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Świętą i pobożną jest myśl - modlić się 
za zmarłych.                   (2 Mach 12,44) 
Jeśli ty zapomnisz o swoich zmarłych, 
kto o tobie kiedyś pamiętać będzie? 

1 listopada. 
 W uroczystość Wszystkich 
Świętych Kościół oddaje cześć 
wszystkim, którzy już weszli do 
chwały niebieskiej, a wiernym piel-
grzymującym na ziemi wskazuje dro-
gę, która ich starszych braci zapro-
wadziła do świętości. Przypomina 
nam również prawdę o naszej wspól-
nocie ze Świętymi, którzy otaczają 
nas opieką. Uroczystość ta to jakby 
doroczne dożynki w dziejach zbawie-
nia. Ziarno pszeniczne - Jezus - które 
padło na naszą ziemię, wydaje obfity 
plon. Święci, Błogosławieni i wszy-
scy zbawieni to owoc, który wciąż 
wyrasta ze śmierci i zmartwychwsta-
nia Chrystusa. 
 
WSPOMNIENIE WSZYSTKICH 
WIERNYCH ZMARŁYCH 
2 listopada. 
 Po uczczeniu triumfu tych 
wiernych, którzy już weszli do nieba, 
Kościół wspomina wszystkich, któ-
rzy w czyśćcu pokutują za swoje 
grzechy. Aby im przyjść z pomocą, 
przedstawia Panu  Bogu modlitwy i 
odpusty zyskane przez żyjących, a 
przede wszystkim ofiarę Mszy świę-
tej. 

W Uroczystość Wszystkich świę-
tych i w Dzień Zaduszny można 
uzyskać 
ODPUST ZUPEŁNY 
za zmarłych. 
Dla uzyskania tego odpustu należy 
spełnić następujące warunki: 
a. Nawiedzić kościół i odmówić 
tam "Ojcze nasz" i "Wierzę w Bo-
ga". 
b. Przystąpić do spowiedzi św. 
c. Przyjąć Komunię św. 
d. Odmówić dowolną modlitwę za 
Ojca św. 
Poza tym w dniach od 2 do 8 listo-
pada włącznie można uzyskać co-
dziennie ODPUST ZUPEŁNY dla 
dusz w czyśćcu za nabożne nawie-
dzenie cmentarza i odmówienie 
modlitwy za zmarłych. 
 
W UROCZYSTOŚĆ WSZYST-
KICH ŚWIĘTYCH Msze św. jak 
w każdą niedzielę. Nie będzie jedy-
nie Mszy św. o godz. 12.15. 
- o godz. 12.00 Msza św. i procesja 
na cmentarzu komunalnym przy 
ul. Wiślanej. 
- o godz. 13.30 Msza św. na sta-
rym cmentarzu z kazaniem i pro-
cesją żałobną. 

- o godz. 15.00 Msza św. na nowym 
cmentarzu z kazaniem i procesją ża-
łobną. 
Podczas OKTAWY DNIA ZA-
DUSZNEGO w dniach od 2 do 8 li-
stopada procesja żałobna na cmenta-
rzu o godz. 16.00. Młodzież z KSM-
u będzie rozprowadzać znicze. 

 

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

ciąg dalszy na str. 6 

G Ł O S 
Ś W I Ę T E G O 

M I K O Ł A J A 

Fot. Jerzy Rusiniak 



Dawno temu... u nas! 
Przodkowie naszej świątyni 
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 Dzisiejsza parafia, p.w. św. 
Mikołaja w Fordonie, to pierwotna 
wyszogrodzka, którą w początkach 
chrześcijaństwa założyli książęta pol-
scy dla kasztelanii wyszogrodzkiej. 
Centralnym miejscem każdej parafii 
jest kościół, w którym wierni mają 
możliwość zbierania się na modlitwę 
i przeżywania osobistego kontaktu z 
Bogiem. Budynek kościoła jest wi-
dzialnym znakiem istnienia w danym 
miejscu Kościoła rozumianego jako 
Lud Boży. 
 Pierwsze pośrednie wzmianki 
o kościele i parafii wyszogrodzkiej 
pochodzą sprzed roku 1198, bowiem 
w tym właśnie roku w dokumencie 
oddającym Starogard Joannitom wy-
stępuje jako świadek prezbiter Jan z 
Wyszogrodu. Następna wzmianka o 
tym kościele pochodzi z 1232 r. 
 Kościół pierwotny stał obok 
kasztelańskiego grodu w Wyszogro-
dzie w pobliżu Wisły. Zasiadał na 
nim wyszogrodzki kasztelan. W no-
tatce o wizycie kościelnej biskupa 
Rozrażewskiego z 1596 r. czytamy, 
że św. Wojciech, płynąc wodą ku po-
gańskim Prusom, wstąpił do grodu i 
kościoła, który tu już istniał 
(zapewne św. Magdaleny) i własno-
ręcznie go poświęcił. Po zburzeniu 
Wyszogrodu przez Krzyżaków w ro-
ku 1329, mieszkańcy jego przenieśli 
się nieco na zachód na teren dzisiej-
szego Fordonu, zakładając tam stałą 
osadę. Po otrzymaniu praw miej-

