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Niedziela, 1 stycznia 

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki i Światowy Dzień Modlitw o Pokój. 

 

 

 
Jak dwa miasta stały się jednym 

Historia przyłączenia Fordonu do Bydgoszczy 

 

30 listopada 1972 roku w rozporządzeniu Rady Ministrów PRL zapisano: „W województwie 

bydgoskim włącza się do miasta Bydgoszcz z powiatu bydgoskiego obszar miasta Fordon”. 

Oficjalnie nastąpiło to 1 stycznia 1973 roku. 

 

Cofnijmy się do 11 kwietnia 1972 roku. Wtedy w siedzibie prezydium Miejskiej Rady Narodowej 

odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli lokalnych władz. – Zasadnicza dyskusja toczyła się 

wokół celowości i terminu włączenia Fordonu do Bydgoszczy – czytamy w notatce ze spotkania. Trzeba 

dodać, że nie był to zupełnie nowy pomysł – o przyłączeniu miasta nad Wisłą w granice Bydgoszczy 

pisano najpierw przed wojną, a potem w 1964 roku. Plan regionalny dla województwa bydgoskiego 

zakładał, że przyjęcie Fordonu nastąpi do 1970 roku. 

W 1972 roku Wojewódzka Pracownia Planów Regionalnych opracowała hipotezę rozwoju i 

rozmieszczenia ludności województwa bydgoskiego do 1990 roku. Zapisano w niej, że „Fordon jest już 

obecnie faktycznie dzielnicą przemysłową Bydgoszczy”, a jego rozwój powinien być ściśle związany z 

Bydgoszczą. 

Kolejnymi argumentami za przyłączeniem były planowane inwestycje: Ośrodek Szkół Wyższych, 

instalacja wspólnych urządzeń komunalnych, szpital wojewódzki „na 1500 łóżek” i przede wszystkim 

mieszkania dla 80 tysięcy osób. 

– Uczestnicy konferencji reprezentowali zgodnie pogląd, że włączenie Fordonu do Bydgoszczy 

dojrzało do realizacji czytamy w notatce z kwietnia 1972 roku. Budowa uczelni oraz mieszkań miała 

zatrzeć granicę pomiędzy miastami. – W tym stanie rzeczy pożądane jest, by w rachubę wchodzącym 

terenem władał jeden gospodarz – podkreślano. W tekście wyczuwalny jest też duch modernizacyjnych 

zamierzeń PZPR. – Przyspieszenie terminu włączenia Fordonu do Bydgoszczy da Fordonowi szansę 

poważnego awansu gospodarczego – napisał protokolant. 

Władze liczyły, że mieszkańcy Fordonu przyjmą fakt połączenia obu miast „z zadowoleniem”. 

Kwietniowe spotkanie zakończono konkluzją, że „nie ma uzasadnionej potrzeby odraczania sprawy 

włączenia Fordonu do Bydgoszczy” i przystąpiono do działań mających na celu inwentaryzację terenu 
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przyłączanego miasta. W tym celu powołano specjalny zespół. – Po zebraniu materiału trzeba będzie 

podjąć wspólnie ostateczną decyzję dotyczącą terminu przejęcia Fordonu – zakończono notatkę. W tym 

czasie w Fordonie mieszkały 8733 osoby. 

26 października 1972 roku radni miasta Fordon przyjęli uchwałę o przyłączeniu. Za głosowało 15 

osób, ale jeden radny był przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Radni mieli jednak wątpliwość, czy 

fordoniacy zyskają na przyłączeniu; jednocześnie wiedzieli, że decyzja o połączeniu miast jest 

przesądzona. 

Formalne przygotowania do przyłączenia rozpoczęły się wraz z ogłoszeniem rozporządzenia Rady 

Ministrów. 8 grudnia 1972 roku Miejska Rada Narodowa Bydgoszczy jednogłośnie podjęła uchwałę o 

włączeniu z dniem 1 stycznia 1973 roku Fordonu do Bydgoszczy. – Uchwała ta była naturalnym 

wynikiem ciążenia Fordonu do Bydgoszczy. Obejmujący 836 ha organizm miejski był w zasadzie 

dzielnicą stolicy województwa – czytamy w Ilustrowanym Kurierze Polskim z 9 grudnia. Dwa dni 

później Wojewódzka Rada Narodowa zawnioskowała o zmianę granic Bydgoszczy, a następnego dnia 

obwieszczenie o przyłączeniu trafiło do bydgoskiej prasy. Zmieniono też nazwy 50 z 83 ulic fordońskich, 

tak by nie pokrywały się z nazwami ulic bydgoskich. I tak ulica Wiejska stała się Sielską, Cmentarna – 

Cechową, a Szpitalna – Pielęgniarską. 

Oficjalnie włączenie dawnego miasta w granice Bydgoszczy było przyjęte bez większego 

sprzeciwu fordoniaków. – Na przestrzeni bieżącego miesiąca nie wpłynęła żadna skarga od mieszkańców 

dzielnicy Fordon – czytamy w raporcie sporządzonym pod koniec stycznia 1973 roku. Zmiana granic 

wywołała jednak zamieszanie, zwłaszcza w funkcjonowaniu usług publicznych. 

– Z kontaktów z mieszkańcami, jak i z wypowiedzi radnych zamieszkałych w Fordonie wynika, 

że jedną ze spraw powodujących niezadowolenie to sprawa rozwiązań komunikacji MPK. Mieszkańcom 

dzielnicy nie odpowiada uruchomienie linii autobusowej nr 65 na trasie Wyścigowa – Fordon, z czym 

wiąże się konieczność czasochłonnego kontynuowania dojazdu do śródmieścia tramwajami – czytamy w 

dalszej części sprawozdania. O ile trasa linii 65 została w lipcu 1973 roku wydłużona do Osiedla 

Leśnego, tak przesiadki na Wyścigowej funkcjonowały przez kolejne 43 lata, aż do uruchomienia linii 

tramwajowej do Fordonu. 

