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Rok 2022 
 

Sobota, 1 stycznia 

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki i Światowy Dzień Modlitw o Pokój. 

Drogim Parafianom oraz Gościom życzymy wszelkich potrzebnych łask w Nowym Roku. 

 

 

Czwartek, 6 stycznia 

Uroczystość Objawienia Pańskiego. Święto Trzech Króli 

Msze św. według porządku niedzielnego, na każdej Mszy św. – poświęcenia kadzidła i kredy. W czasie 

Mszy św. o godz. 11:00 – dzieciom komunijnym zostały poświęcone książeczki. 

Chorych z Komunią św. ks. Marcin odwiedził w piątek od godz. 10:00, natomiast ks. Daniel w sobotę  

od godz. 8:00. 

 

 

Kolejny wykład ks. prof. Bogdana Czyżewskiego o bł. kardynale Wyszyńskim, na temat: „Wszystko 

postawiłem na Maryję. Wielka Nowenna i Tysiąclecie Chrztu Polski”, w sobotę, 12 stycznia, po Mszy 

św. wieczornej, o godz. 19:15. 

 

 

Msze św. „kolędowe” dla mieszkańców poszczególnych ulic poszczególne dni o godz. 18:30 (według 

podanego planu. Można było każdego dnia przynieść intencje, które były włączone do wspólnej modlitwy 

w czasie Mszy św. Karteczki z intencjami Parafianie mogli wrzucić wrzucać do koszyczka przy zakrystii. 

 

 

Niedziela, 9 stycznia 

Święto Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Świąteczny wystrój oraz śpiew 

kolęd – tradycyjnie do 2 lutego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ostatnią niedzielę stycznia 2022 r., po Mszy św. o godz. 11:00, dzieci pomogły ks. Danielowi 

przenieść figurki ze żłóbka w bezpieczne miejsce, gdzie będą oczekiwały na kolejne Święta. Stało się to 

już tradycją w naszej parafii. 

 

  

W marcu 2021 r., przeżywaliśmy wizytację Biskupa Bydgoskiego w naszej parafii. 

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. 
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Środa, 2 lutego. 

Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Boskiej Gromnicznej 

 

Jest to Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Modlimy się za Siostry Miłosierdzia, pracujące w naszej 

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

Msza św. o godz.17:00 – szczególnie dla Dzieci Komunijnych wraz z rodzicami. Dzieciom Zostały 

poświęcone świece do I Komunii św. 
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W sobotę, 12 lutego, o godz. 19:15 w kościele – odbył się kolejny wykład ks. prof. Bogdana 

Czyżewskiego z Gniezna z cyklu: „bł. Stefan Wyszyński, kim był i jest dla Kościoła, Polski i Świata” na 

temat: „Trzeba wybaczyć i zapomnieć. Podróże do Rzymu i niełatwe rozmowy”. 
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16 lutego 2022 r., na Mszy św. o godz. 18:30, uroczyście świętowaliśmy 80. Urodziny ks. kanonika 

Romana Bulińskiego. 

 

 
 

Drogi Księże Romanie, 

cieszymy się bardzo, że możemy razem z Tobą świętować Twoje dziękczynienie w 80. Urodziny.  

(Na marginesie, to nie ma w tym niczego nadzwyczajnego, gdyż tutaj jest cały czas Twój dom). Sporo lat 

Twojego życia oddałeś tej Wspólnocie Parafialnej, której patronuje Święty Mikołaj. Akcja Katolicka, 

której członkowie zorganizowali dzisiejszą uroczystość, to Twoje dzieło. 

Dziś życzymy Tobie spokoju, obfitości łask Bożych, opieki Matki Najświętszej i Świętego Mikołaja na 

każdy dzień oraz siły i zdrowia. 

Niech Pan ma Cię w swojej opiece. 
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Niedziela, 20 lutego 

 

Z inicjatywy Sióstr Miłosierdzia, przy ołtarzu była ustawiona figura Matki Bożej Róży Duchownej, 

byśmy włączyli się w modlitwę Kościoła o powołania kapłańskie i zakonne także w naszej parafii oraz za 

przygotowujących się do kapłaństwa diakonów: Dominika i Daniela. 

 

 
 

Po Mszy św. o godz. 11:00 – spotkanie z rodzicami kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. 

 

 

 
 

 

24 lutego 2022 roku o godzinie 4:55 czasu wschodnioeuropejskiego (5:55 czasu moskiewskiego, 3:55 

czasu polskiego) Władimir Putin ogłosił, że podjął decyzję o rozpoczęciu „specjalnej operacji 

wojskowej” we wschodniej Ukrainie. 

 

W przemówieniu Putin powiedział, że nie ma planów okupacji terytorium Ukrainy, że narody Ukrainy 

mają prawo do niezależności, stwierdził, że Rosja zamierza „zdemilitaryzować i zdenazyfikować” 

Ukrainę i wezwał ukraińskich żołnierzy do złożenia broni i udania się do domów. Powiedział również, że 

„cała odpowiedzialność za możliwy rozlew krwi będzie spoczywać wyłącznie na sumieniu reżimu 

rządzącego na terytorium Ukrainy”. 

 

Stwierdzenie Putina, że neonaziści sprawują kontrolę nad rządem Ukrainy, zostało później skrytykowane, 

odrzucone jako bezpodstawne i potępione przez US Holocaust Memorial Museum. 

 

Bezpośrednio po przemówieniu Putina o 5:00 czasu wschodnioeuropejskiego  

(4:00 czasu polskiego) rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. 
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W sobotę, 26 lutego, w naszym kościele o godz. 20:00 odbyła się wspólna Modlitwa Uwielbienia wraz  

z koncertem zespołu AMEN+. 

 

 

„Posłani” z zespołem „Amen+” 

 

 
 

 
 

 

Akademicki zespół „Amen+” zaprasza na cykl wielbień w każdą czwartą sobotę miesiąca. W tym roku 

wydarzeniu przyświecać będzie temat „Posłani” – nawiązujący do zbliżającego się nowego roku 

duszpasterskiego z hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa”. 

Podczas każdego wieczoru modlitwy przybliżane będą sylwetki i historie kolejnych Apostołów Jezusa, 

którzy po Zesłaniu Ducha Świętego szli na cały świat i głosili Ewangelię. Na podobieństwo uczniów 

Jezusa, również i my chcemy poczuć się przez Niego posłani. 
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Wielki Post 

 

Środą Popielcową, 2 marca, rozpoczął sie czas Wielkiego Postu. 

 

Msze św. 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. 

 

Składki w Środę Popielcową: jedna – przeznaczona na wsparcie hospicjów na terenie diecezji. zebranych 

zostało na ten cel: 4471 zł. 

 

Druga składka, zgodnie z apelem Episkopatu Polski, by we wszystkich kościołach odbyła się zbiórka 

ofiar do puszek na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy, również w naszej świątyni, w połączeniu ze 

zbiórką w niedzielę 27 lutego, zebranych zostało 8966.68 zł i 5 $. Kwotę 10 tys. zł przekazujemy na 

konto „Caritas” na pomoc Ukrainie. 

 

W pomoc dla Ukrainy włączyli się także harcerze z drużyny „Piąta PL”. 

 

Tego dnia, w odpowiedzi na apel Ojca Świętego, który zwrócił się do wszystkich ludzi, aby Środa 

Popielcowa była dniem modlitwy i postu w intencji pokoju, została w naszym kościele, o godz. 18:30 

odprawiona Msza św. w intencji pokoju w obliczu toczącej się wojny na Ukrainie. Do uczestnictwa we 

wspólnej modlitwie – zostali zaproszeni także Ukraińcy, mieszkających w naszej parafii. 
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Od Środy Popielcowej do przyszłej niedzieli trwają w Kościele kwartalne Dni Modlitw o ducha pokuty. 

 

Aktualności 

 

Tradycyjne Nabożeństwa Wielkopostne: 

Droga Krzyżowa – w piątek 

o godz. 17:00 – dla dzieci; 

o godz. 18:00 – dla dorosłych, 

o godz. 19:00 – dla młodzieży. 

Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym – w niedzielę o godz. 17:45. 

 

Zgodnie z poprzednimi informacjami: przy naszym kościele wykonano już prace przyłączeniowe 

wodnokanalizacyjne. Serdeczne podziękowanie – za każdą pomoc i wsparcie przy wykonywaniu tych 

prac. 

 

 

Apel o pomoc! 

 
Drogi Księże Proboszczu, kochani Parafianie z parafii św. Mikołaja w Fordonie. 
 
Jestem bardzo wzruszona wszystkimi oznakami wsparcia i solidarności z Ukrainą, które napływają z 
różnych stron Polski i świata także z Fordonu. Od półtora roku posługuję na Ukrainie. Wojna, której 
doświadczamy spadła na nas wszystkich niespodziewanie. Na polecenie naszych Przełożonych przed 
jej rozpoczęciem opuściłyśmy Mariupol. Zostali tam dwaj Księża Paulini. Obecnie cały czas są tam silne 
ostrzały, nawet nie wiemy czy nasz dom stoi. Części naszych parafian udało się uciec, ale niektórzy 
pozostali, mieliśmy z nimi kontakt, ale pomału go tracimy, wierzymy, że z powodu braku prądu. 
 
Teraz posługuję wśród osób starszych i chorych w Domu Miłosierdzia w Smotryczu niedaleko Kamieńca 
Podolskiego. U nas jest spokojnie, ale nasi Podopieczni boją się o swoich najbliższych. Modlimy się  
i trwamy razem. Przygotowałyśmy też miejsca dla osób uciekających ze wschodniej części kraju. 
 
Ten czas uczy ufności Panu. Bardzo wszystkim dziękuję za modlitwę, bo jest ona siłą, której bardzo 
namacalnie doświadczamy tu. Również w mediach społecznościowych można przeczytać, że jest ona 
ogromnym wsparciem dla obrońców Ukrainy. 
 
Wiele miast zostało zniszczonych. Ludzie żyją w ogromnym strachu i niepewności jutra. W miejscach, 
gdzie toczą się walki potrzeba wszystkiego. Polska zjednoczyła się w przyjmując ukraińskie rodziny, 
robiąc zbiórki, niosąc pomoc. 
 
Gdy ogłaszany jest alarm, a właściwie po nim, gdy już się ochłonie, człowiek uświadamia sobie jak mało 
jest potrzebne by móc cieszyć się kolejnymi godzinami życia. Jak wiele rzeczy posiadamy, które nie są 
nam niezbędne do przeżycia. Z pewnością Ci, którzy są przyjmowani pod wasze dachy mogą Wam 
wiele o tym opowiedzieć. 
 
Dla nas i naszych podopiecznych najważniejsza jest modlitwa. Na dzień dzisiejszy nie mamy pilnej 
potrzeby i nawet możliwości dostarczenia pomocy konkretnie do nas. Ale są liczne inicjatywy pomocowe 
dla Ukrainy. Tu cierpią miliony. 
 
Dziękuję za wszelkie dobro, zwłaszcza za modlitwę tak odczuwalną. Pan dodaje odwagi i troszczy się o 
wszystko, czego nam potrzeba. 
 
s. Grażyna, Siostra Miłosierdzia 
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W niedzielę, 6 marca, został odczytany list od s. Grażyny z Ukrainy, która posługuje w Smotryczu, 

niedaleko Kamieńca Podolskiego. W tygodniu udało się skontaktować i zorganizować kanał do 

przekazania do siostry Grażyny i jej podopiecznych bezpośrednio pomocy od nas. 

 

Odpowiadając na apel o pomoc dla objętej wojną Ukrainy – nasza parafia zorganizowała zbiórkę darów. 

Zbieramy: chemiczne środki czystości, koce, śpiwory oraz żywność z długim okresem przydatności. 

Naszą pomoc można dostarczyć bezpośrednio do domu sióstr przy ul. Piekary, albo do skrzyni przy 

figurze św. Antoniego w naszym kościele. 

 

Ponadto, w naszym domu parafialnym otwarliśmy „Niedzielną szkółkę” dla dzieci z Ukrainy, aby 

poznawały podstawy języka polskiego i polskie tradycje. Pierwsze spotkanie odbyło się 27 marca o godz. 

12:00. Dzieci mogły przyjść razem z rodzicami. Dziękujemy piekarni „Alimar” za drożdżówki dla dzieci. 
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Piątek, 25 marca 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 

 

Obchodzony w Kościele jako Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.  

 

Tego też dnia Siostry Miłosierdzia odnawiają śluby zakonne. 

 

  
 

  
 

  
 

W czasie Mszy św. o godz. 18:30 koncelebrowanej przez ks. Proboszcza i ks. Daniela, 14 osób podjęło 

Duchową Adopcję Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą. 

 

 

 



Kronika parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie 

Kronika parafialna rok 2022 

25 marca, na Mszy św. o godz.18:30, odpowiadając na „Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu 

Polski, w związku z prośbą Ojca Świętego Franciszka”, w duchowej łączności z Kościołem 

Powszechnym, ks. proboszcz Karol Glesmer odmówił Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu 

Sercu Maryi. 
 

 
 

 

AKT POŚWIĘCENIA 

NIEPOKALANEMU SERCU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

 

 

O Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, uciekamy się do Ciebie w tej godzinie cierpienia. Jesteś naszą 

Matką, miłujesz nas i znasz nas: nic, co nosimy w sercu, nie jest przed Tobą ukryte. Matko miłosierdzia, 

tak wiele razy doświadczyliśmy Twojej opatrznościowej czułości, Twojej obecności, która przywraca 

nam pokój, ponieważ Ty zawsze prowadzisz nas do Jezusa, Księcia Pokoju. 

 

My jednak zgubiliśmy drogę do pokoju. Zapomnieliśmy o nauce płynącej z tragedii minionego wieku, o 

poświęceniu milionów poległych podczas wojen światowych. Zlekceważyliśmy zobowiązania podjęte 

jako Wspólnota Narodów i wciąż zdradzamy marzenia narodów o pokoju oraz nadzieje ludzi młodych. 

Staliśmy się chorzy z chciwości, zamknęliśmy się w nacjonalistycznych interesach, pozwoliliśmy, by 

sparaliżowały nas obojętność i egoizm. Woleliśmy lekceważyć Boga, żyć w naszym fałszu, podsycać 

agresję, niszczyć życie i gromadzić broń, zapominając, że jesteśmy opiekunami naszego bliźniego i 

wspólnego domu, który dzielimy. Poprzez wojnę rozszarpaliśmy Ziemski ogród, grzechem zraniliśmy 

serce naszego Ojca, który pragnie, abyśmy byli braćmi i siostrami. Staliśmy się obojętni na wszystkich i 

wszystko z wyjątkiem nas samych. A teraz ze wstydem mówimy: przebacz nam, Panie! 

