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Autorytetem dla nas jesteś Ty – Jezu Ewangelii,
a nie komisarze, nie prezydenci, nie redakcje tygodników, nie dziennikarze,
nie trybunały unijne czy stanowe  – mówił w Kielcach podczas uroczystości Bożego Ciała bp Kazimierz Ryczan
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Tegoroczna uroczystość Bożego Ciała rozpoczęła się o godz. 9:00 Mszą św.  
w kościele św. Jana Ap. i Ew. Następnie procesja przeszła ulicami: Kapelusz-
ników, Pielęgniarską, Ordynacką, Cechową, Jana Styki, Wyzwolenia, Rynek  
do kościoła św. Mikołaja.

EUCHARYSTIA ŹRÓDŁEM ŻYCIA
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BOŻE CIAŁO
2013

Procesja
Czterech Ewangelistów

Inicjatorem Tygodnia Ewangelizacji Bydgoszczy była utworzona 
przez ordynariusza naszej diecezji bpa Jana Tyrawę w lutym br. 

Szkoła Nowej Ewangelizacji. Koordynatorem wszystkich działań 
ewangelizacyjnych w diecezji mianowany został proboszcz parafii 
św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Fordonie – ks. Janusz Tomczak.
Jednym z pierwszych wydarzeń tego Tygodnia była pielgrzymka do 
czterech kościołów parafialnych Fordonu pod wezwaniem ewan-
gelistów. Odpowiedzialnym za jej przygotowanie i poprowadzenie 
był ks. Aleksander Kozakowski – wikariusz parafii św. Mateusza 
Apostoła i Ewangelisty. Pielgrzymka rozpoczęła się 23 maja Mszą 
św. w kościele św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Celebrowali ją 
proboszczowie parafii, którym patronują ewangeliści, a Eucharystii 
przewodniczył ks. dr Mariusz Kuciński – miejscowy proboszcz.
 Istotą i głównym celem tej pielgrzymki było czytanie,  
w trakcie jej trwania, fragmentów poszczególnych Ewangelii. Wy-
brane teksty (które przygotowała diakonia liturgiczna Szkoły Nowej 
Ewangelizacji) czytane były zarówno w czasie marszu, jak i pod-
czas krótkich postojów na terenie osiedla. Były to urywki wybrane 
według poszczególnych ewangelistów i czytane na terenie parafii, 
której ci ewangeliści patronują. Po każdym fragmencie Ewangelii 
prowadzone było krótkie rozważanie i komentarz ks. Aleksandra 
Kozakowskiego. Do treści fragmentów Ewangelii dobrane były 
też pieśni animowane przez panią Wandę i panią Małgorzatę,  
a w śpiew włączali się uczestnicy pielgrzymki, co było elementem 
integrującym. Istotnym motywem pielgrzymki była znacznych roz-
miarów replika Pisma Świętego, niesiona na zmianę przez człon-
ków różnych wspólnot: Odnowy w Duchu Świętym, Domowego 
Kościoła, Oazy Młodzieżowej, Towarzystwa św. Wojciecha i –  
na końcowym odcinku – przez kapłanów reprezentujących po-
szczególne parafie.

 Podczas pielgrzymki uczestnicy nawiedzali kolejne ko-
ścioły parafialne. W każdym z nich prowadzona była krótka mo-
dlitwa, młodzież z parafii św. Marka przygotowała ciekawą scenkę 
ewangelizacyjną, w kościele św. Łukasza wysłuchano informacji  
o budującej się świątyni oraz o drodze do świętości św. Rity, której 
relikwie aktualnie znajdowały się w tym kościele. Na końcowym 
etapie pielgrzymki, w kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty, 
słowo wygłosił ksiądz dziekan Jan Andrzejczak. Na zakończenie 
odbyła się agapa przygotowana przez członków Odnowy w Duchu 
Świętym przy parafii św. Jana, na którą zaproszeni zostali wszyscy 
uczestnicy.
 Kończąc tę relację można stwierdzić, że pielgrzymka 
spełniła swój ewangelizacyjny cel. Wielu bowiem ludzi przypadko-
wych, słysząc – może po dłuższym czasie – słowo Boże, sięgnie 
po Pismo Święte. Podczas wędrówki również rozdawano zapisane 
na kartkach krótkie fragmenty Ewangelii, co spotykało się z różną 
reakcją osób je otrzymujących: była radość, zdziwienie, a niekiedy 
obojętność. Zapewne niektórzy je wyrzucą, ale być może dla ko-
goś słowo w nich zawarte może przywrócić życie wiarą.