skich, spowodowali z czasem także 
przeniesienie kościoła w centrum 
nowych siedzib. Nie można dokład-
nie powiedzieć kiedy powstał ko-
ściół w Fordonie. Istniał on na pew-
no w roku 1596. Wtedy stał też dru-
gi kościół w grodzisku, nowo zbu-
dowany, jeszcze nie konsekrowany, 
który nosił po dawniejszym tytuł 
św. Marii Magdaleny. W XIII w. 
było w nim kilku kapelanów, a pa-
tronem był panujący książę. Po ro-
ku 1339 był on odbudowany i po-
czątkowo jeszcze używany przez 
mieszczan. W 1745 r. już nie ist-
niał. Notatka z wizytacji w 1596 r. 
wspomina, że dawniej kościół ten 
był parafialnym. W roku 1583 ko-
ściół ten był jeszcze budowy drew-
nianej, dość zaniedbanej. Wizytacje 
zalecały jego wyremontowanie. 
Dach stale przeciekał. Koło kościo-
ła stała dzwonnica z dwoma mniej-
szymi dzwonami, która musiała być 
podparta by się nie zawalić. Patro-
nem kościoła był już wtedy św. Mi-
kołaj. 
 Kościół murowany został 
zbudowany przez miejscowego pro-
boszcza - sufragana włocławskiego 
Baltazara Miaskowskiego około 
1600 r. Zniszczony w czasie pożaru 
miasta w 1617 r., odbudowany zo-
stał dopiero w II poł. XVII w. W 
1642 (1643) r. proboszcz Mateusz 
Judycki, późniejszy kanonik ka-

mieński i archidiakon pomorski, 
ufundował dzwon do dzwonnicy 
wzniesionej obok kościoła. Kościół 
został znacznie zniszczony w czasie 
okupacji szwedzkiej. W 1665 r. pod-
jęto decyzję o budowie nowego. W 
1691 r. przy kościele, istniała już ka-
plica św. Anny, drugiej patronki ko-
ścioła. Z 1706 r. pochodzi wzmianka 
o karach sądowych przeznaczonych 
na remont korpusu kaplicy. 
 Cała budowla kościoła była 
mało solidna. W 1721 r. Stanisław 
Grzędowicz przeznaczył w testamen-
cie 20 tymfów na naprawę sklepienia 
w kościele. Wg wizytacji z 1699 r.,  
świątynia była już ukończona i wy-
posażona. Obok nadal stała drewnia-
na dzwonnica, która w 1712 r. jesz-
cze nie była wyremontowana. Sam 
kościół, kaplica i zakrystia były mu-
rowane. Nie było jeszcze kruchty. 
Kościół był niewysoki, z dachem po-
krytym dachówką. Od zachodu po-
siadał wejście główne, a od południa 
drugie wejście prowadzące do 
dzwonnicy. Przy tych drzwiach póź-
niej zbudowano kruchtę. Około 1765 
r. budynek kościelny popadł w ruinę, 
lecz remont był odkładany. Wyre-
montowano jedynie kaplicę. W  
1781 r. kościół posiadał posadzkę z 
cegły, drewniany strop, dach z da-
chówki uświetniony sygnaturką obitą 
białą blachą. Między kaplicą, a za-
krystią przymurowana była kostnica. 
Na terenie kościoła chowano co zna-
mienitszych mieszkańców Fordonu. 
Do końca XVIII w. zanotowano kilka 
takich grobów. Najstarsza wzmianka 
pochodzi z 1646 r. o pochówku 
mieszczanina fordońskiego Tomasza 
Tarkowskiego. W 1704 r. źródła 
wspominają o pochówku osoby, któ-
rej tożsamości nie określono. W 1737 
r. pochowano w kościele Reginę Ko-
tyńską. W 1745 r. w połowie kościo-
ła znajdował się marmurowy grobo-
wiec z małym łukiem. W niespełna 
dwadzieścia lat później wymieniono 
dwa murowane nagrobki w środko-
wej części kościoła w pobliżu kaplicy 
św. Anny. Jeden z nich składał się z 
dwunastu kamiennych części. W 
1781 r. jeden nagrobek znajdował się 
w kaplicy św. Anny. Z nawy głów-
nej, do dzisiaj, zachował się tylko je-
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den nagrobek - Łukasza Wybranow-
skiego herbu poraj, zmarłego w 1639 
r. (Obecnie jego tablica nagrobna 
wmurowana jest w ścianie kaplicy 
akademickiej). 
 W latach niewoli pruskiej, z 
powodu bardzo trudnej sytuacji ma-
terialnej społeczności polskiej w For-
donie, stary kościół parafialny był 
bardzo zaniedbany. Proboszcz - ks. J. 
Schmidt liczący 84 lata, będący w 
Fordonie od 38 lat, z powodu utrud-
nień władz pruskich, nie był w stanie 
zająć się tym problemem. Dopiero w 
1921 r., już w wolnej Polsce, dzięki 
staraniom dozoru kościelnego, zajęto 
się odnową kościoła. Między innymi 
doprowadzono elektryczność oraz 
zakupiono nowe organy, stare były 
już zbyt zniszczone by móc z nich 
korzystać. Wkrótce zauważono, że z 
powodu przyrostu ludności kościół 
zaczął stawać się ciasny, zwłaszcza 
podczas nabożeństw niedzielnych i 
świątecznych. Dlatego też, w dniu  
26 kwietnia 1923 roku na posiedze-
niu Dozoru Kościelnego zapadła de-
cyzja o budowie nowego, obszernego 
kościoła parafialnego. 
 
