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Tegorocznym uroczystościom odpustowym przewodniczył „Biskup 
od dzieci”, Antoni Długosz z Częstochowy, który także spotkał się 

z dziećmi. Podkreślił, że „św. Mikołaj jest obrazem miłosiernego Boga”.
 Według niego warto przywołać Nadzwyczajny Jubile-
usz Miłosierdzia, który z inicjatywy papieża Franciszka trwał od 
2015 do 2016 roku. – Wówczas Ojciec Święty powiedział, że bę-
dziemy przeżywali Boże Miłosierdzie aż do skończenia świa-
ta, do powtórnego przyjścia Jezusa. A słowa i czyny św. Miko-
łaja są zakorzenione w tym, czego dokonuje Pan Jezus dla nas 
– zauważył. Według biskupa Antoniego Długosza, biskup z Miry jest 
obrazem miłosiernego Boga. Zachęcał wszystkich, by mieli oczy, ręce  
i serce na wzór samego Chrystusa.
 Przed Mszą św. biskup poświęcił swój czas dla dzieci, pre-
zentując im słowo i program artystyczny. – Na pierwszym miejscu je-
stem katechetą. Nie narzucam się dzieciom, one muszą mnie wybrać. 
Staram się kontaktować z nimi takimi sposobami, które najbardziej lu-
bią – powiedział.
Biskup Antoni Długosz z Częstochowy znany jest m.in. z programu 
telewizyjnego „Ziarno” oraz z wielu publikacji dla dzieci. – Przyjechał 
do nas biskup, emeryt, jednak człowiek bardzo młody duchem, który 
bardzo kocha dzieci i jest przez nie kochany. Skoro głosimy dobro, 
miłość, to jest to również forma – wierzę, że owocnej – ewangelizacji 
– zakończył proboszcz parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy, ks. kanonik 
Karol Glesmer.
 Na zakończenie każde dziecko otrzymało słodki upominek.

ODPUST ŚW. MIKOŁAJA

„… On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia
Zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego
Przyjął ciało z Maryi Dziewicy
I stał się człowiekiem…”

(z Credo)

Drodzy Parafianie,
Szanowni Czytelnicy „Głosu Świętego Mikołaja”
 
 Święta Bożego Narodzenia przypomina-
ją nam, że Bóg szuka człowieka, rodzi się w polu 
pod Betlejem, a potem mieszka w świątyniach, 
skąd pragnie dostać się do naszych serc. 
 Otwierajmy więc nasze serca na Jego mi-
łość. Niech doświadczenie spotkania z Nowona-
rodzonym będzie umocnieniem na każdy dzień, 
niech prowadzi do zawierzenia Panu Bogu we 
wszystkim – w zdrowiu i chorobie, w radości i 
smutku, w tym, co przychodzi łatwo, i w tym, 
co kosztuje wiele trudu. Niech ubóstwo betle-
jemskiej szopki, ogołocenie, które wybrał Bóg ze 
względu na człowieka, będzie wezwaniem, by w 
mocy Bożego Ducha pójść za Nim. 

Wasz proboszcz, ks. Karol Glesmer,
z księżmi Marcinem i Tadeuszem
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Toruń, Boże Narodzenie 2018 r.

Moi Drodzy!

Żadne wydarzenie z życia Pana Jezusa nie jest tak 
bliskie ludzkiemu sercu jak Jego narodzenie. Wigilia i 
święta Bożego Narodzenia po prostu wkraczają bezpo-
średnio do naszych rodzin, naszych serc i wytwarzają 
w domach naszych religijny nastrój. 
Nastrój Wigilii i Bożego Narodzenia ma w sobie cos 
czarującego i urzekającego. Wigilia…
...to taki Wieczór, gdy jaśniej świeci 
Rodzinna gwiazdka, 
Kiedy życzenia składamy bliskim 
Przez biel opłatka. 
Kiedy z daleka w rodzinne progi 
Dzieci przybiegną, 
A serca miłość i przebaczenie 
Zlewa się w jedno. 
Jakby amnestia zakwitła w blasku 
Wielkiego Święta, 
By innym smutku z doznanej krzywdy 
Już nie pamiętać... 
Dzieci całują rodziców twarde, spracowane ręce
Czemuż w niejednym domu dni takich 
Nie bywa więcej!                                 (Maria Kozaczkowa)

