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P
rzewielebny Księże Prałacie, Dziekanie,
Przewielebni Kapłani,
Kochani w Chrystusie Panu.

	 Ciebie,	Księże	Kanoniku	Romanie,	nie	witam,	bo	 jesteś	 
u	siebie	i	zawsze	w	tej	świątyni	przy	ołtarzu	jest	Twoje	miejsce.
	 Moi	Drodzy,	dzisiaj	jest	uroczystość	św.	Apostołów	Piotra	 
i	Pawła.	Znamienne	jest	to,	że	Kościół	wspomina	ich	razem,	dwóch	
zupełnie	 innych	 ludzi,	 dwóch	 ludzi	 o	 różnych	 talentach,	o	 różnej	
przeszłości,	o	różnej	formie	powołania,	generalnie	różnych.	Bardzo	
często	w	 świątyniach,	w	 ołtarzach,	 a	 także	 na	 fasadach	 kościo-
łów	umieszcza	się	Świętych	Piotra	i	Pawła	jako	filary	Kościoła,	na	
których	opiera	się	wspólnota,	która	w	tych	kościołach	się	groma-
dzi.	I	my	dzisiaj,	jako	wspólnota,	zebraliśmy	się	tu,	u	św.	Mikołaja	
w	Bydgoszczy-Fordonie.	Wydawać	by	się	mogło,	że	każdy	z	nich	
zasługuje	na	osobną	uroczystość,	 jednak	otrzymują	cześć	w	Ko-
ściele	razem.	Tradycja	chrześcijańska	podaje,	że	ponieśli	śmierć	
męczeńską	tego	samego	dnia.	Polecamy	dzisiaj	Bożej	opatrzności	
wszystkich	wierzących,	modlimy	się	za	papieża,	następcę	św.	Pio-
tra,	ogarniamy	modlitwą	biskupów,	diakonów.

