
Miesięcznik parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Nr 1 (223) Rok XX

GŁOS ŚWIĘTEGO
MIKOŁAJA

Kwiecień 2018 ISSN 1508-5910



Głos Świętego Mikołaja Nr 1 (223)2

W piękną noc Bożego Narodzenia – 24 grudnia 2017  
i my podążyliśmy do „szopy” na Mszę Świętą, potocz-

nie zwaną pasterką, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił 
ks. kanonik Karol Glesmer. W tej wyjątkowej nocnej Eucharystii 
uczestniczyli również ks. Marcin Woś i ks. Tadeusz Czyż. Licz-
nie zgromadzeni, napełnieni przebaczeniem i pokojem, ocze-
kiwaliśmy na przyjście Pana Jezusa. Aby było nam bliżej do 
tajemnicy Bożego wcielenia, nasza świątynia została pięknie 
przystrojona. Centralnym punktem była szopka i żłóbek znajdu-
jący się w prezbiterium, którego pomysłodawcą i wykonawcą był 
ks. Tadeusz Czyż. Przed rozpoczęciem Mszy Mały Jezus, który 
przez cztery tygodnie towarzyszył nam w roratach umieszczany 
co tydzień o stopień niżej na adwentowych schodkach, został –  
w uroczystej procesji w asyście kapłanów, służby liturgicznej  
i aniołów – wniesiony i położony na sianku. Gdy zaczęły rozbrzmie-
wać słowa hymnu anielskiego uwielbiające Boga: Chwała na wy-
sokości Bogu..., do świątyni przybyła Święta Rodzina, a tuż za 
nią pastuszkowie, którzy oddali pokłon Dziecięciu. W tegoroczną 
Świętą Rodzinę wcielili się Joanna i Maciej Szpak, a ich 4-mie-
sięczny synek Marcel został Dzieciątkiem Jezus. Aniołami były: 
Malwina Szpak, Natalia Ewert, Małgorzata Karwacka i Zuzanna 
Madaj. Rolę pasterzy odegrały: Maria Konecka, Klaudia Konec-
ka i Kinga Malinowska. Cała obsada żłóbka aktywnie włączyła się  
w liturgię Mszy Świętej. Joanna, wcielająca się w rolę Ma-
ryi, przeczytała pierwsze czytanie; drugie czytanie na-
leżało do Macieja, odgrywającego rolę Józefa. Psalm 
został zaśpiewany przez anioła – Małgorzatę. Pięknie dzię-
kujemy aktorom za zaangażowanie i radość serca oraz za to,  
że starali się jak najbardziej odczuwalnie odzwierciedlić to, co wy-
darzyło się w Betlejem. Pragniemy również serdecznie podzięko-
wać wszystkim darczyńcom, którzy przyczynili się do powstania 
stajenki usytuowanej na płycie Rynku przed kościołem. Wasze 
otwarte serca i chęć czynienia dobra są nieocenione. Niech Boże 
Dziecię Wam błogosławi.

B.M.

Pójdźmy wszyscy do stajenki…
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Święto Trzech Króli, w całej Polsce obchodzone jest bardzo uro-
czyście. Barwne orszaki z roku na rok są coraz bogatsze w 