Tadeusz SokorskiFo
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Remont dachu kościoła
– gigantyczne zadanie

Ministerstwo KiDN 150.000 zł
318.000 złUrząd Marszałkowski 120.000 zł

Konserwator Zabytków 48.000 zł
Wymagany wkład parafii 105.000 zł do końca 2013 r.

Zebrano 39.625 zł od stycznia do czerwca 2013 r.
Pozostało do zebrania 65.375 zł do końca 2013 r.

Pierwsze konsultacje w sprawie remon-
tu kościoła podjąłem zaraz po objęciu 

parafii, a był to 1989 r. Rozpocząłem od 
przeglądu dachu. Fachowcy orzekli jednak,  
że stan dachu jest na tyle dobry, iż przetrwa 
bez niespodzianek 20 i więcej lat. Zaistnia-
ła wtedy jedynie konieczność uzupełnienia 
i wymiany kilkudziesięciu dachówek, co zo-
stało wykonane.
 Palącą natomiast sprawą był ka-
pitalny remont elewacji kościoła, założenie 
rynien spustowych, zakup zegara na wieżę 
kościoła, uporządkowanie terenu przy ko-
ściele. Jeszcze większym problemem był 
remont wnętrza kościoła: renowacja i zło-
cenie ołtarzy, założenie ogrzewania pod-
łogowego i położenie w prezbiterium mar-
muru, a w kościele granitowej posadzki. 
Konieczne było malowanie kościoła, odno-
wienie malowideł, pokrycie filarów stiukiem. 
Gdy wykonaliśmy te wszystkie zadania, 
trzeba było zrobić nowe ławki na wzór sta-
rych, zgodnie z zaleceniem konserwatora. 
Trzeba było odnowić wszystkie żyrandole, 
witraże, feretrony, konfesjonały. Bardzo 
poważnym zadaniem był kapitalny remont 
zabytkowych organów, remont, osuszenie, 
wymiana tynków i malowanie kaplicy, reno-
wacja ołtarza w kaplicy oraz położenie pły-
tek granitowych i wykonanie nowych ławek.
 W 2011 r. zakończyliśmy remont 
wnętrza kościoła. Wtedy, świadomy tego, 
że pozostało mi jeszcze parę lat do emery-
tury, podjąłem kolejną decyzję, tym razem 
o remoncie dachu kościoła. Była to bardzo 
odważna, poważna i konieczna decyzja.
 Dnia 30.11.2011 r. otrzymałem 
ofertowy kosztorys remontu dachu kościo-
ła, wykonany przez pana Marka Muraw-
skiego, sprawdzony przez Inspektora Nad-
zoru Inwestorskiego, mgra inż. A. Ewerta. 
Wyniósł on brutto – 847.550,27 zł. Od za-
interesowanych wykonaniem tego poważ-
nego zadania otrzymałem zapewnienie,  
że parafia nie musi robić przetargu na re-
mont dachu. Potwierdziła to także analiza 
prawna, którą przekazano mi z Kurii.
 Wydawało mi się jednak, że ko-
nieczne są oferty z kilku firm, szczególnie 
dlatego, że remont miał być finansowany  
w większości z pieniędzy pozaparafialnych. 
Pojechałem do Urzędu Marszałkowskie-
go w Toruniu i otrzymałem potwierdzenie 
takiego wymogu. Wtedy zwróciłem się do 
członków Parafialnej Rady Ekonomicznej, 
do pana mgra inż. Andrzeja Erdmana, pana 
mgra inż. Marka Dankowskiego i pana mgra 
inż. Kaźnicy. Panowie z Rady Ekonomicznej 
ogłosili konkurs ofert. Po otrzymaniu ofert 
od kilku zakładów dekarskich, została wy-
brana firma pana R. Piwowskiego (o czym 
pisaliśmy w „Głosie Świętego Mikołaja”  
we wrześniu 2012 roku). Kosztorys przed-
stawiony przez pana Ryszarda Piwowskie-

