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Tegoroczna uroczystość Bożego Ciała rozpoczęła się o godz.
9:30 Mszą św. w kościele św. Mikołaja. Następnie procesja
przeszła ulicami: Rynek, Wyzwolenia, Styki, Cechowa, Pielęgniarska, Kapeluszników do kościoła św. Jana Ap. i Ew.
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Dziękczynienie
za

50

lat kapłaństwa
iasto Fordon, gdzie się urodziłem i wychowałem, jest dla mnie
M
najdroższym i najmilszym miejscem na ziemi. W kościele pw.
św. Mikołaja w Fordonie zostałem ochrzczony i przyjąłem I Komu-

nię Świętą. W tej pięknej i drogiej memu sercu świątyni odprawiłem
swoją prymicyjną Mszę Świętą dnia 5 czerwca 1966 r. Potem była
praca duszpasterska na Kaszubach, studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie oraz na Papieskim Uniwersytecie
Salezjańskim w Rzymie. Jednak do mego rodzinnego Fordonu
zawsze chętnie wracałem, szczególnie w okresie świątecznym
i wakacyjnym, gościnnie przyjmowany przez moich krewnych oraz
miejscowych duszpasterzy. Podobnie było w następnych latach,
kiedy zostałem zatrudniony jako pracownik naukowy w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim oraz wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. Moja szczególna więź z Fordonem
nawiązała się, od kiedy proboszczem parafii pw. św. Mikołaja został mój kuzyn ks. dr kanonik Roman Buliński. Odtąd jego plebania
stała się moim drugim domem. Z żywym zainteresowaniem śledziłem kolejne prace renowacyjno-konserwatorskie podejmowane
przez księdza Bulińskiego, któremu Fara Fordońska zawdzięcza
swoje obecne doskonałe piękno.
Darem Opatrzności było również to, że w moim ukochanym Fordonie spotkałem wybitnie uzdolnionego kapłana, księdza
dra Edwarda Wasilewskiego, który podjął kontynuację moich wieloletnich studiów nad metodą wykresograficzną w teologii. Z Fordonem związane jest wszystko najlepsze, czego doświadczyłem
w moim życiu.
W dniu Złotego Jubileuszu Kapłańskiego, dnia 29 maja
2016 r., została mi dana ta łaska, że w kościele pw. św. Mikołaja
w Fordonie mogłem odprawić dziękczynną Mszę Świętą za wszelkie dobro, którego z Bożego Miłosierdzia doświadczyłem w mym
długoletnim życiu kapłańskim. Przyjęcie, jakie zgotowali mi miejscowi duszpasterze oraz parafianie, było nadzwyczaj miłą niespodzianką. Będąc pracownikiem naukowym Uniwersytetu, poczułem
się w tym dniu tak, jakbym był miejscowym duszpasterzem. Pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania za piękne wiązanki
kwiatów oraz cenne dary serca, które otrzymałem od wspólnot
parafii pw. św. Mikołaja: służby liturgicznej, seniorów, Żywego Różańca, Domowego Kościoła, koła biblijnego, szafarzy, chóru i Akcji
Katolickiej. Moje szczególnie podziękowania kieruję pod adresem
panów: Mirosława Balika, Czesława Rzadkosza oraz Henryka
Wilka, a także moich przyjaciół. Wielkie dzięki składam rodzinom:
Bielaszewskich, Kunków, Woźniaków, Gotowałów, Nalazków, Rosińskich oraz mojej bratowej – Barbarze Drączkowskiej z rodziną.
Pragnę Was wszystkich zapewnić o mej stałej wdzięcznej pamięci,
ilekroć będę przystępować do Ołtarza Pańskiego, by złożyć Bogu
Najwyższemu doskonałą ofiarę dziękczynienia.
Jubilat
Ks. Franciszek Drączkowski
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na remont kościoła. Na mój apel odpowiedziało kilkanaście rodzin.
Ogłosiłem wtedy, że muszę im oddać złożone ofiary, ponieważ za
zebrane środki nie uda się nic zrobić. Po tym incydencie, przez
blisko 2 lata myślałem o rezygnacji z kierowania parafią, ale z czasem wszystko się zmieniło. Wspólnymi siłami uporządkowaliśmy
zaniedbany teren wokół plebanii i kościoła. Wtedy ludzie uwierzyli,
że mi naprawdę bardzo zależy na odnowieniu świątyni.
Od czego zaczęliście?
Najpierw musieliśmy usunąć wilgoć zżerającą ściany kaplicy. Zrobiliśmy to nowatorską wówczas metodą iniekcji krystalicznej. Po 15
latach trzeba było ten proces powtórzyć nowocześniejszymi środkami. Potem zabraliśmy się za odrestaurowanie wnętrza. Ksiądz
bp Bogdan Wojtuś, przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji ds.
Budowy i Konserwacji Kościołów i Budynków Kościelnych, poradził
nam, aby surowe białe kolumny pokryć barwnym stiukiem. Wtedy wybrałem kolor zielony na dominującą barwę wnętrza świątyni,
a zdobienia ołtarzy wykonane zostały 24-karatowym złotem.
Potem przyszedł czas na witraże, freski, marmur i granit na posadzkę, oświetlenie, konfesjonały, wymianę zniszczonych ławek,
remont organów i elewacji zewnętrznej oraz montaż zegara na
wieży. Na koniec wymieniliśmy dach. Dzięki postawie wspaniałych
parafian, świątynia zmieniła się nie do poznania. Wszystkie prace
wykonaliśmy przy użyciu materiałów najwyższej jakości. Doceniły
to kapituły wielu konkursów. W ostatnich latach, za naszą pracę
otrzymaliśmy między innymi nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
statuetkę „Bydgoskiego Feniksa” oraz Medal Prezydenta Miasta
Bydgoszczy.

