaliśmy hołd pomordowanym i 

prześladowanym pod pamiątkową tablicą na murze fordońskiego Zakładu Karnego. W tym więzieniu 

przetrzymywano działaczki NSZZ „Solidarność”, podobnie jak wcześniej żołnierki Powstania 

Warszawskiego. Cześć i Chwała Bohaterkom! 

 

13 grudnia przypadła 40. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Z tej okazji, o godz. 

13:00, członkowie Stowarzyszenia Osób Represjonowanych „Przymierze” z przedstawicielami Marszałka 

i Wojewody zgromadzili się przy Zakładzie Karnym na Rynku w Fordonie by upamiętnić ofiary Stanu 

Wojennego. 

W fordońskim więzieniu przetrzymywano działaczki NSZZ „Solidarność”, podobnie jak wcześniej 

żołnierki Powstania Warszawskiego. 
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19 grudnia, w IV Niedzielę Adwentu, na Mszę św. o godz. 11:00, harcerze z 5. Bydgoskiej Drużyny 

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

 

 

Hasło Betlejemskiego Światła Pokoju 2021 – „Światło Nadziei” 
 

„Światło z Betlejem nową światu da nadzieję…” – tak od lat śpiewamy w grudniu każdego roku, 

przekazując Betlejemskie Światło Pokoju. W kolejnych miesiącach trwania pandemii koronawirusa,  

w czasie, gdy wydaje się, że zaczynamy wychodzić z niej małymi krokami, po roku aktywnej służby, 

którą daliśmy światu, kolejnym etapem jest nieść temuż światu nadzieję. Z Groty Narodzenia Jezusa 

Chrystusa w Betlejem chcemy przynieść nadzieję na Światło pełne ciepła i miłości, które ma moc 

rozświetlić naszą codzienność blaskiem nowości lepszego życia. Jak biblijny Abraham, chcemy uwierzyć 

nadziei wbrew nadziei (por. Rz 4,18) i wyjść w świat, niosąc mu dar braterstwa i życzliwości. Sami 

umocnieni wielomiesięczną służbą na rzecz drugiego człowieka, pragniemy umacniać wiarę na lepsze 

jutro, realizując znane wszystkim nam słowa założyciela skautingu, gen. Roberta Baden-

Powella: „starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście”. Dlatego przekazując 

płomień Betlejemskiego Światła Pokoju, chcemy dać wszystkim „Światło Nadziei” na: 

 

Lepszy świat 
„Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych sercach”, powiedział 

św. Jan Paweł II w polskim Parlamencie 11 czerwca 1999 roku. Czas pandemii życie niejednego i 

niejednej z nas wywrócił „do góry nogami”. Nauczyliśmy się pracować zdalnie, uczyć zdalnie i żyć 

zdalnie. Wielu doświadczyło bólu utraty bliskich, a jednocześnie zaczęliśmy doceniać tych, których 

mamy najbliżej. Betlejemski płomień przekazywany z rąk do rąk wyraża naszą nadzieję, że przyjdzie taki 

czas, iż będziemy mogli na nowo cieszyć się sobą, podawać sobie ręce, wymienić uściski i zacząć 

budować nową rzeczywistość świata po pandemii. Świata, gdzie braterstwo, służba, pomoc – ideały tak 

bliskie każdemu harcerzowi i każdej harcerce – staną się fundamentem nowych relacji i zasad 

funkcjonowania. 

 

Lepszego ja 
Niosąc innym „Światło Nadziei”, sami nie możemy i nie chcemy zostać w miejscu. Pragniemy 

nieustannie się rozwijać i pracować nad sobą. Chcemy kształtować swoje charaktery w oparciu o 

harcerskie ideały zapisane w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. To pragnienie, wraz ze Światłem, 

przekazujemy dalej, by każdy potrafił stawiać sobie wymagania, nawet jeśli inni od niego tego nie 

wymagają (por. św. Jan Paweł II, Jasna Góra, 1983). Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zmienić ten 

nasz świat, zostawić go odrobinę lepszym. 

Płomień, jego blask, jest zapowiedzią poranka. Niech tegoroczne „Światło Nadziei” doprowadzi nas do 

poranka nowego świata i nowego człowieka, o którym czytamy w Księdze Jaszczurki: 

„Niech zapomnienie pochłonie nasze myśli. 