go, zachowujący te same standardy wy-
konawcze co pan Murawski, wystawiony 
16.08.2012 r., wyniósł brutto – 649.053,83 
zł. O wyborze tej firmy zadecydowała 
nie tylko cena (o 200 tysięcy zł niższa),  
ale przede wszystkim liczne referencje, a 
także pozwolenie udzielone przez Miejskie-
go Konserwatora Zabytków na wykonanie 
prac w obiekcie zabytkowym przez firmę 
pana R. Piwowskiego.
 Wszystkim Panom z Rady Eko-
nomicznej serdecznie dziękuję za wspar-
cie, pomoc, radę i troskę o dobro parafii. 
Szczególnie dziękuję panu Andrzejowi 
Erdmanowi, który na etapie poszukiwania 
odpowiedniego wykonawcy szczególnie się 
zaangażował.
 Opierając się na opinii  fachow-
ców zatroskanych o dobro parafii, mogłem, 
dzięki ich radzie, zaoszczędzić dla parafii 
około 200 tys. zł. To nie jedyne osiągnię-
cie. Drugim było zdobycie przeze mnie do-
świadczenia i przekonania, że w sprawach 
gospodarczych należy postawić tylko na 
ludzi absolutnie bezinteresownych i odda-
nych parafii.
  W tym roku, szukając pomocy 
i rady w sprawach gospodarczych, sko-
rzystałem z tego doświadczenia, i po raz 
pierwszy zwróciłem się o pomoc nie do 
jednego, ale do kilku inżynierów. W tym 
miejscu dziękuję Panom z Parafialnej Rady 
Ekonomicznej, szczególnie panu Markowi 
Dankowskiemu, który na etapie tworzenia 
wniosków do ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz do Marszałka szczegól-
nie się zaangażował. Dziękuję także panu 
mgr. inż. Jarosławowi Bobkowskiemu za 
przygotowanie kolejnego wniosku do Miej-
skiego Konserwatora Zabytków oraz za 
fachowe rady przy redagowaniu wniosków 
przez pana Marka Dankowskiego.

 Miałem to szczęście, że tym ra-
zem spotkałem doradców, którzy w sposób 
perfekcyjny, fachowy i profesjonalny spo-
rządzili wnioski o dotacje wraz z wszystkimi 
wymaganymi załącznikami. To dzięki ich 
fachowej pomocy po raz pierwszy otrzyma-
liśmy dotacje z trzech źródeł: od ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wyso-
kości 150 tys. zł, od Marszałka w wysoko-
ści 120 tys. zł i od Miejskiego Konserwatora 
Zabytków 48 tys. zł. Dziękuję Panom inży-
nierom za ich przywiązanie do parafii, za 
bezinteresowną pomoc, za radość i zaan-
gażowanie z jakim poświęcali swój cenny 
czas.
 Warunkiem otrzymania dotacji 
jest wkład własny parafii w remont dachu, 
wkład ten wyniesie w tym roku 105 tysięcy 
zł. Dotychczas z kolekt gospodarczych ze-
braliśmy – od stycznia do czerwca – kwotę 
33.635 zł. Ofiary jednorazowe w tym roku 
złożyło 41 rodzin w wysokości 5.990 zł.  
W sumie zebraliśmy 39.625 zł.
 Do końca roku, w każdą drugą 
niedzielę miesiąca, będą nadal, co miesiąc, 
kolekty gospodarcze. Liczę na wsparcie 
parafian w tej tak poważnej inwestycji.
 Zwracam się także do rodzin, któ-
re na to stać, i tylko do takich, o składanie 
ofiar jednorazowych. Będzie to dodatkowa 
pomoc. Wierzę, że znajdą się takie rodziny, 
które solidarnie włączą się w remont dachu 
naszego kościoła.
 O postępach prac, które powin-
ny rozpocząć się od 1 sierpnia 2013 roku 
będziemy informować wszystkich w czasie 
Mszy św. oraz w „Głosie Świętego Mikoła-
ja”.

Ks. kan. Roman Buliński
proboszcz

Jest ona umieszczona na parafialnej stronie internetowej w zakładce:
Aktualności/Remont dachu
Będzie też systematycznie aktualizowana.

www.mikolaj.bydgoszcz.pl

Poniższa tabela przedstawia finanse związane z wykonaniem remontu da-
chu.
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12 maja 2013 r.             Przyjęcie I Komunii Świętej

Zdjęcia: Foto-Plan

12 maja, na Mszy św.  
o godz. 11:00, 34 dziew-
czynki i 30 chłopców, przy-
stąpiło po raz pierwszy  
do Stołu Pańskiego.
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Święty Mikołaj do młodzieży