stroje, a ich forma przybiera czasem wielkie widowisko. Ludzie, 
pomimo mrozu, wychodzą z domów, by dać świadectwo wiary, na-
śladując tych, którzy z dalekich stron wędrowali do groty Betlejem.
 W naszym kościele, 6 stycznia, Msza św. o godz. 
11:00 była szczególnie uroczysta, bo właśnie na niej po-
jawili się trzej mędrcy z darami. Bardzo dostojni królowie 
(Piotr Błaszak, Artur Karczmarek, Marek Karwacki), ubrani  
w stosowne szaty, oddali pokłon Dzieciątku. Mała Agat-
ka idealnie wcieliła się w rolę Jezusa. Otulona ciepłem swo-
ich rodziców (Józef i Ewa Piechowscy), wpatrywała się  
w otaczający ją świąteczny wystrój ołtarza. Pastuszek (Michał)  
i aniołowie (Zuzia Madaj, Daria Rutkowska, Magda Grzebieniak, 
Agata Prokop) oraz dzieci w koronach swym pięknym strojem do-
dawały uroku całej oprawie liturgicznej.
 Przy radosnym śpiewie kolęd oraz wyjaśnieniu przez ks. 
proboszcza kilku pojęć związanych z tym świętem, wzbogaceni du-
chowo, zabraliśmy poświęconą kredę, aby wg tradycji na drzwiach 
napisać symbole przynależności chrześcijańskiej, które znaczą 
„Niech Chrystus błogosławi temu domowi”.
 To dzięki zaangażowaniu i integracji nas wszystkich, ra-
dośniej przeżywamy takie święta, a nasza wspólnota rozkwita.

L.S.

Uroczystość 
Objawienia Pańskiego
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Tymi słowami, w dniu 7.01.2018 r., podczas niedzielnej 
Mszy Świętej, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 27 

rozpoczęły bożonarodzeniowe przedstawienie – jasełka.
 Dzieci, które przygotowały inscenizację historii 
– narodzenia Jezusa w Betlejem, Bogu samemu składały 
wielkie dziękczynienie za najpiękniejszy otrzymany dar – 
Jezusa Chrystusa. 
 Czas wystawienia jasełek, to czas, w którym wszy-
scyśmy obecni, tj. ci, którzy przygotowali jasełka, jak i 
wszyscy wierni uczestniczący, mieli współudział zarówno  
w dziękczynieniu, jak i w ofiarowaniu siebie, bowiem nasze 
serca w tym właśnie czasie skierowane były ku Bogu.
 Tegoroczne przedstawienie miało na celu ukazać, 
że nieustannie winniśmy uwrażliwiać się na to, że Bóg do 
nas przychodzi każdego dnia. Przychodzi w swoim Słowie, 
przychodzi w Eucharystii, przychodzi w drugim człowieku: 
Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wycią-
gasz do niego rękę – jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy 
milkniesz, by wysłuchać innych, kiedy rezygnujesz i przeba-
czasz – jest Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć pozwolisz, aby 
Bóg pokochał innych przez ciebie – zawsze jest Boże Naro-
dzenie.
 Czy ja znalazłam/em miejsce w sercu dla Boga?
Dzieciom i Rodzicom oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób włączyli się w przygotowanie, wystawienie i współ-
uczestnictwo jasełek, Bóg zapłać!

Anita Żarnowska,
katechetka

Zobaczcie,
jak wielką miłość
Ojciec ofiarował nam
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Tradycją stały się spotkania opłatkowe wspólnot katolickich dzia-
łających w naszej parafii. W tym roku takie uroczyste spotkanie 

odbyło się 13 stycznia.
 Rozpoczęło się życzeniami złożonymi przez ks. probosz-
cza, który wyraził swoje zadowolenie, że w parafii działa tyle wspól-
not, że są ludzie, którzy poświęcają swój czas dla dobra innych. 
Zachęcał do umacniania naszego zapału do działania misyjnego. 
Uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem, składając sobie ży-
czenia.
 Biesiadowaliśmy przy elegancko nakrytych stołach, za-
palonych świecach i słodkościach przygotowanych przez nasze 
panie z poszczególnych wspólnot. Atrakcją smakołyków były ar-
tystycznie wykonane pierniki o różnych kształtach i fascynujących 
wzorach autorstwa pani Danuty Borowskiej ze wspólnoty Żywego 
Różańca.
 Spotkanie upływało w bardzo sympatycznej atmosferze. 
Rozmawialiśmy i śpiewaliśmy wspólnie kolędy. Uroczystość zosta-
ła wzbogacona o kolędowanie naszego parafialnego chóru. Wysłu-
chaliśmy również pięknej gry na flecie pana Zdzisława Dywickiego. 
Biesiada trwała do wieczora.
 Wszyscy uczestnicy wychodzili uśmiechnięci i zadowole-
ni, zabierając miłe wspomnienia i dobrą energię.