Niech się wszystko zakończy…. 

To jest potrzebne człowiekowi, 

aby ranek zastał go znowu na nogach, silnego, uśmiechniętego 

przed nowym pracowitym dniem. 

Silnego i uśmiechniętego w obliczu świeżego poranka, który idzie ku niemu, który mu się oddaje w swej 

cichej piękności. 

Silny i uśmiechnięty człowiek”. 

ks. phm. Adam Żygadło 
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Mszę św. koncelebrowali: ks. proboszcz Karol Glesmer i ks. Marcin Woś. 

 

 

Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w 

centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad 

dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. 

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala 

się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i 

kontynenty obiega świat. 

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się 

zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju,  

w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem 

w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol 

pojednania między narodami. 

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze 

wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną 

nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. 

 

Źródło: 

https://swiatlo.zhp.pl/ 

 

W czasie Mszy św. Schola św. Mikołaja uświetniła swoim śpiewem niedzielną liturgię. 
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Pasterka 2021 

 

 

W tym roku, w naszej parafii, odprawione zostały dwie Msze św. Pasterskie: 

 o godz. 22:00, którą celebrował ks. Daniel Nejman, 

 o północy, w intencji Parafian, pasterkę koncelebrowali ks. Proboszcz i ks. Marcin Woś. 

 

 

  
 

 

 
 

 

  



Kronika parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie 

Kronika parafialna rok 2021 

  
 

 

W niedzielę, 26 grudnia – Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. 

 

 

Kochani Parafianie, Szanowni Goście, 

 

po raz kolejny przychodzi nam przeżywać Boże Narodzenie w atmosferze tylu niewiadomych, 

dotyczących naszego życia. Mamy obawy, mamy w sercach troskę o potrzebujących, mamy pamięć o 

cierpiących, o zmarłych i o tych, którzy opłakują zmarłych. 

 

Nie możemy zapomnieć nawet w obliczu tylu przeróżnych trosk, że jesteśmy posłani, by nieść we 

współczesny świat Chrystusa, który jest dawcą pokoju, jesteśmy „posłani w pokoju Chrystusa”, nie tylko, 

bowiem, mamy zachwycić się tym, że Boży Syn przyszedł na ziemię, ale zachwyciwszy się, mamy to 

nieść w nasze życie, nasze relacje. 

 

Obyśmy, pomimo wszystko, zawsze mieli siłę i odwagę karmić się Panem w Eucharystii, tym bardziej 

wtedy, gdy jest trudno. 

 

Tego Wam życzymy 

Wasz proboszcz, Ks. Karol Glesmer, ks. Wikariusz Daniel Nejman oraz ks. Rezydent Marcin Woś. 
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Zakończenie 2021 roku 

 

31 grudnia 

 o godz. 15:00 

o wystawienie Najświętszego Sakramentu, 

o koronka do Bożego Miłosierdzia, 

o adoracja Najświętszego Sakramentu, 

 o godz. 16:00 

o Msza św. dziękczynna, 

o nabożeństwo na zakończenie roku. 

 

Nie było Mszy św. o godz. 18:30. 

 

 

 

 

 

Kolęda 

 

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 także w tym roku przyjąć 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 od 3 do 17 stycznia 

2022 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. 

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: ks. Danielem i ks. Marcinem 
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Sprawozdanie duszpasterskie za rok 2021 

 

 Drodzy Parafianie, Szanowni Goście. 

 

 Zakończył się Rok Pański 2021, rok zmagań pandemicznych z zachorowaniami, przeróżnymi 

ograniczeniami sanitarnymi, jednocześnie rok, w którym już bardziej nauczyliśmy się żyć w takich 

okolicznościach. Dotyczy to przecież także funkcjonowania parafii jako wspólnoty osób wierzących, 

chrześcijan. Niewątpliwie odnotowujemy spadek ilości osób uczestniczących w życiu kościoła, parafii, na 

co zapewne składa się kilka czynników, to wśród nich jest także obawa o zdrowie. Trudno się jednak 

zgodzić z tezą, serwowaną przez niektórych współczesnego życia społecznego i politycznego, że 

