Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie

Sprawozdanie duszpasterskie za rok 2019
Drodzy Parafianie, Szanowni Goście.
Pod koniec stycznia 2020 r. zakończyliśmy w naszej parafii kolędę. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim rodzinom oraz osobom, które nas przyjęły, za wspólną modlitwę oraz wyrażaną wielokrotnie troskę o nasz kościół i parafię. W czasie kolędy odwiedziliśmy 1772 rodziny, co stanowi nieco mniej niż 60% mieszkańców naszej parafii. Dziękujemy
za ofiary złożone przy okazji kolędy, dzięki którym kontynuujemy prace remontowobudowlane i utrzymujemy na bieżąco obiekty parafialne. Po odliczeniu części z ofiar przeznaczonych dla księży oraz części na utrzymanie diecezji, do kasy parafialnej wpłynęło 31.960
zł. Powtórzę jeszcze, jak każdego roku, że z wielką troską podchodzimy do osób żyjących w
związkach niesakramentalnych, chcących uregulować swój status sakramentalny. Zawsze
deklarujemy i służymy pomocą.
Najważniejszym działaniem duszpasterzy w parafii jest prowadzenie wiernych w życiu sakramentalnym. W ubiegłym roku, ks. Tadeusz Czyż został mianowany proboszczem
parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Świętej, a nowym wikariuszem został od końca czerwca ks. Daniel Nejman.
Warto porównać statystycznie dane z ubiegłego roku z rokiem poprzednim.
W minionym roku w naszym kościele udzielono sakramentu chrztu świętego 102
dzieciom (2018 – 102), zmarło i zostało pochowanych 101 Parafian (2018 –72), sakramentu
małżeństwa udzieliło sobie 36 par (2018 – 49) . Do I Komunii św. przystąpiło 32 dzieci (2018
– 103) (tak duża różnica związana była z reformą w oświacie). Do bierzmowania w roku
ubiegłym przystąpiło 49 osób (2018 – 42). W jedną z niedziel roku liczymy dla celów statystycznych ilość wiernych uczestniczących w niedzielnej Mszy św. W naszej parafii, podobnie
jak w latach ubiegłych stanowi niecałe 30% mieszkańców. Warto nadmienić, że niezwykle
trudno jest określić rzeczywistą liczbę parafian, gdyż mamy możliwość dotrzeć tylko do tych,
którzy przyjmują kolędę. (Urząd Skarbowy nalicza podatek dla duchownych od ilości mieszkańców w parafii i w naszym przypadku od 9.291 osób). W kwestii dotyczącej sakramentów
należy jeszcze przypomnieć, że jeden kleryk z naszej parafii przygotowuje się do święceń
kapłańskich w Seminarium Duchownym w Orchard Lake w Stanach Zjednoczonych. Jedna
parafianka przygotowuje się do złożenia ślubów w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia.
w ramach własnej formacji ale także działają na rzecz innych. Akcja Katolicka, której asySprawozdanie duszpasterskie za rok 2019
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W naszej parafii działają od wielu lat grupy duszpasterskie, które gromadzą wiernych
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stentem jest proboszcz, organizuje szereg wydarzeń w życiu parafii (np. dzień chorych, przyjęcie pielgrzymów, Dzień Papieski, festyn parafialny, dbałość o kwiaty przy ołtarzu, a ostatnio także akcje sprzątania kościoła, w którym to miejscu pragnę serdecznie podziękować
wszystkim, którzy angażują się do tej pracy, oraz inne przedsięwzięcia). Trzeba zaznaczyć, że
wraz z Parafialnym Zespołem Charytatywnym Caritas prowadzą stałą opiekę nad osobami
starszymi, chorymi, poprzez dostarczanie żywności oraz opiekę nad takimi osobami, a także
zbieranie środków finansowych (do skarbony przy figurze św. Antoniego), z której zebrane
pieniądze są przeznaczane na pomoc i opłacanie opieki nad osobami potrzebującymi. Inne
Wspólnoty wspierające stałą modlitwą, to przede wszystkim „Żywy Różaniec”, którego
członkowie zbierają się z innymi osobami w I sobotę miesiąca na nabożeństwie Wynagradzającym Sercu NMP oraz podejmują modlitwę w konkretnych intencjach każdego miesiąca.
Podobnie działa „Apostolstwo Zbawczego Cierpienia”. W parafii jest również zespól redakcyjny „Głosu Świętego Mikołaja”. Wspólnota nadzwyczajnych szafarzy Najświętszego Sakramentu, „Legion Maryi”, Służba Liturgiczna, zespoły muzyczne: Schola św. Mikołaja i
Potok) oraz powstający chór, są pod opieką ks. Marcina. Ks. Marcin pełni w diecezji jeszcze
funkcję Dyrektora Unii Apostolskiej Kleru. Wspólnotą „Domowego Kościoła” opiekuje się
ks. Daniel. Dziękujemy za obecność i działalność harcerzy Zrzeszenia Harcerskiego Piąta.pl.,
którzy aktywnie włączają się także w wydarzenia parafialne, a w domu katolickim mają swoją
harcówkę. W tym roku dzieci do I Komunii św. bezpośrednio przygotowuje ks. Marcin natomiast młodzież do bierzmowania – ks. Daniel. Zgodnie z dekretem Ks. Biskupa Bydgoskiego,
ks. Daniel jest także skierowany do pomocy w przygotowaniu młodzieży do bierzmowania w
parafii pw. św. Mateusza.