	 Wspominając	święta	Bożego	Narodzenia,	prze-
żywane	w	parafii	 św.	Mikołaja,	 szczególnie	wspomi-
nam	dzielenie	się	opłatkiem	po	Pasterce.	Ileż	życzliwo-
ści	i	serdeczności		było	zawarte	w	Waszych	życzeniach.	
Ciągle	pamiętam	słowa,	ale	i	twarze	życzliwych	mi	pa-
rafian.	
	 Dzisiaj,	 mieszkając	 z	 dala	 od	 Was,	 życzę	
wszystkim	 fizycznie	 oddalonym,	 lecz	 duchowo	 mi	
bliskim,	by	Święta	te	napełniły	Was	miłością,	a	prze-
baczenie,	jednanie	i	wzajemna	życzliwość	były	wśród	
Was	obecne	przez	wszystkie	dni	Nowego	Roku.

	 Na	 święta	 Bożego	 Narodzenia	 i	 nadchodzą-
cy	Nowy	Rok	 2019	 życzę	 Przewielebnemu	Ks.	 Pro-
boszczowi,	 Kanonikowi	 Karolowi,	 Ks.	 Marcinowi	 
i	Ks.	Tadeuszowi,	Czcigodnym	Siostrom	Miłosierdzia	
oraz	wszystkim	Wiernym	parafii	 zdrowia,	 pomyślno-
ści,	pokoju	i	Bożej	radości.
 
	 Zapewniam	Was	o	pamięci		modlitewnej.
        

Ks. Roman Buliński



Głos Świętego Mikołaja Nr 4 (226)4

Fo
t. 

Je
rz

y 
R

us
in

ia
k



Głos Świętego MikołajaGrudzień 2018 5



Głos Świętego Mikołaja Nr 4 (226)6

Dnia10 listopada, w przededniu stulecia odzyskania 
niepodległości, w Starym Fordonie zorganizowaliśmy 

–  dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta Bydgoszczy i Fun-
dacji Zamek Dybów i Gród Nieszawa (ze środków FIO) – 
uroczyste obywatelskie obchody tej rocznicy.
 Na fordońskim Rynku pojawiło się wielu mieszkań-
ców oraz przedstawiciele władz miasta oraz lokalnych orga-
nizacji i instytucji, które złożyły kwiaty.
 Uroczystość odbyła się w asyście wojskowej I Bata-
lionu Logistycznego Ziemi Nakielskiej i zakończyła się salwą 
honorową. Towarzyszyły nam historyczne pojazdy wojsko-
we i rekonstruktorzy w mundurach z czasów walk o niepod-
ległość.
 Po przemarszu do fordońskiej synagogi, rozpoczę-
ło się radosne wspólne śpiewanie. Następnie miał miejsce 
wykład dr Darii Bręczewskiej-Kuleszy o kobietach-podróż-
niczkach, występ seniorów z Centrum Wielu Pokoleń przy 
Fundacji Pro Omnis, prezentacja dzieci ze świetlicy środo-
wiskowej „Kącik”, prezentacja projektu „Legendaria” Funda-
cji Nasza tradycja-nasza przyszłość.
 Patriotyczną Grę Uliczną przygotowała i pięknie 
przeprowadziła 7 BDH „Zielona Siódemka”.
 Na zakończenie, pięknym koncertem Bianka Urba-
nowska z Jackiem Superczyńskim zabrali gości w podróż z 
„Ziemi włoskiej do Polski”.
 Wszystko udało się dzięki współpracy i pomocy wie-
lu organizacji, instytucji i osób, a były to: 

• Stowarzyszenie Historyczne „Garnizon Toruń"
• Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego
• Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu
• Rada Osiedla Stary Fordon
• Fundacja Nasza tradycja - nasza przyszłość
• Świetlica środowiskowa „Kącik”
• M4Bizz
• ZHP Szczep 7 BDH „Zielona Siódemka” Drużyna Młode 