 Ale o tym  za miesiąc... 
 

D.G. 
 
Źródła: Z. Jarkiewicz, Świt i noc, 
czyli dawny Fordon i jego bur-
mistrz, Bydgoszcz 1994; Miasta 
polskie w tysiącleciu, t. 1, Wro-
cław 1965; Słownik geograficzny  
Królestwa Polskiego i innych 
państw słowiańskich, pod red F. 
Sulimierskiego, t. II, Warszawa 
1881; B. Piechowski, Historia 
Fordonu w zarysie..., Bydgoszcz 
1924; Diecezja chełmińska. Zarys 
historyczno statystyczny, Pelplin 
1928; Z. Zyglewski, Fordon 
przedrozbiorowy w: dzieje Fordo-
nu i okolic, pod red. Z. Biegań-
skiego, Bydgoszcz 1997; P. B. Gą-
siorowski, Z. Zyglewski, Cmenta-
rze fordońskie, W: Dzieje Fordo-
nu... 

 Tak to już bywa, że najczę-
ściej własnych przeżyć, ciekawych 
podniosłych wydarzeń, w których 
uczestniczymy, nie notujemy na 
gorąco. Dopiero po latach budzi się 
w nas żal, że wszystko zostanie za-
pomniane i wówczas sięgamy w 
przeszłość. 

Tym razem sięgnęliśmy do 
przeszłości, nie tylko dla przypo-
mnienia wydarzeń, ale i z potrzeby 
serca. Z inicjatywy pani Krystyny 
Żydowicz, pana Czesława Rzadko-
sza i miejscowego proboszcza ks. 
Romana Bulińskiego zorganizowa-
no podniosłą uroczystość religijno - 
patriotyczną w dniu 2 października. 
Było to związane z 59 rocznicą za-
mordowania księży i obywateli 
miasta Fordonu. Dramat ten roze-
grał się pod murami kościoła św. 
Mikołaja. 
 Przebieg uroczystości miał 
tak wspaniałą oprawę, że trudno to 
opisać słowami. O godz. 18:30 roz-
poczęła się Msza św. Przewodni-
czył jej ks. kanonik Roman Buliń-
ski, który jest bardzo zaangażowa-
ny w sprawy dzielnicy. Koncele-
bransami byli wikariusze parafii 
św. Mikołaja - ks. Jarosław Kul-
piński i ks. Jarosław Ścieraszewski. 

Do kościoła wkroczyły zaproszone 
poczty sztandarowe, a mianowicie: 
Światowy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej Okręgu Bydgoszcz, 
Związek Więźniów Politycznych 
Okresu Stalinowskiego - Oddział 
Bydgoszcz, 
Związek Sybiraków - Oddział Woje-
wódzki Bydgoszcz, 
Związek Solidarności Polskich Kom-
batantów - Zarząd Regionu Bydgo-
skiego, 
Związek Inwalidów Wojennych - 
Okręg Bydgoszcz 
Rodzina Katyńska przy Klubie Po-
morskiego Okręgu Wojskowego –  
Bydgoszcz 
Związek Represjonowanych Żołnie-
rzy Górników 
Stowarzyszenie Osób Represjonowa-
nych w Stanie Wojennym - Oddział 
Wojewódzki. 
W homilii ks. Proboszcz powiedział, 
że wolność, którą posiadamy, została 
opłacona bardzo drogo, bo krwią, 
cierpieniem, więzieniem, głodem 
i śmiercią wielkiej rzeszy rodaków. 
To nakłada na nas obowiązek dobre-
go użycia wolności. Tego domagają 
się także rozstrzelani pod kościołem, 

POLEGLI NA POLU CHWAŁY 
 

WZYWAM WAS DO APELU 

Ciąg dalszy na str. 7 



Zbiórki ministrantów 
w soboty o godz. 9:30 
 
Lektorzy w czwartki 
o godz. 16:30 
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Nasze ulice Dnia 25 września 1998 roku zgodnie ze Statutem KSM §39 
i §40 na Walnym Zebraniu dokonano wyboru Kierownic-
twa Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy 
parafii pw. Świętego Mikołaja w Bydgoszczy. W wyniku 
tajnego głosowania Prezesem została Edyta Sztolcman, za-
stępcą Prezesa Małgorzata Rzepka, Sekretarzem Agnieszka 
Rzepka, a skarbnikiem Kamila Makowska. 
 