najbardziej należałoby ograniczyć ludzi w kościołach. Dla nas wierzących, właśnie szukanie pomocy i 

siły w życiu sakramentalnym ma ogromne znaczenie. Dlatego nasz kościół na ile tylko można pozostaje 

otwarty. Prosimy tylko o zachowanie przepisów sanitarnych. Aby nie powodować wątpliwości w kwestii 

zagrożeń przenoszenia choroby, zrezygnowaliśmy, podobnie jak w roku ubiegłym, z propozycji 

tradycyjnej formy kolędy. W poszczególnych dniach stycznia spotykaliśmy się z mieszkańcami części 

parafii na Mszach św. w ich intencjach sprawowanych. W tym miejscy serdeczne podziękowanie 

kierujemy do wszystkich, z którymi spotkaliśmy się na wspólnej modlitwie a także za ofiary na rzecz 

naszej parafii. Bóg zapłać. 

 

Porównajmy kilka danych statystycznych minionego roku z poprzednim. 

 

 W minionym roku w naszym kościele udzieliliśmy sakramentu chrztu św. 83 dzieciom (2020 – 

88), zmarło i zostało pochowanych 100 Parafian (2020 – 98). Do bierzmowania przystąpiło 60 młodych. 

Sakramentu małżeństwa udzieliło sobie 25 par (tyle samo co w roku poprzednim). W poprzednim roku 

dwóch kleryków z naszej parafii przyjęło święcenia diakonatu. Daniel, w diecezji Manchester w Stanach 

Zjednoczonych, a Dominik, w Zgromadzeniu Salezjanów. Spodziewamy się więc, że w bieżącym roku 

będziemy przeżywać dwie prymicje w naszym kościele w maju i czerwcu. Jedna Parafianka, Ewelina, 

przygotowuje się do złożenia ślubów w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia. W każdy I czwartek miesiąca 

modlimy się o powołania do służby w Kościele. 

 

 W naszej parafii, jak w latach ubiegłych działają grupy duszpasterskie, w minionym roku z racji 

ograniczeń, niestety w mniejszym wymiarze spotkań choć obecnie z wielką nadzieją powracania do 

normalności. Akcja Katolicka (asystentem jest proboszcz), której członkowie dbają o świątynię, a 

obecnie, przede wszystkim z Zespołem Charytatywnym organizują pomoc i opiekę nad osobami 

samotnymi oraz chorymi we współpracy z Caritasem oraz przy pomocy Parafian. Przypomnę, że każdy 

może wesprzeć te działania, bezpośrednio a także poprzez ofiarę do skarbonki przy figurze św. 

Antoniego. Żywy Różaniec to wspólnota ogarniająca modlitwą naszą parafię oraz intencje modlitwy 

Kościoła. W każdą I sobotę miesiąca jest odprawiane Nabożeństwo Wynagradzające Sercu NMP. Także 

Apostolstwo Zbawczego Cierpienia to grupa modlitewna. Na uwagę i wdzięczność zasługuje posługa 

Szafarzy Najświętszego Sakramentu. Istnieje także wspólnota Domowego Kościoła pod opieką ks. 

Daniela, Służba Liturgiczna pod opieką ks. Marcina, Zespoły muzyczne: „Potok” i „Schola św. 

Mikołaja”. Dziękuję, że się reaktywowały na miarę możliwości po ubiegłorocznych ograniczeniach. 

Młodzież do bierzmowania przygotowuje bezpośrednio ks. Daniel natomiast dzieci do I Komunii św., ks. 

Proboszcz. Dziękujemy też za obecność i czynne działanie harcerzy Zrzeszenia Harcerskiego 

„Piąta.pl”. Siostry Miłosierdzia prowadzą działalność wśród ubogich, zgodnie z duchem zgromadzenia, 

a także świetlicę środowiskową „Kącik” którą prowadzi s. Arleta. Siostra Justyna natomiast zainicjowała 

zorganizowanie grupy „Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej”, która działa i się powoli rozrasta. Bóg 

zapłać siostrom także za dbałość o bieliznę kielichową, którą używamy do sprawowania Eucharystii. 

