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2011 

1.01.2011 

W Nowy Rok odbył się koncert Towarzystwa Muzycznego i chóru parafialnego „Fordonia" z 

okazji rocznicy urodzin śp. ks. Zygmunta Trybowskiego. Po koncercie była modlitwa przy 

grobie. 

 

2.01.2011 

O 16.30 w kościele odbył się koncert Orkiestry Muzyków Bydgoskich „EMBAND" pod dyr. 

Ewy Makuli. O 17.00 odprawiona została Msza św. dla Grup Apostolskich działających w 

naszym Sanktuarium, a po niej odbył się wieczór opłatkowy w restauracji Uniwersyteckiej 

przy al. S. Kaliskiego 12. Świętowało 312 osób. 5.01 o 19.15 z udziałem Żywego Żłóbka od-

był się koncert noworoczny „Wiatraka" z udziałem „Arki Nowego". 

 

6.01.2011 

Uroczystość Objawienia Pańskiego Mszę św. O 13.00 ubogaciła obecność Żywego Żłóbka i 

Trzech Króli. 

 

9.01.2011 

U św. Mateusza w Fordonie spotkali się na opłatku z bpem Janem Tyrawą członkowie Byd-

goskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Katolickich, na którym byli przedstawiciele „Na 

Oścież". 

 

16.01.2011 

Po Mszy św. 12.30 odbył się „bal przebierańców". Był to czas radości dla babć, dziadków i 

wnucząt. 

O 21.00 w kaplicy odbyło się czuwanie modlitewne dziękczynne z okazji ogłoszenia dnia 

beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II (1 maja 2011 r.). 

 

17.01.2011 

Rozpoczął się generalny remont kaplicy parafialnej. Wszystkie nabożeństwa odprawiane są w 

kościele aż do odwołania. 

 

28.01.2011 

Zakończyliśmy tegoroczną kolędę. Odwiedziny duszpasterskie przyjęło ponad 70% rodzin 

parafii. 

 

2.02.2011 

Uroczystość Objawienia - MB Gromnicznej podczas Mszy św. o 17.00 zostały poświęcone 

świece dzieciom przygotowującym się do l Komunii św. Ofiary zbierane w tym dniu na tacę 

przeznaczone zostały na potrzeby zakonów kontemplacyjnych. 



Kronika parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy 
 

Lata 2011 - 2020 Strona 2 
 

3.02.2011 

Wspomnienie św. Błażeja. Po Mszach św. o 8.30 i 18.30 udzielane było specjalne błogosła-

wieństwo św. Błażeja - patrona osób chorych na gardło. 

 

11.02.2011 

Święto NMP z Lourdes i Światowy Dzień Chorego. Specjalną Mszę św. dla chorych, połą-

czoną z okazją do spowiedzi św. i udzieleniem Sakramentu chorych odprawiono o 8.30 w 

kościele. 

 

13.02.2011 

Gościł w naszej parafii ks. Ignacy Saniuta z Białorusi, głosił kazania i zbierał ofiary na po-

trzeby kościoła  parafialnego w Achramowcach. 

 

15.02.2011 

Odbyło się spotkanie Sejmiku Parafialnego poświęcone sprawom bieżącym i przygotowaniu 

do wizytacji kanonicznej. 

 

17.02.2011 

Na zaproszenie Klubu Frondy gościł w Auli Domu Parafialnego publicysta Rafał Ziemkie-

wicz. 

 

24.02.2011 

O 19.00 odbyło się spotkanie pt. „Boso do Bydgoszczy" z Wojciechem Cejrowskim w Auli 

Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. 

 

9.03.2011 

W Środę Popielcową, która oznaczała początek Wielkiego Postu, bardzo licznie uczestniczy-

liśmy w obrzędzie posypania głów popiołem. 

 

10.03.2011 

Ukończone zostały prace remontowe i wznowiono odprawianie Eucharystii i innych nabo-

żeństw w kaplicy parafialnej. 

 

19.03.2011 

Uroczystość św. Józefa - Oblubieńca NMP. Tradycją jest udział ojców we Mszy św. i modli-

twie różańcowej, którą poprowadziła wspólnota Apostolstwa Dobrej Śmierci. 
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20.03.2011 

II Niedziela Wielkiego Postu - rozpoczęły się rekolekcje parafialne i akademickie, które trwa-

ły do 23 marca. Tegorocznym rekolekcjonistą był ks. dr Arkadiusz Szczepanik z Warszawy. 

 

24.03.2011 

Odbyło się w kaplicy parafialnej poświęcenie nowych organów i okolicznościowy koncert 

organowy w wykonaniu Ryszarda Superczyńskiego, organisty tytularnego Archidiecezjalnej 

Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie oraz solistów Eleonory Olejarnik i ks. Dariusza Sobcza-

ka, Dyrektora Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji. Gnieźnieńskiej i Chóru Prymasow-

skiego. 

 

27.03.2011 

O 14.00 odprawiono Mszę św., a po niej Drogę Krzyżową Ruchu Światło-Życie na Kalwarii. 

Odbyła się coniedzielna zbiórka Caritas - Polska na potrzeby ofiar trzęsienia ziemi w Japonii. 

 

2-3.04.2011 

Wizytacja Kanoniczna w parafii z udziałem ks. bpa Jana Tyrawy. 

 

2.04.2011 

Odbyła się w naszej świątyni diecezjalna celebracja VI rocznicy śmierci Sługi Bożego Jana 

Pawła II. 

 

3.04.2011 

O 8.30 sprawowano uroczystą Mszę św. wizytacyjną, a podczas Mszy św. o 10.0 około 150 

młodych parafian przyjęło sakrament Bierzmowania. 

O 14.15 odprawiono nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Kalwarii Bydgoskiej z udziałem Ro-

dziny Przyjaciół Radia Maryja i braci Towarzystwa Świętego Wojciecha. 

 

10.04.2011 

Wystawiono doroczną Sacronowelę. 

Wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej zapraszały na Katechezy we wtorki i czwartki po wie-

czornej Mszy św. w kaplicy. 

Organizatorzy Misterium zachęcali do udziału w przedstawieniach i kwestowali na potrzeby 

przygotowania Misterium. 

Odbyła się akcja charytatywna „Kilogram dla potrzebujących". Przygotowano 66 paczek 

świątecznych. 
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17.04.2011 

Wystawiono XI Misterium Męki Pańskiej w Dolinie Śmierci o 16.00 i 19.45 pod hasłem 

„Duc in altum" (Wypłyń na głębię). 

 

21-23.04.2011 

To dni Świętego Triduum. W naszej parafii były uroczyste obrzędy. W Wielki Piątek w Dro-

dze Krzyżowej do Doliny Śmierci uczestniczyło kilkaset osób. Nietypowe dekoracje Ciemni-

cy i Grobu Pańskiego przygotowała młodzież z DA „Martyria" i CKK „Wiatrak". Liturgię 

Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę zakończyła po północy Procesja Rezurekcyjna. 

 

24.04.2011 

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego -WIELKANOC. 

 

27.04.2011 

Ks. bp Jan Tyrawa na mocy stosownych dekretów ogłosił nową parafię pw. Bł. Jana Pawła II 

i ustanowił jej proboszczem ks. Jarosława Czulińskiego, zwalniając go z obowiązków wika-

riusza naszej parafii. Dekrety wchodzą w życie 1 maja br. 

 

30.04.2011 

Przypadała II rocznica konsekracji w naszym Sanktuarium Nuncjusza Papieskiego ks. arcybi-

skupa Jana Pawłowskiego. 

 

1.05.2011 

Msza św. o 8.30 w Niedzielę Miłosierdzia. Łącząc się z pielgrzymami z parafii, którzy poje-

chali do Rzymu dziękowano za beatyfikację Jana Pawła II. Po Mszy św. uczciliśmy relikwie 

św. Faustyny. 

 

3.05.2011 

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Święto Konstytucji Trzeciego 

Maja (220 rocznica uchwalenia Konstytucji), odprawiono o 8.30 uroczystą Msza św. w inten-

cji Ojczyzny. 

 

10.05.2011 

W auli parafialnej odbyło się kolejne spotkanie Klubu „Frondy" z udziałem Marka Jurka. 

 

13.05.2011 

Po wieczornej Mszy św. o 18.30 odprawiono pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. 
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14.05.2011 

Nasz parafianin - Adam Rożniakowski - alumn Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji 

Bydgoskiej przyjął Święcenia Diakonatu w bydgoskiej Katedrze. 

 

15.05.2011 

Odbył się XV Fordoński Festyn Maryjny i Festiwal j MIXER. 

 

17.05.2011 

Po Mszy św. o 18.30 odbyło się spotkanie Sejmiku Parafialnego. 

 

21.05.2011 

W Diecezji Metuchen (Stan New Jersey, USA) nasz parafianin Dawid Wejnerowski - alumn 

Seminarium Cyryla i Metodego w Orchard Lake - przyjął święcenia diakonatu. 

 

22.05.2011 

Podczas Mszy św. o 10.00 Pierwszą Komunię św., przyjęło około 150 młodych parafian. 

 

31.05.2011 

W parafialnej kaplicy pw Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego odbyła się uro-

czysta Msza św. z intronizacją! poświęceniem Ikony MB Nieustającej Pomocy. 

 

4.06.2011 

W naszym Domu Jubileuszowym im. Jana Pawła II odbyło się kilkugodzinne spotkanie przy-

jaciół Jana Pawła II - Artura Marii, Krzysztofa Zanussiego i prof. Gabriela Turowskiego. 

Na Polach Lednickich odbyło się spotkanie młodych chrześcijan z całej Polski i krajów Euro-

py pod hasłem „JP II - liczy się świętość". 

 

5.06.2011 

W dniu ogólnopolskiego Dnia Dziękczynienia dziękowano szczególnie za beatyfikację Jana 

Pawła II. Po wieczornej Mszy św. odbył się uroczysty koncert pt. „Jego ślad" z udziałem mu-

zyków, głównie z Akademii Muzycznej z Bydgoszczy, pod dyr. Macieja Afanasjewa. Pod-

czas koncertu wykonano 11 specjalnie przygotowanych na ten moment utworów. 

 

17.06.2011 

Odbył się doroczny odpust w kaplicy Domu Sue Ryder ku czci św. Brata Alberta Chmielow-

skiego. Niech zawołanie „Bądź dobry jak chleb" towarzyszy częściej naszemu życiu. 
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19.06.2011 

Podczas Mszy św. o 13.00 miało miejsce ponowienie ślubów wieczystych naszej parafianki s. 

Katarzyny Nowackiej - siostry ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego 

(SSpS). 

Decyzją ks. bpa Jana Tyrawy ks. Piotr Mleczek kończy posługę wikariusza w naszej parafii i 

udaje się 25 czerwca na dalszą służbę do parafii Świętych Polskich Braci Męczenników w 

Bydgoszczy. 

 

17.06.2011 

Odbył się doroczny odpust w kaplicy Domu Sue Ryder ku czci św. Brata Alberta Chmielow-

skiego. Niech zawołanie „Bądź dobry jak chleb" towarzyszy częściej naszemu życiu. 

 

23.06.2011 

Doroczna uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej - Boże Ciało. Po Mszy św. o 8.30 wyruszyła pro-

cesja eucharystyczna tradycyjną trasą ulicami: Bołtucia, Fiedlera, Berlinga, Kleina, Albrychta 

i Wańkowicza. 

 

24.06.2011 

Podczas Mszy św. o 18.30 pożegnaliśmy ks. Piotra Mleczka. 

 

13.07.2011 

Przypadała parafialna celebracja Dnia Fatimskiego. Nabożeństwo z procesją fatimską odpra-

wiono po wieczornej Mszy św. o 18.30. 

 

16.07.2011 

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Wspomnienie to przypomina nam o 

szkaplerzu. Szkaplerz obok Różańca stał się jednym z podstawowych nabożeństw maryjnych. 

Nabożeństwo to polega na codziennym oddaniu się Maryi na własność, a zewnętrznym jego 

potwierdzeniem jest noszenie szkaplerza i codzienne odmawianie antyfony Pod Twoją Obro-

nę. Mszę Św. z poświęceniem i nałożeniem szkaplerzy odprawiono o 8.30. 

 

Od 21.07 do 1.08.2011 

Szła na Jasną Górę Grupa Biało-Żółta Pieszej Pielgrzymki Promienistej pod hasłem „W ko-

munii z Bogiem". 

 

21-31.07.2011 

Wędrowała na Jasną Górę Grupa Przezroczysta w ramach Pieszej Diecezjalnej Pielgrzymki 

Bydgoskiej. 
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22.07.2011 

Przebywała w naszej parafii pierwsza grupa stypendystów Fundacji Nowego Tysiąclecia. 

Młodzi ludzi odprawili nabożeństwo Drogi Krzyżowej i brali udział w adoracji Najświętszego 

Sakramentu w parafialnej kaplicy. 

 

24.07.2011 

Przebywała w naszej parafii druga grupa stypendystów Fundacji Nowego Tysiąclecia. Po 

Mszy św. o 10.00 odwiedzili Dolinę Śmierci i zwiedzili Dom Jubileuszowy. 

Z okazji wspomnienia św. Krzysztofa po każdej Mszy św. święcono pojazdy. 

 

1.08.2011 

Gościliśmy pielgrzymów idących z Gdańska do Częstochowy. 

 

13.08.2011 

IV tegoroczny Dzień Fatimski. Po Mszy św. wieczornej o18.30 odprawiono nabożeństwo 

fatimskie z procesją. 

 

15.08.2011 

Uroczystość Wniebowzięcia NMP, zwaną również MB Zielnej podczas każdej Mszy św. na-

stąpiło poświęcenie wianków z ziół i kwiatów, Tego dnia przypadało Święto Wojska Polskie-

go (wspomnienie „Cudu nad Wisłą" z 1920 roku). 

 

26.08.2011 

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej Msze św. odprawiano według codziennego po-

rządku, odmówiono różaniec w intencji Ojczyzny o 8.00 i 18.00, a o 21.00 odbyło się nabo-

żeństwo maryjne przy obrazie Pani Częstochowskiej. 

 

1.09.2011 

72. rocznica wybuchu II wojny światowej. W tym dniu modliliśmy się za poległych w kam-

panii wrześniowej i pomordowanych w czasie wojny. 

 

4.09 podczas Mszy św. o 11.30 poświęcono tornistry i przybory szkolne dzieci klas pierw-

szych. 

Przypadał Dzień patronki „Wiatraka" Matki Teresy z Kalkuty. 

 

8.09.2011 

doroczne uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Piękniej Miłości - Patronki naszej Die-

cezji, poprzedzone tradycyjnymi dniami skupienia. 
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12.09.2011 

Triduum przygotowujące do Odpustu w naszym Sanktuarium. Mszę św. inaugurującą Tridu-

um sprawował ks. kanonik Tadeusz Lesiński (asystent Stowarzyszenia Wspierania Powołań 

Diecezji Bydgoskiej) Msza św. była dziękczynną z okazji XV rocznicy istnienia w parafii 

wspólnoty Stowarzyszenia Wspierania Powołań Diecezji Bydgoskiej. 

 

13.09.2011 

II Dzień Triduum, który zakończyło Nabożeństwo Fatimskie. Głównym celebransem był ks. 

kanonik Maciej Gutmajer, budowniczy i proboszcz parafii Opatrzności Bożej. 

 

14.09.2011 

III Dzień Triduum. Na bramie wejściowej do Doliny umieszczono 4 tablice informujące o 

Dolinie i Kalwarii Bydgoskiej w językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Po-

święcenia tablic dokonał ks. proboszcz Jan Andrzejczak. 

O 16.30 Odprawiono I Bydgoską Drogę Krzyżową w Dolinie Śmierci, którą zakończyła pro-

jekcja filmu pt. „Historia Pana w Kapeluszu" reż. Adama Gajewskiego z cyklu „Telewizyjny 

Album Historyczny". Głównym celebransem tego dnia był ks. prałat Przemysław Książek. 

Dzień zakończyła adoracja Krzyża. 

 

15.09.2011 

Święto Matki Bożej Bolesnej i dzień odpustu w naszym Sanktuarium. Mszę św. koncelebro-

waną sprawował ks. prałat Stanisław Kotowski, proboszcz parafii katedralnej w Bydgoszczy. 

 

18.09.2011 

Doroczna Niedziela Środków Społecznego Komunikowania się. W naszej parafii mamy oka-

zję czytać tygodnik „Przewodnik katolicki" z dodatkiem „Przewodnik Katolicki Diecezji 

Bydgoskiej", a także miesięcznik parafialny „Na Oścież". 

 

1.10.2011 

Rozpoczyna się październik i czas modlitwy różańcowej. Nabożeństwa Różańcowe dla doro-

słych codziennie o 18.00, a dla dzieci od poniedziałku do piątku po Mszy św. o 17.00. 

