Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie

Sprawozdanie duszpasterskie za rok 2020
Drodzy Parafianie, Szanowni Goście.
Ponad miesiąc temu zakończył się Rok Pański 2020. Sprawozdanie duszpasterskie
składam tradycyjnie po zakończeniu kolędy. W tym roku spotkania kolędowe miały jednak
zupełnie inną formę, spowodowaną panującą pandemią, aby nie narażać nikogo w domach.
Od Świąt Bożego Narodzenia do 1 lutego spotykaliśmy się na Mszach Świętych odprawianych w kościele za mieszkańców naszej parafii według zaproponowanego planu, rozpisanego
na poszczególne dni. W tym miejscu pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim Parafianom za udział we wspólnej modlitwie. Ze zrozumiałych względów było nas mniej, z powodu ograniczeń ilości osób w kościele a także zapewne z powodu chorób, kwarantanny oraz
obaw o zdrowie naszych Parafian. Modliliśmy się każdego dnia zarówno za obecnych jak i
nieobecnych. Około Świąt otrzymaliśmy na wcześniej złożoną prośbę papieskie błogosławieństwo dla duszpasterzy i wiernych naszej parafii. Każdej rodzinie kopię takiego błogosławieństwa wręczaliśmy na Mszy św. (Jeśli są osoby, które tego nie otrzymały, mogą odebrać
w zakrystii). Dziękujemy za złożone ofiary na rzecz naszej parafii przy okazji spotkań kolędowych. Serdeczne Bóg zapłać.
Porównajmy dane statystyczne minionego roku z poprzednim.
W minionym roku w naszym kościele udzieliliśmy sakramentu chrztu świętego 88
dzieciom (2019 – 104), zmarło i zostało pochowanych 98 Parafian (2019 – 101). Do I Komunii św. w trzech grupach, z racji ograniczeń i pandemii przystąpiło 52 dzieci (2019 – 32).
Bierzmowanie z tych samych względów się nie odbyło, ale jest zaplanowane na 7 marca przy
okazji wizytacji biskupiej w naszej parafii. Sakramentu małżeństwa udzieliło sobie 25 par
(2019 – 36). Mówiąc o sakramentach, trzeba nadmienić, że jeden kleryk z naszej parafii przygotowuje się do kapłaństwa w Seminarium Duchownym w Orchard Lake w Stanach Zjednoczonych, a drugi u Salezjanów w Krakowie. Jedna Parafianka przygotowuje się do złożenia
ślubów w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia.
W naszej parafii działają grupy duszpasterskie, choć w minionym roku w bardzo ograniczonym wymiarze spotkań. Akcja Katolicka, (asystentem jest proboszcz), której członkowie
działają w ograniczonym zakresie, jednak dbałość o kościół, a także wraz z Zespołem Charytatywnym opieka nad osobami potrzebującymi i chorymi jest stale kontynuowana. Warto
czone są na te dzieła pomocowe oraz opłacanie opieki nad osobami potrzebującymi. Żywy
Różaniec, to wspólnota osób ogarniających modlitwą całą naszą parafię a także włączając się
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przypomnieć, że ofiary, które wrzucane są do skarbony przy figurze św. Antoniego przezna-
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do intencji modlitwy Kościoła. W każdą I sobotę miesiąca po rannej Mszy św. jest odprawiane Nabożeństwo Wynagradzające Sercu NMP na którym gromadzą się członkowie Żywego
Różańca. „Apostolstwo Zbawczego Cierpienia” podobnie działa modlitewnie, choć w ostatnim czasie z powodu ograniczonej możliwości spotkań, raczej indywidualnie. W minionym
roku zawiesiliśmy działalność Zespołu Redakcyjnego „Głosu Świętego Mikołaja”. Bardzo
aktywnie i na bieżąco jest prowadzona strona internetowa naszej parafii. Bardzo dziękuję za
jej prowadzenie. Posługują przy ołtarzu panowie ze wspólnoty szafarzy Najświętszego Sakramentu, bardzo dziękujemy za Waszą służbę. Z nadzieją na odrodzenie działalności, pod
opieką ks. Marcina pozostaje Służba Liturgiczna, Zespoły muzyczne: „Schola św. Mikołaja”
oraz zespół „Potok”. Ks. Marcin również przygotowuje bezpośrednio dzieci do I Komunii św.
Ks. Daniel natomiast ma pod opieką wspólnotę „Domowego Kościoła” oraz przygotowuje
młodzież do sakramentu bierzmowania. Dziękujemy za obecność, dobre świadectwo i działalność przy naszej parafii harcerzy Zrzeszenia Harcerskiego Piąta.pl., którzy na miarę panującej sytuacji angażują się w wydarzenia parafialne oraz pomocowe dla osób potrzebujących.