Wilki
• Bydgoska Drużyna Harcerska „Arbor”
• Próbna Bydgoska Drużyna Harcerska „Wodni Odkryw-

cy”
• 5 BDH im. Danuty Siedzikówny
• Fundacja Gesta
• Harcerski Klub Łączności Emiter
• NBP

 Gościem honorowym był pan kpt. Edmund Semrau, 
weteran I Dywizji Pancernej gen. Maczka, dzięki GRH Po-
land.Fo
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W 100-lecie odzyskania niepodległości, na Rynku Starego For-
donu, o godz. 12:00 zgromadziła się liczna grupa mieszkań-

ców, która pod przewodnictwem ks. Karola Glesmera pomodliła 
się w intencji Ojczyzny, po czym odśpiewano hymn państwowy. 
O godz. 18:30 została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny. 
Po Mszy św. w naszym kościele odbył się koncert pieśni patrio-
tycznych i muzyki chrześcijańskiej w wykonaniu dyplomowanych 
artystów: Darii Wójcik (sopran), Remigiusza Kuźmińskiego (tenor) 
oraz Izabeli Wojciechowskiej (fortepian), organistki naszej parafii.
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25listopada w Uroczystość Jezusa Chry-
stusa Króla Wszechświata – święto 

patronalne Akcji Katolickiej, na Mszy św.  
o godz. 9:30 dziękowaliśmy Panu Bogu za 
20-letnią owocną działalność Parafialne-
go Oddziału Akcji Katolickiej, a także za 
wszystkich wspierających to dzieło. Ks. pro-
boszcz, dziękując członkom AK, zaprosił do 
współpracy wszystkich, którzy mają czas  
i chcieliby to dzieło wspomóc. Obecny na uro-
czystości był ks. Roman Buliński.
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DZIEŃ
PAPIESKI

85. rocznica konsekracji
kościoła św. Mikołaja

21 października świętowaliśmy 85. rocznicę konse-
kracji naszego kościoła, której dokonał obecny 

Sługa Boży, bp Konstantyn Dominik. 
 Z tej okazji, o godz. 18:30, została odprawiona 
Msza św. dziękczynna.
 Na wszytkich niedzielnych Mszach św. ho-
milie o Kościele głosił ks. prof. Bogdan Czyżewski  
z Gniezna.  Była też możliwość nabycia książki jego au-
torstwa pt. „Wierzę w Kościół Święty”.

W 79. rocznicę rozstrzelania w 1939 r. ośmiu mieszkańców For-
donu została odprawiona Msza św. w ich intencji, po której przed 
tablicą upamiętniającą to wydarzenie złożono kwiaty i zapalono 
znicze.
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KAJAKOWY PIKNIK PARAFIALNY

W sobotę 30 czerwca 2018 r., w Parku Milenijnym na gliniance 
zwanej Glinicą, odbył się kajakowy piknik parafii pw. św. Mi-

kołaja w Bydgoszczy-Fordonie. Podczas pikniku słuchaliśmy histo-
rycznych wspomnień starszych mieszkańców Fordonu o zbiorniku 
wodnym, służącym dawniej do wypoczynku i rekreacji oraz kąpieli 
i uprawianiu sportów wodnych. W czasie imprezy odbyło się rów-
nież szkolenie dla dzieci i młodzieży na niwie turystyki kajakowej, 
a także pływanie kajakiem po zbiorniku. Wspomnieć należy, że 
zbiornik jest pozostałością po urobku surowca do produkcji cegieł 
w dawnej cegielni, dziś zakład VauPe.
 Rodziny wraz z dziećmi, tak jak dawniej, korzystały z do-
brodziejstwa glinianki, dziś trochę zapomnianej, dzięki wsparciu  
i partnerstwu HSS PAAK, Fun&Dreams, Okręgowego PZW w Byd-
goszczy, Wulkanizacji, Blacharstwu i Mechaniki pana Mirosława 
Kwaśnego, Lakiernictwu Samochodowemu pana Janusza Sobczy-
ka, Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Świetlicy Środowiskowej „Kącik”.
 Patronat nad programem objął proboszcz parafii, ks. kan. 
Karol Glesmer