Spotkania KSM-u odbywają się co dwa tygodnie o godzinie 
19:00 w salkach domu katechetycznego przy par. Św. Mikołaja. 
Wszystkich chętnych zapraszamy. 

Agnieszka Rzepka 

Z radością informujemy, że nasza parafianka 
Aleksandra Rusiniak, uczennica klasy VIIIe 
Szkoły Podstawowej Nr 29, zajęła I miejsce 
w konkursie szkolnym z wiedzy o Janie Paw-
le II, zorganizowanym z okazji 20 rocznicy 
pontyfikatu papieża. W nagrodę otrzymała 
piękny album Adama Bujaka. W podobnym 
konkursie o randze ogólnopolskiej zorganizo-
wanym na przełomie maja i czerwca Ola za-
jęła II miejsce w Bydgoszczy oraz VI w die-
cezji gnieźnieńskiej. Podsumowanie konkur-
su odbyło się w Domu Biskupim, gdzie ks. 
Arcybiskup osobiście wręczył nagrody i pod-
pisywał książki. Do konkursu Olę przygoto-
wała jej katechetka pani Ilona Pawlikowska. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. 

Klasa III - IV - trener: ks. Jarosław Ścieraszewski 
Św. Mikołaja - MB Ostobramskiej 2:0 (R. Sawicki - 2) 
10.10 Św. Mikołaja - MB Królowej Męczenników 8:1 
17.10 Św. Mikołaja - Św. Jana 2:4 (P. Kanik) 
24.10 Św. Mikołaja - Św. Stanisława 3:1 
(R. Sawicki - 2, R. Kanik - 1) 
7.11. Św. Mikołaja - Św. Marka 
 
Klasa V - VI - trener: ks. J. Kulpiński 
Św. Mikołaja - MB Ostobramskiej 2:2 
(B. Stempowski, P. Kamik) 
10.10 Św. Mikołaja - MB Zwycięskiej 5:1 
17.10 Św. Mikołaja - Św. Mateusza 2:1 

Bydgoska, Cechowa, Celna, Cier-
picka, Dorodna, Filomatów, Gó-
ralska, 
 
 
Kolejnymi ulicami należącymi do 
parafii św. Mikołaja są obecnie uli-
ce noszące nazwę Bydgoska, Ce-
chowa, Celna, Cierpicka, Dorod-
na, Filomatów, Góralska. W 1973 
roku Fordon zostaje przyłączony  
do Bydgoszczy, w związku z tym 
Rada Miejska w Bydgoszczy 
Uchwałą Nr XXII/90/72 postana-
wia zmienić nazwy ulic, i tak przed 
przyłączeniem Fordonu do Byd-
goszczy ulica Bydgoska nosiła na-
zwę 15 Grudnia, Cechowa – Cmen-
tarna, Celna – Pomorska, Cierpicka 
– Krótka, Dorodna – Dolina, Filo-
matów – Mickiewicza, Góralska – 
Podgórna. 

K.W. 

Próby chórku 
w soboty o godz. 10:30 

Ola i ks. Arcybiskup 

Międzyparafialne Rozgrywki 
Ministrantów w Piłce Nożnej 

Ry
s. 
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Fot. Jerzy Rusiniak 
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Są takie gardła, których zew 
Umilkł w mogile - bezpowrotnie 
Jest taka krew - przelana krew,  
której nie przelał nikt - dwukrotnie. 
I cóż, że surma w niebie gra 
by nowym bytem - świat odurzyć 
nie każdy śmiech się zbudzić da 
nie każda łza się da powtórzyć. 
 

Bolesław Leśmian 
“Napój cienisty” 1936 r. 