Mieszkańcy budynków prywatnych narzekali też na konieczność załatwiania spraw 

meldunkowych w Bydgoszczy, podczas gdy lokatorzy miejskich budynków mogli to robić w fordońskim 

oddziale ADM. System ten dawał się mocno we znaki, gdyż ze względu na zmianę nazwy miasta i 

kilkudziesięciu nazw ulic konieczne były nowe wpisy w dokumentach. 

PRL-owscy urzędnicy zwracali uwagę na opinie w prasie, gdyż problem meldunkowy był opisany w 

„Dzienniku Wieczornym”. W artykule „Bydgoszcz leży nad Wisłą – 24 dni dzielnicy wschodniej”, 

będącym zapisem rozmów z mieszkańcami Fordonu, „jeden wypowiedział swe krytyczne uwagi na temat 

kłopotów z załatwianiem ww. spraw”. Obywatel Kowalski, pracownik ZPOW „Fordon” stwierdził 

natomiast: – Pogorszyła się działalność służby zdrowia. Jedna felczerka ordynuje w ambulatoriach 

zakładowych i w ośrodku zdrowia, bo od 2 tygodni nie ma w nim lekarzy. 

Urzędnicy zapewniali, że podejmą działania na rzecz poprawy opieki lekarskiej. Puenta tekstu 

„Dziennika” była optymistyczna. Po przyłączeniu zaopatrzenie Fordonu uległo poprawie, a mieszkańcy 

spodziewali się „znacznego ożywienia budownictwa i dalszego rozwoju gospodarczego”, licząc na 

poprawę warunków, które „obecnie nie są najlepsze”. 

Dziś, po latach od momentu włączenia się Fordonu do Bydgoszczy wiemy, że rozwiązanie wielu 

problemów zajęło wiele lat, a śmiałe wizje (jak ośrodek szkół wyższych) zostały na papierze. Problemy w 

realizacji inwestycji zawsze wywoływały głosy o separacji od Bydgoszczy. Dziś nie wydaje się to 

możliwe, choć taki eksperyment byłby ciekawym, pytanie – czy udanym, doświadczeniem. 

 

Błażej Bembnista 

https://metropoliabydgoska.pl/ 

 

Korzystałem ze zbiorów Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, archiwalnych roczników 

Ilustrowanego Kuriera Polskiego oraz książki „Dzieje Fordonu i okolic” (red. Zdzisław Biegański). 
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Głos Świętego Mikołaja nr 1 (171) 2013 
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Z dniem 1 stycznia 2023 r., ks. kan. Karol Glesmer, 

 

został mianowany wicedziekanem w dekanatu fordońskiego 
 

 

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. 

 

 
 

Ks. Karol Glesmer               Ks. Jan Andrzejczak 

 

 

Wybrani dziekani oraz wicedziekani będą swoje urzędy pełnili przez pięć lat. 

 

Dekanat Bydgoszcz V – Fordon: 

ks. prał. Jan Andrzejczak – dziekan, 

ks. kan. Karol Glesmer – wicedziekan. 

 

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. 
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W Uroczystość Objawienia Pańskiego, na Mszy św. o godz. 11:00, dzieci przygotowane przez siostry 

Miłosierdzia, wcieliły się w postaci trzech Mędrców i w imieniu całej naszej parafii, złożyły hołd 

Nowonarodzonemu Dzieciątku. 

 

  
 

  
 

 
 

 

„Niechaj prowadzi nas gwiazda!” 

– to słowa, które towarzyszyły uczestnikom X Bydgoskiego Orszaku Trzech Króli. 
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Z zaproszenia do świętowania Objawienia Pańskiego skorzystało kilka tysięcy osób z diecezji. – Gdzie 

Bóg, tam jest radość. Jego obecność jest największym darem – mówił bp Krzysztof Włodarczyk, który w 

czasie orszaku wcielił się w postać św. Wojciecha. 

 

Nowością Bydgoskiego Orszaku Trzech Króli była grupa w przebraniu świętych i błogosławionych. To 

nawiązanie do hasła „Niechaj prowadzi nas gwiazda!”. – Ta gwiazda, prowadząca Mędrców do miejsca 

narodzin Jezusa, jest znakiem i dla nas, że w drodze do Niego potrzebujemy przewodników, którzy będą 

nam wskazywać tę drogę do świętości. 

Na ulicach miasta można było spotkać m.in. świętych: Urszulę Ledóchowską, Jana Pawła II, Jadwigę 

Śląską, Ritę, Franciszka; błogosławionych: Stefana Wyszyńskiego, Michała Kozala, Różę Czacką. – Nie 

zabrakło św. Mikołaja, patrona naszej parafii, w którego postać wcielił się szafarz, Paweł Łuczak. 
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Po przerwie, spowodowanej pandemią koronowirusa, powróciliśmy do tradycji kolędowania w naszym 

kościele. 

W Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli – o godz. 16:00, w kościele, odbył się koncert 

kolęd w wykonaniu „Scholi św. Mikołaja”. 
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„Cudowny Medalik: znak z Nieba i drogowskaz do Nieba” 

  

O wielkiej Nowennie ku czci Niepokalanej 

 

2021 - 2030 

 

 

  
 

Pierwszy Cudowny Medalik 

 

W dniach od 6 do 9 stycznia br. gościła u nas monstrancja jubileuszowa, która peregrynuje po Polsce w 

ramach Wielkiej Nowenny ku czci Niepokalanej objawiającej Cudowny Medalik. 
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Nowenna została zainicjowana na początku Adwentu 2021 przez Księży Misjonarzy św. Wincentego a 

Paulo. Jej celem jest szerzenie kultu Niepokalanej oraz treści obecnych na Cudownym Medaliku w 

odpowiedzi na życzenie Maryi wyrażone względem naszego Zgromadzenia. Jest też okazją do 

promowania charyzmatu św. Wincentego a Paulo oraz do odnowy duchowej członków wspólnot 

wincentyńskich i wiernych parafii, na terenie których ma miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu w 

jubileuszowej monstrancji. Należy podkreślić, że nowenna jest przygotowaniem do 200. rocznicy 

Objawień Maryi, które miały miejsce w Paryżu. To tam Maryja powiedziała do św. Siostry Katarzy 

Labouré: „Każdy, kto z ufnością będzie nosił Cudowny Medalik, otrzyma wiele łask" 

 

  
 

Z wielką radością, w piątek, 6 stycznia przyjęłyśmy w progi naszej niewielkiej kaplicy przy ul. Piekary 

14, przepiękną monstrancję w formie Matki Bożej objawiającej Cudowny Medalik, którą przywiózł do 

nas jeden z kapłanów Zgromadzenia Misji z parafii Zmartwychwstania Pańskiego. 