Mamy w planie powołań w naszej parafii grupę duszpasterską dla mężczyzn, Rycerzy Kolumba. W trosce 

o poszerzanie naszych horyzontów, w każdą drugą sobotę miesiąca gościmy z wykładem (w tym roku o 

bł. kard. Wyszyńskim) ks. prof. Bogdana Czyżewskiego z Gniezna. 



Kronika parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie 

Kronika parafialna rok 2021 

 W minionym roku zostały powołane na okres pięciu lat Rady Parafialne: Ekonomiczna i 

Duszpasterska, w marcu przeżywaliśmy wizytację Biskupa Bydgoskiego w naszej parafii, gdzie odbyło 

się spotkanie ks. Biskupa z Radami Parafialnymi. Wizytacja jednak z powodu ograniczeń miała zasięg 

pomniejszony do minimum. Zgodnie z Prawem Kanonicznym wizytacja biskupia odbywa się w każdej 

parafii co pięć lat. Zalecenia powizytacyjne dotyczyły aktywizacji osób świeckich w życiu parafii, 

uczestniczenie w życiu sakramentalnym Parafian. Aby umożliwić częstszą możliwość adoracji, w 

każdy I piątek miesiąca będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 15:00 na Koronkę i 

potrwa do Mszy św. wieczornej. 

 

 W międzyczasie został mianowany nowy biskup dla naszej diecezji, ks. bp Krzysztof Włodarczyk. 

 

 Decyzją ks. Biskupa Bydgoskiego, ks. Marcin został odwołany z funkcji wikariusza w naszej 

parafii pozostając rezydentem i skierowany do innych obowiązków tzn. opieki nad Siostrami 

Karmelitankami, pozostając do pomocy w naszym kościele. 

 

 W sprawach materialnych, w związku z pracami na Rynku w Fordonie, udało się wynegocjować 

możliwość zakupu granitowych płyt chodnikowych od Zarządu Miasta Bydgoszczy, na dobrych 

warunkach, z rozłożoną płatnością. Pod koniec prac na Rynku, planujemy ułożenie nowego chodnika 

wokół kościoła. Koszty parafii w tym zadaniu powinny zamknąć się w kwocie ok. 60 tys. zł. 

Zaplanowaliśmy także, wykorzystując okazję, że prowadzone są prace doprowadzić do kościoła wodę i 

odprowadzenie kanalizacji, co pozwoli zorganizować toaletę, o co wielokrotnie postulowali Parafianie. 

Ten pomysł, jak się okazało zdołał wygenerować bardzo duże koszty a także działania formalne. Całość 

prac, tzn. doprowadzenie zasilania wody, wykop i odprowadzenie ścieków oraz prace archeologiczne (z 

racji położenia na XVII wiecznym cmentarzu) wyniosą ok. 45 tys. zł. Kwoty te podaję, jako największe 

inwestycje zaplanowane na najbliższy czas. W ramach rewitalizacji Rynku będzie też całkowicie nowe 

oświetlenie zewnętrzne kościoła, które mieści się w zadaniu miejskim. 

 

 Pozostają plany dotyczące projektu termomodernizacyjnego domu parafialnego, ogrodzenie 

cmentarza, remont dachu na plebanii. 

 

 Odnośnie do cmentarza, pozostają na razie opłaty prolongacyjne za groby, jednak nieznacznie 

musieliśmy podnieść opłaty jednorazowe za wywóz śmieci, za wynajęcie chłodni czy kaplicy. 

 

 Wszelkie prace a także rosnące koszty bieżącego utrzymania (opłaty za gaz, prąd) udaje się nam 

ogarniać dzięki ofiarności Parafian, dzięki opłatom z dzierżawy gruntów. Składam więc serdeczne 

podziękowanie za każdą troskę oraz pomoc zarówno materialną jak i w formie wykonanej pracy, 

serdeczne Bóg zapłać. W każdą drugą niedzielę miesiąca modlimy się za wszystkich darczyńców naszego 

kościoła. 

 

 Wszystkim życzymy obfitości Bożych łask, opieki Matki Najświętszej, wstawiennictwa naszego 

Patrona Świętego Mikołaja. Życzymy zdrowia w rodzinach, zmarłym zaś wypraszajmy Boże 

Miłosierdzie. 

Ks. kan. Karol Glesmer 

Proboszcz 

 

 
 

 

 

 

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

opracował Jerzy Rusiniak. 