K.W.

Spotkanie opłatkowe wspólnot parafialnych

Święta Bożego Narodzenia kojarzą nam się z wieloma przyjem-
nościami: choinką, śpiewaniem kolęd, śniegiem, spotkaniami  

z bliskimi, stołem pełnym smakołyków.
 Jednakże nie każda rodzina mogła sobie pozwolić na to, 
by te Święta były dostatnie. Problemy zdrowotne i finansowe oraz 
skomplikowane sytuacje życiowe, niekiedy utrudniają radosne 
przeżywanie świątecznego czasu.
 Aby choć troszkę rozweselić ludzi w potrzebie, dzięki 
uprzejmości dyrekcji Lidla, członkowie Akcji Katolickiej, pod patro-
natem Caritas, zbierali produkty spożywcze.
 Jak to przed świętami, spora grupa ludzi robiących zaku-
py przechodziła obok wystawionego kosza, różnie reagując. Więk-
szość dzieliła się, wrzucając choćby kilogram cukru. Radość rosła 
w nas, kiedy to dzieci idące ze swoimi rodzicami z dumą i wielkim 
sercem dokładały do już pokaźnego stosu zebranych produktów 
najczęściej swój słodki datek. To się nazywa solidarność!
 Dzięki hojności darczyńców, otrzymujący prezenty byli 
niezwykle wzruszeni i bardzo szczęśliwi.
Pięknie dziękujemy wszystkim za czułe serca. Bóg zapłać.

L.S.

Dnia 21.01.2018 r. w naszej parafii gościł Zbigniew Branach, 
wieloletni dziennikarz i publicysta, twórca reportaży o tema-

tyce politycznej, autor wielu książek, działacz antykomunistycz-
ny. Laureat ok. 40 konkursów publicystycznych. Specjalizując się  
w literaturze faktu i dociekając prawdy, w latach 80. został skazany 
przez władze PRL na najsurowszy wyrok sądowy w historii dzien-
nikarstwa polskiego – zakaz wykonywania zawodu.
 Odwiedzając parafię, pisarz opowiedział historię swego 
24-letniego przygotowywania do napisania książki pt. „Spisek stu-
lecia”, traktującej o zamachu na naszego rodaka Jana Pawła II – 
zbierania materiałów z zagranicznej i polskiej prasy, poszukiwaniu 
dowodów. Przybliżył zgromadzonym podłoże ideologiczne tamtej 
zbrodni. Po każdej Mszy św. była możliwość zakupu tejże pozycji, 
jak i innej książki pana Branacha – „Zlecenie na Popiełuszkę”, opi-
sującej głośną zbrodnię na kapłanie katolickim. Przy zakupie wy-
branej książki, autor własnoręcznie wpisywał stosowną dedykację.

Bartosz Gołda

– spotkanie z autorem



Głos Świętego MikołajaKwiecień 2018 5

Rozebranie żłóbka
28 stycznia, po Mszy św. o godz. 11:00, dzieci pomogły ks. pro-
boszczowi Karolowi rozebrać żłóbek, a figury przenieść w bez-
pieczne miejsce, gdzie będą oczekiwały na kolejne święta.

Wizjonerką była Pierina Gilli. Pierwsze objawienie miało miej-
sce dn. 24.11.1946 r. w Montichiari w północnych Włoszech. 