Moi Drodzy!
	 Św.	Piotr	był	 rybakiem	znad	Jeziora	Galilejskiego,	nato-
miast	Paweł	–	członkiem	swego	rodzaju	elity.	Jeden	i	drugi	spotkał	
Jezusa,	ale	zupełnie	inaczej.	W	przypadku	obu	z	nich	ich	życie	w	
tym	momencie	się	odmieniło.	Piotr	–	powołany	nad	Jeziorem	Ga-
lilejskim,	chodzący	z	Jezusem,	ale	mający	wiele	wad,	grzesznik,	
który	później	nawet	zaprze	się	swego	Pana	i	–	jak	powie	Tradycja	–	
całe	życie	będzie	płakał,	bo	zaparł	się	swego	Mistrza.	Jezus	zabie-
rał	Piotra	z	Jakubem	i	Janem	zawsze,	nawet	wtedy,	gdy	nie	szedł	
z	wszystkimi	uczniami.	Jak	słyszeliśmy	w	Ewangelii,	kiedy	Jezus	
pyta:	„Za	kogo	ludzie	mnie	uważają,	co	gadają?”,	oni	odpowiada-
ją:	 „Że	Ty	 to	Jan	Chrzciciel,	 że	Prorok”.	Ale	zaraz	pada	pytanie:	 
„A	wy?	Kim	ja	jestem	dla	was?”	Odpowiada	na	to	pytanie	tylko	Piotr:	 
„Ty	jesteś	Mesjasz,	Syn	Boga	żywego”.	Zauważmy,	że	Jezus	zaraz	
„stawia	go	na	ziemi”,	mówiąc:	„Ty	tego	nie	wymyśliłeś.	Ojciec,	który	
jest	w	niebie,	ci	to	objawił”.	Bo	żeby	złożyć	wyznanie	wiary,	można	
to	 uczynić	 tylko	 z	 łaską,	 którą	 otrzymujemy	od	Pana	Boga.	Kie-
dy	pada	wyznanie	wiary	Piotra,	Jezus	czyni	coś	szalonego.	Temu	
prostemu	rybakowi	mówi:	„Ty	jesteś	Piotr,	czyli	skała,	 ja	na	tobie	
zbuduję	Kościół”.	Mało	tego,	Jezus	mówi:	„Cokolwiek	zwiążesz	na	
ziemi,	będzie	związane	w	niebie,	a	co	rozwiążesz	na	ziemi,	będzie	
rozwiązane	w	niebie.	Przecież	nie	dlatego,	że	 jesteś	 taki	światły	 
i	mądry,	tylko	dlatego,	że	Ojciec	mój,	który	jest	w	niebie,	objawił	ci	
to	i	da	tobie	potrzebną	moc”.	Patrząc	po	ludzku,	to	trochę	szaleń-
cze,	bo	przecież	wyobrażamy	sobie,	jak	wszystko	jest	poukładane	
w	Bożym	zamyśle,	a	 teraz	nagle	 jakiemuś	 tam	 rybakowi	zostaje	
tyle	dane,	że	ma	stać	się	filarem.
	 Paweł,	Szaweł,	ziejący	nienawiścią	do	chrześcijan,	pra-
gnący	ich	wyłapywać	gdziekolwiek,	ale	człowiek	światły,	człowiek	
uczony,	 faryzeusz,	 nigdy	 Jezusa	 nie	 widział,	 spotkał	 Go	 Zmar-
twychwstałego	 pod	 Damaszkiem	 i	 wtedy	 wszystko	 się	 zmieniło	 
w	jego	życiu.	
	 Jeden	i	drugi	oddali	życie	za	Jezusa,	na	jednym	i	drugim	
zbudowany	został	Kościół.	Paweł	będzie	głosił	Ewangelię	na	róż-
nych	krańcach	ówczesnego	świata,	będzie	odbywał	podróże	misyj-
ne,	będzie	zakładał	wspólnoty	Kościoła,	będzie	się	o	nie	troszczył,	
będzie	pisał	do	nich	listy,	będzie	zabiegał	o	to	i	martwił	się,	czasami	
upominał.	Piotr	pozostanie	w	Palestynie,	aby	tam	nieść	Chrystusa,	
głosić,	nauczać,	ale	odda	życie	za	Jezusa	w	Rzymie.	Wszystko	się	
zmieniło,	kiedy	spotkali	Jezusa.
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	 Kochani	w	Chrystusie,	dzisiejsza	Ewangelia	potwierdza,	
że	Piotr	otrzymał	władzę	w	Kościele.	Co	uzna	za	godziwe,	będzie	
więc	 cenione	 przez	Boga,	 a	 co	 będzie	 niedobre,	 będzie	 też	 tak	
ocenione	w	niebie.
	 Oddali	swoje	życie	z	miłości	do	Chrystusa,	dlatego	dziś	
po	całej	ziemi	ich	głos	się	rozchodzi.
	 My	dzisiaj	 spotykamy	się	w	naszej	 świątyni,	 by	wpatry-
wać	 się	 w	 postacie	 Piotra	 i	 Pawła,	 fundamenty	 Kościoła,	 którzy	
są	naszymi	wzorcami,	po	 to,	byśmy	 i	my	potrafili	sobie	zadawać	
pytanie,	 na	 ile	my,	 ludzie,	 którzy	 spotkaliśmy	Chrystusa,	 potrafi-
my	o	tym	dawać	każdego	dnia	świadectwo.	W	naszym	życiu	 też	
się	tyle	zmieniło	w	momencie	chrztu.	Wtedy	Chrystus	w	nas	zaist-
niał.	Później	zostaliśmy	umocnieni	w	sakramencie	bierzmowania	
i	 w	 nieustannym	 przyjmowaniu	 sakramentów.	Całe	 nasze	 życie,	
to	 nieustanne	 dawanie	 świadectwa,	 życie	 ludzi,	 którzy	 powinni	
uczyć	 się	 kierować	 miłością,	 przyjmując	 niejednokrotnie	 choćby	 
z	 tego	 powodu	 przykrości	 czy	 upokorzenia,	 ale	 zawsze	 kierując	
się	przykazaniem	miłości	Boga	i	bliźniego.	Jak	my	staramy	się	za-
chowywać	to	nauczanie	apostołów	w	naszym	życiu?	Czy	staramy	
się	je	coraz	bardziej	poznawać?	Prośmy	św.	Piotra	i	Pawła,	aby-
śmy	umieli	wypełniać	Boże	słowo,	byśmy	umieli	upodabniać	się	do	
pierwszych	chrześcijan,	którzy	stanowili	jedno	serce	i	jedną	duszę.	
Na	dzień	dzisiejszy	takim	miejscem	jest	świątynia	parafialna	i	pa-
rafia,	którą	razem	tworzymy	i	budujemy.	I	będziemy	tutaj	razem	się	
uczyć	drogi	do	Pana	Boga.	Moja	droga	służebna	–	to	pokazywać,	
wskazywać	ścieżki,	które	prowadzą	do	Chrystusa,	ale	także	uczyć	
się	 od	 siebie	 nawzajem,	 abyśmy	byli	 dobrymi	 świadkami.	Dlate-
go	bardzo	się	cieszę	z	tego,	co	powiedziały	dziś	dzieci.	Dziękuję,	 
że	 jesteście,	 chciałbym,	 aby	 te	 wszystkie	 ławki	 były	 zapełnione	
przynajmniej	w	każdą	niedzielę.	Bo	spotykamy	się	w	Domu.	To	jest	
nasz	Dom.	Zdaję	sobie	sprawę,	że	moim	zadaniem	jest	troszczyć	
się	o	 ten	Dom,	żeby	do	Domu	chciało	się	zawsze	wracać.	Nasz	
wspólny	Dom,	 to	 ten	kościół	 i	 nasza	wspólnota	parafialna,	 która	
jest	 rodziną	 i	musi	 się	 stale	 uczyć,	 byśmy	 stanowili	 jedno	 serce	 
i	jedną	duszę.	Aby	wszystkim	nam	zależało,	byśmy	byli	zbawieni.	
Aby	nam	zależało	na	sobie	nawzajem,	byśmy	troszczyli	się	o	sie-
bie	przede	wszystkim	w	kwestii	naszego	zbawienia,	abyśmy	pra-
gnęli,	by	kiedyś	razem	zasiąść	tak	jak	dziś	tu	siedzimy,	w	niebie.	
Jesteśmy	wszyscy	za	to	odpowiedzialni.	Tym	jest	właśnie	parafia	
–	 rodzina.	Moim	wielkim	pragnieniem	 jest,	by	nasza	parafia	była	
żywym	organizmem,	nie	 tylko	miejscem	przychodzenia	na	Mszę	
św.	i	wychodzenia,	ale	przede	wszystkim	miejscem	wychodzenia,	
by	nieść	dobro.	W	tym	mamy	sobie	wzajemnie	pomagać.	Razem	 
z	księżmi	współpracownikami	będziemy	troszczyć	się	o	ten	Dom,	
ale	także	o	rodzinę,	którą	razem	tworzymy.	Myślę,	że	to	jest	rzecz	
najważniejsza.	 Do	 tego	 dochodzą	 wszystkie	 sprawy	 materialne,	
jak	świątynia,	budynki	kościelne.	Wiem,	że	to	jest	także	moje	za-
danie,	by	o	to	wszystko	dbać.	Spotykajmy	się	w	naszej	świątyni,	
spotykajmy	 się,	 aby	 razem	Pana	 Boga	 prosić,	 byśmy	 byli	 lepsi,	
lepsi	 dla	 siebie,	mocniejsi,	 byśmy	mieli	 dość	 siły,	 by	przeciwsta-
wiać	się	temu	wszystkiemu,	co	złe,	byśmy	uczyli	się,	aby	nigdy	nie	
wstydzić	się	naszego	chrześcijaństwa.	W	tej	sprawie	mamy	sobie	
najbardziej	służyć	i	pomagać.