Fordoński kościół zyskał blask,
jakiego jeszcze nigdy nie miał
Wkrótce zostaną zakończone ostatnie prace przy renowacji naszego kościoła. Odnowiona świątynia jest wspólnym
dziełem parafian. Dziękuję im za to – mówi ks. kan. dr Roman
Buliński, proboszcz parafii św. Mikołaja w Starym Fordonie.

Ale prace renowacyjne nadal trwają…
Musieliśmy ponownie odnowić elewację kościoła, bowiem poprzedni jej remont przeprowadziliśmy przeszło 20 lat temu. Mamy
już gotowe nowe drzwi do wejścia na wieżę. Zleciliśmy także wykonanie solidnych wrót do głównego wejścia. Gdy to wszystko
skończymy, planuję zorganizować specjalną uroczystość, podczas
której chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do
tego, że nasza świątynia tak wypiękniała. W ten sposób spełniły
się moje marzenia. Podczas pierwszego spotkania z wikariuszami, których tutaj zastałem, powiedziałem, że chciałbym doczekać
czasów, gdy ludzie wchodzący do naszego kościoła będą oczarowani jego blaskiem. Dawni parafianie, od wielu lat mieszkający
za granicą, albo w odległych miejscowościach, często przychodzą
do zakrystii i – nie kryjąc wzruszenia – dziękują za doprowadzenie
świątyni do świetności. W takich chwilach rozpiera mnie radość
i duma. To jest dzieło mojego życia.
Marek Chełminiak
TF 21.05.2016