Objawienia trwały od 1946 do 1991 r.
 Pierina po raz pierwszy zobaczyła Matkę Bożą otoczoną 
nimbem światła ze smutną twarzą – z Jej oczu płynęły łzy. Trzy 
wielkie miecze były zanurzone w Jej piersi. Szatę koloru fioletowe-
go zdobiły trzy róże: biała, czerwona i żółta. Wtedy też usłyszała 
słowa Matki Bożej: „modlitwy, ofiary i pokuty”.
 Matka Boża orędzie przekazała podczas trzeciego obja-
wienia, w lipcu 1947 r. Powiedziała wtedy, że jest Matką Jezusa  
i Matką wszystkich. Została posłana, aby rozpowszechniać nabo-
żeństwo Maryjne we wszystkich instytucjach religijnych i wśród 
duchowieństwa. Czczącym Ją obiecuje opiekę, odnowienie powo-
łań, mniej odejść i wielkie pragnienie świętości. Prosi, aby każdy 
13. dzień miesiąca był dniem modlitwy poświęconym Maryi. Za Jej 
przyczyną dzień ten będzie obfitował w łaski i powołania.
 Wyjaśniła też atrybuty, z którymi się pokazała: trzy miecze 
i trzy róże. Trzy miecze oznaczały zmniejszenie powołań, grzeszne 
życie wielu kapłanów oraz nienawiść do Kościoła. Trzy róże: biała, 
czerwona i żółta oznaczały kolejno: ducha modlitwy, poświęcenia  
i pokuty.
 Pierina prosi o cud. Matka Boża odpowiada, że cudem 
będzie odnowa duchowa zgromadzeń zakonnych zgodnie z du-
chem ich założycieli.
 Peregrynacja Matki Bożej Róży Duchownej rozpoczęła 
się w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. 
Kolejno Matka Boża odwiedza wszystkie wspólnoty prowincji, które 
goszczą Matkę Bożą przez 9 dni. Podczas tych nawiedzin prosimy 
o łaskę nowych powołań do kapłaństwa i życia zakonnego oraz 
trwanie dla powołanych. Dziękujemy wszystkim, którzy modlili się 
w naszej kaplicy, a także w kościele parafialnym.

s. Z.

Matka Boża Róża Duchowna
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Rekolekcje wielkopostne to bardzo szczególny czas, który po-
zwala lepiej i głębiej przygotować się duchowo do świąt Zmar-

twychwstania Pańskiego i lepiej zrozumieć ich istotę. To właśnie 
podczas rekolekcji bardziej zagłębiamy się w mękę Chrystusa  
i uświadamiamy sobie prawdy, o których na co dzień, żyjąc w bie-
gu, często zapominamy. By wzbogacić nas duchowo, z pomocą 
przyszedł ks. prof. dr hab. Wojciech Bęben.
 Ksiądz Profesor jest antropologiem i misjonarzem. Obec-
nie jest wykładowcą na Uniwersytecie Gdańskim i w Gdańskim 
Seminarium Duchownym. Wcześniej prowadził wykłady na uni-
wersytecie w Papui-Nowej Gwinei, na uniwersytetach w Australii,  
a od 1996 roku na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie 
Warszawskim. 27 lat spędził wśród tubylców w Australii i Oceanii i 
do dzisiaj prowadzi tam badania naukowe. Jego prelekcje skupiały 
się na trzech wskazaniach: mam być święty, mam być sługą, mam 
być świadkiem. W głoszonych naukach ksiądz profesor często od-
woływał się do swoich doświadczeń z pracy na misjach. Opowiadał 
też o pracy Matki Teresy z Kalkuty, która powtarzała: „Żeby służyć, 
trzeba w drugim człowieku zobaczyć Chrystusa”, oraz do przeka-
zów ojca Mariana Żelazko, których spotkał na swojej drodze. Swo-
im doświadczeniem i bogatą wiedzą wskazywał nam konieczność 
wewnętrznej przemiany. 
 W rekolekcjach uczestniczyło wielu parafian i – tak na-
prawdę – każdy z nas zapamiętał i starał się wdrożyć w swoje życie 
to, co jest dla niego osobiście ważne i wartościowe. Tegoroczne 
rekolekcje wielkopostne pomogły nam polepszyć nasze relacje  
z Panem Bogiem.