Przewielebny Księże Kanoniku.
	 Trochę	 celowo	 powiedziałem	 dziś,	 że	 nie	 witam	 Cię	 
w	tym	kościele,	bo	to	jest	także	i	Twój	Dom.	Przez	28	lat	służyłeś	
tej	parafii.	Dziękuję	Tobie,	ks.	Romanie,	za	Twoją	dobroć	i	życzli-
wość,	a	dziś	już,	jako	proboszcz	tej	parafii,	mogę	podziękować	za	
to	wszystko,	co	dobrego	wniosłeś	w	życie	tej	wspólnoty	parafialnej.	
Parę	razy	w	ostatnich	dniach	rozmawialiśmy	i	zawsze	mówiłeś	tak	
ciepło	o	tej	parafii,	bo	to	był	Twój	Dom.	Dlatego	dziś	pragnę	Tobie	
powiedzieć,	że	to	stale	jest	Twój	Dom.	Pamiętaj,	że	tutaj	zawsze	
jest	dla	Ciebie	miejsce	i	będziemy	się	zawsze	cieszyć,	gdy	będzie-
my	mogli	korzystać	z	Twojego	doświadczenia.	Jeśli	byś	czegoś	po-
trzebował,	to	zawsze	do	św.	Mikołaja	w	Fordonie	możesz	dzwonić,	
przyjeżdżać	i	być.	Wczytałem	się	w	Twoje	ostatnie	słowo,	kiedy	że-
gnałeś	się	z	Parafianami.	Było	tam	kilka	punktów,	które	poruszyłeś.	
Zapewniam	Ciebie,	że	będziemy	robić	wszystko	na	miarę	naszych	
możliwości,	by	kontynuować	Twoje	dzieło.	Pragniemy,	abyś	–	wpi-
sawszy	się	w	historię	tej	parafii	–	czuł	się	tutaj	zawsze	dobrze.	Bóg	
zapłać	Tobie,	ks.	Kanoniku	Romanie.	Dziś	mówię	to	z	tego	miejsca	
imieniem	całej	naszej	parafii.	Amen.Fo
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Kochani Parafianie,
Czytelnicy Głosu Świętego Mikołaja