 

W nędzy grzechu, w naszych trudach i słabościach, w tajemnicy nieprawości zła i wojny, Ty, Najświętsza 

Matko, przypominasz nam, że Bóg nas nie opuszcza, ale wciąż patrzy na nas z miłością, pragnąc nam 

przebaczyć i nas podnieść. To On dał nam Ciebie a Twoje Niepokalane Serce uczynił schronieniem dla 

Kościoła i ludzkości. Z Bożej dobroci jesteś z nami i przeprowadzasz nas z czułością nawet przez 

najbardziej skomplikowane dziejowe zakręty. 
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Zatem uciekamy się do Ciebie, pukamy do drzwi Twego Serca, my, Twoje umiłowane dzieci, które w 

każdym czasie niestrudzenie nawiedzasz i zachęcasz do nawrócenia. W tej mrocznej godzinie przyjdź 

nam z pomocą i pociesz nas. Powtarzaj każdemu z nas: „Czyż oto nie jestem tu Ja, twoja Matka?”. Ty 

wiesz, jak rozplątać pęta naszego serca i węzły naszego czasu. W Tobie pokładamy nadzieję. Jesteśmy 

pewni, że Ty, zwłaszcza w chwili próby, nie gardzisz naszymi prośbami i przychodzisz nam z pomocą. 

 

Tak właśnie uczyniłaś w Kanie Galilejskiej, gdy przyspieszyłaś godzinę działania Jezusa i zapowiedziałaś 

Jego pierwszy znak w świecie. Gdy uczta zamieniła się w smutek, powiedziałaś Mu: „Nie mają wina” (J 

2, 3). O Matko, raz jeszcze powtórz to Bogu, bowiem dziś zabrakło nam wina nadziei, zniknęła radość, 

rozmyło się braterstwo. Zagubiliśmy człowieczeństwo, zmarnowaliśmy pokój. Staliśmy się zdolni do 

wszelkiej przemocy i wszelkiego zniszczenia. Jakże pilnie potrzebujemy Twojej matczynej interwencji. 

Przyjmij więc, o Matko, to nasze błaganie. 

 

Ty, Gwiazdo morza, nie pozwól, byśmy zostali rozbitkami w czasie wojennej burzy. 

Ty, Arko Nowego Przymierza, inspiruj plany i drogi pojednania. 

Ty, „Ziemio nieba”, zaprowadź w świecie Bożą zgodę. 

Ugaś nienawiść, usuń pragnienie zemsty, naucz nas przebaczenia. 

Uwolnij nas od wojny, zachowaj świat od zagrożenia nuklearnego. 

Królowo Różańca Świętego, rozbudź w nas pragnienie modlitwy i miłości. 

Królowo rodziny ludzkiej, wskaż narodom drogę braterstwa. 

Królowo pokoju, wyjednaj światu pokój. 

 

Niech Twój płacz, o Matko, poruszy nasze zatwardziałe serca. Niech łzy, które za nas przelałaś, sprawią, 

że znów zakwitnie owa dolina, którą wysuszyła nasza nienawiść. I choć nie milknie zgiełk broni, niech 

Twoja modlitwa usposabia nas do pokoju. Niech Twoje matczyne dłonie będą ukojeniem dla tych, którzy 

cierpią i uciekają pod ciężarem bomb. Niech Twoje macierzyńskie objęcie pocieszy tych, którzy zostali 

zmuszeni do opuszczenia swoich domów i swej ojczyzny. Niech Twoje bolejące Serce poruszy nas do 

współczucia i przynagli do otwarcia drzwi i opieki nad zranioną i odrzuconą ludzkością. 

 

Święta Boża Rodzicielko, gdy stałaś pod krzyżem, Jezus, wskazując na ucznia obok Ciebie, powiedział 

Ci: „Oto syn Twój” (J 19, 26): w ten sposób zawierzył Tobie każdego z nas. Następnie do ucznia, do 

każdego z nas, rzekł: „Oto Matka twoja” (w. 27). Matko, chcemy Cię teraz przyjąć w naszym życiu i w 

naszej historii. W tej godzinie ludzkość, wyczerpana i zrozpaczona, stoi wraz z Tobą pod krzyżem. I 

potrzebuje zawierzyć się Tobie, potrzebuje poprzez Ciebie poświęcić się Chrystusowi. Naród ukraiński i 

naród rosyjski, które czczą Cię z miłością, uciekają się do Ciebie, a Twoje Serce bije dla nich i dla 

wszystkich narodów zdziesiątkowanych przez wojnę, głód, niesprawiedliwość i nędzę. 

 

My zatem, Matko Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu 

Sercu siebie samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego 

dokonujemy z ufnością i miłością; spraw, aby ustały wojny, i zapewnij światu pokój. Niech „tak”, które 

wypłynęło z Twojego Serca, otworzy bramy dziejów dla Księcia Pokoju; ufamy, że poprzez Twoje Serce, 

nastanie jeszcze pokój. Tobie więc poświęcamy przyszłość całej rodziny ludzkiej, potrzeby i oczekiwania 

narodów, niepokoje i nadzieje świata. 

 

Niech za Twoim pośrednictwem Boże Miłosierdzie rozleje się na ziemię i niech słodki rytm pokoju na 

nowo kształtuje nasze dni. Niewiasto, któraś powiedziała Bogu „tak” i na którą zstąpił Duch Święty, 

przywróć pośród nas Bożą harmonię. Ożyw nasze oschłe serca, Ty, któraś jest „żywą nadziei krynicą”. 

Ty, któraś utkała człowieczeństwo Jezusa, uczyń nas budowniczymi komunii. Ty, która przemierzałaś 

nasze drogi, prowadź nas drogami pokoju. Amen. 
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Rekolekcje Wielkopostne 

 

Dla dzieci 

Od poniedziałku 28 marca do środy 30 marca – zajęcia rekolekcyjne dla dzieci ze Szkoły 

Podstawowej nr 27. O godz. 8:30 dla dzieci starszych (klasy V-VIII), o godz. 10:00 dla dzieci młodszych 

(klasy I-IV). 

 

Dla dorosłych 

Od niedzieli, 3 kwietnia do środy, 6 kwietnia czas świętych rekolekcji. Nauki rekolekcyjne – w czasie 

Mszy św. Pierwsza nauka – w sobotę, 2 kwietnia, wieczorem. 

Przewodnik duchowy rekolekcji: ks. dr Ireneusz Świątek, rektor Wyższego Seminarium Duchowego we 

Włocławku. 

 

Plan rekolekcji 

Sobota 2 kwietnia 

Godz. 18:30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną. 

Niedziela, 3 kwietnia 

Msze św. z nauką rekolekcyjną: godz. 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:30. 

Poniedziałek. 4 kwietnia 

Godz. 9:30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną, 

Godz. 12:00 – Msza św. z nauką dla osób starszych i chorych z udzieleniem Sakramentu Chorych, 

Godz. 18.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną, 

Wtorek, 5 kwietnia 

Godz. 9:30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną 

Godz. 18:30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną; 

godz. 19.30 – nauka dla rodziców dzieci komunijnych 

Środa 6 kwietnia 

Godz. 9:30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną; 

godz. 18:30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną; zakończenie rekolekcji 

 

 

Bierzmowanie 

 

We czwartek, 7 kwietnia, na Mszy św. o godz. 18:30, koncelebrowanej przez ks. bp. Krzysztofa 

Włodarczyka i ks. Wojciecha Ciesielskiego, 23 osoby, z rąk ks. Biskupa, otrzymały sakrament dojrzałości 

chrześcijańskiej. Młodzież do sakramentu bierzmowania przygotował ks. Daniel Nejman. 

 

Przedstawiciele Rodziców Bierzmowanych powitali Ks. Biskupa w imieniu Parafian. 
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Ekscelencjo, Księże Biskupie! 

W imieniu wspólnoty parafialnej i rodziców obecnej tu młodzieży prosimy Cię Księże Biskupie o 

udzielenie Sakramentu Bierzmowania naszym dzieciom. Przed laty w czasie chrztu świętego naszych 

dzieci przyjęliśmy na siebie obowiązek wychowania ich w wierze. Wspierani przez kapłanów i 

katechetów, dokładaliśmy starań, aby jak najlepiej przygotować ich na przyjęcie sakramentu dojrzałości 

chrześcijańskiej. Dziś pragniemy, aby dzięki posłudze Waszej Ekscelencji, Duch Święty zstąpił na tych 

młodych ludzi, aby stali się dojrzałymi świadkami Chrystusa i nabrali odwagi do mężnego wyznawania 

wiary. Wierzymy, że otrzymane „znamię” Ducha Świętego uczyni ich gotowymi do służby Kościołowi i 

pozwoli na bliższą współpracę z Naszym Panem – Chrystusem. 

 

 

 

Pierwszy wpis ks. biskupa Krzysztofa Włodarczyka do kroniki parafialnej. 
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Ekscelencjo, Czcigodny Księże Biskupie! 

Pragniemy wyrazić naszą radość i wdzięczność za udzielenie nam sakramentu bierzmowania, przez który 

Duch Święty umacnia w nas wiarę, nadzieję i miłość. Mamy świadomość wielkiej odpowiedzialności, 

jaka wiąże się z przyjęciem tego sakramentu. Chcemy zejść z drogi egoizmu i bierności i dać się 

poprowadzić Duchowi Świętemu. Pragniemy wypełnić nasze życie świadectwem miłości i służby 

drugiemu człowiekowi. To najpiękniejszy ślad, jaki możemy pozostawić w naszej codzienności. 

Modlimy się powtarzając słowa papieża Franciszka, wypowiedziane w Panamie: „Panie, naucz nas 

kochać tak, jak Ty nas umiłowałeś”. Naszą wdzięczność pragniemy wyrazić również naszemu Księdzu 

Proboszczowi za ojcowską opiekę w naszej parafii Wyrażamy wdzięczność naszym Rodzicom, 

Rodzicom Chrzestnym, nauczycielom i wszystkim, którzy uczą nas kochać Boga i ludzi. Dziękujemy 

również naszym świadkom i całej wspólnocie parafialnej za towarzyszenie nam i wsparcie swoją 

obecnością i modlitwą. Za okazaną miłość wszystkim składamy serdeczne „Bóg zapłać!” 
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7 kwietnia 2022 r. 

gościliśmy po raz pierwszy 

w naszej parafii 

ks. Krzysztofa Włodarczyka 

Biskupa Bydgoskiego 
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8 kwietnia, po Mszy św. o godz. 18:30, sprawowanej pod przewodnictwem Biskupa Bydgoskiego ks. 

Krzysztofa Włodarczyka, na trasę wyruszyła z naszego kościoła Ekstremalna Droga Krzyżowa. 

Zakończenie nastąpiło w kościele Przemienienia Pańskiego w Opławcu. 

 

„Tylko podjęcie naszego krzyża prowadzi do pełni życia w Chrystusie” – powiedział w kościele św. 

Mikołaja bp Krzysztof Włodarczyk. 

 

Msza św. z udziałem kilkuset osób zainaugurowała jeden z etapów Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, której 

trasa wiodła z kościoła św. Mikołaja w Starym Fordonie do świątyni Przemienienia Pańskiego w 

Opławcu. – Jeden z nieżyjących już polskich teologów – ks. Wincenty Granat – zauważa, że: „życie 

Chrystusa, Jego droga krzyżowa i ofiarna śmierć, są jakby lustrem, w którym może się przejrzeć każdy 

człowiek i zobaczyć siebie takim, jakim naprawdę jest”. Pragniemy też zobaczyć, jak nasze ludzkie drogi 

wpisują się w drogę krzyżową Jezusa Chrystusa. Czy jesteśmy Jego wiernymi uczniami i naśladowcami? 

– pytał bp Włodarczyk. 

 

Zaraz potem przywołał słowa z Ewangelii św. Łukasza. „Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze 

samego siebie, niech co dnia weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje”. – Naśladowanie naszego Pana i 

Mistrza, jest więc nierozerwalnie złączone z braniem swojego, codziennego krzyża – a więc z Bożą 

akceptacją wszystkiego, co w naszym życiu trudne, bolesne, związane z ofiarą i wyrzeczeniem. A więc 

nie smętne cierpiętnictwo, ale uczynienie z tego, dzięki zjednoczeniu z Chrystusem, za którym podążamy, 

czegoś nowego, co będzie miało wymiar zbawczy – powiedział. (MJ) 
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Sobota, 9 kwietnia, to dzień, w którym nasz kościół był przystankiem 

Liturgii Wielkopostnych Kościołów Stacyjnych w naszym mieście. 

 

Program dnia był następujący: 

 

 Godz. 7:00 – Godzinki do NMP 

 Godz. 7:30 – Msza św. 

 Godz. 8:00 – Rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu 

 Modlitwa Różańcowa 

 indywidualna adoracja 

 godz. 9:00-12:00 – okazja do Spowiedzi św. 

 godz. 12:00 – Anioł Pański 

 indywidualna adoracja 

 godz. 15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia 

 Godz. 18:30 – Msza św. koncelebrowana przez ks. Proboszcza i ks. prof. B. Czyżewskiego 

 Godz. 19:15 – wykład ks. prof. Bogdana Czyżewskiego o bł. Kard. Wyszyńskim 

 Godz. 20:00 – Czuwanie i adoracja młodzieży (Wincentyńska Młodzież Maryjna) 

 Godz. 21:00 – Apel Jasnogórski z udziałem ks. bp. Krzysztofa Włodarczyka 

 

Przez cały dzień towarzyszyły nam relikwie 

 

  
 

bł. Michała Kozala                                                                                       św. Jana Pawła II 
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Godz. 18:30 – Msza św. koncelebrowana przez ks. Proboszcza i ks. prof. B. Czyżewskiego 

 

 
 

 

Godz. 20:00 – Czuwanie i adoracja młodzieży (Wincentyńska Młodzież Maryjna) 

 

  
 

 

Godz. 21:00 – Apel Jasnogórski z udziałem ks. bp. Krzysztofa Włodarczyka 
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Ks. proboszcz Karol Glesmer, dziękując ks. Biskupowi za wspólną modlitwę, 

wręczył pamiątkową świecę z wizerunkiem naszego Patrona, św. Mikołaja. 

 

  
 

Uroczystość zakończył wspólny śpiew piosenki „Zapada zmrok”. 