Pamięta Ksiądz pierwszy dzień spędzony w Fordonie?
Przyjechałem tutaj 15 czerwca 1989 roku, z dekretem mianującym
mnie proboszczem parafii św. Mikołaja. Fordon zrobił na mnie przygnębiające wrażenie. Dziurawa ulica Bydgoska, obdrapane kamienice i kościół z wieżą, w której zamiast zegara były okna zabite
deskami. Wewnątrz świątyni unosił się zapach stęchlizny od wilgoci pokrywającej ściany kaplicy. Moim poprzednikiem był ks. infułat Stanisław Grunt. Parafianie bardzo go lubili i cenili, ponieważ
zrobił wiele dla parafii i całego Fordonu. Odzyskał i wyremontował
dawny zbór, który służy dziś parafii św. Jana. Wybudował kościół
w Strzelcach Górnych oraz dom katechetyczny. Odbudował także
spaloną wieżę naszej świątyni. W latach 1983-1989, w okresie budowy Nowego Fordonu, w wyniku długotrwałych rozmów, uzyskał
lokalizację i zezwolenie na budowę przyszłych świątyń w nowej
dzielnicy Bydgoszczy. Na remont plebanii i parafialnej świątyni nie
starczyło mu już czasu i pieniędzy. Stanąłem więc przed bardzo
trudnym zadaniem.
Kościół był w złym stanie?
Dziś już mało kto pamięta, jak wtedy wyglądał, ale poza kształtem
murów, była to zupełnie inna świątynia. Od czasów wybudowania,
niewiele w niej zrobiono. Najbardziej zaniedbana była kaplica,
czyli dawny kościółek, do którego dobudowano obecny budynek
świątyni. Powiedziałem to parafianom i zaproponowałem zbiórkę
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„Każde życie jest bezcenne” – pod takim hasłem ulicami miasta
przeszedł V Bydgoski Marsz dla Życia i Rodziny. Około siedmiu tysięcy osób zamanifestowało w ten sposób przywiązanie i szacunek
do wartości życia.
Przed startem marszu wszyscy wzięli udział w Eucharystii
w bydgoskiej katedrze, której przewodniczył diecezjalny duszpasterz rodzin ks. Arkadiusz Muzolf. Modlitwa stała się także okazją
do podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego, czyli dziewięciomiesięcznej modlitwy za nienarodzone dzieci. – Uczestników marszów łączy jedno, wspólne dobro, któremu na imię „życie i rodzina”
– powiedział ks. Muzolf.

Po Mszy św., na bydgoskim Starym Rynku, została zaprezentowana inscenizacja upamiętniająca 1050-lecie chrztu Polski. Następnie korowód wyruszył w stronę Bazyliki Mniejszej św.
Wincentego a Paulo. Na ulicach było słychać utwory Arki Noego,
przeplatane wypowiedziami dzieci na temat małżeństwa i rodziny.
– Marsz jest świętem. Stanowi okazję do tego, by publicznie manifestować radość z posiadania rodziny, by spotkać osoby, z którymi
dzielimy te same wartości, i zarażać innych swoim szczęściem –
podkreśliła Regina Piątkowska, koordynator V Bydgoskiego Marszu dla Życia i Rodziny.
Przy Bazylice Mniejszej św. Wincentego a Paulo uczestnicy mogli m.in. oddać krew dla potrzebujących, przyłączyć się do