 
 Chłopiec, może siedemnasto-
letni, biegł ulicą od kościoła do mo-
stu. Wysiłek zapierał dech, pot zale-
wał oczy. Dopadł drzwi willi, zapu-
kał. Nikt nie otwierał. Zapukał jesz-
cze raz, potem zaczął walić pięścią. 
Cisza. Cisza jaka może być tylko 
wtedy gdy zniewolone miasto patrzy 
przez lekko uchyloną firanę na wala-
jące się papiery na jezdni. Od kościo-
ła zabrzmiała salwa, potem pojedyn-
czy strzał. I to był koniec. Chłopiec 
biegł po ratunek dla ojca, oczekiwał 
ratunku od Medzega - Niemca, wła-
ściciela, z dziada pradziada, cegielni 
w Fordonie. Medzeg prawdopodob-
nie nie zdołałby pomóc, ale zawsze. 
Rozstrzeliwań dokonywali młodzi z 
Selbstschutzu i raczej nie posłuchali-
by zasiedziałego od lat w Polsce 
Niemca. Czy w willi nikogo nie było, 
czy nie chciano otworzyć drzwi, tego 
już nikt się nie dowie. Salwa dosięgła 
ośmiu obywateli Fordonu, w tym 
Wacława Wawrzyniaka. Wawrzyniak 
miał wtedy 45 lat i od 19 lat był bur-
mistrzem w Fordonie. 
 Urodził się w Ciświcy koło 
Jarocina. Rodzice jego byli rolnika-
mi. Ożenił się z Gertrudą Kotłowską 
i mieli troje dzieci: Stefana, który 
biegł do willi Medzega, Barbarę po 
mężu Hetman, która do dziś mieszka 
w Fordonie, i Janusza, który wtedy 
miał dwa latka. Jak wszyscy z zaboru 
pruskiego Wawrzyniak przewalczył 
pierwszą wojnę światową w Armii  

Niemieckiej. Pod Verdun (1916) 
odniósł ciężkie rany, ale już 18 li-
stopada 1918 r. zgłosił się do Po-
wstania Wielkopolskiego. Miał 25 
lat gdy dowództwo powstania po-
wierzyło mu obowiązki komendan-
ta dworca w Jarocinie, następnie w 
Kluczborku, Nakle i Bydgoszczy. 
W miedzy czasie skończył kurs w 
Oficerskiej Szkole Artylerii w To-
runiu i otrzymał stopień podporucz-
nika. Zdążył jeszcze służyć w 15 
pułku artylerii polnej w Bydgosz-
czy zanim został przeniesiony do 
rezerwy - 24 października 1921 r. 
Musiał być dobrym organizatorem, 
zasłużonym i sprawdzonym ofice-
rem, skoro powierzono mu od 1 
października 1921 r. obowiązki ko-
misarycznego burmistrza Fordonu. 
W 1924 r. otrzymał nominację na 
burmistrza zawodowego z kadencją 
na 12 lat. W marcu 1936 r. prze-
szedł na emeryturę i nadal wykony-
wał obowiązki burmistrza aż do 
września 1939 r. 
 Po mianowaniu pp. Wawrzy-
niakowie zamieszkali w ratuszu. 
Dziś siedziba biblioteki przy ul. 
Sikorskiego. Pędzili żywot nader 
aktywny. Pan Wacław prezesował 
przeróżnym organizacjom społecz-
nym jak: Straży Pożarnej, 
"Sokołowi", Lidze Morskiej, 
"Strzelcowi", PCK. Rozwijał po-
moc dla bezdomnych, walczył z 
bezrobociem, wspierał budowę ko-
ścioła, wspomagał więźniów w ZK 
w Fordonie. Był doceniony i odzna-
czony m.in. Srebrnym Krzyżem 
Zasługi. 
 Rodzina żyła jak każda inte-
ligencka i dobrze sytuowana. Wa-
kacje spędzali w Orłowie koło Gdy-
ni. Pan Wacław z pasją biegał, bo 
miał skłonność do otyłości. Wie-
czorami grywali w brydża w gronie 
przyjaciół. W ich domu bywali ks. 
infułat Józef Szydzik, właściciel 

papierni Szymański i inni. Na spotka-
niach dyskutowali o zagrożeniu woj-
ną. Burmistrz zorganizował zbiórkę 
na Fundusz Obrony Narodowej, or-
ganizował ćwiczenia samoobrony, 
opracował plany mobilizacji miasta - 
był w końcu oficerem z doświadcze-
niem wojennym. 
 Wybuchła wojna. Drugiego 
września Pan Wacław powołał w 
Fordonie "Samoobronę Obywatel-
ską" w składzie trzech pododdziałów: 
utrzymania porządku, zwalczania 
dywersji i opieki nad uciekinierami 
przechodzącymi przez Fordon. Po 
wkroczeniu Niemców rodzina Waw-
rzyniaków ewakuowała się i za-
mieszkała w Dąbrowie Chełmińskiej. 
Po jakimś czasie ktoś przyniósł 
wieść, że były burmistrz może wró-
cić do Fordonu i nic mu nie grozi. 
Mieszkanie było zajęte przez oku-
pantów. Przygarnęli ich pp. Nowiccy, 
u których zajęli jeden pokój. Niemcy 
aresztowali ludzi i zganiali ich do 
tzw. "kibitki" (dziś dom na początku 
ul. Pielęgniarskiej). Wacław Waw-
rzyniak nie został aresztowany, a we-
zwany do magistratu. Prosił syna Ste-
fana o parę drobiazgów osobistych i 
rzeczy na drogę, bo sądzono że będą 
gdzieś wywiezieni. Ksiądz Szydzik 
został wywieziony do koszar w Byd-
goszczy i tam zamęczony. Stefan 
widzi jak ojca prowadzą ulicą do 
"kibitki". 