 

 
 

Jeszcze chwila rozmowy, wspólne zdjęcie... i 

 

 
 

...i uświadomiliśmy sobie, że przez kolejne trzy dni z rzędu, 

gościliśmy w naszej parafii ks. Krzysztofa Włodarczyka, Biskupa Bydgoskiego. 
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Chyba najstarsi Fordoniacy nie pamiętają takiego wydarzenia 

w dziejach fordońskiej parafii św. Mikołaja. 

 

 
 

Pierwsza wizyta w naszej parafii miała miejsce 7 kwietnia 2022 r. 

Związana była z udzieleniem sakramentu Bierzmowania młodzieży z naszej parafii. 

Druga z kolei – 8 kwietnia 2022 r. 

Powodem tej wizyty było wyjście z naszego kościoła Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. 

A trzecia – 9 kwietnia 2022 r. 

Ta wizyta związana była z dniem, w którym nasz kościół był kościołem stacyjnym na drodze 

Wielkopostnych Kościołów Stacyjnych. Ks. Biskup wziął udział w Apelu Jasnogórskim na zakończenie 

tego dnia. 

 

 

Dary pojechały na Ukrainę 
 

  
 

W niedzielę, 10 kwietnia, ks. Piotr z Kamieńca Podolskiego na Ukrainie, odebrał zebrane przez nas 

środki pomocy dla Ukraińców. 
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10 kwietnia, Niedziela Palmowa 
 

W Niedzielę Palmową, na Mszy św. dla dzieci, o godz. 11:00, ks. Daniel poświęcił palmy przyniesione 

przez najmłodszych Parafian. 

 

  
 

 

 

 

 

 

Święte Triduum Paschalne 

 

Wielki Czwartek jest pamiątką ustanowienia Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Z tej okazji 

przedstawiciele Wspólnot parafialnych złożyli naszym Kapłanom okolicznościowe życzenia. 
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Mszę św. Wieczerzy Pańskiej, o godz. 18:30, koncelebrowali ks. Proboszcz i ks. Daniel. 
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Wielki Piątek to Dzień Męki i Śmierci Pana Jezusa. 
Liturgię Wielkopiątkową, o godz. 18:30, celebrował ks. Daniel Nejman. 
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Wielka Sobota – Dzień Adoracji Pana Jezusa w Grobie Pańskim. 
O godz. 7:00 – poranna modlitwa Kościoła tzw. ciemna jutrznia. 

 

Świecenie potraw na stół wielkanocny – godz. 9:00, 10:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00. 

 

Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się o godz. 20:00, którą celebrowali: ks. proboszcz Karol Glesmer 

i ks. Daniel Nejman, a zakończyła się procesją rezurekcyjną. 

 

W Wielką Sobotę, 16 kwietnia br. o godz. 21:06 Polskie Radio PiK złożyło wizytę w naszej parafii. Jej 

proboszcz, ks. Karol Glesmer opowiedział o dziejach tej parafii i kościoła. 
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Kronika parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie 

Kronika parafialna rok 2022 
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Zgodnie z wieloletnią tradycją w naszej parafii, 17 kwietnia, w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, 

ks. Proboszcz o godz. 6:00, celebrował Mszę św. rezurekcyjną. 

Msza św. była transmitowana przez Polskie Radio Pomorza i Kujaw. 

 

  
 

 

24 kwietnia, Niedzielę Miłosierdzia Bożego przeżywaliśmy jako Dzień Dobra. 
 

Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem 
(J 15, 12) 

 

Mszę św. o godz. 11:00 koncelebrowali: ks. Proboszcz i ks. Daniel. 

 

W dniu 24 kwietnia 2022 r., wolontariusze i dzieci Szkoły 

Podstawowej nr 27, wzięli udział w ogólnopolskim „Dniu Dobra” 

organizowanym przez Caritas Polska. 

 

W darze dziękczynienia Bogu podczas Mszy Świętej z udziałem 

dzieci przedstawiono pantomimę „Dzielić się miłością”. Miała ona 

na celu ukazanie nieprzemijających wartości, takich jak: miłość, 

dobroć, troska, pomoc, poświęcenie, ofiarowany czas. Ważnym elementem pantomimy było 

uwrażliwienie na to, żeby nie pozostawać obojętnym względem bliźniego, ale chętnie podawać mu 

pomocną dłoń i tym samym budować cywilizację miłości. 
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Na czas radosnego świętowania Niedzieli Bożego Miłosierdzia, wolontariusze prowadzili po wszystkich 

Mszach Świętych kwestę na realną pomoc dla potrzebujących. Zebrano 1488,20 zł. 

 

Schola św. Mikołaja uświetniła ten uroczysty dzień. 

 

  
 

  
 

Miesiąc maj. Szczególne Nabożeństwa do Matki Bożej Nabożeństwa Majowe codziennie o godz. 18:00. 

Przy krzyżu na Wyszogrodzie o godz. 18:30. 

 

Wtorek, 3 maja, Uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski 

 

Kolejny wykład ks. prof. Czyżewskiego o bł. ks. kard. Wyszyńskim na temat: „Kocham Ojczyznę więcej 

niż własne serce…” Solidarność i ostatnie dni życia prymasa, w sobotę 7 maja o godz. 19:15, po Mszy 

św. w kościele. 

 

I Komunia Święta 

 

8 maja, Niedziela Dobrego Pasterza. Pierwsza Komunia św. w parafii 

Na Mszy św. o godz. 11:00, grupa 73 dzieci po raz pierwszy przystąpiła do Stołu Pańskiego. Dzieci 

złożyły Dar Ołtarza w postaci dzban i naczynie do obmywania  rąk w czasie liturgii. 

Ks. Proboszcz serdecznie podziękował za zaangażowanie wszystkim, przygotowującym dzieci:  

p. katechetce Anicie, pani Elżbiecie, pani Karolinie ze scholą św. Mikołaja, zaangażowanym rodzicom 

oraz wszystkim za pomoc w przygotowaniu Uroczystości. 

Z kwot zebranych przez rodziców, a przeznaczonych na I Komunię św. pozostała suma 1339 zł i została 

przekazana, podobnie jak z ubiegłorocznej Komunii św., na nowy ołtarz i renowację posadzki w 

prezbiterium naszego kościoła. 
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W sobotę, 14 maja, po przerwie w organizowaniu parafialnych wyjazdów, spowodowanej w dużej 

mierze przeróżnymi ograniczeniami, wybraliśmy się na pielgrzymkę do Włocławka. 

 

Kiedy w kościele ogłaszałem taki fakt, można było odczytać w twarzach nieco zdziwienia –  

do Włocławka??? 

– A jednak… 

 

Wybór kierunku nie był przypadkowy, okazało się, że nawet tematów, które chcieliśmy dotknąć i przeżyć 

było zbyt wiele jak na jeden dzień. 

Wyjechaliśmy z Fordonu w stronę Torunia. Pierwszy przystanek, to Górsk (szlakiem męczeńskiej śmierci 

bł. ks. Jerzego Popiełuszki). W Górsku zwiedziliśmy Centrum Formacji Młodzieży z wystawą 

poświęconą błogosławionemu oraz zatrzymaliśmy się w miejscu zatrzymania księdza przez 

funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. 

Stamtąd pojechaliśmy na tamę we Włocławku, miejsce śmierci męczeńskiej. Tam nasi radni Parafialni 

złożyli wiązankę kwiatów, pomodliliśmy się przez wstawiennictwo bł. ks. Jerzego w towarzystwie ks. 

Rektora Seminarium, który zaopiekował się nami i z nim pojechaliśmy do Seminarium Duchownego, 

które zwiedziliśmy i uczestniczyliśmy we Mszy św. Przed Mszą św. pielgrzymi spotkali się z obecnym 

biskupem włocławskim, Krzysztofem Wętkowskim, który nieco przybliżył historyczne nasze więzi. Tutaj 

z kolei przybyliśmy śladami bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. 

Kolejnym etapem była katedra, którą pokazał nam przewodnik, a szczególnym momentem było 

nawiedzenia kaplicy, gdzie pochowani są dwaj biskupi pomocniczy we Włocławku, którzy byli 

proboszczami naszej parafii pw. św. Mikołaja w Fordonie na początku XVII wieku: ks. Franciszek 

Łącki i ks. Baltazar Miaskowski (to temat na osobny artykuł). W tej katedrze posługiwał także bł. bp 

Michał Kozal, Patron naszej diecezji, jego więc śladem także tam przybyliśmy. Kolejny punkt a raczej 

miejsce, które odwiedziliśmy, to muzeum diecezjalne. 

Z Włocławka udaliśmy się do Brześcia Kujawskiego, to rodzinna parafia ks. Daniela, gdzie mogliśmy 

podziwiać piękny kościół, uczestniczyć w krótkim koncercie organowym naszego organisty. W Brześciu, 

Bydgoszcz otrzymała prawa miejskie. Odwiedziliśmy jeszcze Dom Kultury z niesamowitą wystawą 

„Chrystusa frasobliwego” w przeróżnych wykonaniach, ze zbiorów ks. Jacka Śmigla, który z wielką pasją 

nam o tym opowiedział. 

Ubogaceni, wróciliśmy.                                                                                                                          xKG 

 

  



Kronika parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie 

Kronika parafialna rok 2022 

  
 

  
 

 



Kronika parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie 

Kronika parafialna rok 2022 

  
 

  
 

  
 

 



Kronika parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie 

Kronika parafialna rok 2022 

Remont chodnika wokół kościoła. 
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21 maja 2022 r., w Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych w Rumii, o godz. 10:00, syn naszej 

parafii, diakon Dominik Iwański, przyjął Święcenia Kapłańskie z rąk ks. abpa Tadeusza Wojdy SAC, 

metropolity gdańskiego. 

Ks. Dominik Iwański SDB będzie posługiwał w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi. 

 

  
 

  
 

W niedzielę, 22 maja 2022 r., o godz. 12:30, ks. Neoprezbiter Dominik Iwański SDB, odprawił  

w naszym kościele Mszę św. Prymicyjną. 
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4 czerwca 2022 r., w katedrze św. Józefa w Manchester, stan New Hampshire, USA, bp Peter A. Libasci, 

udzielił święceń kapłańskich synowi naszej parafii diakonowi Danielowi Mikołajewskiemu. 

W uroczystości uczestniczył proboszcz naszej parafii, ks. Karol Glesmer. 
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5 czerwca 2022 r., w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w katedrze św. Józefa w Manchester, 

Neoprezbiter Daniel Mikołajewski odprawił Pierwszą Mszę Świętą. 

Na uroczystości obecny był Proboszcz naszej parafii, ks. Karol Glesmer. 
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31 maja uroczyście zakończono tegoroczne nabożeństwa majowe na Wyszogrodzie. 

Mszy św. przewodniczył ks. Roman Buliński. 
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11 czerwca zakończył się, rozpoczęty 9 października 2021 r., cykl wykładów ks. prof. Bogdana 

Czyżewskiego poświęcony bł. kard. Stefanowi Wyszyńskiemu. 
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W niedzielę, 12 czerwca, po Mszy św. wieczornej gościliśmy Żniński Chór Kameralny „Cantus Amici”, 

pod kierunkiem Krzysztofa Fryski. 

 

W czasie koncertu usłyszeliśmy utwory: 

1. Piotr Jańczak „Kyrie”, 

2. Gordon Young „Alleluja”, 

3. Ola Gjeilo „Ubi Caritas”, 

4. Piotr Jańczak „Libera me”, 

5. Romuald Twardowski „Alleluja”, 

6. Utwór gospel „This little light of mine”, 

7. Pieśń „O Matko miłościwa”, 

8. Utwór gospel „Siyahamba”, 

9. Richard Dubra „O Crux ave”. 
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13 czerwca, o godz. 20:00, odbyło się drugie z kolei nabożeństwo fatimskie. 
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Boże Ciało, 16.06.2022 r. 

 

Tegoroczna Uroczystość Bożego Ciała rozpoczęła się o godz. 9:30 Mszą św. koncelebrowaną przez  

ks. proboszcza Karola Glesmera i ks. Marcina Woś. 

Po Eucharystii procesja przeszła ulicami: Cechową, Jana Styki, Wyzwolenia na Rynek. 

 

Tegoroczne ołtarze przygotowali: 

1. Akcja Katolicka i Domowy Kościół. 

2. Mieszkańcy ulic. 

3. Siostry Miłosierdzia z Matkami Różańcowymi. 

4. Drużyna Harcerska PiątaPL "Niezłomni". 
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W sobotę, 25 czerwca, odbył się dziękczynny wyjazd dzieci komunijnych z rodzicami oraz Scholą św. 

Mikołaja do Sanktuarium w Górce Klasztornej. 

 

 

Rok Rodziny – 19 marca 2021 - 26 czerwca 2022 

 

W niedzielę, 26 czerwca, Msza św. w kościele św. Faustyny Kowalskiej w Bydgoszczy zgromadziła 

ponad sto delegacji. Każda z nich otrzymała z rąk pasterza posłanie i błogosławieństwo. – O ile wiarę 

można porównać do zapalonej lampy, która oświetla drogę, o tyle małżeństwo można zestawić z obrazem 

pieca. Sakrament małżeństwa, to piec napełniony Bożym węglem – miłością. W nim natomiast 

najważniejszy nie jest kształt, ale spełniane zadanie – ogrzewanie, które emituje swoje ciepło na 

przestrzeń domu – mówił bp Krzysztof Włodarczyk. 
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W środę, 29 czerwca, przypadła 

5. rocznica Liturgicznego wprowadzenia 

ks. kanonika Karola Glesmera, 

na urząd proboszcza parafii św. Mikołaja. 
 

Z tej okazji, po Mszy św. o godz. 18:30, przedstawiciele Wspólnot parafialnych oraz Parafianie złożyli  

ks. Proboszczowi okolicznościowe życzenia. 
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Dekretem Biskupa Bydgoskiego, z dniem 30 czerwca, ks. Marcin Woś, został odwołany z naszej parafii. 

 

 
 

 

 
 

 

„Posłani w pokoju” 

1 lipca 2022 r. wyruszyła 43. piesza pielgrzymka z Bydgoszczy-Fordonu do Chełmna 
 

Ponad 60 osób wyruszyło 1 lipca z parafii św. Mikołaja w Fordonie do Chełmna na doroczny odpust 

Matki Bożej Chełmińskiej. Wśród pielgrzymów po raz pierwszy w dziejach obecny był ks. Biskup – 

bydgoski biskup ks. Krzysztof Włodarczyk. Tradycja pielgrzymek do Chełmna została zapoczątkowana 1 

lipca 1949 roku, przez ówczesnego proboszcza – ks. Franciszka Aszyka. Do Chełmna wyruszył wtedy z 

pielgrzymami pierwszy statek. 