Tegoroczna matura dobiegła końca, ale przed młodzieżą nadal 
czas bardzo aktywnego poszukiwania i rozeznawania. Egza-

min dojrzałości niczego nie zamknął, ale dopiero otworzył wielu 
młodych ludzi na dorosłą przyszłość. Chodzi o umiejętność odczy-
tania swojego życiowego powołania.
 Jasne sprecyzowanie celu i wytrwałe dążenie do niego 
jest zawsze bardzo ważne. Jeśli ktoś chce być naprawdę szczę-
śliwy, musi wyraźnie powiedzieć samemu sobie, czego oczekuje 
od życia, w którym kierunku zmierza, co jest dla niego najważniej-
sze. To co istotne, ten cel życiowy wybiera się w waszym młodym 
wieku. Wasze wybory, decyzje, które podejmujecie dzisiaj, będą 
procentować w przyszłości. I dlatego tak istotne jest to, by nie 
zmarnować swojego życia, talentów i młodego zapału. Wszystkie 
działania, które podejmujecie dzisiaj, powinny być częścią jed-
nego wielkiego planu na życie. On jest potrzebny po to, byśmy,  
jak w górach, mogli się poczuć bezpiecznie i cieszyli się z tego,  
że udaje się nam osiągać ambitne cele.
 Takie wzniosłe zadania postawił przed swoimi uczniami 
Pan Jezus, kiedy odchodził do nieba. Zostawił im w testamencie 
cztery ważne polecenia: Idźcie, Nauczajcie, Udzielajcie chrztu oraz 
Uczcie je zachowywać wszystko. Kiedy apostołowie zastanawiali 
się, co mają dalej robić w życiu, Jezus wyrywa ich z drzemki, i sta-
wia przed nimi bardzo konkretny plan działania. Mają podjąć misję 
ewangelizacyjną, a więc mają głosić Jezusa napotkanym ludziom. 
Wbrew pozorom nie było to łatwe zadanie, nawet jak na ówcze-
sne czasy. Nie wszyscy z entuzjazmem przyjmowali naukę Pana 
Jezusa o miłości nieprzyjaciół, o nadstawianiu policzka i o przeba-
czaniu. Apostołowie musieli się wręcz przebijać do świadomości lu-
dzi, by zaszczepić w ich sercach Boże wartości. Dzisiaj już wiemy,  
że im się udało, wykonali swoje zadanie. Mieli bardzo konkretny 
plan działania oraz siłę i pomysły na jego realizację. Widzieli przed 
sobą cel zarysowany przez Jezusa i robili wszystko, by go osią-
gnąć.
 W tym miejscu można przywołać film pt. Wszystko będzie 
dobrze z Robertem Więckiewiczem w roli głównej. Jest to ciekawa 

opowieść o dwunastoletnim chłopcu, 
w którego życiu jedna tragedia goni 
drugą, dramat goni dramat. Brat Pawła 
jest niepełnosprawny, trener jest alko-
holikiem, mama zachorowała na raka  
i nie wytrzymując bólu wyżywa się 
na swoich synach. Paweł, chcąc 
pomóc mamie, zawiera układ  
z Matką Boską. Obiecuje, że do-
biegnie sam na nogach do Czę-
stochowy z Pomorza, a w zamian  
za to Matka Boża wróci mamie 
zdrowie. Większa część filmu po-
kazuje walkę, którą Paweł stoczył 
podczas biegu ze sobą, ze swoim 
zmęczeniem, z opuchniętymi no-
gami i wiecznie pijanym trenerem. 

Zmęczony, ale zadowolony w końcu dobiega do Częstochowy.  
Nie zdradzę wam zakończenia, bo wtedy opowiedziałbym już cały 
film i zniechęcił do jego obejrzenia, zresztą dla nas ono i tak jest 
nieważne. Dla nas ważne jest to, w jaki sposób Paweł pokonywał 
siebie podczas trasy. Mimo strasznego zmęczenia, bąbli na no-
gach, braku właściwego odżywiania biegł w stronę Jasnej Góry, 
ponieważ jasno postawił sobie taki cel, który chciał za wszelką 
cenę zrealizować.
 Podziękujmy Chrystusowi, naszemu Dobremu Nauczy-
cielowi, za nasze osobiste powołanie, którym nas obdarzył, i pro-
śmy Go o to, aby także inni potrafili podjąć z Nim współpracę, by-
śmy razem mogli zwyciężać na chwałę Bożą.