Epitafium z wierszem 
 

O pierwszym i ostatnim 
w przedwojennej Polsce burmistrzu Fordonu 

Ciąg dalszy na str. 7 
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Z D R O W A ŚK I  Z A 
ZMARŁYCH - jednorazowe i 
roczne - przyjmujemy w zakrystii i w 
Biurze Parafialnym. W tym roku 
wprowadzamy pewną modyfikację 
do rocznych zdrowasiek. Dotychczas 
w kolejne niedziele odczytywaliśmy 
imiona i nazwiska zmarłych i odma-
wialiśmy kilka "Zdrowaś Maryjo", 
bowiem w niedzielę nie było więcej 
czasu. Teraz co miesiąc w I-szą sobo-
tę miesiąca odmówimy o godz. 18.00 
różaniec i odczytamy imiona i nazwi-
ska  zmarłych zgłoszonych w zdro-
waśkach oraz po różańcu odprawimy 
Mszę św. w ich intencji. I tak będzie 
w każdą I-szą sobotę miesiąca. 

 
Od 1 października obsługę 

naszego cmentarza przejął Pan Ro-
muald Mikler z ul. Siemaszkowej 5. 
Pogrzeb, tak jak dotąd, zgłaszamy w 
swojej parafii, a obsługę pogrzebu  
(wykopanie, przewóz zwłok, niesie-
nie trumny czy też ewentualne jej na-
bycie) zgłaszamy u Pana Miklera. 
Tel. 344-75-62 

 Ruch Domowy Kościół (RDK), 
nazywany popularnie Oazą Rodzin, sta-
nowi małżeńsko-rodzinną 
formację ludzi świeckich działających w 
ramach Ruchu Światło-Życie. Powstał on 
z inicjatywy ks. prof. Franciszka Blach-
nickiego (przed kilku laty zaczął się jego 
proces beatyfikacyjny). 
W 1973 roku do Krościenka (siedziba 
Centrum Ruchu Światło-Życie) po raz 
pierwszy na 15-dniowe rekolekcje oazo-
we przybyły rodziny. Od tego czasu w 
całym kraju i nie tylko, zaczęły powsta-
wać Kręgi skupiające małżeństwa pra-
gnące doskonalić się wewnętrznie. 
 W naszej parafii istnieją dwa Krę-
gi Ruchu Domowego Kościoła - żeby 
powstał trzeci trzeba jeszcze kilku mał-
żeństw. Czy warto? Jeśli można zrobić 
cokolwiek by być bardziej szczęśliwym, 
jeśli jest szansa kochać swoich bliskich 
jeszcze bardziej - to odpowiedź sama się 
narzuca. Wspólna rodzinna modlitwa, 
rozmowa ze sobą - tzw. dialog małżeński 
(małżonkowie tak rzadko z sobą rozma-
wiają na tematy ważne dla ich dwojga), 
spotkania we wspólnocie rodzin, dziele-
nie się doświadczeniami życia rodzinne-
go - można powiedzieć, że są to środki 
do realizacji wspomnianego celu. 

 W niedzielę 15 listopada będzie-
my mieli okazję wysłuchać świadectwa 
rodzin, które Domowy Kościół uczyni-
ły w swoim życiu drogą do swojego 
szczęścia, uświęcenia i zbawienia. 
 W październiku w naszej parafii 
gościł wizerunek - ikona Świętej Ro-
dziny - znak jedności dla małżeństw 
RDK. Jej oryginał namalowany był w 
Jerozolimie. Przytuleni do siebie Mary-
ja, Józef i ich Syn w piękny sposób 
wyrażają jedność i miłość Świętej Ro-
dziny. Ikona ta “krąży” po parafiach, w 
których istnieje RDK. Cieszymy się, że 
nie tylko małżeństwa z Oazy Rodzin 
modliły się przed tym obrazem - mamy 
nadzieję, że ta modlitwa pomoże nam 
żyć na wzór Jezusa, Maryi i Józefa. 
 

Ks. Jarosław Kulpiński 

Dzisiejsze wasze zadanie to wpisać nazwy sakramentów, któ-
rych symbole widzicie na rysunkach. Gotowe zadanie można 
przynieść do zakrystii lub biura parafialnego do końca listo-
pada. Propozycję tej zgaduli otrzymaliśmy od naszych naj-
młodszych parafian. Jednak nie wszystkie Wasze propozycje 
są czytelne i zrozumiałe. Dlatego prosimy o osobisty kontakt 
z jednym z redaktorów. 
 