 

Naszą modlitwę rozpoczęłyśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia i adoracją w ciszy. W sobotę, po Mszy 

św. porannej, około 20 osób z Bractwa Żywego Różańca modliło się z nami na różańcu w naszej kaplicy, 

a następnie wspólnie odmówiliśmy litanię do Niepokalanego Serca Maryi. Do godz. 14:00 była 

możliwość adoracji w ciszy dla osób chętnych z zewnątrz, które pragnęły choć kilka minut ofiarować 

Jezusowi mimo swoich licznych obowiązków. Po południu kontynuowałyśmy adorację, która zakończyła 

się o godz. 15:00 w niedzielę, a w której uczestniczył również nasz ks. proboszcz, Karol Glesmer. 

 

  
 

Adoracja została wznowiona wieczorem przed wieczorną Mszą św. w kościele parafialnym. Adoracji 

połączonej z czuwaniem modlitewnym przewodniczył nasz wikariusz, ks. Daniel Nejman. 
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Peregrynacja monstrancji jubileuszowej była dla naszej małej wspólnoty fordońskiej bardzo mocnym 

doświadczeniem. Przede wszystkim włączyła nas w przygotowanie do 200. Rocznicy Objawień Maryi w 

Cudownej Kaplicy w Paryżu, a także przypomniała nam jak bardzo Maryja pragnie być obecna w naszym 

życiu i prowadzić nas do swojego Syna. Mamy nadzieję, że te dziewięć lat peregrynacji przyczyni się do 

duchowego odrodzenia nie tylko nas samych, ale także tych, którzy najbardziej potrzebują naszej 

modlitwy. 

Dziękujemy Księdzu Proboszczowi i ks. Danielowi, a także wszystkim, którzy wraz z nami adorowali 

Jezusa, za wspólną modlitwę. Niech Niepokalana pomnaża jej owoce! 

 

Siostra Wanda, Siostra Anna i Siostra Magdalen 

 

 
 

W piątek, 13 stycznia, o godz. 19:00, odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Młodzieżowej 

Orkiestry Dętej „KUJAWIA” z Klubu 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej pod dyrekcją prof. 

Mirosława Kordowskiego. 

 

 
 

Gdy się Chrystus rodzi... 

słowa tej i wielu innych kolęd rozbrzmiewały w piątkowy wieczór, 13 stycznia br., w kościele 

parafialnym pw. św. Mikołaja w Starym Fordonie. 

Nadspodziewanie duża liczba uczestników wspólnego kolędowania miała okazję wysłuchać tych bardzo 

znanych i mniej znanych kolęd i pastorałek wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Kujawia” z Klubu 

1. Pomorskiej Brygady Logistycznej pod kierunkiem dyrygenta i zarazem twórcy tej orkiestry Pana prof. 

Mirosława Kordowskiego. Mieliśmy możliwość wysłuchać uroczych głosów młodych wykonawców – 

solistów orkiestry – Weronika Gaczkowska, Łukasz Dyngosz, i Wojciech Dyks, którzy w sposób 

popisowy zaprezentowali całą panoramę kolęd i pastorałek od tak znanych i kochanych przez Polaków, 

jak „Cicha noc”, skończywszy na pastorałce „Uciekali” z musicalu Metro 2017 Janusza Józefowicza i 

Janusza Stokłosy. 
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Publiczność to parafianie i liczne osoby spoza naszej parafii, wśród których uwagę zwróciła mała 

Martynka, która wpisała się w koncert wykonaniem w swojej dziecięcej interpretacji „Gdy śliczna Panna 

syna kołysała”, za co nagrodzona została uznaniem i brawami. Zresztą brawa i jeszcze raz brawa, także te 

„na stojąco” były szczere i gorące. 

Cały koncert profesjonalnie poprowadziła i „opatrzyła słowem” Prezes Fundacji „Tamburmajor” pani dr 

Sylwia Jankowiak. Dziękujemy, także w ten sposób, poprzez te kilka słów, Księdzu Proboszczowi 

Kanonikowi Karolowi Glesmerowi, który jak zawsze z radością przyjmuje każdą tego rodzaju inicjatywę 

ze strony parafian. Zresztą, kościół pw. św. Mikołaja co krok przeżywa różnego rodzaju wydarzenia, raz 

to organizowane przez samego Księdza Proboszcza, raz to przez instytucje państwowe lub lokalne. Już w 

najbliższą niedzielę wystąpi w naszym kościele ukraiński zespół wokalny, który podczas kolejnych Mszy 

św. będzie wykonywał kolędy w języku polskim i swoim rodzinnym. A my, ciągle kolędowo 

rozśpiewani, wracaliśmy po koncercie do swoich domów z nadzieją, że jeszcze nie raz będziemy mogli 

spotkać się i nacieszyć się wspólnym śpiewaniem i dobrą muzyką. (RM) 
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W niedzielę, 15 stycznia, gościliśmy zespół „TaRuta” z Ukrainy, z Tarnopola. 

Katarina i Irena śpiewały polskie pieśni i kolędy w czasie Mszy Świętych oraz kilka utworów po Mszy 

św. Paweł zbierał też dary dla Sierocińca w Tarnopolu. Słodycze, żywność albo ofiarę do puszki można 

było przekazać jako naszą pomoc bezpośrednio po Mszach św. 