Od	26	czerwca	bieżącego	roku	zostałem	mianowany	probosz-
czem	parafii	św.	Mikołaja	w	Bydgoszczy-Fordonie.	Pragnę	jak	

najlepiej	kontynuować	dzieło	i	pracę	pasterską	moich	zacnych	po-
przedników	w	naszej	parafii	–	matce	kościołów	i	parafii	fordońskich.	
Moim	wielkim	pragnieniem	jest,	aby	parafia	była	żywym	organizmem,	
w	 której	 będzie	 się	 sporo	 działo,	 z	 wyraźnym	 priorytetem	 troski	 
o	 życie	 sakramentalne.	 Chrześcijanin	 jednak	 musi	 mieć	 czas	
na	 modlitwę,	 na	 rozrywkę,	 na	 dyskusję,	 odpoczynek	 i	 po-
głębianie	 swojej	 świadomości	 religijnej	 i	 społecznej.	 Bę-
dziemy,	 wraz	 z	 księżmi	 współpracownikami,	 o	 to	 zabiegać.	 
To	 wszystko	 może	 się	 dziać	 przy	 zaangażowaniu	 organizacji,	
ludzi	 świeckich.	 To	 przecież	 nasza	 parafia.	 Pragniemy	 wpro-
wadzić	 comiesięczne	 katechezy	 dla	 dorosłych.	 Cieszę	 się,	 
że	tak	prężnie	te	wspólnoty	działają.
	 Zapewne	„Głos	Świętego	Mikołaja”,	periodyk	tak	wpisany	
w	naszą	 rzeczywistość,	 jest	ważnym	elementem	żywego	organi-
zmu	–	parafii.	Serdecznie	zapraszam	do	współpracy	i	przedstawia-
nia	sugestii	w	redagowaniu	„Głosu”.	Serdecznie	dziękuję	wszyst-
kim	zaangażowanym	w	redakcję	naszego	cyklicznie	wydawanego	
czasopisma.
	 W	 bieżącym	 numerze	 znajdziemy	 relację	 jeszcze	 
z	Bożego	Ciała,	z	wprowadzenia	nowego	proboszcza,	z	koncertu	
ku	czci	św.	Anny.	Zachęcam	do	każdego	wspólnego	działania	ku	
czci	Pana	Boga	i	ku	pożytkowi	nas	nawzajem.

Ks. Karol Glesmer – proboszcz
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W dniach 27-28 maja, razem ze służbą liturgiczną, wyje-
chaliśmy na wycieczkę do Częstochowy. Wyjazd był 

dla nas okazją do odwiedzenia sanktuarium, uczestniczenia 
w Apelu Jasnogórskim oraz zwiedzania. Przez całą drogę 
w autokarze z radością śpiewaliśmy i graliśmy na chwałę 
Pana! Bardzo dziękujemy księdzu proboszczowi za moż-
liwość wyjazdu oraz księdzu Marcinowi za wspomnienia, 
które na pewno zostaną z nami na długo.