 

2.10.2011 

O 13.00 była uroczysta Msza św. w intencji małżeństw obchodzących w tym roku 5, 10, 15, 

25 i kolejne rocznice zawarcia związku małżeńskiego. Na zaproszenie ks. Proboszcza przyby-

ło i skorzystało z okazji odnowienia ślubów ponad 80 par z naszej parafii. Na zakończenie 

było specjalne błogosławieństwo. Wszystkie pary otrzymały dyplomy z jubileuszowymi ży-

czeniami. 
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7.10.2011 

W dzień Wspomnienia Matki Bożej Królowej Różańca Świętego i dorocznego odpustu para-

fialnego przypadała XXVIII Rocznica powstania parafii. Podczas Mszy św. o 17.00 poświę-

cono różańce dzieciom przygotowującym się do I Komunii Św. Mszy św. odpustowej o 18.30 

przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Andrzej Kłosiński. 

 

9.10.2011 

XI Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II człowiek modlitwy" i czas dziękczynienia za 

Jego beatyfikację. Odbyła się zbiórka ofiar na cele Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia". 

Przez cały dzień trwała w parafialnej kaplicy adoracja Najświętszego Sakramentu, którą za-

kończyła modlitwa i koncert Tomasza Kamińskiego. 

 

13.10.2011 

Po Mszy św. o 18.30 odbyło się, ostatnie w tym roku, Nabożeństwo Fatimskie z procesją ró-

żańcową wokół kościoła. 16.10 obchodziliśmy kolejną doroczną Niedzielę Hospicyjną. Wo-

lontariusze z Hospicjum „Dom Sue Ryder" kwestowali na potrzeby hospicjum i rozprowadza-

li okolicznościowe informacje. Kazania głosił ks. Dariusz Okoński kapelan w Wojewódzkim 

Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego oraz w Szpitalu Uniwersyteckim im. Dr. A. Jurasza 

w Bydgoszczy. 

Odbyło się doroczne „liczenie wiernych". 

 

20-21.10.2011 

Pod hasłem „To przemijanie ma sens" (por. „JP II „Tryptyk rzymski") trwała III Diecezjalna 

Pielgrzymka na Jasną Górę. Na program pielgrzymki złożyły się m.in.: Droga Krzyżowa, 

Msza św wieczorna, Apel Jasnogórski, czuwanie młodych, Msza św. o północy, aktywne 

czuwanie do rana. Z naszego Dekanatu Bydgoszcz V wyjechało dwoma autokarami około 

100 osób, z czego z naszej parafii około 20. 

 

23.10.2011 

Tydzień Misyjny. Podczas każdej Mszy św. czytane było słowo ks. abpa Jana Pawłowskiego 

z Kongo z prośbą o modlitwę i ofiary na cele misyjne. 

 

28.10.2011 

O 9.00 w Auditoruim Novum, na zaproszenie Fundacji „Wiatrak" gościł Wojciech Cejrowski 

UTP w Bydgoszczy Ponad 600 osobowa widownia żywo reagowała na słowa znanego po-

dróżnika. 

 

31.10.2011 

O 21.00 przy I Stacji Kalwarii odbyła się modlitwa „Noc Świętych", a po niej Msza św. z 

ucałowaniem relikwii. 
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1.11.2011 

W dniu Wszystkich Świętych studenci z DA „Martyria" modlili się za zmarłych, która rozpo-

częła się przy grobie śp. ks. Z. Trybowskiego. 

 

2.11.2011 

W parafii pw. św. Mateusza na Fordonie odbyły się „Zaduszki Dziennikarskie", których 

główną postacią był bł. Michał Kozal. W spotkaniu wzięli udział członkowie redakcji „Na 

Oścież". 

 

6.11.2011 

Odprawiona została XXIX Listopadowa Droga Krzyżowa w Dolinie Śmierci. Rozważania 

przygotowało DA "Parada". 

 

11.11.2011 

Przypadało Święto Niepodległości. Mszę św. za Ojczyznę odprawiono o 8.30, zaś po Mszy o 

11.30 dzieci otrzymały „rogale marcińskie". 

 

12.11.2011 

W ramach XXX Tygodnia Kultury chrześcijańskiej odbyło się w „Wiatraku" spotkanie z ks. 

biskupem Józefem Zawitkowskim na temat „Młodzież JP II i inna młodzież". 

 

17.11.2011 

W ramach Bydgoskiego Klubu Frondy odbyło się spotkanie z Bronisławem Wildsteinem. 

 

20.11.2011 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 

To także Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych (ponad milion osób 

ginie w ciągu roku na całym świecie w wypadkach komunikacyjnych; w Polsce prawie 4 ty-

siące (stan w roku 2010). 

 

22.11.2011 

Wspomnienie św. Cecylii patronki muzyki kościelnej. W połączeniu z wieczorną Mszą św. 

odbył się krótki koncert Chóru „Fordonia". 

 

27.11.2011 

Początek roku kościelnego 2011/2012 i I Niedziela Adwentu, którego hasłem w Polsce jest 

„Kościół naszym domem". 

Msza św. tzw. roratnia odprawiana jest w dni powszednie Adwentu dla dorosłych (codziennie 

oprócz niedziel o 7.00), a dla dzieci (od poniedziałku do piątku o 17.00). 
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4.12.2011 

Dzień Modlitw za Kościół Katolicki na Wschodzie. 

Obok kościoła zatrzymało się mobilne muzeum z pamiątkami po bł. Janie Pawle II. Na wy-

stawie o powierzchni 60 m
2
 zgromadzono różne pamiątki, jak np.: ornat, różaniec, narty 

drewniane, reprodukcje fotografii z jego życia. Można było obejrzeć prezentacje multime-

dialne. 

 

6.12.2011 

Wspomnienie św. Mikołaja Biskupa. Po Mszy św. o 17.00 odbyło się spotkanie dzieci z ży-

wym św. Mikołajem. 

 

8.12.2011 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W samo południe trwała w 

kaplicy modlitwa „Godziny Łaski". 

 

11.12.2011 

W III Niedzielę Adwentu odbyła się parafialna akcja charytatywna „Kilogram dla potrzebują-

cych". Z darów przygotowano 145 paczek. Organizatorzy - Parafialny Zespół „Caritas" dzię-

kuje Wszystkim - ofiarodawcom i pomocnikom. 

 

22.12.2011 

Spowiedź Adwentowa od 9.00 do 11.00 i 16.00 do 19.00. 

 

24.12.2011 

Wigilia Bożego Narodzenia. Msze św. o 7.00 i 8.30, a „Pasterki" o 22.00 i 24.00, którym 

przewodniczył ks. abp Jan Pawłowski z udziałem Żywego Żłóbka. 

 

25.12 - Boże Narodzenia (nie ma Mszy św. o 7.00). Pozostałe wg porządku niedzielnego. 

Żywy Żłóbek z Mszą św. o 13.00. 

Podczas Mszy św. o 15.00 udzielany będzie Sakramentu Chrztu św. 

 

26.12.2011 

Niedzielny porządek Mszy św., (o 13.00 z Żywym Żłóbkiem). 

 

Od 27.12.2011 

Rozpoczyna się „kolęda". 
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2012 

1.01.2012 

W Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi odbył się koncert kolęd w wykonaniu Chóru „For-

donia" i Zespołu Pieśni Dawnej „Fresca Voce" w kościele w rocznicę 75 urodzin śp. ks. 

Zygmunta Trybowskiego. 

 

5.01.2012 

O 19.30 odbył się koncert kolęd pt; „Dobrze, że JESTEŚ..." z Żywym Żłóbkiem dedykowany 

śp. ks. Zygmuntowi Trybowskiemu. 

 

6.01.2012 

Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli, którą uświetniła obecność Żywego Żłóbka 

i przybycie „Trzech Króli" podczas Mszy św. o 13.00. 

 

8.01.2012 

Msza św o 17.00 rozpoczęła wieczór opłatkowy dla wszystkich wspólnot i grup apostolskich. 

 

2.02.2012 

Święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej. Podczas Mszy św. 17.00 poświę-

cone zostały świece - „gromnice" dzieciom przygotowującym się do I Komunii św. 

Rozpoczęło się Seminarium Odnowy w Duchu Świętym, czyli spotkania dla wszystkich, któ-

rzy chcą pogłębić swoją wiarę i na nowo odkryć dary Ducha Świętego. 

 

3.02.2012 

Wspomnienie św. Błażeja, a po Mszach św. o 8.30 i 18.30 udzielano błogosławieństwa św. 

Błażeja. 

 

6.02.2012 

Rozpoczął się w naszej parafii dyżur spowiedniczy od poniedziałku do czwartku od 7.00 do 

8.00 i 18.00 do 19.00, a w piątki i soboty od 9.30 do 12.00 i od 14.30 do 17.00 w parafialnej 

kaplicy. 

 

11.02.2012 

Z okazji dorocznego Dnia Chorego odprawiona została specjalna Msza św. o 10.00 w koście-

le. Była okazja do spowiedzi św. i otrzymania łask w Sakramencie chorych. 

 

22.02.2012 

Środa Popielcowa rozpoczęła czas Przygotowania Paschalnego - Wielkiego Postu. 
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Drogi Krzyżowe w piątki dla dzieci o 17.30, dla dorosłych o 9.00 i 18.00 w kościele, a dla 

młodzieży w kaplicy o 20.00. Nabożeństwa Pasyjne - Gorzkie Żale w niedzielę z kazaniem 

pasyjnym o 16.00, a dla młodzieży o 21.00 (bez kazania). 

Kartki do Spowiedzi św. Wielkanocnej można odbierać w biurze parafialnym w godzinach 

urzędowania oraz w zakrystii po każdej Mszy św. 

Na prośbę ks. Proboszcza, w ramach Nowej Ewangelizacji, do naszych domów będą pukać 

osoby ze wspólnot neokatechumenalnych działających w naszej parafii (ze specjalnym upo-

ważnieniem) głosząc Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie Zmartwychwstałym. Odwiedziny 

będą w czwartki po południu. Prosimy o życzliwe przyjęcie. 

Gościła w naszym kościele wystawa fotogramów poświęconych katastrofie smoleńskiej pt. 

„Smoleńsk Crash". 

 

2.03.2012 

Wprowadzono w każdy piątek „dyżury" wiernych - mieszkańców poszczególnych ulic parafii 

- w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu w każdy piątek od 9.00 do 17.00. 

 

4-7.03.2012 

Trwały parafialne rekolekcje dla dorosłych. Nauki rekolekcyjne głosił ks. prałat Bogdan Bar-

tołd z Warszawy. 

 

11.03.2012 

O 14.00 odprawiona została Msza sw. dla wspólnot Ruchu Światło-Życie, a po niej zgroma-

dzeni odprawili Drogę Krzyżową w Dolinie Śmierci. W celebracji wzięło udział kilkaset 

osób. 

Na zaproszenie Klubu Fronda, w auli domu parafialnego odbyło się spotkanie z panią mece-

nas Małgorzatą Wassermann (córką śp. Zbigniewa Wassermana, posła PiS, tragicznie zmarłe-

go w katastrofie Smoleńskiej). 

 

12.03.2012 

Rozpoczęły się rekolekcje dla dzieci ze szkoły podstawowej. 

 

18.03.2012 

Na zaproszenie Klubu Fronda, w auli domu parafialnego odbyło się spotkanie z lekarzem 

pediatrą Zuzanną Kurtyką (żoną śp. Janusza Kurtyki Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, 

tragicznie zmarłego w katastrofie Smoleńskiej). 

 

25.03.2012 

O 14.15 odbyła się V Droga Krzyżowa Bydgoskiej Rodziny Radia Maryja. Nabożeństwo 

prowadził ks. Bogusław Jerzycki przy pomocy brata Hieronima Majki ze Zgromadzenia Mi-

sjonarzy Ducha Świętego. W modlitwie wzięło udział około 100 osób. 
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1.04.2012 

Niedziela Palmowa. Podczas sumy bracia ze wspólnot Drogi Neokatechumenalnej, po otrzy-

maniu palm procesyjne weszli do kościoła i publicznie wyznali swoją wiarę. W Dolinie 

Śmierci wystawiono XII Misterium Męki Pańskiej pt. ,A jednak...", w którym brało udział 

kilkanaście tysięcy wiernych z różnych stron Polski. 

 

5.04.2012 

Wielki Czwartek - na wzór Chrystusa Sługi ks. Proboszcz umył nogi 12 mężczyznom.  

Do północy trwała Adoracja w Ciemnicy. 

 

6.04.2102 

Wielki Piątek - o 15.00 odprawiono Drogę Krzyżową na Kalwarii Bydgoskiej, w której wzię-

ło udział ok. 1000 wiernych. Celebracje zakończyła całonocna Adoracja przy Grobie Pań-

skim. 

Od 20.30 do 10.30 w Wielką Sobotę trwała „Noc Konfesjonałów", tj. spowiedź dla tych, któ-

rzy nie mogli wcześniej z niej skorzystać. Do Sakramentu Pokuty przystąpiło kilkaset osób, 

również spoza parafii. 

 

7.04.2012 

Wielka Sobota. Przez cały dzień trwała Adoracja przy Grobie Pańskim, święcono pokarmy,  

a o 20.00 rozpoczęto liturgię Wigilii Paschalnej, którą zakończyła Procesja Rezurekcyjna. 

 

8.04.2012 

Zmartwychwstanie Pańskie - Wielkanoc, rozpoczęto od Mszy św. Poranka Wielkanocnego 

o 7.00 z procesją rezurekcyjną. 

 

9.04.2012 

Poniedziałek Wielkanocny był dniem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

 

15.04.2012 

Niedziela Miłosierdzia Bożego. Po Sumie o 8.30 było wystawienie Najświętszego Sakramen-

tu i ucałowanie relikwie św. Faustyny, zaś po każdej pozostałej Mszy św. można było ucało-

wać relikwie indywidualnie. 

 

23.04.2012 

Uroczystość św. Wojciecha - głównego Patrona Polski i dzień patronalny Towarzystwa Świę-

tego Wojciecha. Bracia z Towarzystwa Świętego Wojciecha wzięli udział w modlitwach  

w parafii pw. Świętego Wojciecha w Bydgoszczy. 
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27.04.2012 

O 18.30 ks. bp Jan Tyrawa udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z gimnazjum.  

Sakrament otrzymało około 150 osób. 

 

29.04.2012 

W Gnieźnie odbył się odpust ku czci św. Wojciecha, męczennika i Głównego Patrona Polski, 

w którym wzięli udział bracia z parafialnego Koła Towarzystwa Świętego Wojciecha. 

 

30.04.2012 

III rocznica konsekracji w naszym Sanktuarium Nuncjusza Papieskiego ks. arcybiskupa Jana 

Pawłowskiego. 

 

1.05.2012 

1 rocznica beatyfikacji Jana Pawła II. Celebracji tego dnia towarzyszyła modlitwa dziękczyn-

na. 

 

2.05.2012 

Dzień imienin śp. ks. prałata Zygmunta Trybowskiego. Po Mszach o 8.30 i 18.30 modlono się 

przy Jego grobie. 

 

3.05.2012 

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przypadała 222 rocznica Konsty-

tucji 3 Maja. Podczas każdej Mszy św. nastąpiło odnowienie Ślubów Jasnogórskich. 

 

5.05.2012 

O 7.00 odprawiono Mszę św. w intencji ojczyzny i Radia Maryja, oraz nabożeństwo do Nie-

pokalanego Serca NMP. 

O 11.00 w kaplicy Wspólnota Osób w Żałobie uczestniczyła we Mszy św., a po niej odbyło 

się spotkanie w domu parafialnym. 

 

10.05.2012 

Podczas wieczornej Mszy św. prowadzono modlitwy Stowarzyszenia Wspierania Powołań, a 

po Mszy św. a po niej odbyło się spotkanie wspólnoty. 

 

13.05.2012 

Po Mszy św. o 18.30 odprawiono w kościele pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. 
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17.05.2012 

O 17.00 odprawiono Mszę św. w intencji Ojczyzny, a po niej odbyło się spotkanie Koła Przy-

jaciół Radia Maryja. 

 

19.05.2012 

Centralne uroczystości związane z Jubileuszem XXV-lecia DA „Martyria". Koncelebrowanej 

w kaplicy Mszy św. o 16.00 przewodniczył ks. Krzysztof Lewandowski. Kazanie wygłosił ks. 

Antoni Dunajski. Uroczystość zakończyła agapa. 

 

22.052012 

Odbyło się kolejne spotkanie Sejmiku Parafialnego. 

 

26.05.2012 

O 10.00 w bydgoskiej katedrze, z rąk bpa Jana Tyrawy, święcenia kapłańskie przyjął nasz 

parafianin diakon Adam Rożniakowski. 

O 15.00 rozpoczął się XVI Integracyjny Fordoński Festyn Maryjny, podczas którego była 

okazja do zwiedzenia budowy Domu Jubileuszowego, po którym oprowadzał ks. Krzysztof 

Buchholz. Były też tradycyjne występy, zabawy, konkursy, pyszne jedzenie i modlitwa. Przez 

plac festynowy przewinęło się kilka tysięcy osób. 

 

27.05.2012 

O 10.00 do I Komunii św. przystąpiła 146 osobowa grupa młodych parafian. 

O 13.00 Mszę Prymicyjną odprawił neoprezbiter Adam Rożniakowski. 

 

3.06.2012 

O 12.00 przy Bazylice Wincentego a'Paulo rozpoczął się „Marsz dla życia i rodziny", a jego 

zakończenie nastąpiło na Starym Rynku. Następnie uczestnicy przenieśli się na Wyspę Młyń-

ską by wziąć udział w Pikniku rodzinnym. 