 

W tym miejscu jednak należy odnotować, powołując się na źródła historyczne, że zupełnie pierwsza 

pielgrzymka z parafii św. Mikołaja do Chełmna wyruszyła w lipcu 1947 roku pociągiem z drugiej strony 

Wisły, poprzedzona przeprawą promem przez rzekę (mostu jeszcze nie było; zniszczony został w czasie 

działań wojennych). Organizatorem tej pielgrzymki był drugi (po ks. A. Sylce), powojenny administrator 

parafii św. Mikołaja ks. Weltrowski. 

 

Tradycja pielgrzymowania do Matki Boskiej Chełmińskiej była kontynuowana przez kolejnych 

proboszczów: ks. Stanisława Grunta oraz ks. kanonika Romana Bulińskiego. Obecnie nad organizacją 

pielgrzymek, nie tylko do Chełmna, czuwa proboszcz parafii św. Mikołaja ks. kanonik Karol Glesmer. 

Opiekunem duchowym tegorocznej Pielgrzymki był ks. Daniel Nejman, a kierownikiem organizacyjnym 

Sławomir Gulczyński. 
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„Pielgrzymowanie wpisuje się w czterodniowy odpust ku czci Matki Bożej Chełmińskiej. Wysiłek, który 

nam towarzyszy, ma służyć pogłębianiu wiary. To budowanie chrześcijańskiej rodziny, a nade wszystko 

oddanie czci Panu Bogu.” – powiedział ks. kanonik Karol Glesmer. 

 

„Módlmy się, by to pielgrzymowanie przynosiło błogosławione owoce w naszym życiu, alei tych, 

których niesiemy w sercu.” – dodał ks. bp Krzysztof Włodarczyk. 

 

Pielgrzymi mieli do pokonania ok. 40 km. Trasa biegnie przez fragment Bydgoszczy, a następnie przez 

Ostromecko, Reptowo, Czemlewo, Czarże, Dębowiec, Kokocko, Borówno i tereny Nadwiślańskiego 

Parku Krajobrazowego. Zatrzymano się po drodze również w trzech kościołach. Był wspaniały 

poczęstunek i odpoczynek w remizie OSP w Czarżu. 

 

Jedna z Parafianek wspomina: „Kiedy zbliżał się 1 lipca, zawsze marzyłam o tym, by móc wyruszyć z 

mamą, tatą i starszym bratem do Chełmna. Na początku zaczęłam pokonywać wybrane odcinki. Dziś 

pielgrzymowanie jest dla mnie wspaniałym czasem poznawania ludzi, mierzenia się z własnymi 

słabościami i odnajdywania w sobie tego, co jeszcze wymaga naprawy. To przede wszystkim czas 

odkrywania Boga na nowo i nawiązywania z Nim głębszej relacji.” – powiedziała Zuzia Madaj. 

 

Z historii pielgrzymowania z parafii św. Mikołaja 

Na przestrzeni minionych lat, począwszy od pierwszych, powojennych pielgrzymek aż do dnia 

dzisiejszego, można śmiało powiedzieć, że parafianie ze św. Mikołaja pielgrzymowali ok. …230 razy do 

różnych sanktuariów oraz miejsc, związanych z kultem świętych czy błogosławionych. Średnio licząc – 

najwięcej pielgrzymek zorganizowano w latach 1950-1975 (ok. 47; najwięcej do Częstochowy i 

Chełmna) oraz w latach 1976-1989 (ok. 56 – różnych pielgrzymek i wyjazdów o charakterze 

pielgrzymkowym). Z ks. Franciszka Aszyka pielgrzymowano pociągiem do Częstochowy, no i statkiem 

do Chełmna. Były to przecież ciężkie, powojenne czasy. Na autokary czas przyszedł później. 

 

Gdzie pielgrzymujemy? 

Najwięcej – na Jasną Górę, do Matki Bożej Częstochowskiej (pielgrzymki starszych Parafian, młodzieży, 

dzieci). Ale po 1978 roku organizacja pielgrzymek objęła różne inne Sanktuaria; m.in. Licheń, św. Lipkę, 

Gietrzwałd, Klasztorną Górkę, Kalwarię Zebrzydowską, Niepokalanów, Pieniężno, Poznań, Pelplin. 

Pielgrzymujemy też do miejsc, związanych z kultem świętych i błogosławionych, np. do Gniezna, do 

Grobu pierwszego polskiego męczennika św. Wojciecha; do Wadowic, miasta św. Jana Pawła II. Na 

uwagę zasługuje fakt szczególnych pielgrzymek, związanych z pobytem w naszej Ojczyźnie Karola 

Wojtyły po wyborze na Papieża w 1978 roku. Pierwsza Pielgrzymka Ojca Świętego do Polski odbyła się 

już 2-10.06.1979 roku. Na spotkanie z Ojcem Świętym do Gniezna wyruszyła prawie 200 osobowa grupa 

Parafian. To samo działo się w czasie II Pielgrzymki Ojca św. do Ojczyzny w 1983 roku. Do 

Niepokalanowa, Poznania i Częstochowy wyruszyło wtedy różnymi środkami lokomocji ok. 400 osób. Z 

historii pielgrzymek należy zaznaczyć jeszcze jedną. Otóż w dniach 3-14.08.1979 roku ruszyła z Torunia 

Pierwsza Pomorska Piesza Pielgrzymka do Częstochowy, na Jasną Górę. Jednymi z głównych 

organizatorów tej Pielgrzymki byli: Ojciec Kardasz, Jezuita z Torunia i ks. Stanisław Grunt, ówczesny 

proboszcz parafii św. Mikołaja. 

 

Do najliczniejszych grup w tej Pielgrzymce należeli „fordoniacy”, stanowili tzw. grupę „biało-żółtą”. 

Podobnie było w latach następnych, aż do X Jubileuszowej Pielgrzymki. 

 

Osobne miejsce w pielgrzymowaniu zajmuje młodzież ośrodka akademickiego „Emaus”, który został 

powołany przy naszej Parafii w 1977 roku. 

Tradycje pielgrzymowania do różnych miejsc zachowały się do dnia dzisiejszego. A od 1993 roku, dla 

tych, którzy nie mogą pielgrzymować daleko, narodziła się idea Mini-Pielgrzymki po fordońskich 

parafiach. 
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Na początku lipca 2022 r. na terenie naszej parafii zamieszkał ks. prał. Edmund Sikorski, który z dniem 

30 czerwca przeszedł na emeryturę. 

W latach 1985-2008, był pierwszym proboszczem i budowniczym kościoła pw. św. Mateusza Apostoła  

i Ewangelisty w Fordonie. 

 

 
 

Ks. Edmund Sikorski urodził się 30 maja 1947 r. 

Po ukończeniu szkoły średniej w Brodnicy wstąpił do Seminarium Duchownego w Pelplinie w diecezji 

Chełmińskiej. Naukę przerwała mu dwuletnia służba wojskowa. 

Święcenia kapłańskie otrzymał 21 maja 1972 roku z rąk ks. biskupa Bernarda Czaplińskiego w 

Brodnickiej Farze. 
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W środę, 6 lipca, w wieku 91 lat zmarł Czesław Rzadkosz, 

 

ps. „Jastrząb” 

 

członek niepodległościowej Organizacji Broniącej Wolności i Wiary, 

więzień w latach stalinowskich i były prezes klubu piłkarskiego „Wisła”. 

 

 

 
Pożegnanie Czesława Rzadkosza 
 
„Coś się zaczyna i coś się kończy” – te słowa przez ostatnie tygodnie Tata często powtarzał. Miał świadomość, że 
jego ziemskie życie się kończy. Przyjmował to ze spokojem, odwagą, choć nie bez żalu. Żal rozstania z 
najbliższymi i swoim miejscem życia – domem i Fordonem był. 
 
Tata był silnym i nieugiętym człowiekiem. Najważniejsza była dla niego wolność, prawda, uczciwość, wierność. 
 
Ciężkie doświadczenia młodości, kiedy jako 18-latek dostał wyrok 6 lat stalinowskiego więzienia, potrafił godnie 
przejść i przemienić w siłę wewnętrzną, pozytywne podejście do życia i wiarę w przyszłość. Po więzieniu, 
przymusowej pracy w kamieniołomach i kopalni nie stracił chęci do życia, a po powrocie do Fordonu  z 
determinacją zaczął budować swoją nową przyszłość. Podjął przerwaną naukę w szkole średniej, z czasem 
skończył wieczorowo studia inżynierskie. Poznał piękną fordoniankę, moją Mamę i w 1957 r. odbył się ich ślub w 
kościele św. Mikołaja. Spędzili razem 65 lat. 
 
Intensywną pracę zawodową zawsze łączył z działalnością społeczną. Przez 10 lat pełnił funkcję prezesa 
Fordońskiego Klubu Sportowego Wisła. W tym czasie doprowadził do budowy stadionu przy ul. Wiejskiej (obecnie 
Sielskiej). Poświęcał temu każdą wolną chwilę. Starzy fordoniacy pamiętają, ile znaczyły dla mieszkańców sukcesy 
i awanse fordońskich piłkarzy. 
 
Tata zawsze mówił, a w ostatnim czasie bardzo często, że jego rodzice wybrali piękne miejsce do życia. 
Dziadkowie Rzadkosze, górale z tatrzańskiego Podhala, osiedli w Fordonie pod koniec lat 20. XX w. Tata był 
najmłodszym z ich dzieci i wraz z jego śmiercią kończy się linia nazwiska Rzadkosz w Fordonie. 
 
Bardzo kochał Fordon i nie umiał się pogodzić z jego niszczeniem i degradacją po przyłączeniu do Bydgoszczy. 
Zawsze wspominał piękne, zadbane, małe nadwiślańskie miasteczko, które tętniło życiem, świetnym 
towarzystwem, pracą i zabawą. Jak mógł, starał się po inżyniersku zabiegać o inwestycje w Fordonie, ratowanie 
istniejących budynków i porządkowanie miejsc. Działał jako radny Osiedla. 
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Po odzyskaniu przez Polskę wolności w 1989 r. Tata z właściwą sobie energią włączył się także w budowę 
Stowarzyszenia Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Przywracanie pamięci tamtych trudnych czasów 
we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej było dla niego bardzo ważne i nie szczędził na to sił. 
 
Najważniejsza była dla niego rodzina, ale miał też siły by działać szerzej, dla swojej społeczności. Pod koniec życia 
bardzo cieszył się, że Fordon zaczął się zmieniać, że takie duże inwestycje u nas ruszyły. Ostatnio mówił, że 
będzie już je oglądać z Nieba. 
 
Tata był silnym człowiekiem ufającym Bogu. Otrzymał dar napełnienia Duchem, który go prowadził. Chrześcijański 
azymut był jasny. Mowa jego była: tak, tak / nie, nie. 
Był dobry, zawsze można było na niego liczyć, chętnie pomagał, myślał o innych. Do tego był radosny, umiał się 
bawić i cieszyć życiem. 
 
Żegnamy wspaniałego człowieka, którego długie życie było dobre i spełnione. Jeśli płaczemy, to nad sobą, że już 
nie będziemy się widzieli, nie porozmawiamy, nie posłuchamy rady, nie będziemy razem planować i nie 
pośmiejemy się wspólnie. 
 
Tata powraca już do Boga, odpoczywa w Miłości i Spokoju poza czasem. Módlmy się i dziękujmy za jego życie. 
 

Córka Hanna 

 

 

 

Pogrzeb śp. Czesława Rzadkosza odbył się 11 lipca na cmentarzu parafialnym przy ul. Samotnej. 

Mszę św. pogrzebową o godz. 11:00 koncelebrowali: proboszcz parafii ks. kan. Karol Glesmer 

i ks. kan. Roman Buliński, który wygłosił homilię. 

 

 

  
 

  
 

 



Kronika parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie 

Kronika parafialna rok 2022 

 
 

 

 
 

 
 



Kronika parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie 

Kronika parafialna rok 2022 

We wtorek, 19 lipca, na Rynku w Fordonie, odbyły się uroczystości 

Święta Policji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. 

 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. o godz. 12:00 w kościele św. Mikołaja, którą koncelebrowali: 

diecezjalny duszpasterz policji ks. infułat Stanisław Kotowski i proboszcz parafii św. Mikołaja  

ks. kanonik Karol Glesmer. 

  
 

 
 

Po Mszy św. odbył się Uroczysty apel policji na Rynku w Starym Fordonie, w którym wzięli udział 

policjanci Komendy Miejskiej w Bydgoszczy i podległych komisariatów. W obchodach Święta Policji 

wzięli również udział przedstawiciele władz samorządowych oraz zaprzyjaźnionych służb mundurowych 

i instytucji. 

 

 
 

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości Komendantowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy 

nadinsp. Piotrowi Leciejewskiemu głos zabrał Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy insp. Witold 

Markiewicz, który przywitał wszystkich zebranych i przekazał funkcjonariuszom serdeczne życzenia 

wszelkiej pomyślności na polu zawodowym oraz w życiu prywatnym. 

Komendanci oraz wojewoda wręczyli wyróżnionym policjantom nominacje na wyższe stopnie służbowe. 

Podczas uroczystości policjanci otrzymali medale, odznaczenia i nagrody w uznaniu szczególnych zasług 

służbowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku 

publicznego. 

 



Kronika parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie 

Kronika parafialna rok 2022 

W dniach od 17 do 24 lipca odbyła się międzyparafialna Mini-pielgrzymka po Fordonie. 
 

W tym roku uległy zmianie dni rozpoczęcia i zakończenia. Pielgrzymka rozpoczęła się i zakończyła w 

niedzielę. 

 

Tekst Julii Michalak, który kilka lat temu ukazał się w Przewodniku Katolickim. 

 

Po raz kolejny z bydgoskiego kościoła pw. świętego Mateusza wyruszyła Międzyparafialna Piesza 

Pielgrzymka Fordońska. To pielgrzymka mała, ale duchem silna! Pątniczy szlak wiedzie ulicami jednej 

tylko dzielnicy Bydgoszczy – Fordonu. 

 

Jakie były początki niezwykłego, „osiedlowego” pielgrzymowania? Otóż w 1993 roku, w głowie ks. 