Ks. Edward

Zaplanować swoją przyszłość Warszawa, 24.05.2013

Dyrektor
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego
do spraw Transplantacji „POLTRANSPLANT”
al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

PODZIĘKOWANIE
Ksiądz dr Edward Wasilewski

Parafia pw. św. Mikołaja
ul. Wyzwolenia 2
85-790 Bydgoszcz

 Wielce Szanowny Księże Edwardzie.
 Przede wszystkim pragnę podziękować 
Księdzu za Jego wrażliwość i włączenie się całej 
Parafii w niezwykle ważne działania promujące 
i uwrażliwiające nasze społeczeństwo na kwestie 
dawstwa narządów do przeszczepienia po naszej 
śmierci.
 W działaniach promujących tę metodę le-
czenia Kościół katolicki zawsze był bardzo waż-
nym sojusznikiem środowiska transplantologów. 
Cieszy mnie i porusza przygotowany w Księdza 
Parafii projekt Grobu Pańskiego, w którym tak 
znaczące miejsce znalazły odniesienia do daw-
stwa narządów.
 Jak ważne i silnie oddziałujące jest to za-
gadnienie i ta droga przekazu świadczy zainte-
resowanie społeczności Bydgoszczy i mediów. 
Gratuluję Księdzu podjęcia tego pomysłu.  
W przyszłości pozostaję wraz z naszym Zespo-
łem do dyspozycji Księdza w przypadku podej-
mowania przez Parafię innych inicjatyw związa-
nych z transplantologią.

z wyrazami szacunku

  
Prof. Roman Danielewicz

Z parafialnej poczty
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W dniach 12-13 czerwca, w kościele salezjańskim św. Mar-
ka gościły relikwie św. Jana Bosko.

 
Do takiego relikwiarza, przynajmniej w Polsce, nie jesteśmy 
przyzwyczajeni. Robi wrażenie nie tylko ze względu na swoje 
rozmiary, ale przede wszystkim ze względu na bliskość spo-
tkania ze świętym, którego doczesne szczątki zawiera.

Wygląd
Wykonany z aluminium, brązu i kryształu relikwiarz waży ponad pół 
tony; ma dwa i pół metra długości, półtora – wysokości i metr sze-
rokości. Wewnątrz za szkłem spoczywa naturalnej wielkości figura 
św. Jana Bosko ubrana w sutannę i ornat. Tak wyglądał Święty z 
Turynu krótko po swojej śmierci 31 stycznia 1888 r.
Wokół relikwiarza, w języku łacińskim, umieszczone jest zawołanie 
św. Jana Bosko „Da mihi animas caetera tolle” („Daj mi duszę resz-
tę zabierz”) oraz dwie daty: 1815 i 2015. Pierwsza z nich to rok, w 
którym się urodził, druga – to rok wielkiego jubileuszu Dwustulecia 
jego urodzin.

Relikwie
Sercem relikwiarza są cenne relikwie – prawa dłoń św. Jana Bo-
sko. Zostały one pobrane z ciała Świętego, które znajduje się w 
Bazylice Wspomożycielki Wiernych w Turynie (Włochy). Kości dło-
ni ułożono na bawełnianym materiale w metalowej kasetce, która 
została przykryta przezroczystym, hartowanym szkłem, a następ-
nie odpowiednio zabezpieczona. Później relikwie umieszczono w 
posrebrzanej skrzynce (o wymiarach: długość 27 cm, szerokość 
9 cm, wysokość 16 cm) i zaplombowano pieczęcią watykańską, 
stosownie do norm obowiązujących w Kościele. Do relikwii dołą-
czony jest dokument potwierdzający jej prawdziwość. Certyfikat 
autentyczności wydany jest przez arcybiskupa Turynu i Sekretariat 
Stanu Stolicy Apostolskiej.
Posrebrzana skrzynka z relikwiami nie jest widoczna z zewnątrz, 
ale ukryta wewnątrz figury, a dokładnie w jej klatce piersiowej.