 

7.06.2012 

Uroczystość Bożego Ciała. Po Mszy św. o 8.30 przeszła kilkutysięczna procesja do czterech 

ołtarzy ulicami naszych osiedli: ul. Bołtucia, Fiedlera, Berlinga, Kleina, Albrychta i Wańko-

wicza. 

 

10.06.2012 

40. rocznica święceń kapłańskich ks. proboszcza Jana Andrzejczaka. Uroczysta Msza św. 

Jubileuszowa została odprawiona o 13.00 w kościele. Okolicznościowe kazanie wygłosił 

kanclerz Kurii Bydgoskiej ks. dr Lech Bilicki. Celebrację zakończyło uroczyste błogosła-

wieństwo z wręczeniem pamiątkowych obrazków. 
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11.06.2012 

Przybył do Bydgoszczy sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej ks. kard. Tarcisio Bertone. Ce-

lem wizyty ks. Kardynała było otwarcie Centrum Studiów Ratzingera w siedzibie Kujawsko-

Pomorskiej Szkoły Wyższej przy ul. Toruńskiej 55-57 w Bydgoszczy. 

 

13.06.2012 

Parafialny Dzień Fatimski. O 18.30 była Msza św, a po niej Fatimska Procesja Światła. 

 

15.06.2012 

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po wieczornej Mszy św. przeszła procesja do 

specjalnie przygotowanego ołtarza przy kościele. Uroczystość zakończyły modlitwy, akt po-

święcenia NSPJ i błogosławieństwo 

 

20.06.2012 

Doroczny odpust w Hospicjum Sue Ryder. O 12.00 odprawiono odpustową Mszę św. 

 

21.06.2012 

XV rocznica nawiedzin naszej parafii figury MB Fatimskiej. Okolicznościowe modlitwy 

uświetniły to wspomnienie. 

 

24.06.2012 

W uroczystość św. Jana Chrzciciela. Mszę św. o 8.30 sprawował ks. proboszcz Jan, który 

tego dnia obchodził imieniny. 

Podczas Mszy św. o 10.00 (młodzież), a o 11.30 (dzieci) dziękowały za miniony rok szkolny. 

Przy okazji informujemy, że dzieci, które w roku szkolnym 2012/2013 pójdą do klasy drugiej, 

będą ostatnim rocznikiem, który przystępuje w tej klasie do l Komunii św. W roku 2014 w 

całej Polsce nie będzie I Komunii św., a dzieci rozpoczynające naukę w klasie pierwszej w 

roku szkolnym 20122013 pójdą do I Komunii w trzeciej klasie (czyli w roku 2015). 

Odbył się Festyn Historyczny na Wyszogrodzie. 

 

27.06.2012 

Wspomnienie Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. W naszej parafii mamy piękną Jej ikonę, 

przy której trwające środowe nabożeństwa. 

 

29.06.2012 

Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła. 

Cały czerwiec odprawiano nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa po wieczornej 

Mszy św. i o 21.00 przy krzyżu misyjnym. Dziękujemy wszystkim za udział w modlitwach i 

świadectwo wiary. 
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1.07.2012 

XXXIII piesza pielgrzymka do Matki Boskiej w Chełmnie, rankiem wyruszyła z parafii św. 

Mikołaja. 

 

13.07.2012 

Odprawiono kolejne Nabożeństwo Fatimskie. 

 

16-21.07.2012 

Kolejna Dekanalna Pielgrzymka między parafiami Fordonu. Pielgrzymi dotarli do nas z para-

fii pw. bł. Jana Pawła II i wędrowali nazajutrz do parafii pw. św. Marka. 

 

Od 21-31.07.2012 

XIX raz wędrowała na Jasną Górę Akademicka Grupa „Przezroczysta", w ramach Diecezjal-

nej Pielgrzymki Pieszej. Przewodnikiem Grupy był ks. Krzysztof Buchholz. 

 

21.07 do 1.08.2012 

XVII Piesza Pielgrzymka Promienista na Jasną Górę. Z naszej parafii szła Grupa Biało-Żółta, 

której przewodnikiem był ks. Marek. Pielgrzymi powrócili szczęśliwie autokarami, wraz z 

uczestnikami parafialnej pielgrzymki autokarowej do Częstochowy. Wielu parafian włączyło 

się w dzieło pielgrzymów i oddało w ich ręce swoje trudne i bolesne sprawy, strapienia życia i 

podziękowania. 

 

22.07.2012 

W nawiązaniu do wspomnienia św. Krzysztofa (25 lipca), po każdej Mszy św. święcono po-

jazdy i zbierano ofiary na zakup pojazdów dla polskich misjonarzy. 

 

1.08.2012 

Przyjęliśmy na nocleg ponad stu pielgrzymów Grupy Czerwonej XXX Gdańskiej Pielgrzymki 

Pieszej do Częstochowy. 

 

13.08.2012 

Po Mszy św. o 18.30 odprawiono kolejne Nabożeństwo Fatimskie z Procesją Światła. 

 

14.08.2012 

Kościół wspominał św. Maksymiliana Marię Kolbego. Tradycją jest, że tego dnia idzie Piel-

grzymka Maksymilianowska z kościoła parafialnego NSPJ przy Placu Piastowskim w Byd-

goszczy do parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbego na Osowej Górze, w której wzięli udział 

także nasi parafianie. 
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15.08.2012 

Uroczystość Wniebowzięcia NMP, jedno z najstarszych i największych świąt Maryjnych 

zwane również Matki Bożej Zielnej, a także święto Wojska Polskiego. 

 

17.08.2012 

Była okazja spotkania z ikoną Matki Bożej Częstochowskiej wędrującą „Od Oceanu do Oce-

anu" w obronie życia. W Bydgoszczy, parafii pw. św. Łukasza na Poradnie, a poprzedniego 

dnia w katedrze, spotkali się wierni ze swoją Matką. Była okazja do podjęcia duchowej adop-

cji w obronie życia. 

 

26.08.2012 

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Włączając się w uroczyste obchody tego święta 

odmówiono Różaniec w intencji naszej Ojczyzny o 8.00 i 18.00, a o 21.00 nabożeństwo Ma-

ryjne przy obrazie Matki Bożej Częstochowskiej w kościele. 

 

1.09.2012 

Zmienił się porządek Mszy św. Wznowiono celebrację Mszy św. o 17.00 w dni powszednie i 

w niedzielę (przy okazji przypominamy o niedzielnej Mszy św. o 20.00 w kaplicy). 

 

2.09.10.2012 

Na zakończenie Mszy św. o 11.30 ks. proboszcz Jan Andrzejczak poświęcił tornistry uczniom 

idącym pierwszy raz do szkoły. 

 

3.09.2012 

Podczas Mszy św o 8.00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013. 

 

4.09.2012 

Po wieczornej Mszy św. odbyło się na plebanii spotkanie Sejmiku Parafialnego. Omawiano 

przygotowania do Odpustów: w Sanktuarium oraz parafialnego i sprawy bieżące. 

 

8.09.2012 

Uroczystości ku czci Matki Bożej Piękniej Miłości - Patronki naszej Diecezji, którym prze-

wodniczył ks. bp Jan Tyrawa. 

 

9.09.2012 

Od 9.30 do 14.00 trwał „Festyn na pożegnanie lata" zorganizowany przez Fundację „Wia-

trak". 

O 17.00 w Domu Jubileuszowym otwarto wystawę „Aniołowie i ludzie" oraz odbyło się spo-

tkanie autorskie z ks. Franciszkiem Kameckim. 
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12-15.09.2012 

Uroczystości odpustowe w Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Męczenników Kalwarii 

Bydgoskiej Golgoty XX Wieku. Ich wymiar jest coraz bardziej uroczysty i można żywić na-

dzieję, że na stałe wpisze się w diecezjalną tradycję. 

 

22.09.2012 

Parafialna grupa szafarzy brała udział w VI Ogólnopolskiej Pielgrzymce nadzwyczajnych 

szafarzy Komunii św. w Krakowie. 

 

30.09.2012 

O 13.00 była celebrowana uroczysta Msza św. w intencji małżeństw obchodzących w tym 

roku: 1, 5, 10, 15, 25 i następne „okrągłe" rocznice zawarcia związku małżeńskiego. W uro-

czystości wzięły udział 72 pary małżeńskie. 

 

6.10.2012 

W każdą pierwszą sobotę miesiąca, po Mszy św. o 7.00, odprawiane jest w kaplicy Nabożeń-

stwo ku czci Niepokalanego Serca NMP i wystawienie Najświętszego Sakramentu trwające 

do 8.30. 

 

7.10.2012 

Doroczny XXIX Odpust parafialny. Podczas Mszy św. o 11.30, dzieci klas drugich miały 

poświęcone różańce. Uroczystą Mszę św. odpustową celebrował i Słowo Boże wygłosił  

ks. kanonik Tomasz Cyl, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi w Bydgoszczy. 

W nawie głównej kościoła, przez całą niedzielę, przed obrazem Matki Boskiej Jasnogórskiej, 

można było obejrzeć koronę dla Matki Bożej. 

 

12.10.2012 

O 18.30 odbyła się parafialna inauguracja „Roku Wiary", którą rozpoczęło uroczyste wnie-

sienie „Świecy wiary". Od tej chwili do listopada 2013 roku trwa czas szczególnych łask. 

 

13.10.2012 

Po Mszy św. o 18.30 odprawiono ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Ich celebracja 

nawiązuje do objawień sprzed lat w Fatimie. 

 

14.10.2012 

XII Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II - Papież Rodziny". Fundacja „Dzieło Nowego 

Tysiąclecia" zorganizowała publiczną zbiórkę pieniędzy pod hasłem „Dzielmy się miłością", 

której fundusze przeznaczone są na fundusz stypendialny dla młodzieży z ubogich rodzin. 

Fundacja „Wiatrak" przygotowała I „Karoliadę" (Turniej Rodzin Parafialnych) w Hali Wido-

wiskowej-Sportowej „Łuczniczka". Koncert Arki Noego zakończył świętowanie. 
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O 11.00 w kaplicy odbyło się inauguracyjne spotkanie młodzieży przygotowującej się do sa-

kramentu bierzmowania. Przygotowanie potrwa dwa lata. 

 

19.10.2012 

O 19.00 w sali widowiskowej Domu Jubileuszowego, z okazji 28. rocznicy męczeńskiej 

śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki wystawiono dramat pt.: „Jerzy Popiełuszko. Modlitwa 

ostateczna". 

 

20.10.2012 

O 18.00 w parafii pw. św. Łukasza na Fordonie odbył się XX odpust parafialny w łączności z 

jubileuszem XXV-lecia kapłaństwa ks. proboszcza Mirosława Pstrągowskiego. 

 

21.10.2012 

Odczytano Dekret Biskupa Bydgoskiego o odpustach w Roku Wiary. 

O 18.30, w połączeniu z Mszą św., celebrowaną przez ks. Biskupa Ordynariusza, odbyła się 

ogólnobydgoska inauguracja roku akademickiego z udziałem władz bydgoskich uczelni, pra-

cowników i studentów. 

 

22.10.2012 

W parafii bł. Jana Pawła II przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków odbyła się doroczna uroczy-

stość odpustowa. 

 

25-26.10.2012 

IV pielgrzymka diecezjalna na Jasną Górę. Parafialnej grupie pielgrzymów przewodniczył  

ks. Wojciech Retman. 

 

28.10.2012 

Niedziela Hospicyjna. Okolicznościowe kazania głosił ks. Tomasz Cyl. O 18.00 odbyło się w 

Domu Parafialnym spotkanie z wolontariuszami Domu Sue Ryder. 

 

3.11.2012 

Ks. Krzysztof Buchholz otrzymał medal za „Za twórczy wkład w kulturę chrześcijańską". 

 

4.11.2012 

Odprawiono XXX Bydgoską Drogę Krzyżową w Dolinie Śmierci. W modlitwie z zmarłych i 

pomordowanych, którą przygotowało DA „Viator" działające przy kościele oo. Kapucynów, 

wzięło udział kilkaset osób. 
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5.11.2012 

O 19.15, w parafialnej kaplicy, pierwszą konferencję na temat „Składu Apostolskiego" wy-

głosił ks. dr Michał Adamczyk. 

 

8.11.2012 

Trwają prace nad nowym wystrojem naszej świątyni. Można zauważyć, jak powstaje znacz-

nych rozmiarów portret bł. papieża Jana Pawła II. W planie są inne prace, które potrwają wie-

le miesięcy. Warto dodać, że autorem i wykonawcą prac jest Bronisław Mytych, absolwent 

Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w 

Poznaniu (dziś Uniwersytet Artystyczny). 

 

25.11.2012 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata i czas dziękczynienia za mijający rok kościelny. 

Gościł w naszej parafii i głosił kazania ks. Wojciech Kozłowicz, który od 1985 roku pracuje 

w Zambii. Ksiądz Wojciech po Mszach św. zbierał ofiary na potrzeby misji w Zambii. 

Od tego dnia można nabywać poświęcone opłatki wigilijne w zakrystii i biurze parafialnym. 

Uwaga! Parafia nie upoważniła żadnej osoby do chodzenia po domach z opłatkami. 

 

1.12.2012 

Świętowano XVII urodziny „Wiatraka". 

 

6.12.2012 

Jak co roku wspominaliśmy św. Mikołaja. Po Mszy św. o 17.00 była niespodzianka dla dzie-

ci. „św. Mikołaj" rozdawał dzieciom słodkie upominki, a ks. Marek na harmonii oraz ks. Ra-

fał na gitarze wspomagali radosne śpiewy zgromadzonych. 

 

8.12.2012 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W samo południe trwała w 

kaplicy modlitwa w „Godzinie Łaski", a kaplica parafialna wypełniona była po brzegi. 

 

9.12.2012 

Dzień modlitw za Kościół na Wschodzie i zbiórki ofiar oraz akcji „Szczęśliwe święta dla 

dzieci osieroconych z hospicjum". 

 

10.12.2012 

Po wieczornej Mszy św. w kaplicy, odbyła się kolejna konferencja na temat wiary, którą pro-

wadził ks. dr Michał Adamczyk. 
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16.12.2012 

W III Niedzielę Adwentu odbyła się parafialna akcja charytatywna „Kilogram dla potrzebują-

cych". Z darów przygotowano ponad 140 paczek. Parafialny Zespół „Caritas" dziękuje 

wszystkim ofiarodawcom i pomocnikom. 

Ukazało się X wydanie „Kalendarza parafialnego". 

 

21.12.2012 

Był dniem parafialnej Spowiedzi Adwentowej (skorzystało z niej wiele osób). 

 

24.12.2012 

W Wigilię Bożego Narodzenia Msze św. „Pasterki" o 22.00 i 24.00 odprawiono z udziałem 

Żywego Żłóbka. 

 

25-26.12.2012 

Żywy Żłóbek uświetnił Msze św. o 13.00. 

 

27.12.2012 

Rozpoczęły się odwiedziny duszpasterskie zwane „Kolędą". 

 

30.12.2012 

Odczytany został List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny „Zachowuj-

cie niedzielę, a niedziela zachowa waszą rodzinę". 

 

31.12.2012 

O 18.30 została odprawiona Msza św. dziękczynno-błagalna z dorocznym sprawozdaniem ks. 

Proboszcza. 

 

2013 

6.01.2013 

o 13.00 Msza św. z udziałem Żywego Żłóbka i Świętej Rodziny w składzie: Agata i Andrzej 

Hutek z córeczką Marianną. 

O 17.00 Msza św. z udziałem członków wspólnot i ruchów parafialnych, a po niej spotkanie 

opłatkowe z udziałem kapłanów i ponad 100 osób w restauracji Uniwersyteckiej przy ul. An-

dersa. 

 

14.01.2013 

wznowiono prace przy malowaniu polichromii i rozpoczęto prace przy wizerunku Jezusa Mi-

łosiernego. 
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28.01.2013 

Bracia z Towarzystwa Świętego Wojciecha: Rafał Wierzbowski, Ryszard Dadek, Henryk 

Fonferek, Krzysztof Drapiewski, Tomasz Pietkiewicz i Romuald Lutostański wzięli udział w 

uroczystościach pogrzebowych założyciela Towarzystwa ks. kardynała Józefa Glempa w ka-

tedrze warszawskiej. 

 

17. lutego 

rozpoczęto celebrację Gorzkich Żali, podczas których Kazania Pasyjne głosił ks. Marek Janu-

chowski. 

 

24.02.2013 

ks. Marek Bator (duszpasterz Diecezjalny z Częstochowy) rozpoczął rekolekcje dla parafian i 

studentów. 

 

28.02.2013 

rezygnacja papieża Benedykta XVI z funkcji papieskiej. 

 

3.03.2013 

na Bydgoskiej Golgocie w Dolinie Śmierci Drogę Krzyżową odprawiali członkowie Kościoła 

Domowego - Oazy Rodzin. 

 

13.03.2013 

bicie dzwonów oznajmiało wybór nowego papieża, którym został ks. Jorge Mario Bergoglio 

kardynał jezuita z Argentyny przyjmując imię Franciszek. 