R e k o l e k c j e

9 kwietnia 2018 r., w Dniu Świętości Życia, 20 osób podjęło dzieło 
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Aborcją.

Fo
t. 

Je
rz

y 
R

us
in

ia
k

Fo
t. 

M
iro

sł
aw

 M
ad

aj



Głos Świętego Mikołaja Nr 1 (223)6

Pod koniec Wielkiego Postu, w piątek przed Niedzielą Palmo-
wą, w dniu 23 marca o godz. 19:00, wzięliśmy udział w drodze 

krzyżowej połączonej ze stacjami misterium. Po Mszy św. wieczor-
nej przenieśliśmy się w serdecznym rozmyślaniu w tamten dzień 
sprzed dwóch tysięcy lat.Wszystko rozpoczęło się przy kościele 
św. Mikołaja od modlitwy Jezusa w miejscu, które miało imitować 
Ogród Oliwny. Następnie przeszliśmy ulicami Fordonu tak, jak-
byśmy szli z Jezusem ulicami Jerozolimy, z pałacu Piłata aż na 
Golgotę. Wierni zatrzymywali się przy 14 stacjach, gdzie rozważali 
mękę i śmierć Chrystusa. Przez udział w tym nabożeństwie chcie-
liśmy wyznać naszą wiarę, szliśmy z Jezusowym krzyżem ulicami, 
aby powiedzieć innym, by potrafili otworzyć drzwi swoich serc je-
dynemu Zbawicielowi. Wspólna wędrówka, w refleksji i skupieniu, 
zakończyła na rynku przy pomniku ukrzyżowaniem i złożeniem 
Jezusa do grobu. Stacja XV odbyła się w kościele i nawiązywa-
ła do zmartwychwstania. Po zakończonym nabożeństwie ksiądz 
proboszcz udzielił błogosławieństwa wiernym zgromadzonym  
w świątyni. Do tego, by pójść za krzyżem Jezusa, jest wezwany 
każdy z nas. Wspólna modlitwa i rozważania każdej ze stacji były 
dobrą okazją do zastanowienia się nad naszym życiem.
Obsada:
Jezus – Sebastian Madaj, Maryja – Barbara Konecka, Maria Mag-
dalena – Katarzyna Nawrocka, Weronika – Agata Prokop, Piłat – 
Cezary Bińkowski, służąca Piłata – Julia Malicka, apostołowie – 
Bartosz Gołda, Jakub Szczerba, Jan Piasecki, Kamil Grzebieniak 
płaczące niewiasty – Natalia Bińkowska, Małgorzata Karwacka, 
Martyna Adamczewska, legioniści – Andrzej Lubiński, Marcin Na-
wrocki, Dariusz Konecki, Zbigniew Konwiński, Szymon z Cyreny 
– Marek Karwacki.
Wielkie podziękowania składamy: ks. kanonikowi Karolowi 
Glesmerowi za głębokie rozważania poszczególnych stacji, które 
spotęgowały nastrój refleksji i modlitwy; ks. Marcinowi Wosiowi  
i ks. Tadeuszowi Czyżowi – za wsparcie duchowe; siostrze Zdzi-
sławie – za wypożyczenie strojów dla niewiast; Wiktorowi Strom-
skiemu – za udzielenie głosu dla Jezusa; Markowi Pawłowskiemu 
– za nagłośnienie, również podczas próby; Rafaelowi Prętkiemu  
i jego współpracownikom – za udostępnienie sceny; firmie M-Aku-
stik Technika Sceny Marek Maciejewski – za oświetlenie pomnika  
i sceny, które pomogło stworzyć odpowiednią atmosferę sprzyjają-
cą głębszej refleksji podczas ukrzyżowania; 7 Bydgoskiej Drużynie 
Harcerzy „Nadzieja” – za wypożyczenie noszy; Zuzannie Madaj – 
za przygotowanie oprawy muzycznej; dziewczynkom ze Scholi św. 
Mikołaja oraz Karolinie Prokop – za przygotowanie pieśni i wspa-
niały śpiew w trakcie drogi krzyżowej. Podczas stacji XV w kościele 
zostało wykorzystane światło, które w sposób szczególny ukazało 
nam potęgę zmartwychwstania Chrystusa, za co dziękujemy Lucy-
nie i Marcie Frymark. Dziękujemy Parafialnemu Oddziałowi Akcji 
Katolickiej za wszelką pomoc; piekarni ALIMAR – za udostępnie-
nie balkoniku; Lucynie Szulwic – za wykonanie korony cierniowej; 
Longinie Woźnej – za wypożyczenie tarcz i włóczni dla legionistów; 
Sławkowi Gulczyńskiemu, Piotrowi Gulczyńskiemu, Aleksandrze 
Rutkowskiej, Markowi Genczelewskiemu – za bezpieczeństwo 
podczas drogi krzyżowej; dzieciom z „Kącika”: Kindze, Olivierowi, 
Laurze, Klaudiuszowi – za niesienie pochodni; harcerkom: Karoli-
nie, Wiktorii i Zuzannie z zastępu „Stare Wilki” przy 23 Gromadzie 
Zuchowej „Wilki” – za udział i oświetlanie wszystkich stacji drogi 
krzyżowej; Damianowi Maternowskiemu i Pawłowi Kratkowskiemu 
– za pomoc w misterium; policji – za pilotaż podczas całej trasy; 
lektorkom: Magdzie Grzebieniak, Darii Ruteckiej, Katarzynie Bęb-
niście i Zuzannie Madaj – za światło z pochodni podczas całego 
nabożeństwa. Dziękujemy też naszym fotografom: Jerzemu Rusi-
niakowi, Marcinowi Prokopowi i Mirosławowi Madaj.
W inscenizacji brało udział 18 aktorów-amatorów z naszej parafii, 
którzy starali się jak najbardziej przybliżyć ostatnie godziny z życia 
Chrystusa. Dzięki Wam to misterium było tak piękne. Niech Dobry 
Pan wynagrodzi Wam swoim błogosławieństwem za wszelki trud  
i pracę, jaką włożyliście w to dzieło.