 

  
 

 

Członkowie zespołu „TaRuta” odwiedzili naszą szkółkę niedzielną 
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20 stycznia 2023 r., kościół św. Mikołaja był miejscem modlitwy w 103. rocznicę powrotu Fordonu 

oraz Bydgoszczy do Macierzy. Mszy św. z udziałem duchowieństwa, przedstawicieli władz  

i mieszkańców przewodniczył bp Krzysztof Włodarczyk. 
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Mszę św. z Biskupem Bydgoskim koncelebrowali: dziekan fordoński, prob. par. MBKM ks. prał. Jan 

Andrzejczak; wicedziekan i proboszcz par. św. Mikołaja ks. kan. Karol Glesmer; prob. par. św. Mateusza 

ks. kan. Mariusz Kuciński; prob. par. św. Łukasza i św. Rity ks. kan. Mirosław Pstrągowski; prob. par. 

św. Marka ks. Piotr Pączkowski SDB; ks. kan. Roman Buliński; ks. prał. Edmund Sikorski. 
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Po Mszy św. na fordońskim Rynku odbył się uroczysty apel i przemówienia przedstawicieli władz. 

Następnie ulicami Fordonu przy dźwiękach orkiestry przeszedł marsz z wielką Biało-Czerwoną flagą. W 

przemarszu uczestniczyli m.in. poseł Łukasz Schreiber Sekretarz Stanu do Spraw Parlamentarnych w 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Biskup 

Bydgoski ks. Krzysztof Włodarczyk, a także uczniowie bydgoskich szkół, harcerze oraz rekonstruktorzy 

historyczni. Było Wojsko Polskie, ułani w mundurach z epoki, zabytkowe czołgi i armata oraz 

współczesny sprzęt i uzbrojenie, stoiska, wystawy i wojskowa grochówka. 
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O godz. 16:30 uroczystości zakończył koncert patriotyczny w wykonaniu Wojskowej Orkiestry z Torunia 

oraz solistów. 
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21 stycznia, w domu katechetycznym naszej parafii, odbył się bal karnawałowy dla dzieci ze Świetlicy 

Kącik oraz ich Rodziców i Dziadków. Bal był nie tylko okazją do wspólnej zabawy, podzielenia się 

swoimi talentami i wzięcia udziału w różnych konkursach, ale również do złożenia życzeń naszym 

kochanym Dziadkom, których obecność w naszym życiu jest nieoceniona. Wszystkim, którzy w 

jakikolwiek sposób przyczynili się do tego spotkania, z serca dziękujemy. 

 

  
 

 
 

 

 

 
 

To już taka nasza parafialna tradycja. 

 

W niedzielę, 22 stycznia, po Mszy św. o godz. 11:00, pod nadzorem ks. Proboszcza i ks. Daniela, dzieci 

przeniosły figurki ze żłóbka w bezpieczne miejsce, gdzie będą oczekiwały na kolejne Święta Bożego 

Narodzenia. 
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28 stycznia, w parafii Matki Bożej z Góry Karmel, odbyło się spotkanie prezesów Parafialnych 

Oddziałów Akcji Katolickiej, z Biskupem Diecezji Bydgoskiej Krzysztofem Włodarczykiem, asystentem 

diecezjalnym ks. Krzysztofem Panasiukiem oraz zarządem, na czele którego stoi prezes Beata Marks.  

Na spotkaniu przedstawiono sprawozdania z działalności poszczególnych POAK. Nasz Parafialny 

Oddział Akcji Katolickiej reprezentowała prezes, Agnieszka Maternowska. 
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W niedzielę, 29 stycznia, gościliśmy ks. Wojciecha wraz z delegacją młodzieży, udających się Światowe 

Dni Młodzieży do Lizbony w sierpniu bieżącego roku. Ks. Wojciech wygłosił homilię, a młodzież po 

Mszach św. kwestowała do puszek przed kościołem. Zebrano 4740 zł + 2 Kuny chorwackie. Ofiary 

zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wyjazdu dla osób, które chcą spotkać się z papieżem,  

a pochodzą z rodzin wielodzietnych. 
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2 lutego, w Kościele katolickim, obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego. 

Światowy dzień Życia Konsekrowanego, który obchodziły też Siostry Miłosierdzia, posługujące w naszej 

parafii. Msze św. w tym dniu: o godz. 7:30, 9:30, 17:00 i 18:30 z poświeceniem świec. 

To właśnie dzisiaj wspominamy dzień, w którym Maryja i Józef po 40 dniach przeznaczonych zgodnie z 

prawem żydowskim na oczyszczenie przynoszą do świątyni Jezusa, aby ofiarować Bogu swojego 

pierworodnego syna. 

W dzisiejszej ewangelii usłyszmy słowa Symeona, który poznał w nim Syna Bożego i nazwał 

„światłością na oświecenie pogan”. 

 

 
 

Na Mszy św. o godz. 17:00 ks. Daniel poświęcił świece dzieciom, które w tym roku przystąpią  

do I Komunii św. 
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11 lutego, ks. prof. Bogdan Czyżewski, wygłosił kolejny, a pierwszy w tym roku wykład z cyklu 

„Wydarzenia, które zmieniły Kościół i świat”. 
  

Spotkania, tradycyjnie już w formie multimedialnej, odbywają się w drugą sobotę miesiąca, w naszym 

kościele, po wieczornej Mszy św. około godz. 19:15. 

 

 
 

 
 

Serdeczne podziękowanie w imieniu Gości z Ukrainy, którzy przekazali dary dzieciom z sierocińca w 
Tarnopolu 

 

  
 

 
 

Od czwartku 16 do piątku 17 lutego do godziny 10:00. (Godzina zakończenia zbiórki i odbioru 

zebranego sprzętu) na terenie przy plebanii od strony ul. Kościelnej, przy garażach, odbyła się zbiórka 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt RTV, AGD, np. pralki, telewizory, komputery 

itp.) Uzyskane w ten sposób przychody pozwolą na wsparcie polskich misjonarzy, którzy prowadzą misje 

w najbiedniejszych krajach świata: Zambii, Kamerunie, Kenii a także naszym Rodakom, którzy pozostali 

na Wschodzie. 
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22 lutego – Środa Popielcowa; rozpoczęcie 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. Składka na tacę w Środę 

Popielcową przeznaczona była tradycyjnie na wsparcie hospicjów na terenie diecezji. Zebranych zostało 

4.352 zł. 