 

17.03.2013 

o 13.00 wyruszyła z kościoła do Doliny Śmierci Droga Krzyżowa Bydgoskiej Rodziny Radia 

Maryja, w której wzięło udział ponad sto osób. Z uwagi na leżący śnieg nie niesiono trady-

cyjnego dużego krzyża. 

 

19.03.2013 

z uwagi na niesprzyjającą aurę (śniegi i mróz) odwołano XIII Misterium Męki Pańskiej. 

 

26.03.2013 

podczas Mszy św. o 18.30 celebrowanej przez ks. bpa Jana Tyrawę otwarty został ołtarz ado-

racji Najświętszego Sakramentu zwany „Gwiazdą Kazachstanu" i rozpoczęła się nieprzerwa-

na adoracja trwająca do 10 kwietnia. 
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29.03.2013 

z uwagi na opady śniegu Wielkopiątkową Drogę Krzyżową odprawiono w kościele. 

Grób Pański stanowił ołtarz „Gwiazda Kazachstanu". Liturgię Męki Pańskiej prowadził ks. 

Rafał Muzolf. 

 

10.04.2013 

pożegnano ołtarz adoracji „Gwiazda Kazachstanu", który po ukończeniu peregrynacji w Pol-

sce przewieziony zostanie do sanktuarium Królowej Pokoju w Kazachstanie. 

 

12.04.2013 

odbyła się pierwsza pielgrzymka dekanatów Diecezji Bydgoskiej do naszego sanktuarium w 

Roku Wiary. Kolejne pielgrzymki przybywały do 26 czerwca, a celebrację rozpoczynano w 

piątek o 12.00. 

 

16.04.2013 

ks. bp Jan Tyrawa udzielił 135 młodym parafianom sakramentu Bierzmowania. 

 

21.04.2013 

Mszę św. prymicyjną odprawił i błogosławieństwa udzielił syn naszej parafii ks. Dawid Wej-

nerowski. 

 

22.04.2013 

bracia z Towarzystwa Świętego Wojciecha wzięli udział w uroczystości odpustowej w parafii 

św. Wojciecha w Bydgoszczy. 

 

28.04.2013 

56 osób wyjechało z naszej parafii z pielgrzymką do Rzymu z okazji kolejnej rocznicy beaty-

fikacji bł. Jana Pawła II. 

 

6.05.2013 

„Wiatrak" rozpoczął prace w nowych pomieszczeniach Domu Jubileuszowego opuszczając 

nasz dom katechetyczny. 

 

19.05.2013 

Z okazji XX-lecia wydawania pisma parafialnego „Na Oścież" Mszę św. w intencji redakto-

rów i sympatyków celebrowali: ks. proboszcz Jan Andrzejczak, ks. Krzysztof Buchholz - 

pierwszy asystent kościelny pisma, oraz ks. Wojciech Retman - aktualny asystent. 
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26.05.2013 

do I Komunii Świętej w parafii przystąpiło 127 dzieci. Dzieci przygotowywał katecheta  

ks. Rafał Muzolf. 

 

30.05.2013 

Po Mszy św. o 8.30 wyruszyła procesja Bożego Ciała do 4 ołtarzy ulicami: Bołtucia, Fidlera, 

Berlinga, Kleina, Albrychta i Wańkowicza. Ołtarze przygotowały wspólnoty: Drogi Neokate-

chumenalnej, Odnowy w Duchu Świętym, Kościoła Domowego - Oazy Rodzin i Apostolstwa 

Dobrej Śmierci. 

 

2.06.2013 

o 17.00 (pierwszy raz w historii Kościoła) odbyło się czuwanie w duchowej i modlitewnej 

łączności z Watykanem i Ojcem Świętym Franciszkiem. Nabożeństwo prowadził ks. pro-

boszcz Jan Andrzejczak. 

O 18.00, z okazji 50 rocznicy święceń kapłańskich, modlono się przy grobie budowniczego 

parafii śp. Zygmunta Trybowskiego. 

 

8.06.2013 

Na placu obok Domu Jubileuszowego zorganizowano XVII Fordoński Festyn Maryjny. 

 

12.06.2013 

zakończono pierwszy etap malowania nawy głównej kościoła przez ekipę malarzy Ireneusza i 

Artura Kornalewiczów z Nakła i Turu. Ukończono też malowanie polichromii przedstawiają-

cych Jezusa Miłosiernego i bł. Jana Pawła II. 

 

15.06.2013 

Ponad 200 osób uczestniczyło w pierwszej pieszej pielgrzymce do sanktuarium Matki Boskiej 

w Topolnie. Opiekunem i organizatorem pielgrzymki był ks. Marek Januchowski. 

 

17.06.2013 

w kaplicy Domu Sue Ryder odprawiona została Msza św. odpustowa (wspomnienie patrona 

św. Brata Alberta Chmielowskiego), którą celebrował ks. prałat Andrzej Rygielski. 

Bronisław Mytych (artysta malarz z Poznania) rozpoczął wykonanie polichromii w prezbite-

rium, a pierwszym obrazem by wizerunek - Ecce Homo (Oto Człowiek). 

 

29.06.2013 

o 18.30 Mszę św. pożegnalną odprawił ks. Marek Januchowski, który udał się do parafii far-

nej pw. św. Michała Archanioła w Kcyni. 
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1.07.2013 

w naszej parafii rozpoczął pracę ks. Piotr Wachowski, dotychczasowy wikariusz parafii św. 

Michała Archanioła w Kcyni. 

 

21.07.2013 

po Mszy św. o 7.00 z ks. Markiem Januchowskim wyruszyła na trasę XVIII Piesza Piel-

grzymka Promienista na Jasną Górę. 

Po Mszy w katedrze bydgoskiej o 6.00 wyruszyła na trasę studencka Grupa Przezroczysta z 

ks. Krzysztofem Buchholzem w ramach IX Pieszej Pielgrzymki Diecezjalnej na Jasną Górę 

nasza. 

 

31.08.2013 

Bronisław Mytych zakończył malowanie polichromii w prezbiterium. 

 

9.09.2013 

rozpoczęły się Misje Święte z okazji XXX-lecia parafii, które prowadził ks. dr Przemysław 

Kwiatkowski z Rzymu. 

 

13.09.2013 

w ramach przygotowań do Odpustu Sanktuaryjnego Mszę św. ze Słowem Bożym i procesją 

fatimską dookoła kościoła celebrował proboszcz parafii Matki Boskiej Zwycięskiej ks. We-

nancjusz Zmuda. 

 

14.09.2013 

o 16.30 wyruszyła z kościoła III Bydgoska Droga Krzyżowa ścieżkami Golgoty XX Wieku 

przygotowana przez Klub Inteligencji Katolickiej, którą prowadził ks. proboszcz Jan An-

drzejczak. Tekst rozważań  przygotowała Barbara Rakowska Mila. Wieczorną Mszę ze sło-

wem Bożym odprawił proboszcz parafii Matki Boskiej Częstochowskiej ks. dr Rafał Grabow-

ski. 

 

15.09.2013 

Mszę św. odpustową celebrował ks. prałat Przemysław Książek - ekonom Kurii Bydgoskiej. 

 

17.09.2013 

rozpoczęto II etap malowania polichromii w nawie kościoła, które wykonuje pracownik Aka-

demii Sztuk Pięknych w Warszawie dr Sylwester Piędziejewski. 

 

20.09.2013 

Grupa Braci Towarzystwa Świętego Wojciecha: Rafał Wierzbowski, Krzysztof Drapiewski, 
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Henryk Fonferek, Ryszard Dadek, Romuald Lutostański, Benon Siuda, Jan Wrzos. Piotr 

Szałkowski i Tomasz Pietkiewicz byli na adoracji relikwii św. Wojciecha z okazji 100 lat 

kościoła przy ulicy Kanałowej w Bydgoszczy. 

 

29.09.2013 

o 13.00 odprawiona została Msza św. z udziałem jubilatów małżeńskich obchodzących: 

5,10,15 i następne jubileusze małżeńskie, w której wzięło udział 71 par, a najstarsza obcho-

dziła jubileusz 55 lat małżeństwa. 

 

7.10.2013 

Odpust parafialny i XXX lecie parafii MBKM. Mszę św. odpustową o 18.30 w asyście wielu 

kiedyś pracujących w parafii kapłanów, oraz księży z dekanatu celebrował drugi proboszcz 

parafii ks. prałat Przemysław Książek. Ze względu na pobyt w szpitalu nie przybył oczekiwa-

ny gość, były proboszcz parafii św. Mikołaja w Fordonie, obecnie infułat ks. Stanisław Grunt 

z Pelplina. 

 

13.10.2013 

z okazji XIII Dnia Papieskiego Fundacja „Wiatrak" zorganizowała „Karoliadę" w Hali Spor-

towo-Widowiskowej Łuczniczka" Bydgoszczy. 

 

10.10.2013 

w Duszpasterstwie Akademickim „Martyria" ks. abp Stanisław Gądecki zainaugurował rok 

formacji studenckiej. 

20. października 

podczas niedzielnych Mszy św. kazania głosił luterański duchowny ks. dr Adrian Korczago. 

Podczas Mszy św. o 18.30 miała miejsce inauguracja Nowego Roku Akademickiego. Mszy 

św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. bp Jan Tyrawa. 

 

24.10.2013 

grupa parafian z księdzem Wojciechem Retmanem wyjechała na nocne czuwanie na Jasną 

Górę, które przygotowuje Diecezję Bydgoską do peregrynacji obrazu MB Jasnogórskiej w 

2017 roku. 

 

3.11.2013 

o 15.15 w strugach deszczu rozpoczęła się XXXI Listopadowa Droga Krzyżowa w Dolinie 

Śmierci. Rozważania przygotowało i modlitwę prowadziło Duszpasterstwo Akademickie 

„Arka" działające przy bazylice św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy. 

Rozpoczął się kolejny już cykl katechez Drogi Neokatechumenalnej. 
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12.11.2013 

w piątą rocznicę powstania obchodziła wspólnota Apostolstwa Dobrej Śmierci. Po Mszy św. 

o 18.30 w domu katechetycznym odbyło się spotkanie urodzinowe. 

 

17.11.2013 

przez całą niedzielę kazania głosił ks. dr Wojciech Szukalski - rektor Seminarium Duchowne-

go w Bydgoszczy. 

 

22.11.2013 

w dniu wspomnienia św. Cecylii - patronki śpiewu kościelnego z koncertem wystąpiła Schola 

Dziecięca „Boże Nutki". Było to pierwszy występ tej grupy. 

 

24.11.2013 

O 8.30 ks. proboszcz Jan Andrzejczak odprawił sumę dziękczynną za miniony Rok Wiary. 

 

1.12.2013 

Rozpoczęliśmy Adwent i Rok Liturgiczny 2013-2014 pod hasłem „Wierzę w Syna Bożego". 

 

2.12.2013 

Syn naszej parafii, Marcin Wrzos oblat NMP obronił na Wydziale Teologicznym Uniwersyte-

tu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pracę doktorską z teologii. 

 

5.12.2013 

Artysta malarz dr Sylwester Piędziejewski z Warszawy rozpoczął malowanie postaci św. Ojca 

Pio, którą zakończył 12 grudnia. 

 

8.12.2013 

odbyła się akcja charytatywna „Kilogram dla potrzebujących", przygotowano 139 paczek 

świątecznych. 

 

14.12.2013 

Bracia z Towarzystwa Świętego Wojciecha spotkali się w Gnieźnie na opłatku z ks. Pryma-

sem abpem Józefem Kowalczykiem. 

 

24.12.2013 

Wigilia Bożego Narodzenia. Jak co roku odbyły się Pasterki z Żywym Żłóbkiem. Świętą Ro-

dziną byli Paulina i Krzysztof Grochowscy i ich synek Franciszek. 
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31.12.2013 

Mszą św. dziękczynną, którą odprawił proboszcz ks. Jan Andrzejczak pożegnaliśmy Rok 

Pański 2013. 

 

2014 

1.01.2014 

Koncert kolęd w wykonaniu naszego Chóru „Fordonia" pod dyrekcją Mariana Wiśniewskiego 

wraz z Zespołem Pieśni Dawnej „Fresca Voce" po dyrekcją Michaliny Spychalskiej dedyko-

wany pamięci ks. Zygmunta Trybowskiego. 

 

3.01.2014 

Tradycyjny koncert kolęd i pastorałek zorganizowany przez „Wiatrak" w wykonaniu Zespołu 

Dziecięcego „Biedronki". 

Na mocy dekretu władz Księży Misjonarzy Werbistów parafię opuścił rezydent ks. dr Ma-

riusz Kukliński. 

 

5.01.2014 

W restauracji „Fantazja" w Centrum Onkologii odbyło się spotkanie opłatkowe wszystkich 

wspólnot parafialnych, poprzedzone Mszą św. o godz. 17.00 celebrowaną przez ks. Probosz-

cza Jana Andrzejczaka w intencji i z obecnością wiernych należących do różnych wspólnot 

parafialnych. 

 

6.01.2014 

O godz. 13 odbyła się ostatnia w tegorocznym okresie Bożego Narodzenia Msza św. z Ży-

wym Żłóbkiem. 

 

10.01.2014 

DA „Martyria" ogłosiło konkurs o Janie Pawle II pod tytułem „Nie lękaj się zostać świętym". 

Nagroda główna to wyjazd na kanonizację bł. Jana Pawła II. 

 

13.01.2014 

Ukończono polichromię św. Wojciecha i rozpoczęto św. Matki Teresy z Kalkuty. 

 

13.02.2014 

5-lecie istnienia w parafii wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Przemienienie". 

 

14.02.2014 

Ukończono renowację ściany przedniej prezbiterium i postaci Matki Boskiej Bolesnej. 
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20.02.2014 

Zawieszono w nowym miejscu obraz MB Częstochowskiej, oraz rozpoczęto malowanie herbu 

papieża Franciszka. 

 

22.02.2014 

Obchody jubileuszowe XXX rocznicy powstania w parafii Oazy Rodzin. Mszy św. koncele-

browanej przewodniczył ks. Krzysztof Lewandowski, a Słowo Boże wygłosił ks. Tomasz Cyl. 

 

5.03.2014 

Licznym udziałem we Mszach św. i posypaniem głów popiołem rozpoczęliśmy Wielki Post. 

Na murze z lewej strony prezbiterium wymalowany został herb biskupa Jana Tyrawy. 

 

7.03.2014 Po nabożeństwie Drogi Krzyżowej o 21.00 rozpoczęło się w kaplicy Czuwanie 

Wielkopostne pod hasłem „Drogi (nie)doskonałości" zakończone Mszą św. o 24.00. 

 

15.03.2014 

W prezbiterium stanęła nowa ambona ozdobiona symbolami siedmiu darów Ducha Świętego. 

 

16-19.03.2014 

Rekolekcje Wielkopostne głosił dla parafian i studentów ks. Rafał Sikorski, duszpasterz aka-

demicki z kościoła św. Anny w Warszawie. 17.03.2014 Rozpoczęły się rekolekcje Wielko-

postne dla uczniów szkół Podstawowych. W związku z pracami malarskimi w kościele, reko-

lekcje dobywały się w Szkole Podstawowej nr 66. 

 

22.03.2014 

Artyści malarze pod kierownictwem dra Sylwestra Piędziejewskiego z Warszawy ukończyli 

polichromie przy dwóch ołtarzach bocznych: ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej i ku czci 

św. Faustyny. 

 

25.03.2014 

W sanktuarium odbyły się główne uroczystości X-lecia istnienia Diecezji Bydgoskiej. Pod-

czas uroczystości ogłoszono, że papież Franciszek podpisał dekret o podniesieniu naszego 

kościoła do godności Bazyliki Mniejszej Królowej Męczenników Bydgoskiej Golgoty XX 

Wieku. 

 

13.04.2014 

W Dolinie Śmierci przeżywaliśmy XIII Misterium Męki Pańskiej. 
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18.04.2014 

Wielu parafian wzięło udział w Wielkopiątkowej Drodze Krzyżowej w Dolinie Śmierci 

 

20.04.2014 

Procesją Rezurekcyjną o 7.00 rozpoczęliśmy świętowanie uroczystości Zmartwychwstania 

Pańskiego. 

 

24.04.2014 

Po Mszy św. o 6.00 spod kościoła wyjechały do Rzymu trzy autokary pielgrzymów (158 

osób) i grupa osób indywidualnych na kanonizację bł. Jana Pawła II. 

 

26.04.2014 

To dzień modlitw dziękczynnych przed kanonizacją papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II. Ad-

oracja Najświętszego Sakramentu i Różaniec prowadzony przez wspólnoty świeckie od 9.00 

do 21.00. O 21.37 odbył się koncert chórów bydgoskich, a o północy odprawiono Pasterkę 

zakończoną błogosławieństwem papieskim. 

 

27.04.2014 

Niedziela Miłosierdzia Bożego - to dzień kanonizacji papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. W 

parafii rozpoczęliśmy „Kanonizacyjną Iskrę Miłosierdzia". 

 

2.05.2014 

Dzień wspomnienia imienin budowniczego parafii śp. ks. Zygmunta Trybowskiego. Po 

Mszach św. o 8.30 i 18.30 oraz po majowym o 21.00 odbyły się modlitwy przy Jego grobie. 

