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1983 r. 

10.06.1983 

Ksiądz Zygmunt Trybowski, po raz pierwszy, przybył z ks. Stanisławem Gruntem na teren 

przyszłej budowy kościoła. Po ułożeniu na ziemi krzyża z polnych kamieni i w modlitwie 

„Pod Twoją obronę", oddano przyszłe dzieło opiece Matki Bożej. 

 

20.06.1983 

Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił w Poznaniu kamień węgielny pochodzący z fundamen-

tów kościoła św. Mikołaja w Bydgoszczy Fordonie pod budowę naszego kościoła. 

 

26.08.1983 

W święto Matki Bożej Częstochowskiej ks. bp Marian Przykucki - ordynariusz diecezji cheł-

mińskiej - podpisał dekret erygujący z dniem 15 września 1983 roku parafię pod wezwaniem 

Matki Boskiej Królowej Męczenników. 

 

15.09.1983 

Wchodzi w życie dekret ks. bpa Mariana Przykuckiego erygujący parafię Matki Boskiej Kró-

lowej Męczenników. Parafia liczy 3500 mieszkańców. 

 

18.09.1983 

Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy wyraził zgodę na czasowe dzierżawienie działki przy ulicy 

Popławskiego (dziś Bołtucia), na której mogły być składowane materiały potrzebne do budo-

wy obiektów sakralnych nowej parafii. 

 

1.10.1983 

W parafii rozpoczęła się codzienna modlitwa różańcowa prowadzona przez kilku parafian w 

salce - barakowozie. 

 

7.10.1983 

Ks. bp Marian Przykucki dokonał poświęcenia przyszłego placu budowy kościoła i celebro-

wał Mszę św. Większość zebranych skorzystała z sakramentu pokuty, gdzie konfesjonałami 

były zwykłe krzesła ustawione na ściernisku. Dzień ten - święto Matki Bożej Różańcowej - 

został ustanowiony dniem odpustu nowej parafii. 

 

Odbyła się pierwsza Parafialna Droga Krzyżowa w Dolinie Śmierci będąca kontynuacją od-

prawianych w tym miejscu podobnych nabożeństw prowadzonych przez bydgoszczan świec-

kich lub nie ujawniających się kapłanów. Dotąd, oficjalne nabożeństwo w tym miejscu było 

uważane przez władze świeckie za nielegalne, a to było pierwszym mającym ich zgodę. 

Pierwszy odpust w parafii. Mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. bp Marian Przykucki i 

poświęcił też budowę i ustawiony na terenie duży biały krzyż. 
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8.10.1983 

Ks. Zygmunt Trybowski został mianowany proboszczem parafii. 

24.12.1983 Odprawiono pierwszą w parafii Mszę św. "Pasterkę" w drewnianej tymczasowej 

kaplicy zwanej „betlejemką". 

 

1984 r. 

24.12.1984 

Pierwsza Pasterka, w nowej, murowanej już kaplicy o północy. 

 

1985 r. 

24.04.1985 

Poświęcenie tymczasowej murowanej kaplicy dokonał ks. bp Marian Przykucki. Po ceremonii 

odprawił Mszę św. i udzielił sakramentu bierzmowania 66 młodym parafianom. 

 

2.11.1985 

Rozpoczęło się budowanie murów domu katechetycznego i plebanii. 

 

1986 r. 

10.11.1986 

Kończono budowę kompleksu mieszkalno-katechetycznego. 

Otrzymaliśmy zezwolenie władz na budowę kościoła, którego projekt wykonali inż. arch. 

Stanisław Jureko i inż. konstr. Zbigniew Arciszewski. Budowa rozpoczęła się 19 marca na-

stępnego roku. 

 

1987 r. 

19.03.1987 

W święto św. Józefa rozpoczęła się budowa kościoła. 

 

23.04.1987 

Ks. bp Andrzej Śliwiński z Pelplina przeprowadził pierwszą w dziejach parafii wizytację ka-

noniczną. Wizytator odwiedził kaplicę, obejrzał dom katechetyczny i mieszkania księży, oraz 

spotkał się z Radą Budowlaną i parafianami. Zapoznał się też z tokiem prac przy budowie 

kościoła. Wykonywano akurat wykopy pod jego fundamenty. 

 

29.11.1987 

Matka Boża Częstochowska w swym obrazie nawiedzenia wyruszyła do rodzin naszej parafii. 
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1988 r. 

20.03.1988 

Uroczystego poświęcenia domu katechetycznego i mieszkań dla księży dokonał ks. bp Marian 

Przykucki. 

 

3.06.1988 

Ks. proboszcz Zygmunt Trybowski sprawował dziękczynną Mszę św. z okazji Jubileuszu 25-

lecia kapłaństwa. 

 

11.12.1988 

Rozpoczęły się trwające do 18 grudnia pierwsze dla nas Misje Święte. 

 

20.12.1988 

O 17.45 parafię nawiedziła Matka Boża Częstochowska w kopii cudownego obrazu zwanego 

Obrazem Nawiedzenia. 

 

1989 r. 

11.05.1989 

Ks. bp Marian Przykucki, w asyście wielu zaproszonych kapłanów i parafian dokonał wmu-

rowania kamienia węgielnego w mur naszego kościoła. 

Tego dnia udzielił też sakramentu Bierzmowania 302 młodym osobom. 

 

1990 r. 

18.03.1990 

Mszą św. rozpoczęła się pierwsza w parafii Droga Krzyżowa w Dolinie Śmierci przygotowa-

na przez Diecezjalny Ośrodek Kościoła Domowego - Oaza Rodzin. 

 

14.06.1990 

Stan zaawansowania prac budowlanych i zagospodarowania terenu na Osiedlu "Przylesie" 

pozwolił na organizację pierwszej procesji Bożego Ciała, która wiodła ulicami: Popławskiego 

(dziś Bołtucia), Fiedlera, Berlinga, Kleina, Albrychta i Wańkowicza. 

 

26.08.1990 

W parafii zamieszkały 3 siostry zakonne ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świę-

tego (SSpS) 