Justyna Genczelewska

Tegoroczne	Spotkanie	Młodych	na	Lednicy	odbyło	się	dla	mnie	
z	zupełnie	innej	perspektywy.	Miałam	okazję	śpiewać	w	Scholi	

Lednickiej	razem	z	Siewcami	Lednicy.	Z	jednej	strony	jest	to	cięż-
ka	i	męcząca	praca,	która	wymaga	poświęcenia	zarówno	podczas	
samego	spotkania,	jak	i	przed.	Z	drugiej	strony	–	ogromna	radość.
Pierwszym	etapem	były	warsztaty	Scholi	Lednickiej,	które	odbyły	
się	w	kwietniu	na	Lednicy.	To	właśnie	wtedy	miały	miejsce	prze-
słuchania	indywidualne.	Próba	generalna	odbyła	się	w	Poznaniu,	 
20	maja.	Ten	czas	ciężkiej	pracy	był	także	czasem,	który	połączył	
nas	wszystkich,	dzięki	czemu	staliśmy	się	wspaniałą	wspólnotą.
	 3	czerwca	był	jednym	z	najpiękniejszych	dni	mojego	ży-
cia.	 Z	 najlepszej	 perspektywy	 obserwowałam	 dziesiątki	 tysięcy	
ludzi	pogrążonych	w	modlitwie,	 tańczących,	śpiewających…	a	 to	
wszystko	na	chwałę	Pana!	Cudownym	uczuciem	jest	przekonanie,	
iż	przyczyniam	się	do	tak	wielkiego	dzieła	i	swoją	posługą	przybli-
żam	ludzi	do	Boga.	Teraz,	kiedy	opadły	wszystkie	emocje,	mogę	
śmiało	powiedzieć,	iż	spełniło	się	jedno	z	moich	marzeń.	Mam	na-
dzieję,	że	nie	ostatnie!

Justyna Genczelewska

Służba liturgiczna
w Częstochowie
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XXXVIII Pielgrzymka do Chełmna

Dnia	1	lipca,	po	duchową	opieką	ks.	Marcina	Woś,	95	pielgrzy-
mów	wzięło	udział	w	XXXVIII	pieszej	pielgrzymce	z	Fordonu	do	

Chełmna.	Pielgrzymka	rozpoczęła	się	Mszą	Świętą	o	godz.	6:00,	
po	której	ks.	kanonik	Karol	Glesmer,	proboszcz	parafii	św.	Mikołaja	
w	Fordonie,	udzielił	uroczystego	błogosławieństwa.	Tegorocznym	
przewodnim	hasłem	były	słowa	św.	brata	Alberta:	„Być	dobrym	jak	
chleb”.	Dla	ludzi	biednych,	słabych,	pokrzywdzonych,	człowiek	do-
bry	jest	balsamem	gojącym	ich	rany	i	chlebem,	który	daje	im	zdro-
wie	oraz	przywraca	nadzieję	w	sens	życia	 i	 istnienia	świata,	po-
zwala	im	odzyskać	wiarę	w	ludzką	dobroć,	o	czym	również	mówił	
pielgrzymujący	z	nami	ks.	Krzysztof	Buchholz.	Około	godz.	17:40	
pielgrzymi	potwierdzili	swoją	obecność	przed	obrazem	Matki	Bożej	
Bolesnej	w	dniu	Jej	święta.	Pątnicy	uczestniczyli	w	Mszy	św.	w	ba-
zylice	Wniebowzięcia	Najświętszej	Maryi	Panny	pod	przewodnic-
twem	ks.	bp.	Józefa	Szamockiego,	sufragana	diecezji	 toruńskiej.	
Po	 łamaniu	chleba,	pielgrzymi	przeszli	ulicami	miasta	w	procesji	
eucharystycznej	do	Studzienki	i	modlili	się	podczas	nabożeństwa	
różańcowego	oraz	Apelu	Jasnogórskiego.
	 Za	 to	wszystko	 dziękujemy	Panu	Bogu.	Na	 szczególne	
słowa	uznania	i	wdzięczną	pamięć	zasłużył	Sławomir	Gulczyński,	
nasz	 coroczny	 koordynator.	 Jak	 co	 roku,	 świetnie	 zorganizował	
pielgrzymkę.
	 Polecamy	 wszystkim	 ten	 piękny	 czas	 przeżyć	 ducho-
wych.	Na	koniec	chcielibyśmy	podziękować	uczestnikom,	sponso-
rom	i	darczyńcom.
	 Niech	 Bóg,	 który	 zna	Wasze	 serca,	 wynagrodzi	 każde-
mu	bez	miary.	Niech	Jego	błogosławieństwo	towarzyszy	Wam	dziś	 
i	zawsze.	Do	zobaczenia	na	następnym	szlaku	pielgrzymkowym.