 

3.05.2014 

W uroczystość NMP Królowej Polski o 8.30 ks. proboszcz odprawił Mszę św. w intencji Oj-

czyzny. 

 

4.05.2014 Grupa Braci z Towarzystwa Świętego Wojciecha była na uroczystościach odpu-

stowych ku czci patrona w Gnieźnie. Na zakończenie sumy odpustowej w Gnieźnie syn na-

szej parafii ks. Tomasz Dadek otrzymał krzyż misyjny, podejmując pracę misyjną w Kazach-

stanie. 

 

11.05.2014 

Modlitwami rozpoczęliśmy 52. Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. 

 

14.05.2014 

Do sanktuarium przybyła ponad 50-osobowa pielgrzymka z Pelplina. 
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14.05.2014 

Gościem DA „Martyria" był znany perkusista zespołu „Skaldowie" - Jan Budziaszek. 

 

17.05.2014 

Decyzją Stolicy Apostolskiej Prymas Polski abp Józef Kowalczyk przeszedł na emeryturę, a 

nowym Prymasem i Ordynariuszem Archidiecezji Gnieźnieńskiej został dotychczasowy bi-

skup sufragan z Gniezna ks. abp Wojciech Polak (aktualnie najmłodszy (49 lat) prymas w 

Europie). 

 

22.05.2014 

W Domu Jubileuszowym „Wiatrak" gościła Floribet Mora Diaz - Korsykanka, której uzdro-

wienie wybrano jako cud potrzebny do kanonizacji Jana Pawła II. 

 

25.05.2014 

W parafii rozpoczął się Dzień Ewangelizacji pod kierunkiem ks. Janusza Tomczaka, a w po-

łudnie DA „Martyria" poprowadziło plenerową rodzinną Grę Ewangelizacyjną. 

 

31.05.2014 

W kościele św. Jakuba Większego w Obrze święcenia diakonatu z rąk oblata ks. bpa Jarosła-

wa Zmitrowicza przyjął nasz parafianin Krzysztof Wrzos. 

 

7.06.2014 

W godzinach porannych grupa młodych parafian wyjechała na Czuwanie na Lednicy. 

Grupa braci z Towarzystwa Świętego Wojciecha udała się do Gniezna na ingres do katedry 

nowego Prymasa Polski abpa Wojciecha Polaka. 

 

7.06.2014 

Podczas Mszy św. o 10.00 przeżywaliśmy I rocznicę Komunii Świętej dzieci przyjętych w 

ubiegłym roku. 

 

7.06.2014 

Od 22.00 w kaplicy rozpoczęło się Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego. Organizato-

rami był CKK „Wiatrak" i Odnowa w Duchu Świętym wraz z uczestnikami Festiwalu Pio-

senki Młodzieżowej. O północy uczestniczyliśmy we Mszy św. dziękując Bogu za Dary Du-

cha Świętego. 
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6-8.06.2014 

Z okazji XV-lecia pobytu Jana Pawła II w Bydgoszczy odbyły się przesłuchania i Koncert 

Laureatów Koncertu Piosenki Młodzieżowej z Janem Pawłem II „Pod prąd". Laureatem zo-

stał solista Piotr Odoszewski z Łosic. Kolejne dwa miejsca zajęli: zespół „Na Chwałę Pana" z 

Bydgoszczy i zespół „Credo" z Leszna. Po koncercie galowym zapadła decyzja o dorocznej 

organizacji takich Ogólnopolskich Koncertów. 

 

8.06.2014 

Na zakończenie koncertu galowego „Pod Prąd" Tomasz Skonieczny z Warszawy i Jacek Sofa 

z Krakowa wręczyli dyplomy „Ambasador Życia i Rodziny. Otrzymali je: ks. bp Jan Tyrawa, 

ks. Krzysztof Buchholz, Tomasz Szmidt, Ewa Dąbrowska i Adam Szamraj. 

 

10.06.2014 

Ks. proboszcz Jan Andrzejczak zaprosił do naszej bazyliki swoich kolegów kursowych z se-

minarium, którzy odprawili wspólnie Mszę św. dziękczynną za 42 lata kapłaństwa. 

 

14.06.2014 

Grupa pielgrzymkowa parafian (ok. 200 osób) udała się wraz z ks. Markiem Januchowskim 

do Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Topolnie. 

 

16.06.2014 

Otwarto w „Wiatraku" Centrum Edukacji i Nauki św. Jana Pawła II. Otwarcia dokonał ks. 

abp Mieczysław Mokrzycki z Kijowa wspólnie z ks. bpem Janem Tyrawa po odprawieniu 

Mszy św. w Domu Jubileuszowym. Ks. Jan Andrzejczak otrzymał od ks. Arcybiskupa reli-

kwie 1 klasy św. Jana Pawła II. 

 

17.06.2014 

Uroczystość odpustowa ku czci św. Brata Alberta w Domu Sue Ryder. Różaniec i Drogę 

Krzyżową prowadziło Apostolstwo Dobrej Śmierci, a Mszę św. celebrowali ks. dr Marcin 

Puziak i kapelan Domu ks. Wojciech Retman. 

 

19.06.2014 

W Boże Ciało procesja przeszła zwykłą trasą, a ołtarze w tym roku kolejno przygotowali: 

Neokatechumenat, Odnowa w Duchu Świętym, Oaza Rodzin i Apostolstwo Dobrej Śmierci. 

 

1.07.2014 

Na mocy dekretu ks. bpa Jana Tyrawy odwołany został w pracy w parafii ks. Rafał Muzolf, 

którego skierowano do parafii Chrystusa Króla na Błoniu, a przybył ks. Tomasz Budnik z 

parafii św. Józefa w Osieku nad Notecią. 
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12.07.2014 

Grupa parafian z Koła Przyjaciół Radia Maryja wyjechała na dwudniową pielgrzymkę na 

Jasną Górę. 

 

20.07.2014 

Rozpoczęto tydzień ku czci św. Krzysztofa - patrona podróżnych. Po Mszach św. było po-

święcenie pojazdów i zbiórka ofiar w ramach akcji „Miva Polska". 

 

21.07.2014 

Po Mszy św. o 6.00 wyruszyła z parafii 19. Piesza Pielgrzymka Promienista na Jasną Górę. 

Wzięło w niej udział 130 osób. Po Mszy w katedrze wyruszyła także Diecezjalna Piesza Piel-

grzymka na Jasną Górę, wraz z naszą akademicką grupą „Przezroczystą". W pielgrzymce 

wzięły udział 53 osoby. 

 

22.07.2014 

Z parafii św. Jana Pawła II przybyła doroczna Fordońska Pielgrzymka Maryjna, która wyszła 

23 lipca do parafii św. Marka. 

 

15.08.2014 

Mszą św. o 8.30 w intencji Wojska Polskiego, modlitwami do Matki Bożej i nabożeństwem 

maryjnym o 21.00 prowadzonym przez Grupę Pielgrzymkową Promienistą uczciliśmy - 

Wniebowzięcie NMP.  

 

5.09.2014 

Wykonaniem herbu papieskiego z napisem Bazyliki Mniejszej artyści z Akademii Sztuk 

Pięknych z Warszawy zakończyli I etap prac we wnętrza kościoła. 

 

7.09.2014 

Podczas wszystkich Mszy św. słowo Boże głosił ks. dr Przemysław Kwiatkowski. 

 

13.09.2014 

Rozpoczęliśmy Triduum przed odpustem w sanktuarium i poświęceniem bazyliki. O 18.30 

odbyła się Msza św. i nabożeństwo fatimskie z udziałem wielu wspólnot. 

 

13.09.2014 

Siedmiu Braci z Towarzystwa Świętego Wojciecha wyjechało na doroczną pielgrzymkę do 

grobu św. Wojciecha do Gniezna. 
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14.09.2014 

O 16.30 wyruszyła ze świątyni IV Bydgoska Droga Krzyżowa przygotowana i prowadzona 

przez Towarzystwo Świętego Wojciecha Region Bydgoszcz. Po powrocie Mszę św. celebro-

wał i kazanie wygłosił opiekun TŚW ks. Jarosław Antkowiak z parafii św. Wojciecha w Byd-

goszczy. Po Mszy odbył się koncert dziękczynny w wykonaniu artystów z Opery Warszaw-

skiej. Na zewnętrznej ścianie kościoła umocowano tablicę pamiątkową datę powstania bazy-

liki. 

 

15.09.2014 

To najważniejszy dzień w naszej parafii. Przed uroczystą Mszą odpustową Prymas Polski abp 

Wojciech Polak poświęcił umieszczony na zewnątrz świątyni herb papieski oznajmiający, że 

kościół ten jest Bazyliką Mniejszą. Po Mszy św. Bp Jan Tyrawa odsłonił! poświęcił tablicę 

pamiątkową. Mszę św. celebrował i kazanie wygłosił ks. Prymas, a współcelebrowali ks. bp 

Jan Tyrawa, oraz ks. infułat Stanisław Grunt, który pierwszy podjął starania o powstanie na-

szej parafii. Kanclerz Kurii ks. Lech Bilicki odczytał Brewe papieża Franciszka o powstaniu 

bazyliki, oraz dekret biskupa o odpustach zupełnych, czyli 27.02, 15.03, 29.06, 15.09 i 7.10. 

wygłosił ks. Prymas. Po Mszy ks. Prymas spotkał się z Braćmi z TŚW. 

 

28.09.2014 

Grupa parafian w ramach akcji „Iskra Bożego Miłosierdzia" modliła się Koronką do Miło-

sierdzia Bożego o 15.00 przy figurze MB Fatimskiej. 

 

1.10.2014 

Pracę w naszej wspólnocie rozpoczął ks. Wojciech Janusiewicz, który ma podjąć opiekę nad 

DA „Martyria". 

 

4.10.2014 

O 13.00 w uroczystej Mszy św. dziękczynnej uczestniczyło 81 par małżeńskich obchodzące 

w tym roku jubileusze. Mszę celebrował ks. Proboszcz. 

 

7.10.2014 

Odpust parafialny kończył obchody XXX-lecia parafii. Sumę odpustową celebrował i słowo 

Boże wygłosił ks. bp Bogdan Wojtuś z Gniezna. 

 

12.10.2014 

Obchodziliśmy XIV Dzień Papieski. W Hali „Łuczniczka" Fundacja „Wiatrak" przygotowała 

dla Bydgoszczy III Karoliadę, a gwiazdą programu był zespół „Raz, Dwa, Trzy". 
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18.10.2014 

W katedrze i Domu Polskim odbyła się uroczystość 50-lecia Duszpasterstwa Akademickiego 

w Bydgoszczy. Gościem specjalnym był Prymas Polski abp Wojciech Polak, a oprawę uro-

czystości przygotowało Duszpasterstwo akademickie „Martyria" oraz Katolickie Stowarzy-

szenie Młodzieży Akademickiej „Pokolenie". W Domu Polskim przy Grodzkiej 1 odsłonięte 

pamiątkową tablicę. Ukazała się również książka „Bydgoskie Duszpasterstwo Akademickie 

1964-2014". 

 

22.10.2014 

W naszej bazylice zainaugurowano przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krako-

wie w roku 2016. Nasze hasło przewodnie brzmi „Golgota Bydgoszcz". 

 

23.10.2014 

Grupa parafian z ks. Wojciechem Retmanem wjechała z VI Pielgrzymką Diecezjalną na Jasną 

Górę. 

 

26.10.2014 

W parafii obchodziliśmy Niedzielę Hospicyjną. Podczas Mszy św. okolicznościowe kazania 

głosił ks. Jan Kaczkowski, kapłan zmagający się z chorobą nowotworową. Po Mszy można 

było nabyć jego książkę pt. „Szału nie ma, jest rak". 

 

1.11.2014 

O 20.00 przy grobie ks. Zygmunta Trybowskiego rozpoczęliśmy modlitwy za zmarłych, a 

następnie przy I stacji Golgoty w Dolinie Śmierci. Modlitwy prowadziło DA „Martyria". 

 

2.11.2014 

Przez Dolinę Śmierci szła XXXII Listopadowa Droga Krzyżowa przygotowana przez DA 

„Viator" z Bydgoszczy z ks. Krzysztofem Dudziakiem. 

 

4.11.2014 

Po raz pierwszy „Wiatrak" świętował imieniny Karola Wojtyły, w których udział wzięło wie-

lu parafian. 

 

11.11.2014 

Mszą św. o 8.30 w intencji Ojczyzny obchodziliśmy 96. rocznicę odzyskania niepodległości. 

Po Mszy o 11.30 dzieci obdarowane zostały rogalami marcińskimi. 

 

12.11.2014 

Gościliśmy w Domu Jubileuszowym - Anna Komorowska małżonka Prezydenta RP. 
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21.11.2014 

Uruchomiono nowy sygnał audio i video z parafii umożliwiający transmisję celebracji z na-

szej świątyni i kaplicy. 

 

23.11.2014 

W uroczystość Chrystusa Króla o 8.30 ks. Proboszcz celebrował Mszę św. w intencji koleja-

rzy z okazji wspomnienia patronki św. Katarzyny oraz z okazji 15. rocznicy naszej Akcji Ka-

tolickiej. Po Mszy poświęcone zostały tegoroczne opłatki wigilijne. 

 

23.11.2014 

Z okazji wspomnienia św. Cecylii podczas Mszy św. o 18.30 liturgię uświetniły chóry: „For-

donia" pod dyrekcją Mariana Wiśniewskiego i „Cantus Cordis" z parafii św. Jadwigi Królo-

wej pod dyrekcją Janusza Sierszulskiego. Po Mszy chóry dały krótki koncertem. 

 

30.11.2014 

1 Niedzielą Adwentu rozpoczęliśmy kolejny Rok Liturgiczny pod hasłem „Nawracajcie się  

i wierzcie w Ewangelię". 

 

7.12.2014 

Kolejna akcja charytatywna w parafii „Kilogram dla potrzebujących" pozwoliła przygotować 

154 paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących. 

 

8.12.2014 

Pełna kaplica wiernych czcicieli Matki Bożej skorzystała z Jej obietnicy, modląc się od godz. 

12 do 13 w Godzinie Łaski. 

 

13.12.2014 

Bracia z Towarzystwa Świętego Wojciecha spotkali się na wspólnym opłatku w Gnieźnie z 

Prymasem seniorem abpem Józefem Kowalczykiem. Prymas Wojciech Polak był nieobecny, 

ponieważ nie dojechał do kraju z Watykanu z powodu strajku na rzymskim lotnisku. 

 

21.12.2014 

Harcerze dostarczyli do naszej parafii Światło Betlejemskie. 

 

24.12.2014 

Jak co roku dwie Pasterki w parafii, o 22.00 i 24.00 z Żywym Żłóbkiem, ale bez zwierząt. 
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31.12.2014 

Mszą św. dziękczynną o 18.30 zakończyliśmy rok kalendarzowy 2014. 

 

2015 

1.01.2015 

Tradycyjnie już w godzinach popołudniowych wysłuchaliśmy koncertu kolęd dedykowanego 

pamięci śp. ks Zygmunta Trybowskiego w wykonaniu naszego chóru „Fordonia" i Zespołu 

Pieśni Dawnej „Fresca Voce". 

 

6.01.2015 

Do Żywego Żłóbka przybyli Trzej Królowie. 

 

7.01.2015 

Koncert kolęd poświęcony pamięci budowniczego parafii ks Zygmunta Trybowskiego w wy-

konaniu: Zespołu „Quadrans", Scholi Parfialnej „Samemu Bogu" oraz, po raz pierwszy, Ze-

społu Dziecięcego „Boże Nutki". 

 

18.02.2015 

Środa Popielcowa - licznym udziałem w Eucharystii i posypaniem głów popiołem rozpoczęli-

śmy Wielki Post 2015. 

 

27.02.2015 

Uroczystą Mszą św. dziękczynną uczciliśmy 1. rocznicę podpisania przez papieża Franciszka 

dekretu ustanawiającego nasz kościół Bazyliką. 

 

1.03.2015 

Rozpoczęły się trwające do 4 marca Ewangelizacyjne Rekolekcje Wielkopostne, które pro-

wadził ks Janusz Tomczak, proboszcz parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty. 

 

5.03.2015 

Gościem wspólnoty Stowarzyszenia Wspierania Powołań Diecezji Bydgoskiej był misjonarz 

pracujący w Kazachstanie i syn naszej parafii ks. Tomasz Dadek. 

 

27.03.2015 

Pierwszą w historii Bydgoszczy Ekstremalną Drogę Krzyżową do Torunia, w której uczestni-

czyło ponad 180 osób, poprowadził po Mszy o 21.00 ks. Wojciech Retman. 

 

 



Kronika parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy 
 

Lata 2011 - 2020 Strona 40 
 

29.03.2015 

W Niedzielę Palmową w okolicach Doliny Śmierci przeżyliśmy XV Misterium Męki Pańskiej 

pod hasłem „Non abbiate paura" (Nie lękajcie się"), które pomimo niezbyt sprzyjającej pogo-

dy zgromadziło w swych dwóch odsłonach kilka tysięcy ludzi. 

 

2.04.2015 

Liturgią Wielkiego Czwartku rozpoczęliśmy tegoroczne obchody Triduum Paschalnego. 