 

 
 

Nabożeństwa Pasyjne w Wielkim Poście 

Droga Krzyżowa w piątki: 

o godz. 17:00 – dla dzieci, 

o godz. 18:00 – dla dorosłych oraz kandydatów do bierzmowania. 

Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym o godz. 17:45; przed wieczorną Msza św. 
 

 
 

7 lat temu – 1 marca 2016 r. w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych powstała 5 Bydgoska 

Drużyna Harcerska „Niezłomni” im. Danuty Siedzikówny „Inki”. Jeszcze w tym samym roku powstały 

kolejne jednostki noszące biało-czerwone chusty – 5 BDH „Burza” oraz Gromada Zuchowa „Mali 

Powstańcy”. W 2019 r. fordońscy harcerze zostali zarejestrowani przez Krajowy Rejestr Sądowy jako 

Zrzeszenie Harcerskie Piąta.PL. „Piąta” bo odwołująca się do tradycji 5 Wileńskiej Brygady Armii 

Krajowej – tak w służbie Bogu, Polsce i ludziom, jak i w wychowaniu dzieci i młodzieży. Obecnie 

Zrzeszenie skupia ponad setkę członków, a wraz z rodzicami tworzy społeczność ponad 300 osobową. 

 

1 marca, to dla Piątej.PL w kalendarzu data wyjątkowa. Każdego roku Zrzeszenie bierze aktywny udział 

w uroczystościach upamiętniających Bohaterów Niezłomnych. W tym roku na zaproszenie Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa, Naczelnika Delegatury IPN w Bydgoszczy oraz Szefa 

Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych harcerze wzięli udział w obchodach wojewódzkich. Po nich, na 

zaproszenie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej udali się na Mszę św. do kościoła jezuitów, 

by uczcić pamięć Bohaterów Podziemia Niepodległościowego oraz oddać hołd niedawno zmarłemu 

Majorowi Eugeniuszowi Siemaszko – Niezłomnemu Harcerzowi, jednemu z ojców chrzestnych sztandaru 

Piątej.PL. 

 



Kronika parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie 

Kronika parafialna rok 2023 

  
 

 
 

 

 
 

Rekolekcje parafialne 5-8 marca 

 

 

„Zdejmij sandały, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte” (Wj 3,5) 

„Moje spotkanie ze świętością” 

„Świętymi bądźcie” 

 

 

Zdejmij sandały, bo miejsce na którym stoisz jest święte. Moje spotkania ze świętością. 

 

Te słowa zaczerpnięte z Księgi Wyjścia skierowane przez Pana Boga do Mojżesza są motywem 

przewodnim Rekolekcji Wielkopostnych. Chcą one pomóc na nowo odkryć piękno i znaczenie Świętości 

w naszym życiu. 
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Rekolekcje poprowadził ks. prof. Wojciech Bęben, antropolog, wieloletni misjonarz na Nowej Gwinei i 

Australii. W dniach rekolekcyjnych Msze święte o godz. 9:30 i 18:30 z naukami rekolekcyjnymi. 

W poniedziałek 6 marca – dodatkowa Msza św. o godz. 12:00 dla osób chorych i starszych z udzieleniem 

Sakramentu Chorych. 

Jednym z uczynków wielkopostnych jest jałmużna. Każdy z nas może wybrać jakąś formę takiego 

umartwienia wielkopostnego. Jeśli chcielibyśmy włączyć się w dzieła pomocowe Akcji Katolickiej w 

naszej parafii, możemy to uczynić bezpośrednio lub przez ofiarę do skarbonki przy figurze  

św. Antoniego, z której wszystkie ofiary są na ten cel przeznaczone. 

 

Rekolekcje dla dzieci 

Od poniedziałku 20 marca – rekolekcje dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 27. 

Rekolekcje poprowadził ks. Wojciech Ciołek z parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Bydgoszczy. 

 

 
 

W piątek, 24 marca, została w naszym kościele zainstalowana czasowa wystawa, która przybliżyła 

postać śp. ks. Zygmunta Trybowskiego, proboszcza i budowniczego kościoła Matki Bożej Królowej 

Męczenników, ale i człowieka, o którym się mówi, że całe życie przeżywał w duchu zdecydowanego 

pragnienia świętości. W niedzielę, 26 marca, gościliśmy ks. Piotra Wachowskiego, który w głoszonym 

Słowie Bożym opowiedział nam o tej niezwykłej postaci naszych czasów i naszego Fordonu. 
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W sobotę, 25 marca 2023 r., w kościele św. Mikołaja o godz. 18:30 podczas Eucharystii, w uroczystość 

Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, 11 osób złożyło przyrzeczenie, które zapoczątkuje 

„Duchową Adopcję” dzieci zagrożonych zabiciem w łonie matki. 

 

W każdej minucie, a nawet w sekundzie, w niezliczonych i nieznanych miejscach gdzieś na świecie, 

dokonuje się z woli Boga Dawcy Życia, cud poczęcia człowieka. Naszą świadomość szokuje 

przeświadczenie, że wiele poczętych dzieci nie doczeka się swoich narodzin, że zostaną zgładzone, zanim 

jeszcze ujrzą ten piękny świat, że tysiące lękliwych matek waha się czy urodzić dziecko, które się w nich 

rozwija. Kto może przekonać lękliwe? Kto może im pomóc? 

 

Nad wybranymi przez Boga dziećmi otworzą się parasole modlitwy i przez 9 miesięcy dziesiątką różańca 

osoby te modlić się będą o ocalenie ich życia. 

 

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

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

Liczba osób podejmujących to szlachetne dzieło przedstawia się następująco: 

 

2012 28 

2013 16 

2014 16 

2015 25 

2016 45 

2017 26 

2018 20 

2019 30 

2020 13 

2021 20 

2022 14 

2023 11 
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Pierwsza przyczyna zgonów na świecie? Aborcja! 