Wiesława Zielińskiego zrodził się pomysł na mini-pielgrzymkę. Myśl zyskała aprobatę ówczesnego 

proboszcza ks. Edmunda Sikorskiego oraz pozostałych fordońskich duszpasterzy. 

 

Maryjne wędrowanie w „mini wymiarze” 
 

Wśród „mateuszowych” parafian inicjatywa spotkała się z gorącym przyjęciem, tym bardziej, że 

pielgrzymka wyruszała w tym samym czasie, co piesza peregrynacja diecezjan do Częstochowy. – Miało 

to być modlitewne wsparcie dla pątników oraz możliwość zakosztowania atmosfery pielgrzymkowej w 

„mini wymiarze”… – wspomina ks. Edmund Sikorski. Trasa pielgrzymki została wytyczona wśród 

fordońskich parafii i obowiązuje do dziś. 

 

Prowadzi krzyż i Czarna Madonna 
 

W pierwszy dzień pielgrzymi wyruszają z kościoła św. Mateusza do świątyni Matki Bożej Królowej 

Męczenników. Następnie wędrują do parafii św. Marka, a w kolejne dni kolejno do parafii św. Łukasza, 

św. Jana, św. Mikołaja, by stamtąd powrócić „punktu wyjścia” – do wspólnoty św. Mateusza. 

Harmonogram każdego dnia jest podobny. Na rozpoczęcie wędrówki Eucharystia, po niej wymarsz na 

trasę i wędrówka do kolejnej parafii. Tam następuje powitanie pielgrzymów, modlitwy, Apel Jasnogórski 

oraz oficjalne zakończenie kolejnego dnia pielgrzymki. W czasie przemarszu na czele grupy niesiony jest 

oczywiście krzyż, a za nim obraz Czarnej Madonny, nieustannie towarzyszący pątnikom od 17 lat! 

Tak oto kilkunastu lat fordońskie parafie włączają się w symboliczny sposób w trud letniego 

pielgrzymowania, ofiarowując swoje modlitwy za pątników zdążających do Jasnogórskiej Pani. 
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25 lipca wspominamy św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. Po Mszy św. wieczornej 

nastąpiło błogosławieństwo pojazdów mechanicznych i kierowców przy naszym kościele. 

 

To także dzień imienin naszego Biskupa, pamiętajmy w modlitwie o naszym Pasterzu. 

 

  
 

Św. Krzysztof jest jednym z najbardziej popularnych świętych Wschodu i Zachodu. Istnieje wiele legend 

o nim, często przeczących sobie wzajemnie. Jedna z najbardziej popularnych utrzymuje, że św. Krzysztof 

był olbrzymem, który pomagał ludziom, przenosząc ich przez rwący potok. Przeniósł również Dzieciątko 

Jezus. Stąd jego imię Krzysztof, co znaczy niosący Chrystusa. Jest patronem podróżujących, wzywa się 

jego pomocy w czasie burzy, zarazy itd. Został umęczony za panowania Decjusza, w III wieku. 

 

6 lipca, wspomnienie św. Anny. 

 

W naszym kościele ten dzień obchodzimy jako święto, gdyż św. Anna jest drugą, tradycyjną Patronką 

naszej świątyni. Msza św. i nabożeństwo ku czci św. Anny, w intencji rodzin naszej parafii, odprawione 

zostały przy bocznym ołtarzu. 
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Po nabożeństwie tradycyjnie już odbył się koncert organowy w wykonaniu naszego organisty, Mikołaja 

Oleksego. Koncert poprowadziła prezes Akcji Katolickiej, Agnieszka Maternowska. 

 

  
 

Bartolomeo E. Murillo, Nauczanie                             Maryi Giotto, Joachim i Anna 

 

Św. Joachim i Anna, obydwoje z rodu Judy, królewskiego domu Dawida, są czczeni przez Kościół jako 

rodzice Najświętszej Maryi Panny, która była prawdopodobnie ich jedynym dzieckiem. Inna Maria 

wspomniana w Ewangelii jako siostra Matki Boga była, jak się przypuszcza, jej kuzynką; pojęcie 

„siostra” stosowane było zwyczajowo na Wschodzie do oznaczania pokrewieństwa. 

Św. Annę czczono od wczesnego okresu chrześcijaństwa. Poświęcano jej liczne kościoły. Ojcowie 

Kościoła, zwłaszcza Wschodniego, wiele mówili o jej świętości i przywilejach. Przedstawia się ją często, 

jak uczy swoją małą córeczkę czytać Pismo Święte. Jest patronką matek chrześcijańskich. 

 

 

Syn naszej parafii, ks. Daniel Mikołajewski, kapłan diecezji Manchester w Stanach Zjednoczonych, 

21 sierpnia 2022 r., o godz. 12:30 odprawił w naszym kościele Mszę św. sekundycyjną 

z błogosławieństwem prymicyjnym. 

Przypomnijmy, że... 

 

4 czerwca 2022 r., w katedrze św. Józefa w Manchester, stan New Hampshire, USA, bp Peter A. Libasci, 

udzielił święceń kapłańskich diakonowi Danielowi Mikołajewskiemu, 

 

a 5 czerwca 2022 r., w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w katedrze św. Józefa w Manchester, 

Neoprezbiter Daniel Mikołajewski odprawił Pierwszą Mszę Świętą. 

Na uroczystościach obecny był Proboszcz naszej parafii, ks. Karol Glesmer. 

 

Ks. Daniel jest wikariuszem w parafii Wniebowzięcia NMP w Dover, stan New Hampshire, USA. 
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Homilia wygłoszona przez ks. kan. dr. Romana Bulińskiego podczas Mszy św. sekundycyjnej 

Neoprezbitera ks. Daniela Mikołajewskiego w kościele św. Mikołaja 21 sierpnia 2022 r. 
 

Drogi Księże Danielu! 

Bracia w kapłaństwie. 

Czcigodni Rodzice Ks. Neoprezbitera. 

Drogie Siostry i Bracia. 
 

Lśniący, biało-niebieski klejnot, otoczony białym welonem, niby mała perła w gęstym morzu – tak widział 

ziemię ze statku Apollo 14 amerykański astronauta. Ziemia, na którą patrzył z kosmosu, wydała mu się 

małym odłamkiem ogromnego wszechświata. Na tym właśnie niewielkim skrawku kosmosu Bóg 

postanowił spotkać się z człowiekiem i okazać mu swoją miłość. 

 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus powiedziała: Kochać to znaczy dawać, dawać więcej, ciągle więcej. 

Rzeczywiście Bóg, który ukochał człowieka, obdarował go w sposób obfity, gigantyczny, wprost 

niewyobrażalny. Toteż, gdy stworzył go, dał mu: 

 duszę nieśmiertelną, rozum, wolną wolę; 

 ziemię i władzę nad nią, by czynił ją sobie poddaną; 

 swego Syna, by pojednał człowieka z Bogiem, gdyż przez grzech zerwał on z Nim łączność; 

 Maryję za Matkę, założył Kościół, ustanowił sakramenty św. 

 

To wszystko liczne dowody Bożej miłości. 

Jakby tego nie było dosyć, Bóg przez wieki powoływał i nadal powołuje kapłanów, by prowadzili 

wiernych do nieba. To kolejny znak miłości Boga do człowieka. 

 

Dzisiejsza prymicja skłania do pochylenia się nad darem powołania. 
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Co to jest powołanie? Jest ono darem, ale i zadaniem. Jest darem, wyróżnieniem, wyniesieniem, 

godnością, ale i zadaniem, misją, poruczeniem… 

Te dwa elementy powołania są wyraźnie widoczne w powołaniu Maryi. Przyjrzyjmy się zatem scenie 

Zwiastowania. 

 

Anioł Gabriel przychodzi do Maryi, nazywał Ją pełną łaski i błogosławioną między niewiastami (Łk 

1,28). Po tych słowach Maryja jest wyraźnie zmieszana. Anioł jednak mówi dalej: znalazłaś łaskę u 

Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie  nazwany 

Synem Najwyższego (Łk 1,30-32). 

 

 

Maryja, słysząc te wyjątkowe słowa, rozumie, że spotyka Ją wielkie wyróżnienie. Ma bowiem zostać 

Matką Boga-Człowieka. Mimo takiego wyniesienia nie daje się unieść emocjom. Pyta spokojnie anioła, 

jak to się stanie, skoro męża nie znam (Łk 1,35). Anioł Ją zapewnia, że Duch Święty zstąpi na Nią, i moc 

Najwyższego okryje Ją cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym (Łk 

1,35). Wtedy Maryja, zgadzając się, wypowiada słowa: Oto Ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie 

według słowa Twego (Łk 1,38). 

 

Maryja zdaje sobie sprawę z godności, jaką oferuje Jej anioł. Gdy przyjdzie do Elżbiety, potwierdzi to w 

słowach: Wielkie rzeczy uczynił Mi Wszechmogący (Łk 1,49). Jak i w kolejnych słowach: Oto bowiem 

błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia (Łk 1,48). 

 

Maryja również zdaje sobie sprawę z tego, że godność, którą oferuje Jej anioł, jest również zadaniem. 

Potwierdzi to, wypowiadając do anioła słowa: oto ja służebnica Pańska (Łk 1,38). Po prostu w pojęciu 

Służebnica wyraźnie definiuje czekające Ją zadanie. Określa je, jako służbę Bogu i ludziom. 

 

 

W Piśmie Świętym mamy również przykład odrzucenia powołania. Odrzucił je bogaty młodzieniec. 

Przyszedł on do Jezusa i zapytał: Co dobrego ma czynić, aby otrzymać życie wieczne (Mt 19,17)? Jezus 

mu odpowiedział: Zachowaj przykazania. Młodzieniec odpowiedział: Zachowywałem je od młodości. Na 

to Jezus rzekł: Sprzedaj wszystko co masz i rozdaj ubogim. Bogacz odszedł zasmucony, bo posiadał wielki 

majątek (Mt 19,21). Nie przyjął daru powołania. Przeraziło go zadanie, które postawił przed nim Jezus. 

  

Ks. Danielu. 

Nie wiem, kiedy Bóg Ciebie powołał. Wiem jednak, że nie przeraziło Cię zadanie, które Ci 

zaproponował. Wiem jedno – pewnego dnia powiedział: 

 Potrzebny mi jesteś. Potrzebuję Twych rąk, by móc dalej błogosławić. 

 Potrzebuję Twoich warg, by dalej nauczać. 

 Potrzebuję Twego ciała, by dalej cierpieć. 

 Potrzebne jest mi Twoje serce, by dalej kochać. 

 Potrzebuję Ciebie, by móc dalej zbawiać. 

 Usłyszałeś Jego głos. On nie ponaglał. Czekał na Twoją decyzję. 

 

Ks. Danielu, podobnie jak Maryja, rozważałeś w swoim sercu głos powołania. Szukając właściwego 

miejsca w życiu, rozważałeś różne możliwości. Trwało to sporo czasu. Poszukiwania te nie były proste, 

ani łatwe. Z pewnością w tym czasie w Twoim sercu nie raz rodził się niepokój, a w oczach pojawiały się 

łzy. 

W końcu, decydując się pójść za Jezusem, rzekłeś: Oto ja sługa Twój, pragnę służyć Tobie i ludziom. 

Wtedy usunął niepokój z Twego serca, a z Twoich oczu otarł wszelką łzę. 

Dzisiaj, stojąc przy ołtarzu i sprawując Najświętszą Ofiarę, z optymizmem patrz w przyszłość, bo wiesz, 

że ufając Bogu, nie zawiedziesz się. On bowiem nigdy nie zawodzi. 
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Na Twojej drodze do kapłaństwa Bóg postawił wielu ludzi. Dzisiaj, w czasie Mszy św., dziękujesz Bogu 

za to, że ich postawił przy Tobie. Podziękowania, i to największe, należą się jednak głównie tym, którzy 

dali Ci życie – Twojej mamie i Twemu tacie. Dzisiejsza prymicja to szczególna okazja do podziękowania 

Im za życie, miłość, modlitwę, wsparcie... 

 

O matce kapłana ktoś napisał: 

 Rodziłaś, żeby mieć kogo pocałować w jasne włosy, a wyrosły mu ciemne. 

 Szyłaś krótkie spodenki, żeby miał jak wszyscy, a on nosi długą sutannę poplamioną spojrzeniami 

przechodniów. 

 Zbierałaś puch i pieniądze, aby zbudować mu dom, a on obrał życie jak cygan – dzisiaj tu, jutro 

tam. 

 Uczyłaś go stawiać pusty talerz w wigilię, a On już nie połamie się z tobą opłatkiem w wigilijny 

wieczór, bo dałaś go innym. 

 W zadumie nad powołaniem posłużyłem się przykładem Maryi. Postawiłem przed Tobą Jej obraz, 

byś brał z Niej wzór, byś, tak jak Ona, służył Bogu i ludziom.  Zatem wprowadź Jej program w 

swoje życie. Wtedy z pewnością przekonasz się, że w słowach Chrystusa: Więcej szczęścia jest w 

dawaniu aniżeli w braniu (Ap 20,35), jest wielka mądrość. 

 

Księże Danielu! 

Krocz zatem za Maryją. Dawaj siebie, swoje zdolności, swój zapał, energię, ale i swój trud i pracę, tym, 

do których Bóg Cię pośle. Służba ta z pewnością zrodzi w Twoim sercu radość i szczęście. Oby Chrystus 

przez Twoje ręce i słowa nadal nauczał, uświęcał i kochał. 

Natomiast, gdy w kapłańskim posługiwaniu dosięgnie Cię niepowodzenie, ból, czy krzyż, pamiętaj komu 

zaufałeś. On zawsze Cię wesprze, ale i, tak jak napisałeś na obrazku prymicyjnym, również otrze wszelką 

łzę z Twoich oczu (Ap 21,4). 

 

 

 

 

Ks. Daniel Mikołajewski 

Podziękowania w czasie Mszy Sekundycyjnej – 21.08.2022 
 

Moi drodzy, 

To nie jest moja pierwsza msza. Swoją pierwszą mszę odprawiłem w dzień po święceniach, 5 czerwca, w 

katedrze mojej diecezji w Manchester. W Polsce, kolejna msza, którą nowo wyświęcony kapłan odprawia 

w gronie swojej rodziny i przyjaciół jest nazywana mszą sekundycyjną. W języku angielskim to pojęcie 

nie istnieje, po angielsku mówi się „thanksgiving mass” – msza dziękczynna. 

 

I faktycznie, przychodzi mi tę mszę odprawiać z wielką wdzięcznością. Przede wszystkim, to 

podziękowanie należy się Panu Bogu, który tyle lat temu powołał mnie bez żadnych moich zasług. Ks. 