 

3.04.2015 

Po Drodze Krzyżowej w Dolinie Śmierci i liturgii Wielkiego Piątku rozpoczęła się „Noc Kon-

fesjonałów". Z Sakramentu Pokuty od 20.00 do 8.00 skorzystała duża grupa osób nie tylko z 

parafii i z Bydgoszczy, ale także z innych miejscowości, jak również wiele osób czasowo 

zamieszkałych za granicą. 

 

4.04.2015 

Liturgią Wigilii Paschalnej rozpoczęliśmy świętowanie uroczystość Zmartwychwstania Pań-

skiego  

 

6.04.2015 

Do parafii przybył kolejny ołtarz maryjny „Donum Caritas et Pax" z cyklu „12 gwiazd w ko-

ronie Maryi", przy którym trwała adoracja Najświętszego Sakramentu od 9.00 do 21.00 od 12 

kwietnia do 3 maja. 

 

1.05.2015 

Miesiąc maryjny znamienny był u nas nabożeństwami majowymi, zarówno tymi w kościele 

po wieczornej Mszy św. jak i tymi przy figurze MB Fatimskiej o 21.00. 

 

11.05.2015 

Grupa parafian wraz z ks Proboszczem wyjechała z pielgrzymką dziękczynną za dar Bazyliki 

do Watykanu, przy okazji odwiedzając sanktuaria Rzymu. 

 

18.05.2015 

Po raz pierwszy grupa parafian wraz z ks Wojciechem Retmanem wyjechała z pielgrzymką 

do sanktuarium w Skępem, na uroczystość260 rocznicy koronacji Matki Boskiej Brzemien-

nej. 

 

24.05.2015 

Grupa 110 dzieci przyjęła I Komunię Świętą. Dzieci przygotował ks. Tomasz Budnik. 
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29.05.2015 

Ksiądz biskup Ordynariusz Jan Tyrawa udzielił Sakramentu Bierzmowania 93 młodym lu-

dziom z naszej wspólnoty. Młodzież przygotował do przyjęcia tego sakramentu ks. Piotr Wa-

chowski. 

 

6.06.2015 

Grup parafian wyjechała z ks Piotrem Wachowskim na Lednicę 

 

7.06.2015 

Swoją Mszę św. Prymicyjną celebrował i błogosławieństwa zebranym udzielił syn naszej 

parafii, oblat NMP, o. Krzysztof Wrzos. Okolicznościowe kazanie wygłosił jego brat, również 

oblat NMP, o. dr Marcin Wrzos. 

 

13.06.2015 

Kolejny już raz grupa parafian, tym razem około 200 osób, udała się w pieszej pielgrzymce 

do sanktuarium Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych do Topolna. Wraz z pielgrzymami szli 

kapłani: ks Marek Januchowski i ks. Tomasz Budnik. 

W tym samym dniu Mszą św dziękczynną uczcił swoje 25 lecie kapłaństwa ks. Krzysztof 

Buchholz. 

 

20.06.2015 

Wspólnota Towarzystwa Świętego Wojciecha wraz z braćmi z całego kraju udała się do gro-

bu swego założyciela Prymasa Józefa Glempa do warszawskiej katedry. Przy okazji odwie-

dzono grób bł. księdza Jerzego Popiełuszki. Była to pielgrzymka z okazji XX-lecia wspólno-

ty. 

 

1.07.2015 

Dekretem ks biskupa Jana Tyrawy po 12 latach pracy w parafii ks. Wojciech Retman skiero-

wany został do pracy w parafii św. Jana Pawła II przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków. 

Na jego miejsce przybył z tamtej parafii ks. Dawid Perlik. Ks. Wojciech Retman w dalszym 

ciągu sprawuje funkcję kapelana Hospicjum „Sue Ryder" i prowadzi u nas Grupę Pogrążo-

nych w Żałobie. 

 

11.07.2015 

Ks. Wojciech Retman wyjechał z grupą parafian z pielgrzymką do sanktuarium Matki Boskiej 

Bolesnej do Obór. 
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21.07.2015 

Ze Starego Rynku wyruszyła na Jasną Górę Piesza Pielgrzymka Diecezjalna wraz z naszą 

Grupą Przezroczystą i księżmi: Krzysztofem Buchholzem i Piotrem Wachowskim. 

Sprzed naszej świątyni po Mszy św. o 6.00 wyruszyła na tą samą trasę Piesza Pielgrzymka 

Promienista - Grupa Biało-Żółta z księżmi: Markiem Januchowskim i Tomaszem Budnikiem. 

Pielgrzymi powrócili autokarem 31 lipca. 

 

15.08.2015 

Uroczystą Mszą św. w intencji Ojczyzny obchodziliśmy święto Wniebowzięcia NMP i dzień 

Wojska Polskiego. 

 

8.09.2015 

Artysta malarz Sylwester Piędziejewski z zespołem pomocników z ASP z Warszawy zakoń-

czył pierwszy etap malowania polichromii w naszym kościele. 

 

13.09.2015 

Rozpoczęliśmy tradycyjne już Triduum związane z odpustem w sanktuarium. W pierwszym 

dniu, fatimskim, celebransem był proboszcz z parafii w Czeszewie ks. Jan Dzierla, w drugim 

dniu odbyła się V Ogólnobydgoska Droga Krzyżowa, a Mszę św. celebrował proboszcz para-

fii Świętej Rodziny z Bydgoszczy ks. Michał Andrzejewski. Mszę św. odpustową odprawił i 

Słowo Boże głosił proboszcz parafii Opatrzności Bożej ks. kanonik Maciej Gutmajer. 

 

4.10.2015 

W Mszy św. dziękczynnej dla jubilatów małżeńskich uczestniczyło 68 par małżeńskich. Naj-

starsze małżeństwo obchodziło 60 lecie wspólnego pożycia. 

 

7.10.2015 

Odpust parafialny. Mszę odpustową sprawował i Słowo Boże wygłosił proboszcz parafii Nie-

pokalanego Poczęcia NMP z Bydgoszczy ks. Roman Mrosczok. 

 

8.10.2015 

Grupa parafian wraz z ks. Proboszczem i ks. Wojciechem Janusiewiczem udali się z piel-

grzymką dziękczynną za dar podniesienia naszego sanktuarium do godności Bazyliki do Zie-

mi Świętej 

 

8.11.2015 

Dróżkami Bydgoskiej Golgoty XX Wieku w Dolinie Śmierci przeszła XXXIII Ogólnobydgo-

ska Droga Krzyżowa - najstarsze nabożeństwo drogi krzyżowej odprawiane w tym miejscu. 
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9.11.2015 

Pierwszy raz została w parafii odprawiona o 18.30 Msza św. zakończona modlitwami o 

uzdrowienie duszy i ciała. Msze te będą celebrowane zawsze w l poniedziałek miesiąca, a ich 

pomysłodawcą jest ks. Dawid Perlik. 

 

11.11.2015 

Z okazji święta Niepodległości odprawiona została suma parafialna w intencji Ojczyzny, a 

wspomnienie patrona Bydgoszczy - św. Marcina - było okazją do po obdarowania dzieci ro-

galami marcińskimi po Mszy św. o 11.30. 

 

22.11.2015 

Uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata zakończyliśmy rok liturgiczny. Uroczystość ta 

jest jednocześnie świętem patronalnym Akcji Katolickiej, która w naszej wspólnocie obcho-

dziła swoje 16 lat istnienia. 

 

29.11.2015 

W 1 Niedzielę Adwentu procesyjnym wejściem do kościoła z paschałem i Ewangelią rozpo-

częliśmy Rok 1050 rocznicy Chrztu Polski. 

 

4.12 2015 

Dekretem ks. bpa Jana Tyrawy nasza bazylika została wyznaczona kościołem stacyjnym Ro-

ku Miłosierdzia. W związku z tym nastąpiło otwarcie Bramy Roku Miłosierdzia, wprowadzo-

na została w każdy piątek Msza św. o 12.00, połączona z Drogą Krzyżową i Koronką do Mi-

łosierdzia Bożego. Podczas tych nabożeństw można było uzyskać odpust zupełny. 

 

6.12.2015 

Podczas akcji charytatywnej „Kilogram dla potrzebujących" zbierano dary, z których przygo-

towano 156 paczek świątecznych dla ubogich. 

 

7.12.2015 

od 12.00 do 13.00 trwała w parafialnej kaplicy modlitwa w „Godzinie Łaski", na którą roz-

ważania modlitewne przygotowała i prowadziła Krystyna Bylińska z grupy Apostolstwa Do-

brej Śmierci. 

W godzinach popołudniowych ks. bp Jan Tyrawa dokonał poświęcenia Domu Jubileuszowe-

go. 

 

21.12.2015 

Podczas Mszy św o11.30 harcerze przynieśli Betlejemskie Światło Pokoju. 

O 18.30 ks. proboszcz Jan Andrzejczak uroczyście otworzył Bramę Roku Miłosierdzia. 
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24-25.12.2015 

Pasterki z XXIII Żywym Żłóbkiem odprawiano o 22.00 i 24.00. 

Po Mszy św. o 18.30 modlono się przy grobie ks. Zygmunta Trybowskiego w rocznicę śmier-

ci. 

 

30.12.2015 

Ks. Krzysztof Buchholz z młodzieżą i grupą parafian wyjechali na uroczystości pogrzebowe 

o. Jana Góry na Lednicę. 

 

2016 

1.01.2016 

Odbył się koncert kolęd w wykonaniu Chóru „Fordonia" i Zespołu „Fresca Voce z MDK nr 5 

w rocznicę urodzin śp ks. Z. Trybowskiego. 

 

6.01.2016 

VII rocznicę działalności w parafii obchodziła wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Prze-

mienienie". 

 

7.01.2016 

W asyście Żywego Żłóbka wysłuchaliśmy koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu Zespołu 

„Brathanki" poświęconego pamięci śp. ks. Z. Zygmunta Trybowskiego. 

 

13.01.2016 

Do parafii przybyły symbole Światowych Dni Młodzieży: Krzyż i ikona Matki Boskiej Salus 

Populi Romanum (Wybawicielki Ludu Rzymskiego). 

 

15.01.2016 

O 12.00 zainaugurowano w każdy piątek Roku Miłosierdzia Msze św. z nabożeństwem Drogi 

Krzyżowej i Koronką do Miłosierdzia Bożego z możliwością uzyskania odpustu pod zwy-

kłymi warunkami. 

 

16.01.2016 

Wprowadzono nowe nabożeństwo w parafii celebrowane każdego 16 dnia miesiąca po Mszy 

o 18.30 z modlitwami o laski i wstawiennictwo św. Jan Pawła II zakończone ucałowaniem 

relikwii. 

 

25.01. 2016 

Wprowadzono nowe nabożeństwo w parafii z modlitwami do św. Faustyny Kowalskiej, po 

Mszy św. o 18.30 - każdego 25. dnia miesiąca. 
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10.02.2016 

Licznym uczestnictwem we Mszach św. rozpoczęliśmy Wielki Post. 

 

13.02.2016 

Z okazji XXIV Dnia Chorych Rektor Wyższego Seminarium Duchownego o 10.00 odprawił 

Mszę św. z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych. 

W Domu Jubileuszowym, w ramach Forum Dialogu i Myśli Jana Pawła II zorganizowano 

konferencję z okazji Dnia Chorych, na której wygłosili referaty: prof. dr nauk med. Arkadiusz 

Jawień i prof. dr nauk med. Maciej Świątkowski. 

 

14.02.2016 

Nabożeństwa Gorzkich Żali prowadził i kazania pasyjne głosił ks. Wojciech Jasiukiewicz. 

 

21.02.2016 

Rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne dla parafian i studentów, które prowadził Diecezjalny 

Duszpasterz Akademicki Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ks. Remigiusz Szauer z Kosza-

lina. 

Po Mszy o 13.00 wyszła do Doliny Śmierci Droga Krzyżowa ruchu Światło-Życie Diecezji 

Bydgoskiej. 

 

1.03.2016 

Odbyło się spotkanie Sejmiku Parafialnego, na którym omawiano sprawy organizacji Miste-

rium Męki Pańskiej, Triduum Paschalnego, liturgii świąt Wielkanocnych i Wizytacji Kano-

nicznej ks. bpa Jan Tyrawy. 

 

6.03.2016 

Przeprowadzono akcję charytatywną „Kilogram dla potrzebujących". Z zebranych darów 

przygotowano 115 paczek dla potrzebujących. 

 

18.03.2016 

po Mszy św o 21.00 wyruszyła z parafii kilkusetosobowa II Ekstremalna Droga Krzyżowa do 

Torunia z ks. Wojciechem Retmanem na czele. 

 

20.03.2016 

W Dolinie Śmierci odbyło się XVI Misterium Męki Pańskiej pod hasłem „Krew i Woda", 

które przeżywało kilkanaście tysięcy wiernych. 
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24.03.2016 

Głównym celebransem Wielkiego Czwartku był ks abp Jan Romeo Pawłowski, Przewodni-

czący Nuncjatury Apostolskiej w Watykanie, który na wzór Jezusa dokonał obrzędu mycia 

nóg 12 mężczyznom z naszej wspólnoty. 

 

25.03.2016 

O 15.00 wyruszyła z kościoła Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa do Doliny Śmierci. 

Liturgii Wielkiego Piątku przewodniczył ks. Tomasz Budnik. Od 20.00 rozpoczęła się adora-

cja Grobu Pańskiego, i kolejna w parafii Noc Konfesjonałów z udziałem wielu kapłanów. 

 

26.03.2016 

W Wielką Sobotę trwała adoracja Grobu Pańskiego i święcenie pokarmów. Liturgię Wigilii 

Paschalnej prowadził ks. Wojciech Janusiewicz, którą zakończyła Procesja Zmartwychwsta-

nia. 

 

2.04.2016 

Rozpoczęła się w parafii dwudniowa wizytacja kanoniczna ks. bpa Jana Tyrawy. Pierwszego 

dnia wizytacji podczas Mszy o 18.30 ks. Biskup udzielił sakramentu bierzmowania. W dru-

gim dniu, po Mszy o 10.00, miało miejsce spotkanie Wizytatora z przedstawicielami grup i 

wspólnot parafialnych. 

 

1.05.2016 

Rozpoczęliśmy codzienne nabożeństwa majowe w kościele po Mszy o 18.30, oraz przy figu-

rze MB Fatimskiej prowadzone przez wspólnoty świeckie. 

 

3.05.2016 

W uroczystość MB Królowej Polski. Sumę w intencji Ojczyzny odprawił, oraz ślubowania 

Jana Kazimierza z uczestnikami celebracji odnowił ks. proboszcz Jan Andrzejczak. 

 

14.05.2016 

W wigilię Zesłania Ducha Świętego przeżywaliśmy: koncert Uwielbienia, Czuwanie modli-

tewne i Mszę Zesłania Ducha Świętego o północy z udziałem młodzieży - wolontariuszy na 

Światowe Dni Młodzieży i studentów DA „Martyria". 

 

22.05.2016  

Odbyła się uroczystość l Komunii Świętej, którą przyjęło 123 dzieci. 
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26.05.2016 

Po Mszy św. 8.30 przeszła procesja Eucharystyczna ulicami: Bołtucia, Fiedlera, Berlinga, ks. 

Kleina, Albrychta, Wańkowicza, a ołtarze przygotowały grupy: Neokatechumenat, Odnowa w 

Duchu Świętym, Oaza Rodzin i Apostolstwo Dobrej Śmierci. 

 

1.06.2016 

Rozpoczęliśmy codzienne nabożeństwa czerwcowe w kościele po Mszy św. o 18.30 i o 21.00 

przy krzyżu misyjnym, które prowadziły poszczególne wspólnoty świeckie. 

 

5.06.2016 

Grupa parafian wyjechała na spotkanie na Lednicę z okazji 1050-lecia Chrztu Polski, 800-

lecia działalności zakonu Dominikanów w Polsce i 20-lecia istnienia spotkań na Lednicy. 

 

11.06.2016 

Ponad 150 parafian wzięło udział w IV Pieszej Pielgrzymce do Sanktuarium Matki Boskiej 

Uzdrowienia Chorych w To-polnie, pielgrzymkę prowadził ks. Tomasz Budnik. 

 

16.06.2016 

Uroczystości odpustowe ku czci św. Brata Alberta Chmielowskiego w hospicjum Sue Ryder 

połączoną z XXX-leciem istnienia tej placówki prowadził ks. bp senior Bogdan Wojtuś  

z Gniezna. 

 

21.06.2016 

Nabożeństwem fatimskim z procesją różańcową po Mszy o 18.30 uczciliśmy XX-lecie poby-

tu w naszej parafii Matki Bożej z Fatimy. 

 

27.06.2016 

Decyzją bpa Jana Tyrawy z parafii odszedł ks. Wojciech Janusiewicz i skierowany został do 

pracy w parafii pw. św. Mateusza na Fordonie. 

Do pracy w parafii powrócił ks. Wojciech Retman z zadaniem objęcia funkcji kapelana szpi-

tala Centrum Onkologii i Domu Sue Ryder. 

 

1.07.2016 

Dekretem ks. Biskupa do pracy w parafii skierowany został ks. Krzysztof Kozłowski z zada-

niem rozpoczęcia prac budowlanych i staraniem o erygowanie nowej parafii na osiedlu Esku-

lapa. 
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3.07.2016 

Wyruszyła z parafii na Jasną Górę XXI Piesza Pielgrzymka Promienista Grupy Biało-Żółtej, 

którą poprowadził ks. Tomasz Budnik i trwała do 13 lipca.  