STARY FORDON – 30.VI.2018
Parafianie św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie 
przygotowali Park Milenijny
do kajakowego pikniku

W sobotę, 30 czerwca, już od rana połączone siły posterun-
ku Straży Miejskiej, Zakładu Karnego w Fordonie oraz ka-

jakarzy i podróżników ze Starego Fordonu ruszyły do sprzątania 
„Starej Glinicy”, aby zdążyć przed piknikiem. Sprzątanie trwało  
4 godziny. Zebrano kilkaset kilogramów nieczystości. Była to pierw-
sza taka akcja przygotowana przez mieszkańców mieszkających  
w sąsiedztwie glinianki. Zorganizowano ją z dużym rozmachem 
przy niewielkim nakładzie sił i środków. Zapewne potrzeba więcej 
takich działań, aby przywrócić ten atrakcyjny akwen do dawnej 
świetności. Wiele jeszcze jest do posprzątania i zrobienia. Pragnie-
my podziękować ww. partnerom, p. Sławomirowi Koniecznemu za 
koordynację akcji, jak również Biuru Zarządzania Gospodarką  
i Odpadami Komunalnymi w Bydgoszczy za udostępnienie sprzętu 
i wywóz odpadów. 

KJP

W niedzielę, 1 lipca, grupa naszych parafian oraz wiernych  
z innych fordońskich parafii, wyruszyła na trasę Fordoń-

skiej Pieszej Pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej  
w Chełmnie, organizowanej po raz 39. z okazji dorocznego Odpustu  
w chełmińskiej farze. Pielgrzymka wyruszyła sprzed kościoła św. 
Mikołaja po Mszy św. o godz. 6:00. Także miłośnicy kajakarstwa 
mogli przyłączyć się do grupy pielgrzymujących kajakarzy, płyną-
cych Wisłą również do Sanktuarium w Chełmnie.

Pieszo i kajakiem do Chełmna

Na rowerach do Częstochowy
15	 lipca,	 kilkuosobowa	 grupa	miłośników	 kolarstwa,	
pod	przewodnictwem	ks.	Tadeusza,	udała	się	na	rowe-
rową	pielgrzymkę	do	Częstochowy.
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W sobotę, 23 czerwca, raniutko o 4:00 autokar i duży mikrobus 
z 76 osobami z naszej parafii wyjechały na pogranicze War-

mii i Mazur, do Świętej Lipki i Gietrzwałdu, na spotkanie z Matką 
Bożą, która stamtąd, z tamtych niezwykłych miejsc, przekazała po-
trzebującym i wiernym swoje łaski i przesłania.
 Pieśń „Kiedy ranne wstają zorze”, z którą pielgrzymi 
zwrócili się do Wszechmogącego Boga, rozpoczęła poranne mo-
dlitwy w drodze. Po kilkugodzinnej podróży, przy dość zmiennej 
pogodzie, na krótko przed rozpoczęciem Mszy św., dotarliśmy do 
Świętej Lipki, zwanej czasami Częstochową Północy. Najpierw 
mieliśmy okazję wysłuchać koncertu organowego, jednego z wielu, 
jakie tutaj codziennie mają miejsce. Wsłuchani w poloneza Michała 
Ogińskiego „Pożegnanie Ojczyzny”, wykonywanym na organach 
o wspaniałym brzmieniu, jednych z najcenniejszych i najbardziej 
znanych w Polsce, obok oliwskich czy leżajskich, niepostrzeżenie 
weszliśmy w atmosferę Mszy św., w której była część fordońska, 
ponieważ jednym z celebransów był nasz opiekun i przewodnik 
– ks. Tadeusz. Potem zwiedziliśmy świętolipską bazylikę, a opro-
wadzała nas p. Teresa Wilanowska, miejscowa nauczycielka, która 
pracuje już tam ponad 30 lat. 
 Bazylika robi wrażenie na każdym, kto już był tutaj, na-
wet wielokrotnie. Wszystko zaczęło się w 1300 roku, gdy – jak 
dowiadujemy się bądź z ludowych przekazów, bądź historycznych 
opisów – jeden ze skazańców kętrzyńskich kazamatów miał wi-
dzenie Matki Bożej, która poleciła mu wyrzeźbienie Jej figurki z 
Dzieciątkiem Jezus. Rzeczywiście, figurka wykonana z lipowego 
drewna bardzo się udała, i zwolniony z więzienia skazaniec, zgod-
nie z poleceniem otrzymanym od Matki Bożej, a także z wdzięcz-
ności za uwolnienie, zawiesił figurkę na rozłożystym lipowym drze-
wie usytuowanym pomiędzy Lipką a Reszlem. Losy figurki i samej 
lipy nie były dla tej świętości łaskawe (ale o tym trzeba by długo 
mówić), chociaż od początku zbierały się pod nią tłumy, modląc 
się, a chorzy, niewidomi i chromi doznawali cudownych uzdrowień. 
W końcu jednak, z woli polskiego króla Zygmunta III Wazy i bar-
dzo energicznych i wytrwałych zabiegów królewskiego wysłannika 
Stefana Sadorskiego, sprawę w swoje ręce wzięli jezuici, którzy 
pobudowali tutaj wspaniały kościół w stylu klasycznego, polskiego 
baroku – dzisiejszą bazylikę.