B.M.

Dnia 22 lipca odbyła się autokarowa pielgrzymka do 
Lichenia. Przewodnikiem duchowym był ksiądz Tade-

usz. Miejsce zostało nie przypadkiem wybrane na cel naszej 
pielgrzymki. W tym roku przypada 50-lecie koronacji obra-
zu Matki Bożej Licheńskiej, do którego to miejsca przyby-
wają pielgrzymi z całej Polski i nie tylko. Sanktuarium tym 
opiekuje się zgromadzenie księży marianów.

A.M.
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Niech się co chce ze mną dzieje, 
w Tobie św. Anno mam nadzieję!

Tegoroczną sumę odpustową ku czci św. Anny odprawił  
i słowo Boże wygłosił ks. kan. Karol Glesmer.

 W niedzielę, 23 lipca, parafianie zgromadzeni na 
Mszach świętowali odpust drugiej patronki kościoła para-
fialnego św. Mikołaja w Fordonie, św. Anny. Uroczystości 
odpustu każdego roku są wyrazem czci i wdzięczności dla 
patronki za opiekę nad naszą świątynią. Po Mszy św. o godz. 
12:30 odbyła się procesja Eucharystyczna.
 Po uroczystości odpustowej, z okazji przypadające-
go wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców, zostały 
poświęcone pojazdy, …i nie tylko te mechaniczne.

B.M.

Koncert ,,Jesteś blisko mnie”

Uwieńczeniem tegorocznego odpustu ku czci św. Anny 
był koncert piosenki w wykonaniu Dawida Kartasze-

wicza wraz z zespołem w składzie: Agnieszka Kartasze-
wicz-Szczepańczyk – wokal, Karolina Kubicka – gitara, 
Mikołaj Gąsiewski – instrumenty klawiszowe.
 „Schowaj mnie”, „Twoja miłość jak wiatr”, „Modli-
twa”, „Ukojenie”, „Ave Maria” – to tylko niektóre utwory, 
które rozbrzmiewały w ten świąteczny wieczór i przeplatane 
były słowami św. Jana Pawła II. Muzyka budzi w sercu pra-
gnienie dobrych czynów – koncert Dawida Kartaszewicza 
przy akompaniamencie jego przyjaciół był tego doskonałym 
przykładem. Dziękujemy za cudowne chwile spędzone na 
koncercie. To była radość i przyjemność wsłuchiwać się w 
muzykę, która gra w Waszych duszach.

B.M.
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Pielgrzymi z Chojnic

Jak	 każdego	 roku,	 nasza	 parafia	 otwiera	 się	 na	 grupy	 piel-
grzymkowe.	Tradycyjnie	2	sierpnia,	ok.	godz.13:30,	przybyli	do	

nas	 pątnicy	wędrujący	w	pielgrzymce	 z	Chojnic	 na	 Jasna	Górę.	 
Ks.	Tadeusz	przywitał	 i	 pobłogosławił	 pielgrzymów	wchodzących	
do	świątyni	 i	spędził	z	nimi	czas	na	modlitwie.	Po	chwili	refleksji,	 
w	ogródku	przed	plebanią,	dla	grupy	180	osób	przygotowano	po-
siłek	w	postaci	smakowitej	zupy	pomidorowej	pani	Lusi,	kiełbaski,	
kawy,	herbaty,	zimnych	napojów	oraz	różnego	rodzaju	ciast.
	 Naszym	parafianom	składamy	serdeczne	„Bóg	zapłać”	za	
wsparcie	i	pomoc	w	realizacji	tego	dzieła.	Niech	Pan	Bóg	Wam	to	
wynagrodzi	swoim	błogosławieństwem	i	łaskami.

A.M.