 

4.07.2016 

Wyruszyła z bydgoskiej katedry na Jasną Górę Piesza Pielgrzymka Diecezjalna, w której 

udział wzięła studencka Grupa Przezroczysta, a pątników prowadzili ks. Krzysztof Buchholz i 

ks. Piotr Wachowski. 

 

9.07.2016 

W dwudniowej autokarowej pielgrzymce do Częstochowy wzięło udział 50 osób z Koła Przy-

jaciół Radia Maryja. 

 

23.07.2016 

W hali sportowej ARTEGO ARENA odbyło się diecezjalne posłanie Krakowie, które prowa-

dził ks. bp Jan Tyrawa. 

 

24.07.2016 

W naszej bazylice odprawiono Mszę św. połączoną z posłaniem na ŚDM grupy młodych z 

naszej parafii z udział 101 wolontariuszy z księżmi: Krzysztofem Buchholzem, Piotrem Wa-

chowskim i Dawidem Perlikiem. Grupa wyjechała do Krakowa 25 lipca i powróciła 1 sierp-

nia. 

 

15.08.2016 

Uroczystość Wniebowzięcia NMP. ks. proboszcz Jan Andrzejczak odprawił o 8.30 uroczystą 

sumę w intencji Ojczyzny i Wojska Polskiego. 

O 21.00, odprawiono nabożeństwo maryjne, które przygotowała Grupa Pielgrzymkowa Biało-

Żółta. 

 

26.08.2016 

Z okazji wspomnienia MB Częstochowskiej nabożeństwo maryjne o 21.00 prowadziła stu-

dencka Grupa Pielgrzymkowa „Przezroczysta". 

 

31.08.2016 

Ks. wikariusz Piotr Wachowski mianowany został przez ks. bpa Jana Tyrawę Diecezjalnym 

Duszpasterzem Młodzieży. 
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1.09.2016 

Podczas Mszy św. dziękczynnej grupa parafialna Stowarzyszenia Wspierania Powołań Diece-

zji Bydgoskiej obchodziła XX-lecie istnienia. 

 

5.09.2016 

Ks. Dawid Perlik odprawił pierwszą w parafii Mszę św. z modlitwami o uzdrowienie duszy i 

ciała. Msze będą odprawiane w każdy 1 poniedziałek miesiąca. 

 

8.09.2016 

grupa parafian wzięła udział w sumie odpustowej sprawowanej przez ks. bpa Jana Tyrawę w 

katedrze z okazji Narodzenia NMP. 

 

13.09.2016 

W Dniu Fatimskim Mszę św. celebrował i procesję fatimską z różańcem poprowadził pocho-

dzący z Bydgoszczy salezjanin ks. Jacek Jaszewski. 

 

14.09.2016 

W święto Podwyższenia Krzyża, wyszła z naszego kościoła Bydgoska Droga Krzyżowa na 

Kalwarię Bydgoską Golgotę XX Wieku, której rozważania prowadziło Apostolstwo Dobrej 

Śmierci. Mszy św. przewodził wieloletni Prowincjał Salezjanów w Polsce ks. Jerzy Worek. 

 

15.09.2016 

Uroczystość odpustowa w święto Matki Boskiej Bolesnej w naszym sanktuarium. Sumę od-

pustową celebrował i kazanie wygłosił proboszcz parafii św. Marka ks. Tadeusz Itrych. 

 

25.09.2016 

Odpowiadając na apel papieża Franciszka dotyczący ewangelizacji na ulicach miast nasi para-

fianie o 15.00 modlili się przy figurze Matki Bożej Fatimskiej, by wzbudzić „Iskrę Miłosier-

dzia".  

 

9.09.2016 

Rozpoczęło się w parafii Seminarium Odnowy Wiary, tj. 9 tygodniowe rekolekcje dla 

wszystkich pragnących odnowić swą wiarę i pogłębić modlitwę, które prowadziła wspólnota 

Odnowy w Duchu Świętym „Przemienienie". 

 

2.10.2016 

W wyniku przeprowadzki władz rektorskich Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 

(UTP) w Bydgoszczy do Fordonu - po raz pierwszy w naszym sanktuarium została odprawio-

na Msza św. inaugurująca nowy rok akademicki na tej Uczelni. Uczestniczyły w niej władze 



Kronika parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy 
 

Lata 2011 - 2020 Strona 50 
 

rektorskie, administracyjne i studenci, a Mszy św. przewodniczył ks. Krzysztof Buchholz - 

Diecezjalny Duszpasterz Akademicki. 

 

7.10.2016 

Odpust parafialny. O 17.00 odprawiono Mszę z poświęceniem różańców dla dzieci przygoto-

wujących się do l Komunii. 

O 18.30 Sumę odpustową ze słowem Bożym odprawił ks. kanonik Ryszard Pełech, wieloletni 

duszpasterz z diecezji chełmińskiej. 

 

9.10.2016 

O 13.00 ks proboszcz Jan Andrzejczak odprawił Mszę św. dziękczynną i udzielił błogosła-

wieństwa małżeństwom obchodzących swe jubileusze: 1, 5, 10 i dalsze - co 5 lat. 

 

15.10.2016 

W łączności z Jasną Górą, gdzie trwał dzień wielkiej pokuty za wszystkie grzechy popełnione 

w Polsce modliliśmy się przed Najświętszym Sakramentem. Modlitwy prowadziły wspólnoty: 

Apostolstwo Dobrej Śmierci, Żywy Różaniec, Stowarzyszenie Wspierania Powołań. Odnowa 

w Duchu Święty, Oaza Rodzin i Grupa Miłosierdzia Bożego. 

 

19.10.2016 

Grupa parafian z naszego dekanatu wzięła udział w VIII Pielgrzymce Diecezji Bydgoskiej na 

Jasną Górę. Opiekunem dekanalnym pielgrzymki był ks. Wojciech Retman. 

 

23.10.2016 

W Niedzielę Hospicyjną Mszę św. w kaplicy Domu Sue Ryder celebrował i Słowo Boże wy-

głosił proboszcz parafii Bożego Ciała w Bydgoszczy ks. Ryszard Pruczkowski. 

O 18.30 ks. bp Jan Tyrawa odprawił Mszę św. inaugurującą rok akademicki w Bydgoszczy i 

pobłogosławił indeksy. Po Mszy odbył się koncert „In Memoriam" w wykonaniu Orkiestry 

Kameralnej Academia deli Arto poświęcony pamięci studentów, którzy zginęli na UTP w 

2015 roku. 

 

30.10.2016 

Nasza świątynia była kolejnym „przystankiem" peregrynacji po Polsce ołtarza adoracji Kró-

lowej Pokoju. Z udziałem ks. bpa Jana Tyrawy rozpoczęła się codzienna adoracja od 9.30 do 

21.00 z modlitwami o pokój na świecie, trwająca do 8 listopada. Przy tym ołtarzu modlił się 

papież Franciszek w Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży. Ołtarz przeznaczony jest 

do sanktuarium Matki Boskiej Królowej Pokoju w Kibeho w Rwandzie. 
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6.11.2016 

O 15.00 wyruszyła z kościoła XXXIV Listopadowa Droga Krzyżowa. Rozważania przygoto-

wali i nabożeństwo prowadzili studenci z DA „Stryszek" działającego przy parafii św. Win-

centego a Paulo w Bydgoszczy. 

 

11.11.2016 

89 święto odzyskania Niepodległości i wspomnienie św. Marcina. O 8.30 ks. proboszcz Jan 

Andrzejczak odprawił Mszę św. w intencji Ojczyzny, a po Mszy o 11.30 wszystkie dzieci, 

zgodnie z polską i parafialną tradycją, obdarowane zostały rogalami marcińskimi. 

 

19.11.2016 

Grupa młodych parafian wyjechała do Krakowa-Łagiewnik, gdzie w sanktuarium Miłosier-

dzia Bożego przyjęli Jezusa Chrystusa za swego Króla i Pana. 

 

20.11.2016 

Uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata zakończyliśmy Święty Rok Miłosierdzia i Rok 

Liturgiczny. 

Podczas Mszy św. o 8.30 zostały w bazylice uroczyście zamknięte Drzwi Miłosierdzia. Pod-

czas każdej Mszy św. wszyscy obecni na Eucharystii przyjęli Jezusa Chrystusa za swego Pa-

na, władcę i Króla. 

 

11.12.2016 

Zbierano dary w ramach akcji „Kilogram dla potrzebujących", z których przygotowano ponad 

150 paczek dla najuboższych parafian. Dziękujemy darczyńcom, członkom Parafialnego Ze-

społu Caritas i wolontariuszom. 

 

23.12.2016 

Dzień adwentowego nawrócenia - spowiedzi św. dla całej parafii, z której skorzystało wielu 

parafian i gości. 

 

24.12.2016 

Celebracja Bożego Narodzenia rozpoczęła się Mszami św. o 22.00 i 24.00 z asystą Żywego 

Żłóbka. Były też okolicznościowe i zaskakujące dekoracje. 

 

25.12.2016 

Mszy św. o 13.00 asystował Żywy Żłóbek. 

Tego dnia przypadała XIV rocznica śmierci pierwszego proboszcza ks. prałata Zygmunta 

Trybowskiego. Po Mszy św. o 18.30 modlono się przy Jego grobie. 
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26.12.2016 

Dzień poświęcony modlitwom za Katolicki Uniwersytet Lubelski. 

Mszy św. o 13.00 asystował Żywy Żłóbek. 

O 16.00 odbyło się spotkanie dzieci przy żłóbku z konkursem śpiewu kolęd. 

 

27.12.2016 

Rozpoczęły się odwiedziny duszpasterskie (kolęda). 

 

31.12.2016 

O 18.30 odprawiono Mszę św. dziękczynno-błagalną na koniec roku, a ks. Proboszcz złożył 

sprawozdanie duszpasterskie. 

 

2017 

1.01.2017 

Odbył się, w powiązaniu z Mszą św. o 18.30, noworoczny koncert kolęd w rocznicę urodzin 

śp. ks. prałata Zygmunta Trybowskiego w wykonaniu Chóru Stowarzyszenia Muzycznego 

„Fordonia" i Zespołu Pieśni Dawnej „Fresca Voce" z Domu Kultury nr 5 w Fordonie. 

 

6.01.2017 

Uroczystość Objawienia Pańskiego -Trzech Króli. Mszy św. o 13.00 asystował Żywy Żłóbek 

i przybyli „Trzej Królowie", a po wszystkich Mszach św. sprawowano obrzęd poświęcenia 

kredy. 

W Bydgoszczy zorganizowano IV Orszak Trzech Króli, w którym wzięło udział kilkanaście 

tysięcy osób, w tym również nasi parafianie. 

Minęła VIII rocznica powstania w naszej parafii Wspólnoty Odnowy w Duchu Św. „Przemie-

nienie", która zaprasza wszystkich do wspólnej modlitwy w każdy czwartek po Mszy św. 

wieczornej. 

 

7.01.2017 

O 19.15 odbył się noworoczny koncert kolęd „Wiatraka" z asystą Żywego Żłóbka i z udzia-

łem Zespołu Brathanki (była to 7 asysta w tym wydaniu). 

 

8.01.2017 

Święto Chrztu Pańskiego. W naszej wspólnocie sakrament Chrztu św. udzielany jest w drugą 

i czwartą niedzielę podczas Mszy św. o 15.00. 

W roku 2017, podobnie jak w latach ubiegłych kontynuowane są parafialne działania charyta-

tywne wspierające najuboższe dzieci i młodzież naszej parafii. Wspólnota Neokatechumenal-

na przygotowała dla młodzieży i dorosłych Jasełka w kaplicy. 
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15.01.2017 

W Hali Widowiskowo - Sportowej „Łuczniczka" w Bydgoszczy odbył się wyjątkowy koncert 

„Betlejem w Bydgoszczy". 

 

16.01.2017 

Msza św. o 15.30 sprawowana była w naszej bazylice w połączeniu z modlitwami przez 

wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II. Po Mszy św. przy relikwiarzu świętego odprawiono 

okolicznościowe modlitwy, odczytano przyniesione prośby i podziękowania oraz uszanowano 

relikwie św. Jana Pawła II. Po nabożeństwie wspólnota Domowego Kościoła zaprosiła obec-

nych na czuwanie z Maryją czyli modlitwę różańcową w intencji Ojca Świętego. 

 

18-25.01.2017 

W całym Kościele trwał Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan celebrowany 

w wspólnotach chrześcijańskich istniejących w Bydgoszczy. 

 

21.01.2017 

Wspomnienie św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy i pisarzy katolickich. Z tej oka-

zji papież Franciszek ogłosił kolejne 51. orędzie. Kościół w Polsce świętuje w III niedzielę 

września. 

 

22.01.2017 

Zakończyły się odwiedziny duszpasterskie na Osiedlu Eskulapa. 

 

25.01.2017 

O 15.30 (ze względu na kolędę) odprawiono Mszę św. i kolejne nabożeństwo z modlitwami 

przez przyczynę św. Faustyny. 

 

29.01.2017 

Zakończyły się doroczne odwiedziny duszpasterskie zwane kolędą. 

 

2.02.2017 

Podczas wszystkich Mszy św. święcono gromnice, zaś o 17.00 poświęcono świece i medaliki 

dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii Świętej. 

 

3.02.2017 

Z okazji wspomnienia św. Błażeja, po Mszach św. o 8.30 i 18.30, udzielano błogosławieństwa 

św. Błażeja - m.in. patrona osób chorych na gardło. 
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14.02.2017 

Wieczór Uwielbienia. Gościem specjalnym była znana w świecie charyzmatyczka z USA - 

Maria Vadia. Wydarzenie rozpoczęła Msza Święta o 18.30, a w programie były jeszcze kon-

ferencja i modlitwy o uzdrowienie. 

 

15.02.2017 

Po Mszy o 18.30 odbyło się kolejne spotkanie Sejmiku Parafialnego. 

 

23.02.2017 

O 18.30, grupa parafialna Towarzystwa Świętego Wojciecha, zaprosiła na kolejną Mszę Św., 

podczas której modliła się m.in. w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyń-

skiego. 

 

25.02.2017 

Podczas Mszy św. o 18.30 Młodzieżowy Wolontariat 4don4LORD dziękował Panu Bogu za  

3 lata istnienia. Po Mszy św. w Domu Jubileuszowym odbył się bal karnawałowy dla mło-

dzieży. 

 

27.02.2017 

III rocznica podpisania przez Ojca Świętego Franciszka dekretu o podniesieniu do godności 

Bazyliki Mniejszej naszej świątyni. Główna Msza św. dziękczynna sprawowana była o 10.00. 

 

1.03.2017 

Środa Popielcowa i początek Wielkiego Postu. 

Ofiary zebrane podczas wszystkich Mszy św. przeznaczone zostały na wsparcie hospicjów 

diecezji bydgoskiej. 

 

1.03.2017 

Ks. Krzysztof Kozłowski - odpowiedzialny za tworzenie ośrodka duszpasterskiego na Osiedlu 

Eskulapa - rozpoczął posługę duszpasterską na terenie przyszłej parafii. 

 

5.03.2017 

I Niedziela Wielkiego Postu. W ogłoszeniach usłyszeliśmy, że: Nabożeństwo Drogi Krzyżo-

wej odprawiane jest w piątki: dla dzieci o 17.30; dla dorosłych o 9.00 i 18.00 oraz dla mło-

dzieży w kaplicy o 20.00. 

W każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: 

„Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu" oraz za udział w Drodze Krzyżowej, a także w każdą nie-

dzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali (kazania pasyjne głosi ks. Stanisław Pozorski) 

oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny. 
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Kartki do spowiedzi św. otrzymać można w biurze w godzinach urzędowania i w zakrystii 

przed i po Mszy św. 

Wspólnota Neokatechumenalna zapraszała w Wielkim Poście (pn-pt), na modlitwę brewia-

rzową - Laudesy do kaplicy o 6.00. 

W czasie Wielkiego Postu diecezja bydgoska wspiera budowę szkoły w Czadzie w Afryce. 

Przy relikwiach św. Jana Pawła II stoi skarbonka na ofiary - wielkopostną jałmużnę przezna-

czoną na ten cel. 

 

12.03.2017 

Ks. Mirosław Maliński - duszpasterz akademicki i rektor kościoła św. Macieja we Wrocławiu, 

głosił Słowo Boże i poprowadził trzydniowe rekolekcje dla studentów. 

 

15.03.2017 

W parafii gościliśmy obraz MB Pompejańskiej. Adoracja rozpoczęła o 15.00 Koronka, a za-

kończyła Mszą św. o 17.00. 

 

20.03.2017 

Trzydniowe rekolekcje dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 66. 

 

25.03.2017 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Mszę św. o 10.00 odprawiono w połączeniu z przyję-

ciem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

Wieczorem, ulicami Bydgoszczy, przeszła droga Krzyżowa przygotowana m.in. przez mło-

dzież wolontariatu Fordon4lord, którą zakończyło czuwanie w kościele pw. św. Andrzeja 

Boboli (oo. Jezuitów). 