Nazwisko i imię ................................................................. 
 
Adres ................................................................................ 

Oaza Rodzin 

N  J  W   T   Y 

S   R     T 

         

            

                 

Dokończenie ze str. 1 
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gdzie do dzisiaj zachowały się śla-
dy po kulach karabinowych. 
 Oprawą muzyczną uroczy-
stości zajął się młodzieżowy zespół 
parafii św. Mikołaja “Syneidesis”, 
który świetnie wywiązał się ze swe-
go zadania. 
 Po uroczystej Mszy św. księ-
ża, poczty sztandarowe, delegacje i 
wierni udali się pod mury kościoła, 
gdzie stracono tych, którzy ukocha-
li nade wszystko wiarę, wolność 
i Ojczyznę. Byli to: 
ks. prałat Henryk Szuman 
ks. wikariusz Herbert Raszkowski 
Burmistrz Wacław Wawrzyniak 
Benon Kaszewski 
Albin Piotrowski 
Waldemar Podgórski 
Stefan Zalesiak 
Polikarp Ziółkowski 

 Pod murami kościoła złożono 
wieńce i kwiaty oraz odśpiewano 
“Boże coś Polskę”, Rotę oraz pieśń o 
przelanej krwi za wolność i wiarę. 
 

Zenon Grzegorowski 

 
 Drugiego października 1939 r. 
Wacław Wawrzyniak z siedmioma 
innymi, w tym dwoma księżmi, zo-
stał rozstrzelany przez oddział 
Selbstschutzu przed frontonem ko-
ścioła św. Mikołaja. Nie mógł żyć, 
był zbyt polski, zbyt żołnierski. 
Zwłoki Wacława Wawrzyniaka spo-
czywają w zbiorowej mogile, na 
cmentarzu przy ul. Cechowej. 
 Ma Warszawa swego S. Sta-
rzyńskiego, Bydgoszcz - L. Barci-
szewskiego. Ma Fordon swego Wa-
cława Wawrzyniaka. Tragiczne to 
postacie. 
 

H.W. i J.I. 

Sprawy duszpasterskie 
W miesiącu październiku: 
59 lat temu rozstrzelano pod naszym 
kościołem mieszkańców Fordonu. W 
dniu rocznicy - 2 października o 
godz. 18.30 odbyła się w kościele św. 
Mikołaja uroczystość religijno - pa-
triotyczna (sprawozdanie w gazetce). 
4 października w niedzielę zostały 
poświęcone różańce dzieci klas II 
(dzieci do przyjęcia). 
10 października odbył się koncert  
młodzieżowego zespołu - Syneidesis. 
Zostały wykonane znane utwory pa-
triotyczne, ludowe i nowe piosenki, 
przez trzy tygodnie nawiedzał rodzi-
ny w naszej wspólnocie obraz Świę-
tej Rodziny. 
16 października obchodziliśmy uro-
czyście XX rocznicę wyboru Jana 
Pawła II na Stolicę Apostolską. O 
godz. 19.30 ksiądz Proboszcz i księża 
Wikariusze odprawili Mszę św. w 
intencji papieża. Liczni wierni zgro-
madzeni na Mszy św. modlili się w 
intencji Ojca Świętego. 
W miesiącu październiku odbyły się 
spotkania z rodzicami dzieci do przy-

jęcia i do bierzmowania. 
W miesiącu listopadzie: 
od 2 listopada (poniedziałek) 
do 8 listopada (niedziela) codzien-
nie w kościele różaniec za zmarłych 
i odczytanie jednorazowych zdro-
wasiek, 
spowiedź przed I-szym piątkiem 
miesiąca dla dzieci o godz. 15.45: 
4 listopada w środę - klasy III,  
5 listopada w czwartek -klasy IV i 
V, 
6 listopada w piątek - klasy VI i 
VII. 
Msza św. i Komunia św. dla 
wszystkich dzieci w I-szy piątek o 
g. 17.00, 
7 listopada w I-szą sobotę miesiąca 
-  po rannej Mszy św. odwiedzamy 
chorych. 
7 listopada - w I-szą sobotę miesią-
ca o godz. 18.00 różaniec za 
wszystkich zmarłych wymienia-
nych w zdrowaśkach rocznych, a o 
godz. 18.30 w intencji tych zmar-
łych Msza św. 
W ramach przygotowania do bierz-
mowania młodzież klas VIII przy-
będzie o godz. 17.30 do spowiedzi 
a o godz. 18.30 na Mszę św. z na-
uką: 