akcji Dzień Dawcy Szpiku czy też wziąć udział w festynie „Powróćmy jak za dawnych lat”. Swoje talenty zaprezentowali m.in.: Wspólnota Salezjańska z bydgoskiego Oratorium „Dominiczek”, Chór
Dziecięcy z bydgoskiego Pałacu Młodzieży, grupy taneczne Wolf
Kids i Wolf Junior z bydgoskiego Studia Tańca Up2Excellence,
absolwentka bydgoskiej Akademii Muzycznej i wokalistka Polskiej
Orkiestry Filmowej Judyta Wenda, przedstawiciele z bydgoskiego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej oraz Zespół Aktorski Naprawdę Młodych
Panów ze wspólnoty Domowego Kościoła Diecezji Bydgoskiej. Został również rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Jak być dobrym”,
przeznaczony dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, zorganizowany przez Diakonię Miłosierdzia Ruchu Światło-Życie. Prace zostały zlicytowane, a pieniądze – przeznaczone na pomoc dzieciom
z rodzin wielodzietnych.
W pierwszym marszu, który odbył się w 2012 roku, uczestniczyły około cztery tysiące osób, natomiast w 2015 roku około sześciu tysięcy osób. – Z każdym rokiem ta liczba wzrasta, pokazując,
że taka inicjatywa jest potrzebna – zakończył Marek Piątkowski.
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Ocalili życie matki i dziecka
Antoś i jego mama żyją dzięki bardzo rzadkiej operacji, którą w kwietniu przeprowadziły połączone zespoły specjalistów w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela
w Bydgoszczy. U pacjentki, która była w 35. tygodniu ciąży, doszło do pęknięcia tętniaka – zespół neurochirurgów
musiał otworzyć czaszkę, by dotrzeć do tętniaka mózgu
i zamknąć go klipsem. Operacja trwała dwie godziny. W
tym samym czasie zespół pod kierunkiem prof. dr. Marka
Grabca, szefa Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, przeprowadził cesarskie cięcie, w
wyniku którego na świat przyszedł chłopiec o imieniu Antoni. Oba zabiegi zakończyły się sukcesem. – Bardzo rzadko
się zdarza, że w tym samym czasie lekarze tak różnych specjalności wykonują jednocześnie dwie operacje, ale sytuacja
była nadzwyczajna – mówi dr n. med. Andrzej Swincow,
szef Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego. Trzeba było ratować
życie matki i dziecka – dodaje.
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Dzień Chorego
Dnia 28 maja, w naszej parafii, odbył się dzień chorego. O godzinie
10:00 została odprawiona uroczysta Msza Święta, podczas której
udzielono sakramentu namaszczenia chorych. Odprawiono też nabożeństwo majowe, a wszystkiemu towarzyszyły relikwie św. Siostry Faustyny, czcicielki Miłosierdzia Bożego. Po uroczystościach
chętni udali się na miłe spotkanie przy stole.
Agnieszka Maternowska
POAK