Kanonik powiedział, że nie wie, kiedy obudził się we mnie głos powołania. Było to właśnie tu, w tym 

kościele, po tym, kiedy przyjąłem sakrament bierzmowania w roku 2004. Tu kształtowało się moje 

powołanie, i tu teraz przychodzi mi składać Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu tę ofiarę uwielbienia. 

 

Po Panu Bogu, podziękowanie należy się następnie rodzicom kapłana. Za trud wychowania, za ofiarę, 

którą ponieśli, za wychowanie w wierze. 

 

W Stanach Zjednoczonych praktykowany jest piękny zwyczaj. W czasie święceń kapłańskich, gdy dłonie 

księży zostają namaszczone krzyżmem, tym świętym olejem, kapłani udają się do zakrystii i wycierają 

swoje dłonie w kawałek materiału znany jako manutergium. To manutergium potem przekazuje się 

mamie kapłana, a gdy ona przeniesie się już do wieczności, wkłada się je do jej trumny, aby stojąc przed 
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tronem Boga, mogła powiedzieć – mój syn także należał do grona Twoich kapłanów. Moje manutergium 

chciałbym teraz przekazać na twoje ręce, mamo. 

 

I żeby ojciec kapłana nie pozostawał z pustymi rękami, ojcu przekazuje się stułę, w której neoprezbiter 

wysłuchał swej pierwszej spowiedzi. Tę stułę również wkłada się do trumny ojca kapłana, aby i on, stojąc 

przed tronem Boga, mógł powiedzieć – mój syn należał do grona Twoich kapłanów. 

 

Dziękuję także licznie zgromadzonym na tej mszy moim braciom kapłanom. Niektórzy z nich zostali 

wyświęceni zanim się urodziłem, niektórzy długo, długo wcześniej. Ks. prałat Mnichowski będzie 

niebawem obchodził swoją 75-tą, zdaje mi się, rocznicę święceń. Ks. kanonik Buliński przygotowywał 

mnie w tej parafii do pierwszej komunii św. i do bierzmowania, dziękuję mu także za wygłoszone dzisiaj 

piękne słowo. Ks. kanonik Glesmer zaszczycił mnie swoją obecnością na moich święceniach kapłańskich, 

dziękuję mu także za wszelką pomoc w organizacji dzisiejszej uroczystości. Cieszę się niezmiernie, 

widząc wielu moich młodych współbraci, z którymi zaczynałem moją drogę do kapłaństwa tu, w Diecezji 

Bydgoskiej. Jest dla mnie zaszczytem, że mogę stać z Wami dzisiaj przy ołtarzu. 

 

Moje podziękowania przekazuję także mojej licznie zgromadzonej Rodzinie i Przyjaciołom. Wielu z Was 

wspierało mnie w czasie tej długiej drogi do kapłaństwa. Bez Was, bez Waszych modlitw, to nie byłoby 

możliwe. 

 

Spójrzcie na te słowa nad ołtarzem, te same, które umieściłem na moim obrazku prymicyjnym. „I otrze 

Bóg wszelką łzę z oczu ich”. Kiedy zaczynałem moją drogę do ołtarza, na mojej głowie było o wiele 

więcej włosów, niż teraz. Zazwyczaj ta droga to 6 lat. W moim wypadku, było to lat 15. Lat, w których 

doświadczałem wiele trudów, przeciwności, przeszkód, w których musiałem radzić sobie także z 

własnymi błędami. Jednak było warto. To chcę przekazać Wam wszystkim dzisiaj. Świat pełny jest bólu i 

przeciwności, jednak jeśli zaufamy Bogu, mamy nadzieję, że kiedyś wszystko to się skończy. On daje 

nam wolność, On daje nam nadzieję. Po tym wszystkim, mogę zapewnić Was, że warto Mu zaufać i 

oddać Mu swoje życie. 

 

Niech Wam Bóg błogosławi. 
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Po wakacjach 

 

W niedzielę, 4 września, podczas Mszy św. o godzinie 11:00, ksiądz proboszcz poświęcił tornistry oraz 

przybory szkolne dzieci, które rozpoczęły naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej, a ksiądz Daniel 

wręczał zawieszki przedstawiające aniołka. 
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Po wakacyjnej przerwie 
 

W domu parafialnym, ul. Wyzwolenia 2, kontynuujemy działalność 

„Niedzielnej szkółki” dla dzieci z Ukrainy, 
aby poznawały podstawy języka polskiego, polskie tradycje oraz katechizm. 

Spotkania w niedziele o godz. 12:00 dla dzieci z rodzicami. 
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Po wakacjach, 18 września, wznowiła działalność Świetlica „Kącik” 

prowadzona przez Siostry Miłosierdzia, 

która jest otwarta od poniedziałku do piątku, w godzinach od 13:00 do 17:00. 

 

 
 

 

 
 

 

W niedzielę, 2 października, przypadła 83. rocznica rozstrzelania przez Niemców, ośmiu 

mieszkańców Fordonu przy ścianie naszego kościoła. Od 1940 roku w naszym kościele jest sprawowana 

Msza św. za tych pomordowanych. Mszę św. o godz. 18:30 sprawował Biskup Bydgoski, Krzysztof 

Włodarczyk. W koncelebrze udział wzięli: ks. prał. Edmund Sikorski i ks. Jakub Fotin. Liturgię uświetnił 

Chór Katedralny pod dyrekcją Krzysztofa Fryski. 

 

W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe Komendy Wojewódzkiej Policji, Straży Miejskiej, 

Zakładu Karnego, 2. Pułku Ułanów Wielkopolskich, Szkoły Podstawowej nr 4, Drużyny Harcerskiej 

Piąta.PL. 
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Po Mszy św. przed kościołem odbył się Apel Poległych. Następnie ks. Biskup w asyście ks. Proboszcza i 

kowala Zbigniewa Szerląga odsłonili metalową konstrukcję, przed którą złożono kwiaty i zapalono 

znicze. Na koniec ks. Biskup poświęcił metaloplastykę. 

Od teraz tragiczne wydarzenia upamiętnia kuta w metalu konstrukcja autorstwa Grzegorza Chojnackiego, 

wykonana przez kowala Zbigniewa Szerląga. Są to kontury czterech, a po podświetleniu ośmiu osób. – 

Oddajemy im cześć, bo są dla nas bohaterami – mówił podczas Mszy św. bp Krzysztof Włodarczyk. –  

Tę smutną historię wspominamy dla przypomnienia nienawiści, jaka rodzi się w sercu człowieka, gdy 

zabraknie w nim wartości ludzkich i Bożych – dodał biskup. 
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W trakcie apelu odczytane zostały listy od władz miasta Bydgoszczy 
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Nie sposób nie wspomnieć zamordowanego również w tych dniach proboszcza fordońskiej parafii: 

ks. infułata Józefa Szydzika, nazywanego „dziewiątą ofiarą fordońskiego mordu”. 
 

Ks. inf. Józef Szydzik (ur. 18 października 1871 w Mikołajkach, zm. 29 września 1939 r. w Bydgoszczy 

albo w okolicach) – ksiądz katolicki, polski działacz narodowy, budowniczy Kalwarii Wielewskiej, 

zasłużony proboszcz chełmżyński i fordoński. 

 

20 września 1939 r. aresztowany przez Niemców, uwięziony w tymczasowym obozie dla internowanych 

Polaków w koszarach 15. Wielkopolskiego Pułku Artylerii Lekkiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 147 

(Internierungslager blok VIII), gdzie 29 września 1939 hitlerowski „lekarz” zabił go zastrzykiem. 

Dokładne miejsce pochówku nie jest znane (może w Tryszczynie – 10 km od Bydgoszczy w kierunku 

Koronowa, może w fordońskiej „Dolinie Śmierci”). 

 

 

 
 

 

 

Pamięć o tych, którzy oddali życie, jest powinnością i moralnym obowiązkiem. Nie było jednego roku 

przerwy w odprawianych Mszach Świętych tego dnia za owych ośmiu, zabitych przy murze kościoła. 

Konstrukcja upamiętniająca wydarzenie, będzie jeszcze wyraźniej podkreślać potrzebę cenienia daru 

wolności, który bywa kruchy i we współczesnym czasie – powiedział proboszcz parafii św. Mikołaja  

ks. kanonik Karol Glesmer. 
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W niedzielę, 2 października, po raz szósty, 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. 

 

 

 
 

 

W poniedziałek, 3 października, na Mszy św. o godz. 18:30, obchodziliśmy 55. rocznicę Kapłaństwa 

ks. kan. Romana Bulińskiego. 

Mszę św. w intencji Jubilata koncelebrował proboszcz, ks. kan. Karol Glesmer. 
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Po Mszy św. Wspólnoty parafialne i Parafianie złożyli ks. Romanowi okolicznościowe życzenia. 

 

Zamyślenia kapłańskie 
 

I to sen jest 

tylko może, 

i w myślach Cię czytam. 

A tak, 

to Ty jesteś Boże, 

i stale o jedno się pytam. 

 

A wszystek 

się oddałem, 

czyż mnie nie starczyło, 

czy wszystek 

na chwałę, 

czy o to Panie, chodziło. 

 

Dałeś mi sutannę, 

na trudu 

szlak 

i Twą słodką przyjaźń, 

jak biblijną mannę, 

by mi wiary nie było brak. 

 

Paś owce moje 

i strzeż, 

zieloną doliną je wiedź, 

z mego Serca 

ogień bierz, 

one pasterza chcą mieć. 

 

Na końcu je policzysz, 

i by żadnej 

nie uronić, 

mój Ojciec 

tego sobie życzy, 

bo stado trzeba chronić. 
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A usiądź 

sobie potem, 

a odpocznij mi nieco, 

nie zapłacę ci 

złotem, 

choć ci latka, już lecą 

 

I na mój 

Krzyż spójrz, 

ile nadziei jest w nim, 

I nadzieję 

w nim ujrz, 

noszę ją w Sercu mym. 

 

Jubileusz Twój 

zapamiętam, 

żeś w służbie 

nie ustawał, kotwicą ci była 

Matka Święta, 

a św. Józef sił dodawał. 

 

I piękne czasy 

ci dam, 

dam ci 

Miłość Moją, i dam Ci 

wszystko 

co mam, i będę Twoją ostoją. 

 

I dam Ci też cudne 

sny, w błękitach 

i purpurach, 

i w nich będę, i Ja, i Ty, 

i popłyniemy 

cichutko, jak anioły, na chmurach. 

 

Bydgoszcz, 08.22, 21 września 2022 roku. 

 

Czcigodnemu Ks. kan. dr. Romanowi Bulińskiemu 

 

w 55. rocznicę kapłaństwa 

z najserdeczniejszymi serdecznymi życzeniami 

niezliczonych łask Bożych, 

opieki Matki Bożej Kapłanów, aby rozświetla drogę 

i pomagała w każdej potrzebie 

oraz długich lat życia w dobrym zdrowiu 

i poczuciu spełnienia kapłańskich powinności. 
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8 października rozpoczął się nowy cykl wykładów multimedialnych ks. prof. Bogdana Czyżewskiego 

pt. „Wydarzenia, które zmieniły Kościół i świat”. 

 

Dzieje Kościoła i świata są ze sobą związane, przez co wpływają na siebie. Chociaż niektóre z nich 

zaistniały wiele wieków temu, zostawiły trwały ślad i przyczyniły się do zmian związanych z 

postrzeganiem chrześcijaństwa i przeżywaniem wiary. Celem katechez jest zapoznanie się z różnego 

rodzaju wydarzeniami jakie miały miejsce w historii i zmieniły znacząco życie Kościoła oraz dzieje 

świata. Wybór był trudny, chodziło jednak o najbardziej znaczące z nich i pokazanie, że współczesna ich 

ocena nie zawsze jest zgodna z faktami, jakie zaistniały w historii. 

 

Spotkania, tradycyjnie już w formie multimedialnej, odbywać się będą w drugą sobotę miesiąca  

w kościele pw. św. Mikołaja przy ul. Wyzwolenia 2, po wieczornej Mszy św. około godz. 19:15. 

 

 
 

 

 

Plan katechez 
 

 08.10.2022: Wolność Kościoła i zmiany w świecie: cesarz Konstantyn i św. Helena. 

 12.11.2022: Kościół i świat wobec ekspansji islamu: ograniczenie chrześcijaństwa i upadek 

Konstantynopola. 

 10.12.2022: Podziały w Kościele i świecie: Schizma wschodnia. 

 11.02.2023: Legendy i rzeczywistość w Kościele i świecie: Inkwizycja. 

 11.03.2023: Rozłamy w Kościele i świecie: wpływ reformacji. 

 15.04.2023: Wielkie zagrożenie dla Kościoła i świata: bezbożny komunizm. 

 13.05.2023: Zmiany w Kościele i świecie: Sobór Watykański II. 

 10.06.2023: Doświadczanie Kościoła i świata: wielkie epidemie. 
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W sobotę, 15 października, przypadła 89. rocznica konsekracji naszego kościoła, dokonanego przez 

Sługę Bożego, biskupa Konstantyna Dominika. Tego dnia zapaliliśmy wszystkie „zacheuszki”  

w miejscach namaszczenia ścian świątyni. 

 

 
 

 

Sługa Boży, biskup Konstantyn Dominik 

 

Urodził się 7 listopada 1870 r. w Gnieżdżewie (par. Swarzewo) na Kaszubach. Był drugim spośród trojga 

dzieci Michała i Anny Derc. Po śmierci matki (gdy miał dwa lata) ojciec ożenił się po raz wtóry z jej 

siostrą Marcjanną Augustyną. Z tego małżeństwa przyszło na świat dziewięcioro rodzeństwa 

Konstantyna. 

 
 

Do szkoły podstawowej zaczął uczęszczać 1 kwietnia 1877 r. Dzięki pomocy finansowej wuja, ks. Jakuba 

Derca, w 1883 rozpoczął naukę w progimnazjum biskupim, tzw. Collegium Marianum w Pelplinie. Od 

roku 1889 kontynuował swoje wykształcenie w Katolickim Gimnazjum Państwowym w Chełmnie, gdzie 

należał do Towarzystwa Filomatów, tajnej patriotycznej organizacji uczniowskiej. Egzamin dojrzałości 

złożył 10 marca 1893 r. 