Odwiedziny u Matki Bożej
w Świętej Lipce i Gietrzwałdzie

 Zauroczeni świętolipskim sanktuarium (kto miał taką po-
trzebę mógł zwiedzić także muzeum należące do sanktuarium), 
musieliśmy ruszać dalej. Czekało na nas jedyne w Polsce, uzna-
ne przez autorytet Kościoła, miejsce objawień Najświętszej Panny 
Maryi Niepokalanie Poczętej – Gietrzwałd. Matka Boża objawiała 
się tutaj miejscowym dziewczynkom – 13-letniej Justynce Szafryń-
skiej i o rok młodszej Basi Samulowskiej – aż 160 razy(!), kierując 
do nas, do ówczesnych i dzisiejszych Polaków, w naszym rodzin-
nym języku – przesłanie: „Odmawiajcie różaniec, pokutujcie i idź-
cie po swoją wolność”. Ponieważ, był to rok 1877, i od czasu I roz-
bioru jęczeliśmy jeszcze nadal w niewoli, te słowa budziły nadzieję 
kolejnych pokoleń i umacniały w wierze.W Gietrzwałdzie mogliśmy 
wysłuchać bardzo interesującej pogadanki brata Jarosława Ma-
rynowskiego o objawieniach, pomodlić się chwilkę w parafialnym 
kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i zaczerpnąć 
sił witalnych przy źródełku, które osobiście pobłogosławiła Mat-
ka Boża podczas swojego ostatniego spotkania z wizjonerkami  
16 października 1877 r.
 Trochę zmęczeni, ale bardzo zadowoleni i rozśpiewani, 
wdzięczni za odwiedziny u Matki Bożej świętolipskiej i gietrzwałdz-
kiej, wieczorem wróciliśmy do Starego Fordonu.

R.M.
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Objawienia maryjne
i ich przesłanie do świata

Multimedialne wykłady otwarte
w parafii św. Mikołaja

w Bydgoszczy-Fordonie

poprowadzi:
ks. prof. dr hab. Bogdan Czyżewski 

druga sobota miesiąca, godz. 19:15
Bydgoszcz-Fordon, ul. Wyzwolenia 2

12.01.2019 r. – Obrończyni życia z Guadalupe
09.02.2019 r. – Cudowny medalik z Rue du Bac
09.03.2019 r. – Płacząca Pani z La Salette
13.04.2019 r. – Niepokalane Poczęcie z Lourdes 
11.05.2019 r. – Gietrzwałd: odrodzenie polskości
08.06.2019 r. – Fatimskie tajemnice Matki Bożej

Serdecznie zapraszamy

Nasza redakcyjna koleżanka, Małgorzata Szydłowska, jest 
współautorką projektu karty pocztowej i znaczka pocztowego 
wydanego przez Pocztę Polską. Gratulujemy.