B.M. Fo
t. 

Je
rz

y 
R

us
in

ia
k



Głos Świętego MikołajaKwiecień 2018 7

Oto kolejny rok, w którym zostaliśmy zaproszeni do przeżywa-
nia misterium, czyli tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwsta-

nia Jezusa Chrystusa. W Niedzielę Palmową, 25 marca 2018 r.,  
w fordońskiej Dolinie Śmierci odbyło się Misterium Męki Pańskiej 
pt. „Nie zostawię Was”. W tym roku prowadziło nas ku prawdzie,  
że Bóg jest z nami – tu i teraz, że nas nie zostawi, bo dał nam 
Ducha Pocieszyciela. Pomaga nam tę prawdę dostrzec Zacheusz 
– postać biblijna, który bardzo chciał zobaczyć Jezusa. Bóg do-
strzegł jego pragnienie i wyprzedził jego myśli – wszedł do jego 
domu i otworzył i uleczył jego zranione jego serce, dał mu nowe 
życie.
 Tegoroczna opowieść wkroczyła w dzieje naszej codzien-
nej rzeczywistości. W Jerozolimie też toczyło się normalne życie, 
w które wszedł Skazaniec – On umarł i zmartwychwstał pośród po-
wszednich spraw zwyczajnych ludzi. W tym roku Misterium miało 
nam przypomnieć, że Bóg jest dobry i mówi do Ciebie, do każdego 
z nas: „Nie zostawię was. Czy wierzysz w to?” Aby móc przeżyć tę 
największą tajemnicę od środka, młodzież z naszej parafii – Bar-
tek Gołda, Zuzanna Madaj, Agnieszka  Szolc, Aleksandra Ozga, 
Cezary Bińkowski, Beata Madaj, po raz kolejny wcieliła się w rolę 
ludzi żyjących w czasach Jezusa, a jednym z głównych aktorów 
widowiska był Nikodem Prokop, który wystąpił jako apostoł Filip. 
Uczestnictwo w misterium stanowi wyjątkowe przeżycie, przygoto-
wujące człowieka na święta Zmartwychwstania Pańskiego. Chce-
my razem przeżyć i poczuć to, co działo się od tryumfalnego wjaz-
du Jezusa  do Jerozolimy, poprzez Wieczernik i śmierć na krzyżu, 
aż do chwalebnego zmartwychwstania.