Siostry Miłosierdzia prowadzą działalność zgodnie z duchem Zgromadzenia, pomagając chorym i potrzebującym. Siostra Gizela prowadzi świetlicę „Kącik” z zachowaniem reżimu sanitarnego. Siostry w minionym roku były inicjatorkami modlitwy za kapłanów naszej
diecezji, którą to inicjatywę propagowały w kilku parafiach bydgoskich. Bóg zapłać za każde
Boże działanie sióstr. Siostry także dbają o bieliznę kielichową, która jest używana do sprawowania Eucharystii w naszym kościele.
Każdego miesiąca, zawsze w drugą sobotę o godz. 19:15 odbywają się spotkania z ks.
prof. Bogdanem Czyżewskim na wykładzie, obecnie w cyklu o cudach eucharystycznych.
Wszyscy doskonale wiemy, ile przeróżnych utrudnień dotknęło nas w minionym roku
z powodu pandemii. Były to obostrzenia bardzo dotkliwe wiosną, w Wielkim Poście, w Wielkanoc odprawialiśmy Liturgię Paschalną w niemal pustym kościele. Obecnie także nas obowiązują ograniczenia związane z bezpieczeństwem uczestniczących w liturgii osób. Niezwykle jednak ważnym jest dla nas chrześcijan, byśmy dbając o zdrowie ciała nie zapominali o
potrzebnej trosce o kondycję ducha. Pamiętajmy o sobie nawzajem także w sferze modlitwy.
Na szczęście kościoły są dostępne dla wierzących, aby tutaj umacniali się duchowo. Staramy
się funkcjonować, by zawsze była możliwość przystępowania do sakramentów.
W sprawach materialnych, w kościele zabezpieczyliśmy strop nad kaplicą, który był
chemicznych, z pomocą parafian, oczyszczony został najpierw strop z gruzu i śmieci, które
tam zalegały, (usunięto ok. 2 ton gruzu). Na szczęście użyte środki zatrzymały proces niszSprawozdanie duszpasterskie za rok 2020
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mocno niszczony przez drewnojady (kołatki). Aby można było użyć odpowiednich środków
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czenia belek i elementów drewnianych. W kościele zamontowane zostało całkowicie nowe
oświetlenie sklepień i prezbiterium. Dużą część, bo 2/3 kosztów (30 tys. zł) zostało sfinansowane przez realizatorów filmu, którego sceny były nagrywane w naszym kościele. Na bieżąco
prowadzone są prace naprawcze w domu parafialnym. Okazało się, że stan więźby dachowej
jest bardzo złym stanie. Docelowo będzie potrzebny gruntowny remont dachu. Na tę chwilę
doraźnie zostały elementy zabezpieczone przed długi czas trwającym zalewaniem. Projekt
termomodernizacyjny, który dotyczy domu parafialnego już od ponad roku nie został rozstrzygnięty. Dach plebanii również wymaga interwencji. Na ten cel złożyliśmy wniosek o
dofinansowanie obiektu jako zabytku. Na parafialnym cmentarzu w ciągu minionego roku
położyliśmy ok. 500 m2 chodnika. Te prace zostały zakończone. Planujemy etapową wymianę
ogrodzenia cmentarza. Choć opłaty za prolongatę miejsc na cmentarzu nie zostały zmienione,
problemem pozostaje sprawa ogromnych kosztów wywozu śmieci z cmentarza. O ile to możliwe, starajmy się ograniczać ich ilość. Odnośnie do miejsc na cmentarzu, każdego niemal
tygodnia zgłaszają się osoby, które szukają wolnych miejsc dla swoich zmarłych. Na naszym
cmentarzu wolnych miejsc niestety nie ma. Istnieje tylko możliwość wykorzystania miejsc
nieopłaconych. W regulaminie cmentarza widnieje wyraźny zapis, że po upływie 20 lat od
pochówku lub nieprzedłużeniu prolongaty za miejsce grób (wraz z pomnikiem) przechodzi na
własność parafii bez konieczności osobnego informowania. Stąd apel o weryfikowanie ważności miejsc przez osoby, które chcą je pozostawić do własnej dyspozycji.
Powtarzając, jak w latach ubiegłych, wszelkie prace remontowe udaje się dokonać
dzięki ofiarności i troski Parafian oraz dzięki opłatom wynikającym z dzierżawy gruntów
parafialnych. Serdeczne podziękowanie składamy za każdą pomoc zarówno materialną, jak i
wykonywanej pracy przy i wewnątrz kościoła oraz domu parafialnego, za każdą akcję sprzątania, za kwiaty przy ołtarzu, za wszelkie bieżące naprawy, czyli za każdą pomoc i troskę o
piękno kościoła, jego otoczenia oraz cmentarza. Serdeczne „Bóg zapłać”.
Planowaliśmy odbycie pielgrzymki parafialnej do Ziemi Świętej oraz innych pielgrzymek. Na razie wszystkie takie inicjatywy są wstrzymane, ale mamy nadzieję, że wszystko
będzie jeszcze dobrze.
Wszystkim Parafianom życzymy obfitości Bożych łask, opieki Matki Najświętszej,
wstawiennictwa Patrona, św. Mikołaja. Życzymy zdrowia w rodzinach. Zmarłym w minio-
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nym roku wypraszajmy Bożego Miłosierdzia.