Peregrynacja na świecie
Figura znajdująca się w relikwiarzu jest wierną kopią tej, która 
znajduje się w Bazylice Wspomożycielki Wiernych na Valdocco w 
Turynie, a w której przechowywane są wszystkie doczesne szcząt-
ki św. Jana Bosko. Nowa figura wraz z relikwiarzem, specjalnie 
zaprojektowanym przez włoskiego architekta Gianpiero Zoncu, 
zostały pobłogosławione 25 kwietnia 2009 r. i przeznaczone, aby 
peregrynować po całym świecie, wszędzie tam, gdzie obecny jest 
charyzmat salezjański. Peregrynacja ma być przygotowaniem do 
wielkiego jubileuszu Dwustulecia urodzin św. Jana Bosko, który 
przypadnie w 2015 roku.

www.salezjanie.pl

Niezwykły relikwiarz św. Jana Bosko

Wakacyjny
konkurs

Zuzia Madaj jako pierwsza zgłosiła się z prawidło-
wą lokalizacją figurki NSPJ. Jako zwycięzczyni 

konkursu otrzymała album naszego kościoła.
Figurka znajduje się przy ulicy Brzegowej.

W czasie wakacyjnych wędrówek 
spotykamy na naszej drodze przy-
drożne kapliczki, krzyże i figurki. 
Na terenie naszej parafii znajduje się 
kilka krzyży. Osoba, która zlokalizu-
je ich najwięcej, otrzyma w nagrodę 
album naszego kościoła.
Zgłoszenia przyjmujemy w biurze 
parafialnym do 18 sierpnia.
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Parafialna pielgrzymka
do sanktuarium w Oborach

Dnia 8 czerwca odbyła się pielgrzymka autokarowa do Sanktu-
arium Matki Bożej Bolesnej w Oborach, w której uczestniczyło 

65 osób. Był to wyjątkowy dzień, przepełniony duchem modlitwy. 
W sanktuarium prowadzonym przez ojców karmelitów przeżyliśmy 
o godz. 11:00 nabożeństwo eucharystyczne połączone z modli-
twą różańcową i aktem zawierzenia Sercu Maryi, a o godz. 12:00 
– wspólną Mszę Świętą. Czymś wyjątkowym było popołudniowe 
nabożeństwo i Godzina Miłosierdzia, w czasie której modliliśmy 
się Koronką do Bożego Miłosierdzia. Zostały poświęcone dewo-
cjonalia zakupione przez pielgrzymów i uczestniczyliśmy w pro-
cesji, w czasie której była niesiona figura Matki Bożej Fatimskiej. 
Chętni pielgrzymi otrzymali szkaplerz karmelitański i mieli okazję 
przeżywać indywidualne błogosławieństwo połączone z modlitwą o 
uzdrowienie ducha i ciała. Ten dzień stał się okazją do szczególnej 
modlitwy połączonej z doświadczeniem ducha karmelitańskiego 
przenikającego wspólnotę Kościoła.

ks. Edward

Kilka tysięcy wiernych uczestniczyło w II Marszu dla Życia i Rodzi-
ny, który przeszedł 26 maja ulicami Bydgoszczy. Wydarzenie roz-
poczęła Msza św. w Bazylice Mniejszej św. Wincentego a Paulo. 
Po modlitwie uczestnicy przeszli ulicami miasta na Stary Rynek. 
Duszpasterz rodzin w diecezji bydgoskiej podkreślił, że nie jest to 
tylko przemarsz osób, które łączy chęć walki o życie, poszanowa-
nie wartości i obrona fundamentalnych zasad, jakimi powinna kie-
rować się rodzina. – Marsze są przede wszystkim świętem. Stano-
wią okazję do tego, by publicznie zaświadczać radość z posiadania 
rodziny. By spotkać osoby, z którymi dzielimy te same wartości  
i zarażać innych swoim szczęściem. Nie jesteśmy tutaj dlatego, 
aby manifestować swój sprzeciw wobec antywartości. Lecz po to, 
aby publicznie opowiedzieć się za wartościami, które sami wyzna-
jemy – powiedział ks. Arkadiusz Muzolf.

23 maja, Dzieci I Komunijne wraz z ks. Edwardemm Wa-
silewskim i opiekunami, wzięły udział w pielgrzymce 

dziękczynnej do Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej.
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Miesięcznik parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie

W czerwcu 1998 roku na plebanii zebrała się grupa  
ok. 15 osób, które podjęły trud tworzenia gazety 

parafialnej. Po dwóch miesiącach przygotowań, we wrze-
śniu, ukazał się pierwszy numer Głosu Świętego Mikołaja,  
bo taki tytuł ustaliło ówczesne kolegium redakcyjne. Z tam-
tego składu redakcyjnego pozostały tylko dwie osoby. Przez 
te wszystkie lata staraliśmy się służyć naszej wspólnocie pa-
rafialnej. Mamy nadzieję, że Czytelnicy wybaczą nam nasze 
błędy i potknięcia i dalej pozostaną z nami.