W ubiegłym roku aż 44 miliony! 

Znacznie więcej niż w przypadku nowotworów i AIDS 

 

W ubiegłym, 2022 roku, przeprowadzono na świecie 44 miliony aborcji. W konsekwencji aborcja 

jest pierwszą przyczyną śmierci w skali globalnej. Dane te podał bioetyczny portal informacyjny 

Gènétique.org, należący do Fundacji Jérôme’a Lejeune’a. 

 

W ubiegłym roku liczba aborcji wzrosła o 1,4 mln. W roku 2021 było ich 42,6 mln. Przerywanie ciąży 

jest przyczyną 40 proc. zgonów. Dla porównania choroby nowotworowe spowodowały w ubiegłym 

roku 9,6 mln zgonów, a AIDS 2 mln. Fundacja Lejeune’a dochodzi do tych wniosków na podstawie 

danych z portalu Worldometer, który zestawia w czasie rzeczywistym globalne statystyki dotyczące 

zdrowia, populacji czy zasobów. 

 

Podsumowując miniony rok, Gènétique.org przypomina, że w Stanach Zjednoczonych Sąd Najwyższy 

uchylił „prawo do aborcji”, natomiast przerywanie ciąży zostało zalegalizowane w San Marino oraz w 

niektórych stanach Meksyku. W Kolumbii aborcję rozszerzono do 24. tygodnia ciąży, w Holandii 

zniesiono wymóg 5 dni do namysłu, a na Litwie zalegalizowano aborcję farmakologiczną do 9. tygodnia 

ciąży. Na Malcie trwa debata nad legalizacją aborcji, natomiast we Francji czynione są starania, by uznać 

ją za prawo konstytucyjne. 

 
 

26 marca, naszym kościele, po Mszy św. wieczornej, tj. o godz. 19:15, odbył się Koncert Pieśni 

Pasyjnych w wykonaniu chóru Bydgoskiej Izby Lekarskiej MEDICI CANTARES. 

Chór Medici Cantares pod batutą Joanny Krause przywitał słuchaczy pieśnią Ogrodzie Oliwny, w wersji 

instrumentalnej, którą wykonały Aleksandra Karolczak – fortepian oraz Małgorzata Ziółkowska – 

skrzypce. 

„Ogrodzie oliwny” jest bodaj najdłuższą pieśnią pasyjną, opisującą Mękę Pańską z największą 

szczegółowością – liczy sobie 39 zwrotek. My dziś znamy tę pieśń najczęściej jedynie z czterech 

pierwszych zwrotek opisujących wyłącznie historię Ogrójca. 

Pieśni pasyjne wywodzą się z Pasji – formy muzycznej, opowiadającej dzieje męki i śmierć Jezusa 

Chrystusa, a tekst zaczerpnięty jest zwykle z Ewangelii. 

Pieśni te są niezwykle przejmujące i  zawierają ogromny ładunek emocjonalny. 

Są absolutnym fenomenem. Obok kolęd są bodaj najbardziej cenioną grupą pieśni przypisaną do danego 

okresu liturgicznego. Śpiewamy je przez cały Wieli Post, zwłaszcza na nabożeństwach drogi krzyżowej, 

podczas gorzkich żali oraz oczywiście w czasie Triduum Paschalnego. 

Współcześni kompozytorzy uwielbiają tematykę pasyjną i niejako za punkt honoru stawiają sobie 

popełnienie takiego utworu… 
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W czasie koncertu usłyszeliśmy: 

 

Nynie Otpuszczajeszi 

Kompozycja Karola Szymanowskiego. 

Symeon raduje się z bliskości Zbawiciela, którego ujrzał własnymi oczami i dotknął własnym rękami. 

Radość Symeona wybucha prostą, przepiękną modlitwą, która już od czasów starożytnych stanowi 

wieczorną modlitwę Liturgii Godzin: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według 

Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: 

światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. 

Symeon wypowiedział te słowa, wychwalając Boga za spełnienie danej mu obietnicy 

 

O CruxAve 

Kolejny utwór „O Crux Ave” w kompozycji Riharda Dubra, łotewskiego kompozytora, który wiele 

inspiracji czerpie z muzyki religijnej. 

Witaj Krzyżu, nadziejo jedyna. 

W Męki czasie w serca pobożne wlewasz łaskę, i grzesznym dajesz przebaczenie. 

Chrześcijańskie pozdrowienie „O Crux ave, spesunica” jest często spotykane na publicznych krzyżach i 

kalwariach. 

 

Ave Maria 

Serce Maryi było blisko serca Jezusa. Ale nigdy bardziej niż tu i pod krzyżem nie zostało przeszyte 

bólem. Maryja słyszała wszystkie słowa wypowiedziane przez Jezusa na krzyżu, była świadkiem Jego 

modlitwy, cierpienia i bolesnego konania. 
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Ave Maryja, Z Tobą Pan, Wśród niewiast Tyś Błogosławiona, Chroń nas od ciężkich losu zmian. Bądź 

nam wsparciem, bądź obroną. 

Pieśń wykonała Joanna Krause z akompaniamentem Aleksandry Karolczak – fortepian, w aranżacji 

Michała Lorenca. 

 

Kolejna pieśń to kompozycja Piotra Jańczaka wykładowcy na Wydziale Dyrygentury Jazzu i Edukacji 

Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. 

Największą nagrodą dla kompozytora, jak twierdzi Pan Piotr Jańczak jest to, że chóry chcą śpiewać jego 

utwory. 

Libera me, 

wybaw mnie Panie od śmierci wiecznej w ten dzień straszliwy, dzień sądu kiedy będą widoczne 

wszystkie nasze grzechy gdzie ukarzesz nas przez ogień Boję się… boję się. Twojego gniewu i klęski 

naszej… gdy poruszy się niebo i ziemia… 

 

Koncert zakończyła Modlitwa do Bogarodzicy. 

Jest to cudowny wiersz K. K. Baczyńskiego w aranżacji Józefa Świdra – pianisty, kompozytora i 

pedagoga. 