B.M.

MISTERIUM
„Nie zostawię was”. XVIII Misterium Męki Pańskiej
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W dniach 20 i 21 marca 2018 r. pożegnaliśmy 
zmarłego „Syna parafii”,

śp. ks. profesora Franciszka Drączkowskiego
 
 We wtorek o godz. 18.30 została wprowadzona trum-
na z ciałem zmarłego kapłana do kościoła parafialnego pw. św. 
Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie. W tym kościele ks. Franciszek 
przyjmował sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, tutaj odprawiał 
swoją Mszę św. prymicyjną, ale też wiele razy tutaj powracał, jako 
do źródła swojego kapłańskiego powołania. Ukochał swój Fordon. 
Każdego dnia, kiedy tu przebywał, wczesnym rankiem odwiedzał 
parafialny cmentarz, odprawiał Msze św. u św. Mikołaja, spacero-
wał po Starym Fordonie. Pragnieniem jego było, by tutaj zostać 
pochowanym. Wypełniając wolę zmarłego, zgromadziliśmy się na 
nabożeństwie sprawowanym w jego intencji, prosząc Miłosiernego 
Pana, by „odpuścił naszemu bratu grzechy, które popełnił z ludzkiej 
ułomności i przyjął go do swego Królestwa”. Wprowadzenia w asy-
ście prawie czterdziestu kapłanów (głównie z diecezji toruńskiej), 
rodziny zmarłego oraz zgromadzonych wiernych dokonał ks. bp 
Andrzej Suski – biskup senior diecezji toruńskiej, który przewod-
niczył Mszy św. żałobnej z nieszporami za zmarłego oraz wygłosił 
słowo Boże. Po Mszy św. trumna pozostała w kościele do godzi-
ny Apelu Jasnogórskiego, przy której modlili się wierni, a przede 
wszystkim rodzina śp. ks. Franciszka.
 Następnego dnia, w środę 21 marca, o godz. 11.00 
rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe. Przed Mszą św. zosta-
ły odczytane listy: m.in. Dziekana Wydziału Teologicznego UAM  
w Poznaniu oraz ks. prof. Bogdana Czyżewskiego, Prezesa Sekcji 
Patrystycznej przy Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki Katolickiej. 
Mszy św. przewodniczył ks. bp Ryszard Kasyna, biskup pelpliń-
ski, a słowo Boże wygłosił ks. bp Wiesław Śmigiel, biskup toruński. 
Współkoncelebransami z ks. infułatem, profesorem Jerzym Ste-
fańskim z Gniezna, było około osiemdziesięciu kapłanów z różnych 
diecezji, głównie diecezji pelplińskiej. Obecni byli przedstawiciele 
świata nauki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 
II, a także przedstawiciele władz świeckich: wojewoda kujawsko-
-pomorski, który pośmiertnie przyznał i wręczył – na ręce brata  
ks. Franciszka – medal za zasługi dla województwa, a także wo-
jewoda lubelski, rodzina zmarłego oraz mieszkańcy Fordonu. Przy 
trumnie wartę honorową pełnili żołnierze Garnizonu Bydgoskiego. 
Po Mszy św. ulicą Wyzwolenia przeszedł kondukt żałobny na pa-
rafialny cmentarz, gdzie w grobie w alei pochowanych kapłanów 
złożono ciało śp. ks. Franciszka Drączkowskiego.
 Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie… Fo
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17 marca 2018 r. mieszkańcy Fordonu byli uczestnikami nieco-
dziennego wydarzenia. Stowarzyszenie Akademia Muzyki Dawnej 
zaprezentowała w naszym kościele dzieło Giovannniego Battisty 
Pergolesiego STABAT MATER. Historia powstania tego dzieła jest 
szczególna – jest to ostatnia kompozycja włoskiego kompozytora, 
która powstała tuż przed jego śmiercią, w wieku zaledwie 26 lat. 
Ponadczasowa wartość słowno-muzyczna Stabat Mater za każ-
dym razem porusza serca i ubogaca dusze słuchaczy.