Wykopaliska na Wyszogrodzie

Wznowienie prac archeologicznych na reliktach daw-
nego grodu wzmogło zainteresowanie mieszkańców 

Fordonu i miejscowej prasy. Celem badań nie jest teren sa-
mego grodu – siedziby kasztelana wyszogrodzkiego, lecz 
jego najbliższe otoczenie – podgrodzie i jego tajemnice, 
które skrywa. Przypomnijmy, że prace w tym miejscu roz-
począł w 1886 r. archeolog A. Lissaur, a w 1889 r. kontynu-
ował je E. Schmidt – badacz niemiecki z bydgoskiego Nie-
mieckiego Towarzystwa Historycznego. W 1932 r. przejął je 
archeolog T. Wieczorkowski z Uniwersytetu Poznańskiego. 
Największe kompleksowe badania zostały przeprowadzone 
przez bydgoskiego archeologa z Muzeum w Bydgoszczy 
pod nadzorem archeologów L. Rauhuta i J. Rauhut z Pol-
skiej Akademii Nauk w Warszawie w latach 1958-1960. Po-
twierdziły one istnienie grodu okolonego wałem od strony 
północnej, złożonym z warstwy ziemnej i warstwy kamien-
nej ku fosie z zewnątrz. Wewnętrzna strona wału zawierała 
ślady konstrukcji dębowej z kilkumetrowych grubych bali 
palisady izbicowej, z wieżycami wjazdowymi od północy.
 Latem 2012 roku archeolodzy podjęli badania na 
terenie przylegającym do grodu od strony północnej, zurba-
nizowanym przez przedsiębiorstwa w II połowie XIX wieku 
(cegielnia i tartak od zachodu). To teren dawnego podgro-
dzia, stanowiącego infrastrukturę kasztelanii wyszogrodz-
kiej. Tam znajdował się kościół parafialny i cmentarz. Po 
zniszczeniu grodu nie odbudowano ani grodu, ani podgro-
dzia.
 Teren podgrodzia nie został dotąd zbadany arche-
ologicznie. Ubiegłoroczne badania na zlecenie Urzędu 
Miejskiego w Bydgoszczy prowadzone były przez Instytut 
Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia. 
Ich celem było poszukiwanie śladów dawnej nekropolii 
oraz świątyń wyszogrodzkich pw. św. Marii Magdaleny.  
W tej części potwierdzono zabudowania mieszkalne z XI-
-XII wieku. W kierunku północnym od współczesnych tere-
nów badań dr Jacek Bojarski i dr Marcin Wankow spodzie-
wają się odnaleźć ostatni fragment terenu nekropolii. Dalsza 
jego część i świątynie mogły zostać zniszczone przez Wisłę. 
Końcowe badania do 2013 r. były prowadzone przez bydgo-
skich archeologów z Pracowni  Archeologiczno-Konserwa-
torskiej na zachód od grodziska, w tej części grodu, który 

zdobył król Bolesław Krzywousty w 1113 r. Odsłonięte tzw. 
jamy w liczbie 65 obiektów pozwoliły na określenie pobytu 
człowieka, jego życie i działalność na tym terenie. Odna-
leziono monetę z X-XI wieku, klamrę od paska i krzyżyk. 
Wszystkie wyniki badań pozwolą na określenie terytorium 
zasiedlenia tej części, która pozostała jako relikt przeszłości. 
Potwierdzają one, że kasztelania wyszogrodzka była waż-
nym ośrodkiem obrony strategicznej, komunikacyjnej i po-
litycznej ówczesnego państwa polskiego na tych ziemiach. 
Z niej wyłoniona została kasztelania bydgoska i najstarszy 
obiekt – kościół św. Idziego.
 Ze względu na plany zagospodarowania przestrzen-
nego, badania osady podgrodzia powinny być kontynuowa-
ne.

Henryk Wilk
Fot. Maria Rusiniak
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Sprawy duszpasterskie

1. W czasie wakacji w I sobotę miesiąca nie ma obchodu 
chorych. Natomiast, jeżeli dany chory pragnie takich 
odwiedzin, prosimy o zgłoszenie.

2. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w każdą środę 
o godz. 18.00. W czasie wakacji słuchamy spowiedzi 
przed nowenną, czyli od godz. 17.40.

