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Pielgrzymki do Chełmna
Tradycja organizowania parafialnych pielgrzymek do sanktuariów maryjnych i kalwaryjskich wpisana została do posługi duszpasterskiej ks. Leona Gawina-Gostomskiego – budowniczego obecnego kościoła pw. św. Mikołaja.
W roku 1930 ks. Klinka – wikariusz parafii św. Mikołaja zorganizował pielgrzymkę
autokarową do sanktuarium we Wielu (Kaszuby). Znane w Polsce, upamiętniające martyrologię ofiar I wojny światowej, wybudowane w latach 1915-1924 przez ks. inf. Józefa Szydzika,
ostatniego z proboszczów okresu międzywojennego parafii św. Mikołaja w Fordonie.
W dniu 2 lipca 1934 r., z inicjatywy ks. proboszcza Leona Gawina-Gostomskiego,
zorganizowana została pielgrzymka parafialna autokarem na uroczystości odpustowe do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Chełmnie. Jej organizację i kierownictwo powierzono
ks. Pawłowi Redmerowi – wikariuszowi parafii św. Mikołaja. Uczestnicy tej pielgrzymki
pragnęli nie tylko uczestniczyć w liturgii odpustowej, ale przede wszystkim przed obrazem
Matki Bożej Bolesnej podziękować w imieniu całej społeczności parafialnej za otrzymane
łaski i opiekę nad wznoszeniem nowego kościoła. Pielgrzymka ta zapoczątkowała tradycję
uczestniczenia parafian św. Mikołaja w uroczystościach odpustowych w Chełmnie.
Tradycję pielgrzymek parafialnych w swojej pracy duszpasterskiej kontynuował
ks. Franciszka Aszyk. Pielgrzymkom nadał szczególną rolę poznawczą, która wiodła do osobistego umocnienia wiary. Potwierdzał to swoim udziałem w pielgrzymkach, w pokonywaniu
ich trudu, nawet wtedy, gdy stan jego zdrowia budził poważne zastrzeżenia lekarzy. Nigdy
nie rezygnował z udziału w pielgrzymkach do miejsc kultu maryjnego. Szczególną rolę odgrywały pielgrzymki do sanktuarium maryjnego diecezji chełmińskiej – do cudownego obrazu Matki Bożej Bolesnej. Prawdopodobnie, pierwsza nieliczna pielgrzymka po II wojnie
światowej odbyła się 2 lipca 1947 r. Natomiast pewne jest, że od 1948 r. ks. Aszyk kontynuował powojenną tradycję pielgrzymowania do Chełmna. Pielgrzymów z nabrzeża Wisły, na
wysokości zniszczonego mostu, zabierała olbrzymich rozmiarów transportowa „berlinka”
sprzężona z rzecznym statkiem. Atmosfera tej i innych pielgrzymek, ich klimat i charakter
podróży skłaniał do refleksji i kontemplacji. Umacniał w przekonaniu brania udziału w ważnych celach do spełnienia. Towarzyszyła temu atmosfera powagi, skupienia, rozmodlenia

i radosnego śpiewu. Ta atmosfera sprawiała, że w pielgrzymkach systematycznie powiększała
się liczba uczestników. Pielgrzymki parafii św. Mikołaja, dobrze zorganizowane, rozpoznawane były w Chełmnie po tym, że zawsze były prowadzone przez ks. proboszcza Fr. Aszyka,
oraz po charakterystycznym pozłacanym krzyżu i chorągwi „Apostolstwa modlitwy”. Każda
z przybyłych pielgrzymek była serdecznie witana przez proboszcza fary chełmińskiej i społeczeństwo miasta i uroczyście wprowadzana do katedry. Tworzyło to charakterystyczny klimat
– podziękę za ponoszony trud. Uroczystości 2 lipca gromadziły wokół sanktuarium od 10
do 20 tysięcy pątników. Liturgia Mszy św. pontyfikalnej wprowadzała atmosferę szczególnego skupienia i powagi. Po zakończeniu uroczystości odpustowych miasto dostarczało przybyłym możliwość zwiedzenia zabytków i uroków zabudowy. Pielgrzymki z Fordonu gromadziły
liczne grupy uczestników i zapewniały systematyczną organizację każdego roku. Z początku,
głównym szlakiem komunikacyjnym z Fordonu do Chełmna była Wisła, a środkiem transportu statki. Uruchomienie w 1956 r. mostu przez Wisłę sprawiło, że pielgrzymi zaczęli docierać
do Chełmna również koleją.
Odbywały się także pielgrzymki piesze. Była to forma rzadka, mniej rozpowszechniona i nie pożądana przez ówczesne władze.
Kontynuację tradycji pielgrzymek parafialnych św. Mikołaja w swej pracy duszpasterskiej zachował ks. inf. Stanisław Grunt, a pielgrzymki do Matki Bożej Bolesnej w Chełmnie
otaczał szczególną troską. W tym okresie cieszyły się one dużym zainteresowaniem młodzieży i od roku 1978 przybrały charakter wędrówek pieszych, które przetrwały do naszych czasów.
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Wiele uwagi, wsparcia organizacyjnego i duchowego poświęca temu kierunkowi
w swej pracy duszpasterskiej ks. kan. Roman Buliński. Tak jak dotąd, i dzisiaj stanowią one
potwierdzenie zakorzenionej tradycji i stałej obecności pokoleniowej reprezentacji parafialnej
św. Mikołaja przed obrazem Matki Bożej Bolesnej w dniu Jej święta.
1 lipca 2009 r., pod duchową opieką ks. Dariusza Kozłowskiego, 55 pielgrzymów
wzięło udział w 30. pieszej pielgrzymce z Fordonu do Chełmna.