3 listopada we wtorek, klasy VIII ze 
szkoły nr 27. 
5 listopada w czwartek , klasy VIII 
ze szkoły nr 4. 
6 listopada w piątek młodzież klas 
VIII ze szkoły nr 29, 65 i pozostałych 
szkół. 
11 listopada Narodowe Święto Nie-
podległości - Msze św. o godz. 7.30, 
9.30 i 18.30 (dodatkowa Msza św. o 
godz. 9.30). 
Spotkanie z rodzicami dzieci klas II 
odbędzie się: 
dla  szkoły nr 29, 65 i pozostałych 
szkół poza szkołą nr 4 i 27 w sobotę 
14 listopada bezpośrednio po Mszy 
św. o godz. 18.30. 
15 listopada w niedzielę bezpośred-
nio po Mszy św. o godz. 12.15 dla 
szkoły nr 4 i 27. 
16 listopada dzień modlitw w inten-
cji Ojczyzny i Ojca świętego. Msza 
św. i Apel Jasnogórski w intencji 
Ojca św. i Ojczyzny o godz. 18.30 
(nie jak dotychczas o godz. 19.30). 
22 listopada w niedzielę -  Uroczy-
stość Chrystusa Króla Wszechświata. 
Jest to ostatnia niedziela Roku Ko-
ścielnego. 
W niedzielę - 29 listopada rozpoczy-
namy okres  

A D W E N T U. 

Dokończenie ze str. 3 Dokończenie ze str. 5 

Z życia parafii 
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Sprawy gospodarcze 
Zostało przygotowane pomieszczenie dla Akcji Katolic-
kiej (zakupiono wykładzinę, kinkiety, stoliki). 
Prace przy renowacji kaplicy posuwają się. 
Także prace nad oświetleniem zewnętrznym kościoła 
wchodzą w decydującą fazę. 
Na frontonie kościoła jest zakładana blacharka. 
W ramach gwarancji zostaną przemalowane zabrudzone 
fragmenty elewacji frontonu. 

Msze święte w niedziele i święta 
6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:15*, 18:30 
Msze święte w święta zniesione 
7:30, 9:30, 17:00, 18:30 
Msze święte w dni powszednie 
7:30, 18:30 

UWAGA:   GAZ !!! 
 
Zainteresowanych gazem uprzejmie informujemy, że 
można wyrazić zgodę na przyłącze gazowe, na spe-
cjalnym druku, który należy odebrać w Radzie Osie-
dla Stary Fordon w każdy wtorek od 18 do 20. 

Jerzy Gotowała 
 
Zbiórka i wydawanie odzieży w ramach Akcji Kato-
lickiej w Domu Katechetycznym (IIp) w środy od 17 
do 18:30. 
 
Nowa linia autobusowa stała się faktem. 1.10.98 zo-
stał połączony linią autobusową nr 81 Stary i Nowy 
Fordon. Uruchomienie miejskiej linii było jednym z 
zadań, jakie wytyczyła sobie do realizacji Rada 
Osiedla. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom 
mieszkańców Fordonu. Czy linia zostanie utrzyma-
na, czy częstotliwość kursów zostanie zwiększona 
lub zmniejszona zależy wyłącznie od frekwencji pa-
sażerów. 
 
Numery telefonów: 
do ks. Proboszcza i biura parafialnego: 343-93-80, 
do księży wikariuszy: 343-97-67. 
Numer konta bankowego: PBK S.A. 
II O/Bydgoszcz, 11001034-909130-2101-111-0 

Biuro parafialne 
 
Poniedziałek  8:30 - 9:30 
 
Wtorek   8:30 - 9:30 
 
Środa    16:30 - 17:30 
 
Sobota, niedziela 
i święta 
oraz I-sze środy, czwartki 
i piątki miesiąca 

} biuro nieczynne 
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Grzegorz Grajek - Justyna Agnieszka 
Kapałczyńska 
Tomasz Linder - Marzena Leks 

Paweł Mikołaj Roszkowski ur. 6.12.97 
Julia Roberta Janowicz ur. 28.08.98 
Ewa Kin ur. 12.09.98 
Marta Maria Meller ur. 15.09.98 
Zuzanna Helena Nawrocka ur. 12.08.98 
Kamil Wojciech Franczak ur. 24.07.98 
Julia Urszula Burak ur. 6.10.98 

Tomasz Stefański l. 18, Samotna 2 
Antoni Brzyski l. 67, Wyzwolenia 11 
Maria Łatka l. 72, Fordońska 416/1 
Maria Butrym-Bulińska l. 79, Wyszogrodzka 31 
Władysław Tatuliński l. 76, Piłsudskiego 3/5 
Henryk Brudnicki l. 66, Taczaka 2/3 
Mieczysław Delik l. 73, Fordońska 435 
Bolesław Klawon l. 68, Ks. Szydzika 12 

Śluby 

Chrzty 

Odeszli do Pana 