3. Msze św. w pierwszy piątek, 5 lipca, o godz. 7.30  
i 18.30. Spowiedź dla dzieci, młodzieży i dorosłych  
w pierwszy piątek od godz. 17.30 do 18.30.

4. W środę, 10 lipca, o godz. 17.45 różaniec za zmarłych, 
których wspominamy w „zdrowaśkach rocznych”.  
O godz. 18.15 nowenna do MB Nieustającej Pomocy,  
a o godz. 18.30 Msza św. w intencji wspomnianych 
zmarłych.

5. Chrzest św. odbędzie się w sobotę, 6 lipca, na Mszy św. 
o godz. 18.30, oraz w niedzielę, 21 lipca, na Mszy św. 
o godz. 12.30. Pouczenie dla rodziców i chrzestnych  
w przeddzień chrztu po Mszy św. o godz. 18.30.

6. W niedzielę, 7 lipca, po Mszy św. o godz. 8.00 wysta-
wienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy Żywego 
Różańca kobiet i mężczyzn.

7. W sobotę, 13 lipca, o godz. 20.00 nabożeństwo do Mat-
ki Bożej Fatimskiej. Msza św. o godz. 20.00, następnie 
procesja maryjna ze świecami. Prosimy o przyniesienie 
świec.

Sprawy gospodarcze – zostały omówione na str. 5 w arty-
kule: „Remont dachu kościoła”.

Zostali ochrzczeni

Bartosz Krywanosów, ur. 27.02.2013
Mikołaj Wójcik, ur. 15.01.2013
Julia Wojciechowska, ur. 3.02.2013
Aleksandra Kamińska, ur. 27.12.2012
Patrycja Wrzeszcz, ur. 30.10.2012
Jan Gotówka, ur. 21.04.2013
Stanisław Witkowski, ur. 9.08.2012
Marek Seredyński, ur. 16.04.2013

Zawarli sakramentalny związek małżeński

Daniel Deltow i Maria Pilarska
Tomasz Lewandowski i Marta Staszczyk
Wenancjusz Ostrowski i Luiza Mrugowska
Krzysztof Małkowski i Agnieszka Sikorska
Szymon Kornacki i Sandra Olszewska

Msze św. w niedziele
8:00, 9:30 (dla młodzieży), 11:00 (dla dzieci), 12:30, 
18:30

Msze św. w święta zniesione
7:30, 9:30, 17:00, 18:30

Msze św. w dni powszednie
7:30, 18:30

W I piątek miesiąca Msza św. dla dzieci o godz. 17:00.

Spowiedź św.
w dni powszednie 30 minut przed Mszą św.
w niedziele i święta 20 minut przed każdą Mszą św.

Kancelaria parafialna czynna:
w poniedziałki i wtorki od 8:30 do 9:30
w środy, czwartki i piątki od 16:30 do 17:30
w I piątki miesiąca biuro czynne ok. godz. 17:00,  
po zakończeniu spowiedzi dla dzieci.

Adam Szydłowski i Joanna Stawicka
Krystian Marciniak i Brygida Budyn
Borys Karwowski i Daria Kasperska
Jarosław Lewandowski i Alicja Szczepańska
Mateusz Świetlik i Patrycja Kowalska
Paweł Sakowski i Anna Turczyn
Arkadiusz Kręcicki i Ewa Kopycińska
Krzysztof Bijak i Monika Jankowska
Marek Cwiach i Elżbieta Hoffmann
Arkadiusz Budziak i Joanna Piesik
Maciej Norek i Natalia Lewicka
Artem Schwinge i Sandrina Zawarynski

Odeszli do wieczności

Piotr Kowalczyk, lat 46, z ul. Samotnej
Regina Kaniuka, lat 56, z ul. Fordońskiej
Andrzej Kosut, lat 65, z ul. Ryńskiego
Henryk Hęciński, lat 69, z ul. Cechowej
Janusz Krocz, lat 53, z ul. Osiedlowej
Roman Piernikowski, lat 60, z ul. Wolnej
Apolonia Kabacińska, lat 83, z ul. Wyszogrodzkiej
Wikoria Śliwa, lat 100, z ul. Powst. Styczniowego

Dyżur spowiedniczy w kościele MB Królowej Mę-
czenników w lipcu, sierpniu i wrześniu tylko w piątki 
od godz. 9:30 do 12:00 i od godz. 14:30 do 17:00.