 

Już w miesiąc później (17 kwietnia) ponownie przybył do Pelplina, by podjąć studia w Wyższym 

Seminarium Duchownym. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Rednera, w uroczystość 

Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, 25 marca 1897 r. 
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Pierwszą posługę duszpasterską wikariusza wyznaczył mu biskup w gdańskiej parafii podmiejskiej w 

Starych Szkotach (dzisiejsza Orunia). Po półtorarocznej pracy został przeniesiony na samodzielne już 

stanowisko kapelana szpitala Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie oraz katechety liceum żeńskiego (17 

listopada 1898). Nadto od roku 1900 powierzono mu posługę prefekta w nowo utworzonym konwikcie 

Collegium Albertinum, przeznaczonym dla gimnazjalistów wyższych klas. 

 

Biskup Rosentreter w kwietniu 1911 r. powierzył mu stanowisko wicerektora i ojca duchownego w 

pelplińskim seminarium, w którym w latach 1920-1932 pełnił funkcję rektora. W tym czasie był także 

wykładowcą liturgiki, homiletyki i teologii pastoralnej, należąc do wielu towarzystw (Tow. Pomocy 

Naukowej w Chełmnie), organizacji oraz stowarzyszeń (Polska Liga Przeciwalkoholowa, Sodalicja 

Mariańska, Stowarzyszenie Dzieci Maryi, Stowarzyszenie Adoratorów, Unia Apostolska Kleru). Był 

także radcą w Kurii Biskupiej i sędzią prosynodalnym. 

 

Mianowany przez Stolicę Apostolską biskupem tytularnym artybitańskim 25 marca 1928 r., przyjął sakrę 

z rąk biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego, zostając w Pelplinie jego biskupem pomocniczym. 

Do wybuchu drugiej wojny światowej pełnił wiele urzędów i funkcji: był m.in. rektorem seminarium do 

1932 r., dziekanem Kapituły Katedralnej od czerwca 1928 r., dyrektorem Związku Towarzystw 

Dobroczynnych do 1930 r., został mianowany w 1932 r. pierwszym referentem w kurii, w 1933 r. 

dyrektorem Diecezjalnych Dzieł Misyjnych, w 1934 cenzorem ksiąg religijnych, w kwietniu 1936 r. 

wikariuszem generalnym. 

 

Od września do grudnia 1939 r. sprawował rządy w diecezji, a będąc w tym czasie ciężko chory uniknął 

aresztowania i losu kapłanów pelplińskich zamordowanych 20 października. Po odzyskaniu zdrowia 

został internowany przez Niemców 31 stycznia 1940 r. i umieszczony najpierw w szpitalu, a następnie w 

klasztorze ss. elżbietanek. Pełniąc tam funkcję kapelana zmarł w opinii świętości 7 marca 1942 r. Został 

pochowany na cmentarzu w Oruni. Po ekshumacji i przewiezieniu zwłok do Pelplina dnia 7 marca 1949 

r., w rocznicę śmierci odbył się uroczysty pogrzeb. Od 1965 roku toczy się w Rzymie proces kanoniczny 

o jego beatyfikację. 

 

Modlitwa o beatyfikację 
 

Boże w Trójcy Jedyny, który przez Świętych Pańskich po wszystkie czasy pomnażałeś chwałę Swoją  

i rozradowywałeś Kościół św., udziel mi łaski, ażebym doświadczył na sobie skutecznego 

wstawiennictwa Sługi Bożego Biskupa Konstantyna Dominika, prosząc o… 

 

Spraw o Boże, by wierny Sługa Twój, Biskup Konstantyn, na Twoją chwałę i Kościół św. pożytek 

zajaśniał rychło w chwale Błogosławionych i Świętych Pańskich. 

 

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… 
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16 października obchodziliśmy XXII Dzień Papieski pod hasłem „Blask Prawdy”. 

 

Na Mszy św. o godz. 11:00, dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 27, pod kierunkiem katechetki Anity 

przedstawiły refleksję o św. Janie Pawle II. Po Mszy św. członkowie Akcji Katolickiej tradycyjnie 

sprzedawali „papieskie kremówki, harcerze z drużyny Piąta.PL zbierali ofiary na stypendia dla 

utalentowanej młodzieży z niezamożnych rodzin w ramach „Dzieła Nowego Tysiąclecia”. 

W uroczystą, świąteczną atmosferę, wprowadziła zebranych w kościele Schola św. Mikołaja. 
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Dwanaście osób, w tym pośmiertnie bp Jan Michalski, otrzymało Medale Marszałka Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” – w uznaniu zasług na 

rzecz walki o niepodległość RP i prawa człowieka. 

 

Uroczystość ich wręczenia odbyła się 27 października 2022 r., w Klubie Altruist przy bydgoskiej bazylice 

św. Wincentego a Paulo, gdzie świętowano 40. rocznicę powstania Prymasowskiego Komitetu Pomocy 

Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. 

 

  
 

Medal przyznany ks. bp. J. Michalskiemu odebrał Jego bliski krewny, ks. Karol Glesmer 
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W liturgii kościoła, 4 listopada, obchodziliśmy wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa, patrona 

seminarzystów 

 

Św. Karol jest patronem naszego proboszcza, dlatego w niedzielę, 6 listopada, na Mszy św. o godz. 

11:00, Wspólnoty i Parafianie złożyli swojemu duszpasterzowi imieninowe życzenia. 
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Po zakończonej Liturgii, solenizant obdarował zgromadzone w kościele dzieci „słodkim aniołkiem”. 
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Jarosław Więcławski 

15 listopada 2022 r. 
Express Bydgoski 

 

Cichy pochówek mieszkańców Fordonu na cmentarzu przy ul. Wiślanej. 

 

SMSF zawiedzione brakiem informacji. 
 

Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu było zainteresowane pochówkiem szczątków 

odnalezionych podczas prac przy rynku, ale niedawno jego członkowie odkryli, że taki zbiorowy 

grób istnieje już na cmentarzu przy ul. Wiślanej. 
 

Latem 2021 roku podczas pracy przy rynku w Starym Fordonie odnaleziono szczątki blisko 150 

osób z dawnego cmentarza przykościelnego. Trafiły one do badań archeologicznych. Stowarzyszenie 

Miłośników Starego Fordonu oraz parafia pw. św. Mikołaja od razu zgłosiły chęć organizacji pochówku 

dawnych mieszkańców na cmentarzu parafialnym. Proboszcz ks. kanonik Karol Glesmer wyznaczył 

miejsce przy głównej alei. 

 

  
 

– Stało się inaczej. Po cichu, bez należytej czci, pogrzebano szczątki Fordoniaków na cmentarzu 

komunalnym przy ul. Wiślanej. Czy to tylko zła wola, a może bezmyślność urzędników miejskich, nie 

dziś nam to osądzać. Dowiemy się. Nie zgadzamy się z takim traktowaniem regionalnej historii – 

czytamy na profilu SMSF. 
 

O pochówku stowarzyszenie dowiedziało się przypadkiem. Damian Amon Rączka, jeden z jego 

członków, trafił na grób przypadkowo, podczas wizyty na cmentarzu przy ul. Wiślanej z okazji 

Wszystkich Świętych. 
 

– Pochówek szczątków wydobytych podczas prowadzonych prac archeologicznych na płycie rynku w 

Starym Fordonie odbył się na cmentarzu komunalnym w Fordonie (ul. Wiślana) w miejscu specjalnie 

wyeksponowanym – główna aleja przy wejściu głównym na cmentarz, obok grobu szczątków 

pochodzących z parku im. Witosa w Bydgoszczy – informuje Tomasz Okoński, rzecznik ZDMiKP. 

 

Pochówek wraz z przeprowadzeniem prac badawczych – antropologicznych oraz archeologicznych został 

zlecony podwykonawcy firmy Steinbudex, która odpowiadała za rewitalizację płyty rynku w Starym 

Fordonie. – Pogrzebem, na zlecenie podwykonawcy zajęła się firma pogrzebowa ze Starego Fordonu 

– Fordoński Zakład Pogrzebowy. Nie było przewidzianej specjalnej ceremonii pogrzebowej – 

uzupełnia rzecznik. 
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– Teraz wszystko jest sprowadzone do względów proceduralnych, ale od początku byliśmy żywo 

zainteresowani, żeby szczątki wróciły do Fordonu. Oczekiwaliśmy informacji o zakończeniu badań 

szczątków, a potem rozpoczęlibyśmy odpowiednie działania – przekazuje „Expressowi Bydgoskiemu” 

Damian Amon Rączka. 

 

SMSF nie rozumie czemu, choć kilkukrotnie rozmawiali na temat pochówku i wyrazili zainteresowanie 

tematem, nie otrzymali chociaż informacji o tym, że taki odbędzie się na nekropolii przy ul. Wiślanej, aby 

mogli wziąć udział w uroczystości. Z informacji, jakie mają, wynika, że ceremonia pochówku odbyła się 

parę tygodni temu bez udziału duchownego. 

 

– To już nieodwracalny proces, ale nie rozumiemy takiego bezdusznego zachowania – wystarczył jeden 

telefon, żeby nas powiadomić. Liczymy, że podobnie jak przy sąsiednim grobie, niedługo pojawi się 

tu okazała tablica, może z godłem Fordonu – dodaje przedstawiciel SMSF. 

 
https://expressbydgoski.pl/cichy-pochowek-mieszkancow-starego-fordonu-na-cmentarzu-przy-ul-wislanej-smsf-zawiedzione-

brakiem-informacji/ar/c1-17040533 

 

 

 
 

 

W niedzielę, 20 listopada, gościliśmy w naszym kościele ks. Krzysztofa Kozłowskiego, proboszcza 

parafii pw. św. Faustyny Kowalskiej w Fordonie, którą to Wspólnotę mogliśmy wesprzeć w dziele 

budowy świątyni. 

 

 
 

 

 

https://expressbydgoski.pl/cichy-pochowek-mieszkancow-starego-fordonu-na-cmentarzu-przy-ul-wislanej-smsf-zawiedzione-brakiem-informacji/ar/c1-17040533
https://expressbydgoski.pl/cichy-pochowek-mieszkancow-starego-fordonu-na-cmentarzu-przy-ul-wislanej-smsf-zawiedzione-brakiem-informacji/ar/c1-17040533
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Anna Szarapka 

 

III Bydgoskie Dni Muzyki Kościelnej 

Improwizacja i muzyka chóralna w kościele pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy 

 

20 listopada odbył się Koncert inaugurujący III Bydgoskie Dni Muzyki Kościelnej. Bohaterami koncertu 

były dwa najpiękniejsze instrumenty: organy – słusznie uznawane za króla instrumentów i głos ludzki – 

najwspanialszy ze wszystkich instrumentów, ponieważ zdolny jest nie tylko wspaniale śpiewać, ale także 

przekazać znaczenie wyśpiewanego słowa. Łotewski muzyk Rihards Dubra, którego utwór zabrzmiał 

podczas niedzielnego koncertu, snując refleksje na temat muzyki, zadał sobie pytanie: „Mówiąc czysto 

filozoficznie, jaki jest w takim razie najważniejszy cel muzyki?” I odpowiadając stwierdził: „Wpływać na 

człowieka poprzez emocje. (…) Tak jak każdy ma swoją drogę do Boga, tak każdy kompozytor ma swoją 

własną drogę do emocji w muzyce, a przez to – także do Boga”. 

Wyjątkowość niedzielnego koncertu polegała na tym, że obok śpiewu chóralnego zabrzmiała również 

organowa muzyka improwizowana. Na ogół bywamy na koncertach, podczas których słyszymy dzieła 

skomponowane przez muzyka-twórcę, a wykonywane przez wokalistę lub instrumentalistę-wirtuoza. 

Jarosław Ciechacki połączył dwie funkcje – kompozytora i wykonawcy-wirtuoza, organisty. Było to 

możliwe dzięki szczególnym umiejętnościom, wymagającym wielu ćwiczeń i studiów, ale także intuicji, 

kreatywności i wyobraźni. 

 

Podczas inauguracyjnego koncertu usłyszeliśmy również Scholę Liturgiczną Katedry Bydgoskiej 

powstałą w marcu 2021 roku, z inicjatywy organisty Katedry Bydgoskiej, Krzysztofa Fryski. Warto 

podkreślić, że zespół uczestniczy w najważniejszych uroczystościach i liturgiach celebrowanych w 

Katedrze Bydgoskiej, ale także w uroczystościach poza diecezją. Pomimo niedługiej działalności Schola 

Katedralna ma już sukcesy konkursowe. Podczas odbywającego się we Włocławku, w dniach od 29 do 30 

kwietnia 2022 roku, I Ogólnopolskiego Konkursu Organowego Akompaniamentu Liturgicznego i 

Muzyki Chóralnej „Surrexit vere” w kategorii chórów kościelnych Schola Katedralna zdobyła Złoty 

Dyplom (jedyny w tej kategorii) oraz Nagrodę Specjalną za Udany Debiut. 
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Ks. Łukasz Kucharski                                                        Anna Szarapka 

 

 
 

Koncert wypełniło pięć utworów chóralnych. Były to kompozycje twórców XX i XXI wieku, związanych 

z naszym kręgiem kulturowym i geograficznym: Piotra Jańczaka (ur. 1972), pochodzącego z Nakła nad 

Notecią, obecnie profesora Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Marka 

Raczyńskiego (ur. 1982), przed laty członka Poznańskich Słowików prowadzonych przez prof. Stefana 
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Stuligrosza, a następnie absolwenta Akademii Muzycznej w Poznaniu i Uniwersytetu Muzycznego 

Fryderyka Chopina w Warszawie, Rihardsa Dubry (ur. 1964), łotewskiego kompozytora i organisty oraz 

Mikuláša Schneider-Trnavský’ego (1885-1958), słowackiego kompozytora, dyrygenta i nauczyciela 

muzyki, autora katolickiego, słowackiego śpiewnika kościelnego, wydanego w 1937 roku, w którym 

opublikował ponad 500 pieśni, a będącego odpowiednikiem polskiego Śpiewnika kościelnego ks. Jana 

Siedleckiego. Jedynym kompozytorem niedzielnego koncertu, pochodzącym z odległej Ameryki był 

Gordon Young (1919-1998), kompozytor i organista. Wszystkich, zarówno kompozytorów, jak i 

wykonawców koncertu łączyła jedna, najważniejsza cecha – troska o muzykę kościelną, jej rozwój i 

piękno. Utwory wykonane podczas koncertu utworzyły ekspresyjną i znaczeniową, medytacyjno-

modlitewną całość. Wieczorne, muzyczne zamyślenie rozpoczęło Kyrie Piotra Jańczaka, będące 

wołaniem Panie zmiłuj się. Następnie muzycy poprowadzili słuchaczy przez tajemnicę ojcostwa Boga w 

utworze Otče náš Mikuláša Schneidera-Trnavský’ego. Kolejna kompozycja była ukierunkowana na 

rozważanie męki Pana Jezusa w utworze O Crux ave (O, witaj Krzyżu) Rihardsa Dubry. Kompozycja 

Dominus illuminatio mea Marka Raczyńskiego, oparta została na 27 Psalmie, w którym Dawid wyraża 

ufność swoją w Bogu we wszelkich przeciwnościach tego życia, i tego jedynie pragnie, aby mógł 

zamieszkać w domu Pańskim i tam Panu dziękować za Jego opiekę i dobroć. Modlitewne zamyślenie 

zakończyło Alleluja Gordona Younga. 