Dom Dziecka w Kasisi

Nie	tak	dawno	zorganizowaliśmy	akcję	zbiórki	kaszek	mlecznych	
dla	dzieci	z	sierocińca	w	Kasisi,	Zambia.	Z	radością	w	sercu	

informujemy,	że	dzięki	Waszej	hojności	zebraliśmy	 łącznie	65	ki-
logramów	kaszek	i	innych	niespodzianek,	które	w	dniu	6	czerwca	
wysłaliśmy,	w	 ilości	czterech	paczek,	do	sierocińca.	Ze	skarbon-
ki	św.	Antoniego,	która	była	przeznaczona	na	ten	cel,	zebraliśmy	
kwotę	3.429.78	zł,	która	–	po	przewalutowaniu	na	dolary–	zosta-
ła	przelana	na	konto	sierocińca	w	Zambii	w	kwocie	885,10	USD.	
Przekazana	kwota	zostanie	przeznaczona	na	operację	dziewczyn-
ki	o	imieniu	Chileshi.
	 Dziękujemy	wszystkim,	 którzy	odpowiedzieli	 na	wezwa-
nie	„Zrób	coś	małego	z	wielką	miłością”.
	 Im	więcej	próbujesz	 robić	dla	 innych	osób,	 tym	bardziej	
widzisz,	ile	zmienia	się	na	dobre	w	Twoim	życiu.	Po	chwili	zdajesz	
sobie	sprawę,	że	naprawdę	dostajesz	dużo	więcej,	niż	dałeś.

B.M.
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W Fatimie Matka Boża wezwała pogrążoną  
w zbrodniach i wojnie ludzkość do nawrócenia 
i ogłosiła dramatyczny apel. W Orędziu Fatim-

skim wyjawiła straszliwe zagrożenia ludzkości i wskaza-
ła drogę ocalenia – drogę modlitwy i pokuty, drogę praw-
dziwie chrześcijańskiego życia.
 Jak mamy to zrobić? Czego potrzeba, aby życie 
ludzi, zwłaszcza katolików, było naprawdę chrześcijań-
skie? Czego Pani Fatimska żąda od nas? – Te pytania sta-
wiali sobie uczestnicy objawień Fatimskich i nadal sta-
wiają je sobie ludzie wierzący.
 Matka Boże sama dała na nie odpowiedź, gdy  
w najważniejszym, ostatnim dniu objawień, 13 paździer-
nika 1917 r., ukazała się – wraz z Dzieciątkiem Jezus  
i Świętym Józefem – jako Rodzina Święta. Właśnie świę-
tość rodziny jest tym, co jest najważniejsze w życiu 
chrześcijańskim, w całej społeczności ludzkiej. Rodzi-
na stanowi centrum tego życia. Bóg powołał bowiem 
ludzi do życia w rodzinie: stworzył ich jako mężczyzn  
i kobiety, aby łączyli się w małżeństwa, powoływali 
do życia dzieci i wychowywali je jako nowych, warto-
ściowych członków społeczeństwa i Kościoła. Bóg stwo-
rzył ludzkość w strukturze życia rodzinnego. Jest to naj-
ważniejsza, podstawowa i jedyna niezmienna struktura 
ludzkości. Wszystkie inne struktury mogą się zmieniać, 
przekształcać lub zanikać. Według zamierzenia Bożego 
człowiek rodzi się w rodzinie, w rodzinie się rozwija,  
a potem w nowej, przez siebie założonej rodzinie reali-
zuje swoje powołanie do zbawienia. Zbawia się więc nie 
obok rodziny, nie mimo rodziny, ale właśnie w rodzinie. 
Dlatego rodzina jest tak ważna.
 Jaka jest rodzina, takie jest społeczeństwo; 
jakie jest życie rodziny, takie jest życie ludzkości i ży-
cie Kościoła.
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1.	 Figurka	na	postumencie	stoi	w	miejscu	objawień	Matki	Bo-
skiej	13	maja,	czerwca,	lipca,	września	i	października