Fot. Mirosław Madaj

Fot. Mirosław Madaj

„AMEN” – XX Spotkanie Młodych Lednica 2000
XX Spotkanie Młodych odbyło się 4 czerwca pod hasłem
„AMEN – niech tak się stanie”. Tegoroczne wydarzenie było pierwszym organizowanym po śmierci o. Jana Góry. Nie było go fizycznie,
ale był z nami na pewno duchowo. To przecież rzeczywistość, którą
sam stworzył dwadzieścia lat temu. W tym roku, w sposób szczególny, spotkanie poświęcone było także Jubileuszowi 1050-lecia
Chrztu Polski i 800-lecia zakonu dominikanów. Te mniejsze jubileusze zawierają się w większych. Gdyby nie Chrzest Polski, nie byłoby 800-lecia dominikanów, gdyby nie 800-lecie, nie byłoby Lednicy. Wydarzenie lednickich spotkań stało się doświadczeniem wielu
ludzi. Kolejny raz grupa młodzieży z naszej parafii spotkała się nad
Jeziorem Lednickim – chrzcielnicą Polski, by wybrać Chrystusa,
a co za tym idzie – by żyć Chrystusem, być razem z Nim, a dzięki
temu – stawać się nowym człowiekiem.
W tym roku do grona przyjaciół Lednicy dołączył jeden
z najmłodszych naszych parafian, dwunastomiesięczny Antoni
Prokop, który dzielnie przyglądał się temu, co działo się wokół. Tu
odczuwa się większą głębię wiary i więź z innymi ludźmi. Przed oficjalnym rozpoczęciem młodzież śpiewała, tańczyła, uczestniczyła
we wspólnych modlitwach. Nie przerwała tego nawet burza, która
przeszła nad Polami Lednickimi. To był prawdziwy chrzest z nieba.
Podczas uroczystości otwarcia prymas ustanowił Bramę Lednicką
– Bramą Miłosierdzia. Obiecał to o. Górze podczas ostatniego spotkania. Odśpiewaliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, uczestniczyliśmy w Eucharystii, a gdy zaszło słońce – zapłonęły pochodnie
i nastąpił moment najbardziej wzruszający – tysiące ludzi uklękło
w zupełnej ciszy i oddało się adoracji Najświętszego Sakramentu.
Lednica to wyjątkowe spotkanie pod Bramą III Tysiąclecia, którego
powinien doświadczyć każdy. Kolejne cudowne przeżycie, niezapomniane chwile. AMEN! Do zobaczenia za rok!
B.M.
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Koncert Siewców Lednicy
„Miłość ma wartość – ona nadaje wielkość
naszym czynom i chociaż uczynki nasze
są drobne i pospolite, same z siebie,
to wskutek miłości stają się wielkie
i potężne przed Bogiem…”
„Dzienniczek” św. Siostry Faustyny
niedzielę, 29 maja, o godz. 12:00, na „Łączce Nadwiślańskiej”, występami parafialnych zespołów muzycznych rozpoczęliśmy Fordoński Dzień Młodzieży. Zaproszenie na ten dzień
przyjęli: zespół „Przymierze” i schola „Czas Jezusa” z parafii św.
Jana Apostoła i Ewangelisty, Schola św. Mikołaja, zespół „Ptaki św.
Jana Bosko” z parafii św. Marka – Selezjanie oraz zespół „Potok”
z parafii św. Mikołaja. Słowo wprowadzające wygłosił ks. kanonik
dr Roman Buliński, zachęcając, aby to wydarzenie wpisało się
w tradycję naszej parafii. Gdy wybiła godzina 15:00, wspólnie odśpiewaliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Gośćmi specjalnymi
był zespół Siewcy Lednicy. „Tak, tak Panie”, „Nasze oczekiwanie”,
„Abba Ojcze” to tylko niektóre utwory, których skoczne rytmy porwały nas do tańca i uwielbiania Boga. Nawet „anioły” na szczudłach bawiły się cudnie. Taniec rodzi się ze spotkania z Bogiem.
Jest owocem Eucharystii, adoracji, zachwytu nad tajemnicą słowa.
Siewcy współtworzą niesamowitą atmosferę spotkań. Ich muzyka jest niezwykła, żywa i radosna. Przy niej nie da się spokojnie
stać. Inspiracją dla siewcowej muzyki i tekstów są Pismo Święte oraz słowa św. Jana Pawła II, duchowego opiekuna Lednicy.
To było wspaniałe przygotowanie do tegorocznego spotkania na
Polach Lednickich, którego hasłem było „AMEN”, oraz wprowadzenie nas w klimat Światowych Dni Młodzieży. Koncert zakończył taniec ewangelizacyjny z udziałem dzieci i młodzieży. To był radosny
i dobrze wypełniony czas. Nawet białe gołębie, wypuszczone z rąk
dzieci, radośnie kołowały nad Fordonem.
Zwieńczeniem tego niezwykłego popołudnia była dziękczynna Msza św. w kościele św. Mikołaja, której przewodniczył
i słowo Boże wygłosił dominikanin o. Mateusz Kosior OP w koncelebrze z ks. dr. Edwardem Wasilewskim.
W imieniu naszej wspólnoty parafialnej pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania
Fordońskiego Dnia Młodzieży. Dzięki Wam, dzięki Waszej pomocy,
to dzieło mogło zaistnieć. Bóg zapłać!
B.M.
Fot. Małgorzata Szydłowska; Mirosław Madaj

Zdjęcie na pierwszej stronie: Małgorzata Szydłowska
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26 czerwca, na Mszy św. o godz. 11:00, pożegnaliśmy ks. Macieja Andrzejewskiego, który
został mianowany proboszczem parafii pw.
św. Stanisława Kostki w Strzelcach Górnych.