Dramaturgia medytacji przebiegała w dwóch niezależnych, ale połączonych jedną myślą kompozycjach. 

Każdy utwór wykonany przez katedralną Scholę liturgiczną poprzedziła improwizacja przygotowana 

przez Jarosława Ciechackiego. Organowe improwizacje wykorzystywały motywy utworów chóralnych, 

przybierały zróżnicowane formy i wprowadzały śpiew Scholi. Uważnie słuchając melodii improwizacji 

organowych łatwo rozpoznać można było te same motywy melodyczne w warstwie organowej i 

chóralnej. Jarosław Ciechacki przygotował pięć improwizacji, które ujął w następujących formach: 

1. Preludium misterioso z wykorzystaniem motywów Kyrie Piotra Jańczaka 

2. Adagio Cantabile z wykorzystaniem motywów Otče nášMikulášaSchneidera-Trnavsky’ego  

3. Medytacja z wykorzystaniem motywów O Crux Ave Rihardsa Dubry  

4. Fuga Quoniam pater meus et mater mea dereliquerunt me(Ponieważ mój ojciec i moja matka mnie 

opuścili) z Dominus illuminatio mea Marka Raczyńskiego  

5. Introdukcja do Alleluja Gordona Younga 

 

 
 

Jarosław Ciechacki 

 

W wykonaniu Scholi Liturgicznej Katedry bydgoskiej pod dyrekcją Krzysztofa Fryski usłyszeliśmy 

kolejno: 

Kyrie Piotra Jańczaka, 

Otče náš Mikuláša Schneidera-Trnavsky’ego, 

O Crux ave Rihardsa Dubry, 

Dominus illuminatio mea Marka Raczyńskiego, 

Alleluja Gordona Younga. 
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Koncert stanowił modlitewną medytację prowadzoną przez organy i śpiew wielogłosowy. Znakomite 

połączenie interesujących improwizacji Jarosława Ciechackiego z bogatymi brzmieniami Scholi 

Liturgicznej Katedry Bydgoskiej stworzyło nadzwyczajną dramaturgię koncertu. Ekspresyjne Kyrie 

Jańczaka, kantylenowe Otče náš Schneidera-Trnavsky’ego, liryczne, subtelne, O Crux Ave Durby 

kontrastowało konstrukcyjnie i wyrazowo z improwizowaną, organową fugą opartą na motywach 

Dominus illuminatio mea Marka Raczyńskiego. Końcowe Alleluja Gordona Younga pozostawiło 

natomiast słuchaczy w uniesieniu, w atmosferze nadziei i radości. 

 

  
 

       Krzysztof Fryska, pierwszy z prawej strony. 
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27 listopada, w kalendarzu liturgicznym przypadła, 

I Niedziela Adwentu, czasu liturgicznego przygotowania 

do przeżycia tajemnicy Bożego Narodzenia. 

Na Mszy św. o godz. 11:00 ks. Proboszcz poświęcił 

Wieniec Adwentowy oraz opłatki na Stół Wigilijny. 

 

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

 natomiast z udziałem dzieci, które zapraszamy z lampionami, serduszkami dobrych uczynków,  

do udziału w konkursie adwentowym, Roraty będą w poniedziałek, środę i piątek o godz. 17:00. 

 We wtorek oraz czwartek o godz. 17:00 będzie odprawiana dodatkowo Msza św. adwentowa. 
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Roraty, 28 listopada 

              
 

Z narodzeniem Jezusa było tak… 
 

Gdy pierwsi rodzice sprzeciwili się Bogu, w sercach ludzi zagościła tęsknota. Kolejne pokolenia biegły 

przez życie, czekając na Tego, który wypełni tę dziwną pustkę… Noe, Samuel, Eliasz, Daniel, Symeon  

i Joachim, dziadek Pana Jezusa – wszyscy czekali na przyjście Zbawiciela. 

 

Oczekiwanie – w tym słowie streszcza się najgłębszy sens Adwentu. Wszystko wokół podpowiada nam, 

że to adwentowe oczekiwanie jest wyjątkowe, inne niż wszystkie pozostałe oczekiwania. Bo w Adwencie 

przygotowujemy się na najważniejsze narodziny w historii świata – Jezusa Chrystusa. 

 

Zapraszamy w pełną oczekiwania wędrówkę przez wieki i do poznawania kolejnych bohaterów 

biblijnych opowieści. 

 

W tym roku dzieci poprowadzi postać wyjątkowa: św. Joachim, ojciec Maryi i dziadek Jezusa. Razem z 

nim będziemy poznawać bohaterów historii zbawienia – ludzi, którzy w ciągu wieków czekali na 

obiecanego przez Pana Boga Mesjasza i proroków, którzy zapowiadali Jego przyjście. 

 

W rolę Świętego dziadka Joachima wcielił się nasz proboszcz, ks. Karol Glesmer. 
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6 grudnia, wspomnienie św. Mikołaja Biskupa. 

 

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. Abp Jan Romeo Pawłowski, Nuncjusz Apostolski w Grecji. 
 

 

W uroczystości uczestniczyli Parafianie, Goście, ks. Roman Buliński, księża z dekanatu fordońskiego. 
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Po zakończonej Eucharystii, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, odmówiono litanię do św. 

Mikołaja. 

 

Dzieci, tradycyjnie zostały obdarowane przez Mikołaja słodkim upominkiem. 
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We czwartek, 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 i Ewelina, zostały przyjęte 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. 
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15 grudnia 2022 r. 
Kaplica Centrum Edukacyjno-Formacyjnego Diecezji Bydgoskiej była miejscem adoracji i modlitwy 

księży dziekanów i wicedziekanów. Wybory zostały przeprowadzone w 19 dekanatach. Kapłani swoje 

urzędy zaczną pełnić od 1 stycznia 2023 roku. – Otwieramy serca na dary, które są nam potrzebne, by jak 

najlepiej wypełnić drogę powołania. Napełnij nas Panie odwagą do dawania świadectwa wiary.  

Ty wszystko możesz. Dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych – mówił biskup Krzysztof Włodarczyk. 

 

 
 

Z dniem 1 stycznia 2023 r., 

ks. kan. Karol Glesmer, 

został mianowany wicedziekanem dekanatu fordońskiego 

 

 
 

Ks. Karol Glesmer           Ks. Jan Andrzejczak 

 

Dziekani oraz wicedziekani będą swoje urzędy pełnili przez pięć lat. 

 

Dekanat Bydgoszcz V – Fordon: 

ks. prał. Jan Andrzejczak – dziekan, 

ks. kan. Karol Glesmer – wicedziekan. 
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Urząd dziekana, czyli wikariusza okręgowego, nie jest godnością, ale funkcją administracyjną. Dziekan 

stoi na czele dekanatu, który jest okręgiem terytorialnym w obrębie diecezji, utworzonym z kilku 

sąsiadujących ze sobą parafii. Dziekan jest reprezentantem duchownych wchodzącym w skład dekanatu. 

Jest również reprezentantem biskupa w diecezji, a sam proboszczem jednej z parafii. Do jego uprawnień i 

obowiązków należy: popieranie i koordynowanie w dekanacie wspólnej działalności duszpasterskiej; 

czuwanie nad tym, by duchowni jego dekanatu prowadzili życie odpowiadające ich stanowi i pilnie 

wypełniali swoje obowiązki; czuwanie nad kultem Bożym w dekanacie, sprawowaniem liturgii, 

udzielaniem sakramentów, prowadzeniem ksiąg parafialnych, a także zarządzaniem majątkiem 

kościelnym. Prawo upoważnia go do wizytowania parafii swego okręgu w sposób określony przez 

biskupa diecezjalnego. Bierze też udział w konferencjach dziekańskich z biskupem i przekazuje 

proboszczom swego dekanatu zarządzenia biskupie i troszczy się o ich realizację; przewodniczy również 

konferencjom dekanalnym. 

 

 
 

 

8 grudnia, w 4. Niedzielę Adwentu, na Mszę św. o godz. 11:00, harcerze z 5. Bydgoskiej Drużyny 

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

Hasło Betlejemskiego Światła Pokoju 2022 – „Światło dla ciebie” 
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Już 32. raz przynosimy lampion, w którym płomień użycza nam światła i ciepła. Lampion chroni 

ten płomień przed wiatrem, który mógłby go z łatwością zgasić. I o ile w grudniu jest raczej zimno i 

potrzeba nam więcej ciepła niż nikły płomyk lampki może nam oferować, to nawet tak mały 

płomień, skutecznie potrafi ogrzać oraz rozjaśnić i oświetlić otoczenie. 

 

Okazuje się, że płomień lampy czy świecy ma znaczenie. Nawet w dzisiejszym świecie — świecie 

elektryczności rozjarzonym żarówkami, ledami, neonami… są sytuacje, gdy płomień jest niezbędny, gdyż 

jego blask i ciepło mogą nawet uratować życie. 

 

(…) 

 

Tak, to jest Płomień dla ciebie — Światło prawdy o Jezusie. A dzięki tobie ten płomień jest dla innych — 

dla każdego z kim się nim podzielisz, komu go dasz, gdzie go zaniesiesz. Ale najpierw musisz go mieć 

sam. 

 

(…) 

 

Dziś potrzeba jak nigdy odważnych i rozsądnych młodych ludzi, aby ogień wojny zastępowali Światłem 

Pokoju. To dla nas harcerzy wyjątkowa możliwość, aby poprzez służbę Bogu, Polsce i ludziom dawać 

innym nadzieję na pokój. Sami jednak musimy mieć pokój w sobie. Tak jak Światło: gdy je masz, możesz 

dać je innemu. Dlatego, jak widzisz, ważne jest, żebyś miał Światło w sobie. Żebyś miał wiarę w Jezusa, 

który przynosi pokój i nadzieję rodząc się w Betlejem. Daj to Światło drugiemu człowiekowi, a sam 

zobaczysz, że tobie niczego nie ubędzie. Bo wartości takie jak wiara, nadzieja, miłość podobnie jak 

światło — gdy się nimi dzielisz, one się mnożą. 

 

Nieś w sobie Płomień, którego Betlejemskie Światło Pokoju jest znakiem, nieś nie tylko w grudniu i nie 

tylko od Święta. Bądź uczciwym harcerzem, który słowa Przyrzeczenia Harcerskiego wypełnia treścią i 

się im nie sprzeniewierza. Dla którego Prawo Harcerskie jest kodeksem postępowania i sposobem na 

rozwiązywanie problemów i dylematów. W Betlejem rozpaliło się przed dwoma tysiącami lat Światło dla 

Ciebie, teraz w znaku Betlejemskiego Światła Pokoju trafia w twoje ręce. Strzeż go jak najcenniejszego 

skarbu i pomnażaj, dzieląc się z innym. 

 

Ks. Marek Kiedrowicz 

Kapelan Chorągwi Gdańskiej ZHP 
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W tym roku, w naszej parafii, Pasterka, zgodnie z tradycją, została odprawiona o północy. 

Mszę św. koncelebrowali: proboszcz, ks. kan. Karol Glesmer, który wygłosił też Słowo Boże, 

oraz ks. Daniel Nejman i ks. prał. Edmund Sikorski. 
 

W I Niedzielę Adwentu, czyli 27 listopada 2022 r. rozpoczął się nowy rok liturgiczny, a wraz z nim nowy 

rok duszpasterski. Hasłem tegorocznego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce są słowa 

„Wierzę w Kościół Chrystusowy” 
 

Drodzy Parafianie, szanowni Goście, nowonarodzony Zbawiciel świata 

niech obdarowuje Was wszystkich swoją łaską i błogosławieństwem, 

a nadchodzący czas niech promieniuje blaskiem wiary, nadziei i miłości. 
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Kolęda 2022 

 

W tym roku Kolęda w sposób tradycyjny według planu. 

Kolędę będziemy rozpoczynać o godz. 16:00, w sobotę o godz. 14:00. 

W tym roku ministranci nie pytają, kto przyjmuje kolędę, osoby zainteresowane wizytą duszpasterską 

proszone są o zapoznanie się z planem kolędy i potwierdzenie spotkania przez zgłoszenie tego w biurze 

parafialnym, zakrystii, telefonicznie lub mejlowo. 

Zadbajmy o to, by zapytać np. sąsiadów, osoby starsze lub chore, czy chcą przyjąć kolędę. 

 
Ksiądz Proboszcz kontuzjowany 

 

Drodzy Parafianie! 
 

Rozpoczęliśmy w naszej parafii czas kolędy. Osobiście przyznam, że od kilku lat bardzo czekałem na ten czas, gdyż 
jest to okazja spotkać się, porozmawiać o naszych fordońskich, parafialnych i rodzinnych sprawach, a przede 

wszystkim wspólnie pomodlić się i obdarzyć błogosławieństwem. W tym roku przyjęliśmy taką formułę, że prosimy 
o potwierdzenie Wasze, że chcecie przyjąć księdza do swojego domu w terminie, który zaplanowaliśmy. Dziękuję 

za każde zaproszenie. 

 
We wtorek, 27 grudnia, około południa nieszczęśliwie stawiając nogę uległem urazowi na schodach na plebanii. 

Zgodnie z zaleceniami lekarskimi zostałem zmuszony do ograniczenia do minimum chodzenia przez kilka tygodni. 
Ubolewam tym bardziej, że był to zaplanowany pierwszy dzień kolędy. Ks. wikariusz Daniel podjął się dotarcia do 

wszystkich Parafian, którzy zapraszają. 

 
Proszę o zrozumienie, że czasem ta kolęda odbywa się z tej racji w późniejszych godzinach. 

 
Ubolewam, że nie mogę dotrzeć osobiście. 

 
Wspierając modlitwą 

Proboszcz, Karol Glesmer 

 

 
 

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

opracował Jerzy Rusiniak. 