Utwór ten, to pochwała Maryi zawsze gotowej do wstawienia się za wiernymi i nie pozostawiająca ich na 

długo w niepewności oczekiwania. Przywołuje bolesne doświadczenia Matki Chrystusa, przypomina 

sytuację Marii, rozdartej między wielką miłością do syna a powierzoną Mu misją zbawienia ludzkości. 

Matka Boska w Modlitwie do Bogarodzicy jest istotą ludzką, głęboko odczuwającą cierpienie, bliską 

każdemu człowiekowi, ale z drugiej strony prezentuje się także jako wzór męstwa i hartu ducha, którym 

dowód dała poddając się woli Bożej. 

 

Okres wielkiego postu to czas zadumy, refleksji, rozważania męki i śmierci Jezusa. Jest to czas 

naznaczony intensywnym wysiłkiem duchowym, byśmy nie wyzbyli się naszego człowieczeństwa  

i naszej wrażliwości na słowo Boga i obecność innych ludzi. 
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Drogi Krzyżowe w piątek 31 marca: 

 

• o godz. 18:00 w Bazylice MB Królowej Męczenników na Osiedlu Bohaterów – prowadzoną przez 

ks. Biskupa, 

 

  
 

  
 

• po Mszy św. wieczornej z naszego kościoła, z rozważaniem Męki Pana Jezusa – ulicami naszej 

parafii: Cechową, Celną, Wyzwolenia, Krygera, Patrolową, Targowisko, Wyzwolenia, Rynek. 

Zakończenie w kościele, 
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Kronika parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie 

Kronika parafialna rok 2023 
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• z naszej parafii wyruszyła Ekstremalna Droga Krzyżowa do parafii pw. Przemienienia 

Pańskiego w Bydgoszczy-Opławcu. Rozpoczęcie Mszą św. w naszym kościele o godz. 21:00 pod 

przewodnictwem biskupa bydgoskiego ks. Krzysztofa Włodarczyka. 
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2 kwietnia 2023 - Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 

 

  
 

  
 

  
Na Mszy św. o godz. 11:00, ks. Proboszcz poświęcił palmy przyniesione przez Parafian. 
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W czasie Mszy św. dwóch chłopców: 

• Szymon Reder, 

• Mateusz Malinowski 

zostało przyjętych w szeregi kandydatów na ministrantów. 
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Dwóch kandydatów na ministrantów: 

• Mateusz Gulczyński, 

• Antoni Miszczuk 

złożyło przyrzeczenie wiernej służby ministranckiej. 
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Święte Triduum Paschalne 

 

Wielki Czwartek jest pamiątką ustanowienia Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. 

Mszę św. Wieczerzy Pańskiej, o godz. 18:30, koncelebrowali ks. Proboszcz Karol Glesmer, ks. Daniel 

Nejman i ks. Edmund Sikorski. 

 

Z tej okazji przedstawiciele Wspólnot parafialnych złożyli naszym Kapłanom okolicznościowe życzenia. 
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Wielki Piątek 

Dzień Męki i Śmierci Pana Jezusa. Droga Krzyżowa o godz. 14:30 połączona z Koronką do Bożego 

Miłosierdzia. Liturgię Wielkopiątkową, o godz. 18:30, celebrował ks. Daniel Nejman. Na zakończenie 

wystawienie Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim i możliwość adoracji do godz. 21:00. 
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Wielka Sobota 

Adoracja Pana Jezusa w Grobie Pańskim. 

O godz. 7:00 – poranna modlitwa Kościoła („ciemna jutrznia”). 

 

 
 

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

 

Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się o godz. 20:00, a zakończyła procesją rezurekcyjną. 
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9 kwietnia, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

 

Msza św. za Parafian o godz. 6:00, poprzedzona procesją z figurą Zmartwychwstałego. 

„Życzenia naszych Kapłanów: ks. proboszcza Karola Glesmera oraz ks. wikariusza Daniela Nejmana 

Dla Parafian i Gości – radości, zdrowia i błogosławieństwa Zmartwychwstałego Chrystusa”. 

Serdeczne podziękowania ks. Proboszcza: za udział w Drodze Krzyżowej, harcerzom z drużyny 

„Piąta.PL”; Służbie Ruchu za zabezpieczenie oraz za każdą pomoc i ofiary na rzecz naszej parafii. 

 

10 kwietnia, w Poniedziałek Wielkanocny, Mszę św. o godz. 11:00 z ks. proboszczem kan. Karolem 

Glesmerem koncelebrowali: ks. prał. Edmund Sikorski i ks. kan. Roman Buliński. 
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16 kwietnia 2023 roku, 

na Mszy św. o godz. 13:00, 

biskup bydgoski ks. Krzysztof Włodarczyk 

konsekrował kościół 

pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty 

 
 
 
 
 
 
 

Konsekracja, czyli uroczyste poświęcenie kościoła i ołtarza, zalicza się do najważniejszych aktów 

liturgicznych. Miejsce bowiem, gdzie gromadzi się wspólnota chrześcijańska, aby słuchać Słowa Bożego, 

zanosić modlitwy błagalne, wielbić Boga, a przede wszystkim sprawować sakramenty i gdzie 

przechowuje się Najświętszy Sakrament Eucharystii, jest szczególnym obrazem Kościoła, Świątyni Boga, 

zbudowanej z żywych kamieni” (Rytuał). Konsekracja jest to Boża pieczęć, która potwierdza na zawsze 

wobec wszystkich, że jest to miejsce, które Pan Bóg szczególnie wybrał jako miejsce spotkania, 

przebaczenia, jako miejsce, w którym niebo spotyka się z ziemią. Ten akt potwierdza również godność 

człowieka, który wyszedł od Boga, jest Jego odblaskiem przez wolność, możliwość wyboru i zdolność do 

miłości. 