Siostry Miłosierdzia, których dom znajduje się na terenie parafii prowadzą bardzo
aktywnie od wielu lat w domu zakonnym, a ostatnio w domu parafialnym świetlicę „Kącik”
dla dzieci. Pożegnaliśmy w ubiegłym roku s. Zdzisławę. Obecnie kierownikiem świetlicy jest
s. Grażyna, a przełożoną Domu s. Halina. Szereg inicjatyw świetlicy łączy się z parafialnym
działaniem, jak choćby festyn kajakowy nad glinianką, czy organizowane spływy kajakowe
z Kącikiem. Bóg zapłać za te inicjatywy. Siostry, oczywiście działają zgodnie z charyzmatem
swojego Zgromadzenia, niosą pomoc potrzebującym, ale także dbają pieczołowicie o bieliznę
kielichową, która jest używana do sprawowania Eucharystii. Bóg zapłać za każdą posługę.
W poprzednim roku świętowaliśmy pierwszą rocznicę ostatniego Nawiedzenia Cutrzykrotnie, co upamiętniliśmy tablicą ufundowaną przez Parafian, a poświęconą przez księSprawozdanie duszpasterskie za rok 2019
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downego Wizerunku Pani jasnogórskiej. W naszym kościele takie nawiedzenie odbyło się
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dza Biskupa w dniu odpustu parafialnego. Przeżywaliśmy także Mszę św. Prymicyjną, syna
naszej parafii, ks. Jakuba Fotina, obecnie wikariusza w Kcyni. W ubiegłym roku odbyliśmy
jubileuszową, czterdziestą pielgrzymkę pieszą do Chełmna, do której dołączyli kajakarze.
Temu wydarzeniu towarzyszył piknik kajakowy nad „Glinianką”. Za pomoc w organizacji
tego przedsięwzięcia, organizatorom oraz sponsorom składamy serdeczne podziękowanie.
Bierzemy też udział w tzw. Mini Pielgrzymce Fordońskiej po parafiach naszego dekanatu.
Przy różnych okazjach organizujemy w naszym kościele koncerty (chciałbym szczególnie
podziękować za zaangażowanie pana Organisty, a wszystkim za miłe przyjęcie tych inicjatyw, które przecież mają nas łączyć. W każdą drugą sobotę miesiąca na godz. 19:15 zapraszamy na wykłady ks. prof. Bogdana Czyżewskiego z Gniezna, obecnie jest kontynuowany
cykl pt.: „Wierzę w Boga… Dlaczego wierzę”. W tym roku przypada 100. rocznica urodzin
św. Jana Pawła II. Z inicjatywy osób gromadzących się na nabożeństwach majowych na Wyszogrodzie, planujemy uczcić w tym miejscu uroczystym nabożeństwem dla wszystkich
mieszkańców Fordonu oraz koncertem zespołu góralskiego naszego wielkiego Rodaka. Przygotowujemy się również do wielkiego wydarzenia, jakim będzie wyniesienie na ołtarze Sł. B.
kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W sprawach materialnych, w domu parafialnym, wykonane zostały zamierzone prace,
mianowicie: Udało się uporządkować system wodno-kanalizacyjny, jest czynna toaleta na 1.
piętrze, uruchomione zostało wyjście awaryjne z dużej sali, wyremontowana i nieco przebudowana została kolejna sala na 1. piętrze budynku oraz cała klatka schodowa. Pozostała praktycznie do odświeżenia i uporządkowania jedna sala na parterze. Budynek powinien być ocieplony i otynkowany. W związku z tym przystąpiliśmy do projektu termomodernizacyjnego, z
funduszy europejskich, w dużej części refundowanego. Jak dotąd projekt przeszedł pierwszą
weryfikację. Pozostaje podjęcie decyzji co do zabudowań piwnicznych przy domu parafialnym. Porządkowanie terenu wokół kościoła przeprowadzamy na bieżąco. Staramy się utrzymywać porządek na parafialnym cmentarzu. Został przeprowadzony remont wewnątrz chłodni. Na cmentarzu ułożone zostało ponad 300 m chodnika. W planie jest uporządkowanie ganków głównych na cmentarz i rozpoczęcie budowy nowego ogrodzenia cmentarza. Pozostaje
problemem sprawa, rosnących kosztów wywozu śmieci z cmentarza, stąd gorąca prośba o
możliwe ograniczanie ich ilości. Przy tej okazji, bardzo prosimy o zadbanie, by opłaty za
miejsca na cmentarzu były regulowane na bieżąco. Wiążę się to z tym, że przy inwentaryzacji
opłacane można będzie przeznaczyć na nowe pochówki. Zapotrzebowanie bowiem na miejsca
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cmentarza, miewamy często wątpliwości, czy groby o które nikt nie dba i od wielu lat nie są
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na cmentarzu jest bardzo duże. Po raz kolejny złożyliśmy wnioski do Miejskiego Konserwatora Zabytków o dofinansowanie prac odkrywkowych i konserwatorskich w kaplicy naszego
kościoła. (W ubiegłym roku wnioski zostały odrzucone).
Powtarzając, jak w roku ubiegłym, tak wiele udaje się dokonać w kwestiach materialnych dotyczących kościoła i jego otoczenia, cmentarza, domu parafialnego, dzięki ofiarności
Parafian oraz dzięki opłatom wynikającym z dzierżawy gruntów parafialnych. Serdeczne Bóg
zapłać mówimy dziś wszystkim, którym na sercu leży piękno naszego kościoła, jego otoczenia, domu parafialnego i cmentarza.
Planujemy w bieżącym roku organizację parafialnej pielgrzymki do Ziemi Świętej, na
początku października, a także parafialnych pielgrzymek.
Wszystkim Parafianom życzymy obfitości Bożych łask, opieki Matki Najświętszej a
św. Mikołaj, nasz Patron niech wyprasza nam to, czego nam najbardziej potrzeba: pokoju w
sercach, Bożego błogosławieństwa i zgody.
Ks. kan. Karol Glesmer
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