16 kwietnia 2018 r. w naszym kościele miało miejsce niecodzien-
ne wydarzenie: o godz. 19:00 odbył się koncert „AVE MARIA -  
od baroku do współczesności”, który był zarejestrowany przez 
Telewizję TRWAM.
Wystąpił KWARTET SMYCZKOWY „VIRTUOSO” z towarzysze-
niem kontrabasu – Agata Olga Struczyk
soliści:
Hanna Okońska – sopran
Marcin Pomykała – tenor
oraz: słowo – Jerzy Zelnik

Maciej Gorczyca – trąbka
Michał Stropa – organy

5 stycznia 2018 r. mieszkańcy Fordonu uczestniczyli w niezwy-
kym koncercie kolęd i pastorałek. Wykonawcą był zespół wokalny 
śpiewający a cappella, który został założony w 1983 r. w Poznaniu. 
Członkowie Zespołu są wychowankami dwóch znanych poznań-
skich chórów chłopięco-męskich S. Stuligrosza i J. Kurczewskiego.

4 lutego 2018 r. w kościele wystąpił zespół wokalno-instrumental-
ny VIES BONUM z Mińska, który składa się z trzech wokalistów 
(tenor, baryton i bas) i jednego instrumentalisty (skrzypce).

Śpiewajcie i grajcie Mu! – muzyczną podróż do krainy najpięk-
niejszych polskich kolęd i pastorałek zaprezentowali, w święto 
Objawienia Pańskiego 6 stycznia, wokaliści i instrumentaliści  
z parafialnego zespołu ,,Potok” i Scholi św. Mikołaja. W kolędowa-
niu brała udział również Święta Rodzina, w którą wcielili się Ewa  
i Józef Piechowscy z córeczką Agatką, oraz pastuszek – Michał Ba-
durski, który dzielnie czuwał przy małym Jezusku. Nad muzyczną 
oprawą koncertu czuwała pani Karolina, która po raz kolejny profe-
sjonalnie zatroszczyła się o każdy szczegół tego przedsięwzięcia. 
Wydarzenie to było wyjątkowe dzięki różnorodności instrumentów, 
na których swoje utwory zagrali uczestnicy.

B.M.
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 Pragniemy zaprosić na szczególną Mszę 
św. z udziałem chorych. Zostanie ona odprawiona 
w sobotę, 26 maja 2018 r., o godzinie 10:00, w ko-
ściele św. Mikołaja.
 Podczas Mszy św. udzielony zostanie sa-
krament namaszczenia, a także odbędzie się nabo-
żeństwo majowe.
 W trakcie całej uroczystości obecne będą 
relikwie św. Charbela.
 Po Mszy św. zapraszamy na spotkanie przy 
kawie i herbacie w sali papieskiej, na parterze domu 
katechetycznego.

Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy

Zaproszenie