Fot. Jerzy Rusiniak

Oto jedne z wielu podziękowań, które usłyszeliśmy pod
adresem ks. Macieja, wypowiedzianych przez przedstawicieli
wspólnot w imieniu naszej parafii:
Drogi księdzu Macieju – Proboszczu Macieju!
W dniu, w którym rozstajesz się z naszą parafią, jako
rodziny Domowego Kościoła, nad którymi sprawowałeś duchową opiekę, pragniemy podziękować najpierw Panu Bogu, za to,
że postawił na naszej drodze Ciebie. Tobie zaś – za zaangażowanie
w nasze spotkania. Byłeś na nich zawsze obecny, dzieliłeś się
z nami słowem Bożym, modliłeś się z nami, błogosławiłeś nam.
Dziękujemy za Twój optymizm i pogodę ducha.
Dziś Pan Bóg postawił przed Tobą nowe zadania. Jesteś
proboszczem. Na tej nowej drodze służby Bogu i ludziom niech nie
zabraknie Ci zapału, sił i Bożego entuzjazmu. Niech Dobry Bóg
prowadzi Cię prostymi drogami, darzy zdrowiem.
Życzymy wszelkich łask i darów Ducha Świętego do
umocnienia Twojego powołania. Niech Maryja i Twoi patronowie
wspierają Cię każdego dnia, a ludzie, do których idziesz, niech obdarzą Cię zaufaniem i życzliwością, abyście kiedyś razem spotkali
się na uczcie u Pana. Niech radość i szczęście zagoszczą na Twojej plebanii.
Z modlitewną pamięcią:
Krysia i Rysiu Kozłowscy,
Bożenka i Franek Gołębiewscy,
Mirek i Viola Kućmierz,
Iza i Konrad Malińscy
oraz Parafianie św. Mikołaja
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Informacje parafialne
Sprawy duszpasterskie
1. W czasie wakacji, w I sobotę miesiąca nie ma obchodu
chorych. Jeżeli dany chory pragnie 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. W środę, 6 lipca, i w środę, 10 sierpnia, 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.
4. Chrzest św. odbędzie się w sobotę, 2 lipca, na Mszy
św. o godz. 18.30, w niedzielę, 17 lipca, na Mszy św.
o godz. 12.30, oraz w sobotę, 6 sierpnia, na Mszy św.
o godz. 18.30. Pouczenie dla rodziców i chrzestnych
w przeddzień chrztu po Mszy św. o godz. 18.30.
5. W niedzielę, 3 lipca i 7 sierpnia, po Mszy św. o godz.
8.00, wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy Żywego Różańca kobiet i mężczyzn.
6. W środę, 13 lipca, i w sobotę, 13 sierpnia, o godz.
20.00, nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej. Msza
św. o godz. 20.00, następnie procesja Światła. Prosimy
o przyniesienie świec.
7. W niedzielę, 24 lipca, odpust św. Anny. Mszę św. odpustową o godz. 12.30 odprawi i wygłosi Słowo Boże
ks. kanonik Roman Jakubowski. Po Mszy św. procesja
eucharystyczna, następnie poświęcenie pojazdów.
8. Msze św. w pierwszy piątek, 5 sierpnia, o godz. 7.30
i 18.30. Spowiedź dla dzieci, młodzieży i dorosłych
w pierwszy piątek, od godz. 17.30 do 18.30.
9. Przy figurze św. Antoniego wystawiony jest kosz,
do którego tradycyjnie będziemy zbierać zeszyty, książki i przybory szkolne dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zachęcamy Parafian do wsparcia tego chrześcijańskiego dzieła.

27 czerwca posługę duszpasterską w naszej parafii rozpoczął ks. Marcin Woś

Sprawy gospodarcze
1. Kolekta gospodarcza przeznaczona na remont elewacji
kościoła wyniosła 5.219 zł.
2. Zostały wykonane i zamontowane drzwi boczne do kościoła. Główne drzwi zostały zabrane do remontu, będą
zamontowane w czasie wakacji.
3. W najbliższym czasie rozpocznie się remont elewacji
kościoła od strony ul. Wyzwolenia.

G Ł O S
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Drzwi boczne po remoncie
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