2.	Kapliczka	stoi	w	miejscu	objawienia	Matki	Boskiej
				w	dniu	19	sierpnia	w	Aljustrel

3.	Miejsce	1	i	3	objawienia	Anioła	w	Aljustrel

4.	Miejsce	2	objawienia	Anioła,	przy	studni,	w	pobliżu	domu	Łucji

1

Odległość
z	Cova	da	Iria	do	Fatimy	2	km

do	Aljustrel	2	km
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Departament	 Kultury	 i	 Dziedzictwa	 Narodowego	 Urzędu	 Mar-
szałkowskiego	 Województwa	 Kujawsko-Pomorskiego	 po-

informował,	 że	 Kapituła	 konkursu	 „Dziedzictwo wieków”	 po-
stanowiła	 nagrodzić	 księdza	 kanonika	 dr.	 Romana	 Bulińskiego,	
proboszcza	 parafii	 pw.	 św.	 Mikołaja	 w	 Bydgoszczy	 w	 latach	
1989-2017,	 Medalem	 Marszałka	 Województwa	 Kujawsko-Po-
morskiego	 „Hereditas Saeculorum”	 w	 roku	 2017,	w	 kategorii	 II	
–	 za	 szczególne	 osiągnięcia	 związane	 z	 opieką	 nad	 zabytkami	 
i	ochroną	zabytków.
	 Kapituła	uznała,	za	wybitne,	zasługi	ks.	dr.	Romana	Bu-
lińskiego	 w	 konsekwentnym	 przeprowadzeniu	 wieloletniego	 pro-
gramu	 remontu	 i	 konserwacji	 architektury,	 restauracji	 wystroju	 
i	wyposażenia	kościoła	pw.	św.	Mikołaja,	uznawanego	za	czołowy	
przykład	twórczości	Stefana	Cybichowskiego	–	jednego	z	najwybit-
niejszych	 architektów	 i	 konserwatorów	okresu	międzywojennego	 
w	Polsce.
	 Efektem	 tych	 działań	 jest	 odrestaurowane	wnętrze,	 ge-
neralny	 remont	dachu	ze	wzmocnieniem	konstrukcji	oraz	remont	
ścian	zewnętrznych	świątyni,	który	przywrócił	właściwe	artystycz-
no-estetyczne	głównej	dominanty	urbanistyczno-architektonicznej	
Fordonu.
	 Medal	został	wręczony	dnia	9	września	2017	r.	w	Ciecho-
cinku,	 podczas	wojewódzkiej	 inauguracji	 Europejskich	Dni	 Dzie-
dzictwa.

PODZIĘKOWANIE

Ks. Romana Bulińskiego

Przed	 28	 laty	 zostałem	 proboszczem	 parafii	 św.	 Mikołaja	 
w	 Bydgoszczy-Fordonie.	 Wtedy	 zrodziła	 się	 myśl	 remontu,	

odnowy	i	całkowitej	renowacji	kościoła.	Dzięki	Bożej	pomocy,	ale	
i	 dzięki	 ludziom	dobrej	woli,	 dzieło	 zostało	 zakończone	 pół	 roku	
przed	moim	odejściem	na	emeryturę.
	 Dzisiaj	 otrzymuję	 Medal	 Marszałka	 Województwa	 Ku-
jawsko-Pomorskiego	 „Hereditas Saeculorum”	 za	 szczególne	
osiągnięcia	 związane	 z	 opieką	 nad	 zabytkami	 i	 ochroną	 zabyt-
ków.	Medal	 ten	 dedykuję	moim	Parafianom.	To	 dzięki	 ofiarności	
wspólnoty	św.	Mikołaja	odbieram	to	wyjątkowe	wyróżnienie.	Bar-
dzo,	 bardzo	 serdecznie	 dziękuję	 Drogim	 Parafianom	 za	 pomoc	 
i	wsparcie	w	ciągu	tych	28	lat.
	 Serdeczne	„Bóg	zapłać”	składam	Panom	inżynierom,	któ-
rzy	mi	pomagali	i	doradzali.	Dziękuję	Panu	Jarosławowi	Bobkow-
skiemu,	Markowi	Dankowskiemu	i	Andrzejowi	Erdmanowi,	już	dzi-
siaj	niestety	świętej	pamięci.	Dziękuję	Panom	za	bezinteresowną	
pomoc	i	wsparcie.	Nie	byłoby	dzisiejszej	uroczystości	bez	Waszej	
fachowej	i	pełnej	oddania	pomocy.
	 Na	ręce	Pana	Marszałka	Województwa	Kujawsko-Pomor-
skiego,	ale	i	na	ręce	kolejnych	Konserwatorów	Miejskich,	składam	
podziękowania	za	wsparcie	materialne	przez	te	wszystkie	lata.
	 Szczególnie	 serdecznie	 dziękuję	 Kapitule	 konkursu	
„Dziedzictwo wieków”	za	to	wyróżnienie. Fo
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