 

W obrzędzie konsekracji występuje wiele symboli o głębokim znaczeniu. Na początku Biskup 

Konsekrator święci wodę, ściany kościoła, ołtarz i wiernych. W tym akcie nawiązuje się do chrztu, który 

czyni z nas świątynię Ducha Świętego. Po Liturgii Słowa następuje namaszczenie olejem ołtarza i ścian 

kościoła. Olej święci się w Wielki Czwartek w katedrze, matce wszystkich kościołów. Namaszczenie 

nawiązuje do tradycji Starego Testamentu, namaszczania proroków i królów. Wydarzenie to wiązało się z 

godnością osoby namaszczonej i określało jej powołanie oraz zadanie do spełnienia. Sam Pan Jezus został 

namaszczony (Mesjasz), aby odkupić ludzkość. 

 

Ołtarz namaszcza się, aby służył do sprawowania Najświętszej Ofiary. Namaszcza się ściany kościoła, bo 

ma być tylko Bogu oddany i Jemu służyć jako Jego dom. Podczas widzialnego namaszczenia olejem 

dokonuje się namaszczenie niewidzialne Duchem Świętym. Po namaszczeniu ołtarza i ścian kościoła 

następuje ich okadzenie, okadza się również wiernych. Czynności te symbolizują, że odtąd modlitwa, jak 

woń kadzidła, wznosi się do Boga. Świątynia ma być wypełniona modlitwą ludzi, którzy tu przychodzą. 

Następuje teraz uroczyste oświetlenie ołtarza i kościoła (miejsca namaszczenia ścian) oraz zapalenie 

wszystkich innych świec. Płonąca świeca oznacza Jezusa Chrystusa  ̶  Światłość świata. (xMK) 
 

Żeby zrozumieć Kościół, trzeba dosłownie wejść do niego, znaleźć w nim swoje własne miejsce” – 

powiedział bp Krzysztof Włodarczyk. 

 

Ordynariusz diecezji podkreślił, że dzisiaj tak wiele zależy od tego, jak i z jakiej strony popatrzymy na 

kościół. Dodał, że z kościołem pisanym przez wielkie „K”, jak i małe „k”, jest tak, jak z witrażami w 

świątyni. Gdy patrzy się z zewnątrz, są one tylko zlepkiem kawałków ciemnego szkła, powiązanych 

paskami ołowiu. Jednak gdy wejdzie się do środka, widać grę kolorów, symboli i postaci. – Dlatego tak 

ważne jest, by odnaleźć się wewnątrz Kościoła. Trzeba nam zobaczyć siebie, jako jeden z tych 

elementów witraża, który składa się na całość. Zobaczyć jako jeden z żywych kamieni, stanowiących 

budowlę Kościoła – tłumaczył. 
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Wchodząc do świątyni, chodzi również o to, by wzrokiem objąć ołtarz, tabernakulum, konsekrowaną 

hostię i modlących się. Wszystko po to, by dotknąć tajemnicy obecnego Boga. – Dzisiejsza liturgia 

wyróżnia trzy elementy: właśnie ołtarz, związane z nim tabernakulum i ambonę, podczas gdy cały lud 

Boży, jak korona, gromadzi się wokół nich – dodał bp Krzysztof Włodarczyk. 
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16 kwietnia o godz. 15:00, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, w naszym kościele, pod przewodnictwem 

ks. prof. Bogdana Czyżewskiego, zostało odprawione nabożeństwo, w czasie którego została odmówiona 

i odśpiewana Koronka do Bożego Miłosierdzia. 
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Tylko twardziele zostają w Kościele 

 

powiedział Biskup Bydgoski 25 kwietnia 2023 r. 

po zakończonym bierzmowaniu w kościele św. Mikołaja. 
 

25 kwietnia 2023 r. 29 osób, z rąk ks. bpa Krzysztofa Włodarczyka, przyjęło sakrament bierzmowania 

podczas Mszy św. o godz. 17:00 koncelebrowanej z ks. Damianem Pawlikowskim, sekretarzem, 

kapelanem i notariuszem Kurii Diecezjalnej. 

Obecni byli księża naszej parafii: ks. Proboszcz, ks. Daniel Nejman, który przygotował młodzież oraz 

księża z dekanatu: dziekan ks. Jan Andrzejczak, ks. Janusz Tomczak, ks. Mirosław Pstrągowski i ks. prał. 

Edmund Sikorski. 
 

Państwo Aleksandra i Karol, w imieniu Rodziców, powitali Biskupa Bydgoskiego i prosili o udzielenie 

Sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej parafii. 
 

Czcigodny Księże Biskupie! 
 
Serdecznie witamy Księdza Biskupa wśród nas. 
 
Zgromadziliśmy się tutaj jak Apostołowie w Wieczerniku w oczekiwaniu na Zesłanie Ducha 
Świętego. Jako rodzice zebranej młodzieży, prosimy Cię Księże Biskupie, o udzielenie Sakramentu 
Bierzmowania naszym dzieciom. My wiemy, że tylko Chrystus przynosi szczęście człowiekowi i 
odpowiada na podstawowe pytania: 
 
Po co żyję? Dokąd zmierzam? Co mnie czeka? 
 
Pragniemy, aby dziś Duch Święty zstąpił na nasze dzieci. Tego potrzebują. Pragniemy, by wyzbyli się lęku, 
który często napełnia serca młodych ludzi, aby dokonywali dobrych wyborów, kierując się wiarą, 
nadzieją i miłością. Aby stali się dojrzałymi świadkami Chrystusa i nabrali odwagi do mężnego 
wyznawania wiary. 
 
Bo Duch Święty to realna moc przemieniająca nasze życie. Tej mocy potrzebuje każdy, a szczególnie 
nasze dzieci. Prosimy o sprawowanie Najświętszej Eucharystii w intencji naszej młodzieży oraz o Twoje 
pasterskie błogosławieństwo. 
 
Rodzice młodzieży z parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy. 
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Ks. Proboszcz podziękował rodzicom młodzieży, za dar ołtarza, jakim jest Ewangeliarz w pięknej, 

bogatej skórzano-srebrnej oprawie, do uroczystych celebracji. 
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Kronika parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie 

Kronika parafialna rok 2023 

  
 

  
 

 
 



Kronika parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie 

Kronika parafialna rok 2023 

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

opracował Jerzy Rusiniak. 

 