 

27.03.2017 

Trzydniowe rekolekcje dla młodzieży z Gimnazjum nr 5. 

 

2.04.2017 

Rekolekcje dla licealistów. 

Bydgoska Wspólnota Rodziny Radia Maryja spotkała  się w naszym Sanktuarium Kalwarii 

Bydgoskiej na celebrowaniu XII Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w Dolinie Śmierci. Spotka-

nie rozpoczęło się Mszą św. o 13.00. Tego dnia Parafialna Wspólnota Rodziny Radia Maryja 

obchodziła XX rocznicę swego działania. 

Trwała akcja dobroczynna „Kilogram dla potrzebujących", w ramach której przygotowano 

111 paczek dla najuboższych parafian. W dzieło to włączyły się szczególnie wspólnoty: 

Caritasu, Neokatechumenatu, Żywego Różańca, Odnowy w Duchu Świętym, Kościoła Do-

mowego - Oazy Rodzin, Dębu. 
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7.04.2017 

Ekstremalna Droga Krzyżowa (EDK) rozpoczęła się Mszą św. o 21.00 w naszej bazylice, a 

następnie wyruszyła do Torunia, gdzie zakończyła się - nazajutrz - 8 kwietnia w parafii św. 

Józefa w Toruniu. W EDK uczestniczyło ok. 500 pielgrzymów, a prowadzili ją organizatorzy 

bydgoskiej edycji z ks. Wojciechem Retmanem. 

 

9-15.04.2017 

Wielki Tydzień rozpoczęła Niedziela Palmowa. Sumę parafialną z udziałem wspólnot neoka-

techumenalnych rozpoczęto o 8.15, uroczystą procesją z palmami od grobu ks. Zygmunta 

Trybowskiego do świątyni. Poświęcenie palm odbywało się przed każdą Mszą św. 

XXXII Światowy Dzień Młodzieży, z głównymi celebracjami na pl. Świętego Piotra w Wa-

tykanie, podczas których delegacja polskiej młodzieży przekazała symbole ŚDM gospoda-

rzom z Panamy, a wśród delegacji był nasz parafianin Jakub Olejnik z Wolontariatu 

4don4LORD. 

O 16.00 i 20.00 wystawiono XVII Misterium Męki Pańskiej w Dolinie Śmierci pod tytułem 

„ECCE Homo", w którym uczestniczyło kilkanaście tysięcy pielgrzymów. 

 

9-12.04.2017 

Trwały rekolekcje wielkopostne dla dorosłych, które głosił ks. dr Daniel Tumiel z Rzymu. 

 

12.04.2017 

W Wielką Środę przypadała wielkanocna spowiedź święta, która trwała od 9.00 do 11.00 i od 

16.00 do 19.00. 

 

13.04.2017 

Wielki Czwartek - ks. abp Jan Romeo Pawłowski z Watykanu przewodniczył uroczystej 

Mszy św. Wieczerzy Pańskiej z udziałem wszystkich kapłanów naszej parafii oraz księży 

gości. Podczas Mszy św. wygłosił homilię i umył nogi 12 mężczyznom reprezentującym róż-

ne grupy apostolskie działające w parafii. Po Komunii św. nastąpiło przeniesienie Najświęt-

szego Sakramentu do „ciemnicy" i do północy trwała adoracja. 

 

14.04.2017 

Wielki Piątek - o 15.00 odprawiono tradycyjną Drogę Krzyżową w Dolinie Śmierci, a w na-

bożeństwie wzięło udział kilkuset wiernych. 

Liturgii Męki Pańskiej o 18.30 przewodniczył ks. Tomasz Budnik, a liturgię zakończyła pro-

cesja do Grobu Pańskiego i złożenie Pana Jezusa w grobie. Po liturgii odprawiono nabożeń-

stwo Gorzkich Żali w wykonaniu naszego chóru. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim trwała całą noc i następny dzień 

do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej. W nocy adorację prowadziły wspólnoty i grupy 

apostolskie, a kilkunastu kapłanów spowiadało w ramach akcji „Noc konfesjonałów". 

 



Kronika parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy 
 

Lata 2011 - 2020 Strona 57 
 

15.04.2017 

Wielka Sobota - trwała Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim przez cały 

dzień i święcenie pokarmów. 

O 20.00 rozpoczęto Liturgię Wigilii Paschalnej - Tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa -  

z procesją rezurekcyjną. 

 

16.04.2017 

Zmartwychwstanie Pańskie - Wielkanoc - celebrację rozpoczęto o 7.00 procesją i Mszą św. 

Poranka Wielkanocnego. 

 

17.04.2017 

Poniedziałek Wielkanocny - to był dzień modlitw za wspólnotę Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego. 

 

23.04.2017 

Niedziela Przewodnia - Święto Miłosierdzia Bożego. Suma o 8.30 była sprawowana ku czci 

Miłosierdzia Bożego. Po Mszy św. i wystawieniu Najświętszego Sakramentu uczciliśmy reli-

kwie św. Faustyny. 

 

25.04.2017 

Odbyło się spotkanie Sejmiku Parafialnego poświęcone przygotowaniom do kolejnych cele-

bracji i wydarzeń parafialnych. 

 

1.05.2017 

Przez cały maj odprawiano nabożeństwa majowe w kościele po wieczornej Mszy św.,  

a o 21.00 przy figurze MB Fatimskiej prowadzone przez wspólnoty wiernych świeckich. 

 

2.05.2017 

Dzień imienin śp. ks. prałata Zygmunta Trybowskiego. Wzorem lat ubiegłych po Mszach o 

8.30 i 18.30 modliliśmy się przy Jego grobie. 

 

3.05.2017 

Uroczystość NMP Królowej Polski i rocznica Konstytucji 3 Maja. Sumę sprawowano w in-

tencji Ojczyzny. Podczas Mszy świętych odnawiano Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. 

 

8.05.2017 

Wspomnienie św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona naszej Ojczyzny. Trwały modli-

twy przez przyczynę św. Biskupa o ład moralny w Polsce. 
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13.05.2017 

Po wieczornej Mszy św. o 18.30 odbyła się tradycyjna Fatimska Procesja Różańcowa (od 

maja do października). Tego wyjątkowego dnia przypadała 100. rocznica Objawień Fatim-

skich i 34. rocznica zamachu na życie papieża Jana Pawła II. 

 

15.05.2017 

Z okazji 100. rocznicy Objawień Fatimskich zorganizowano pielgrzymkę do Sanktuarium 

Matki Boskiej Fatimskiej w Bydgoszczy i jednocześnie kościoła stacyjnego. O 18.00 ks. Pro-

boszcz odprawił koncelebrowaną Mszę św., było okolicznościowe kazanie i możliwość uzy-

skania w rocznicę objawień fatimskich specjalnych łask Bożych. W pielgrzymce wzięło 

udział ponad 100 pielgrzymów - naszych parafian. 

 

19.05.2017 

Podczas Mszy św. o 18.30 ks. bp Jan Tyrawa udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży 

naszej parafii. 

 

20.05.2017 

Odbył się Diecezjalny Zjazd Młodzieży w Łobżenicy, podczas którego wystąpił z koncertem 

„TAU" - znany chrześcijański raper i Ambasador Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. 

Na spotkanie wyjechała grupa młodzieży pod opieką naszego wikariusza ks. Piotra Wachow-

skiego. 

 

21.05 i 28.05.2017 

Podczas Mszy św. o 10.00 udzielano I Komunii św. dzieciom klas III, kolejno grupie pierw-

szej i grupie drugiej. 

 

1.06.2017 

Przez miesiąc odprawiano nabożeństwa czerwcowe po Mszy o 18,30 oraz o 21.00 przy krzy-

żu misyjnym prowadzone przez wspólnoty parafialne. 

 

4.06.2017 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - Zielonych Świątek. 

Przypadało też X Święto Dziękczynienia Bożej Opatrzności za wszelkie otrzymane dobro-

dziejstwa. Po Mszach św. zbierano ofiary do puszek na budowę Świątyni Bożej Opatrzności 

w Warszawie. 

 

9-10.06.2017 

W parafii trwały warsztaty dla młodych z dziedziny kształtowania własnej osobowości „Chil-

loufu z Duchem Świętym". 
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11-17.06.2017 

To ważne dni w Bydgoszczy. Trwał Tydzień Ewangelizacji Bydgoszczy, który obejmował 

taki program: 

11.06 - „Marsz dla Życia i Rodziny" (12.30 Msza Święta w katedrze, o 14.00 - przemarsz do 

bazyliki św. Wincentego a'Paulo, a od 15.00 do 22.00 Festiwal Nowe Spojrzenie - plac wokół 

bazyliki św. Wincentego a Paulo; 

od 12 do 14.06 - o 18.00 rekolekcje ewangelizacyjne i warsztaty w parafii pw. Świętej Trójcy, 

które prowadził ks. Rafał Jarosiewicz z zespołem z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej; 

13.06 - od 10.00 do 13.00 - szła pielgrzymka osób niepełnosprawnych z parafii Świętych Pol-

skich Braci Męczenników do kościołów Matki Bożej Fatimskiej i św. Józefa; 

14.06 - o 19.30 - Koncert Uwielbienia na Wyspie Młyńskiej „Głoszę i już!", po zakończeniu 

do 1.00 w nocy adoracja Najświętszego Sakramentu w katedrze; 

15.06 - od 18.00 (rozpoczęcie Mszą św. w kościele) do 16.06 -17.30, audytorium oo. Jezuitów 

(plac Kościeleckich 7) 24-go-dzinna modlitwa Uwielbienia z udziałem zespołów muzycz-

nych; 

16.06 - całodzienne, publiczne czytanie Pisma Świętego na ul. Mostowej i ewangelizacja 

uliczna; 

o 20.00 - Milczący Marsz Mężczyzn za Jezusem w Najświętszym Sakramencie z kościoła 

garnizonowego do katedry; 

17.06 - o 18.00 - Msza Święta połączona z modlitwą o uzdrowienie. Modlitwę prowadził 

Marcin Zieliński - lider wspólnoty „Głos Pana" ze Skierniewic w kościele oo Jezuitów. 

 

11.06.2017 

Uroczystość Trójcy Świętej i zakończenie okresu spowiedzi św. wielkanocnej. 

Podczas Mszy św. o 8.30 modliliśmy się w intencji księdza Proboszcza przeżywającego 45 

rocznicę święceń kapłańskich. Słowo Boże wygłosił ks. abp Jan Pawłowski. Ks. prałat Jan 

Andrzejczak poprowadził nabożeństwo czerwcowe o 15.00, a następnie zaprosił delegacje 

grup i wspólnot parafialnych do kawiarni „Młynek" na jubileuszową kawę i ciastka. 

Msza św. o 10.00 celebrowana była w I rocznicę Komunii św. dla dzieci klas trzecich. 

 

15.06.2017 

Uroczystość Bożego Ciała, po Mszy św. o 8.30 szła tradycyjna procesja do czterech ołtarzy 

ulicami naszej parafii (Bołtucia, Fiedlera, Berlinga, Kleina, Albrychta, Wańkowicza), w któ-

rej - przy pięknej pogodzie - wzięło udział kilka tysięcy wiernych. 

 

17.06.2017 

Piąty raz wyruszyła z naszej bazyliki jednodniowa pielgrzymka piesza do Sanktuarium Matki 

Bożej Uzdrowienia Chorych w Topolnie. Pielgrzymkę liczącą 85 osób prowadził nasz wika-

riusz ksiądz Tomasz Budnik. 
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18.06.2017 

W ostatnich dniach rozpoczęły się prace związane z elewacją kościoła. Na frontonie naszej 

świątyni umieszczane są nowe płaskorzeźby wykonane techniką sgraffito i przedstawiające 

męczenników i świętych oraz ich atrybuty - symbole, w procesji ku krzyżowi. Fryz frontonu 

Bazyliki będzie zatytułowany: „Krzyż drogą zbawienia". Po zakończeniu prac przystąpimy do 

tynkowania kościoła. 

 

22.06.2017 

procesją do czterech ołtarzy ustawionych obok bazyliki zakończyła się oktawa Bożego Ciała. 

Nastąpiło poświęcenie wianków, a dzieci sypiące kwiatki otrzymały słodkie upominki. 

 

23.06.2017 

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po Mszy o 18.30 wyruszyliśmy z procesją do 

przygotowanego ołtarza ku czci Serca Jezusowego zwanego na „Bożej roli". Tam ponowili-

śmy Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Uroczystość 

NSPJ to także Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. 

 

24.06.2017 

Uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela i dzień imienin naszego ks. Proboszcza. 

Tego dnia ksiądz Proboszcz sprawował wieczorną Mszę św., a po zakończeniu złożyliśmy 

Solenizantowi życzenia. 

 

1.07.2017 

Wyruszyła XXXVI pielgrzymka piesza z parafii św. Mikołaja (Fordon) do Chełmna, w której 

uczestniczyła grupa parafian. 

 

Od 8 do 9.07.2017 

Koło Przyjaciół Radia Maryja zorganizowało pielgrzymkę do Częstochowy. 

 

21.07-1.08.2017 

Pod hasłem „Jesteśmy Koroną Maryi" szli pielgrzymi XXII Pieszej Pielgrzymki Promienistej 

w Grupie Biało-Żółtej na Jasną Górę. Pielgrzymi wyruszyli z naszej bazyliki po Mszy św. o 

6.00. Cieszyło uczestnictwo sporej grupy pielgrzymów z Kcyni. Przewodnikiem grupy był ks. 

Tomasz Budnik. 

Równolegle w tym samym terminie z bydgoskiej katedry wyruszyła Diecezjalna Pielgrzymka 

Piesza, z Akademicką Grupą Przezroczystą pod opieką ks. Krzysztofa Buchhloza. 
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23-30.07.2017 

XVIII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa pod hasłem „Niesiemy Miłosierdzie drogami 

świata". MIVA Polska zaprosiła wszystkich kierowców do udziału w akcji „1 grosz za 1 km 

szczęśliwej jazdy" na środki transportu dla misjonarzy. Po każdej Mszy św. nastąpiło poświę-

cenie pojazdów takich jak: samochody, motocykle, quady i rowery. 

 

23.07.2017 

Krzysztof Fryska - organista naszej Bazyliki, zaprosił na kolejny koncert organowy po wie-

czornej Mszy św. W repertuarze była muzyka organowa mistrzów tego instrumentu. Kolejne 

koncerty zaplanowano 12 i 15 sierpnia. 

 

24-26.07.2017 

Szła ulicami naszych osiedli Dekanalna Pielgrzymka Fordońska między parafiami Fordonu. 

Do naszej bazyliki przyszli pielgrzymi z powstającej parafii pw. św. Faustyny, by nazajutrz, 

po Mszy św. o 18.30 przejść do parafialnego kościoła św. Marka. 

 

1.08.2017 

Gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej kilkudziesięcioosobową grupę pieszych piel-

grzymów z Gdańska udających się na Jasną Górę. 

 

6.08.2017 

Zainaugurowano, w każdą niedzielę o 12.00 w kaplicy akademickiej przy Bazylice św. Win-

centego a Paulo, al. Ossolińskich 2, sprawowanie Mszy św. w języku ukraińskim w obrządku 

grekokatolickim. 

 

4.08.2017 

Zakończone zostały prace przy ozdabianiu tzw. fryzu na frontowej ścianie naszej Bazyliki. 

Artysta malarz z Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pan profesor Sylwester Piędziejew-

ski umieścił na zakończenie pracy swój podpis pod dziełem z dopiskiem Anno Domini 2017. 

Artystyczny wyraz dzieła „Krzyż drogą zbawienia" to procesja świętych i błogosławionych 

ku Chrystusowi, który trzymając krzyż przypomina nam, że jest On drogą naszego zbawienia. 

Parafia nasza przygotowuje się do tynkowania kościoła i planujemy dalsze prace na zewnątrz 

świątyni. 

 

13.08.2017 

O 18.30 odprawiono wieczorną Mszę św. a po niej kolejne nabożeństwo fatimskie z różańcem 

i procesją światła dookoła kościoła. W modlitwie różańcowej prosiliśmy Maryję o trzeźwość 

w naszych domach i rodzinach. 
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14.08.2017 

Odbyła się XXVIII Pielgrzymka Maksymilianowska w intencji otrzeźwienia Narodu, która 

wyruszyła o 16.00 z kościoła NSPJ na pl. Piastowskim do kościoła św. Maksymiliana Marii 

Kolbego na Osowej Górze, gdzie po Mszy św. odpustowej czekał na pielgrzymów poczęstu-

nek. 

 

15.08.2017 

Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. w naszym Sanktuarium odprawiano jak w każdą 

niedzielę. Tego dnia czciliśmy Maryję jako opiekunkę ludzkiej pracy na roli i jej owoców. Po 

każdej Mszy św. nastąpiło poświęcenie wianków z ziół i kwiatów oraz owoców i plonów z 

własnych ogródków. 

15.08.2017 

Dzień Wojska Polskiego. Podczas sumy o 8.30 odprawiono okolicznościowe modlitwy w 

intencji Polskich Żołnierzy. 

 

26.08.2017 

Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej. W modlitwie różańcowej w intencji Ojczyzny o 

8.00 i 18.00, oraz o 21.00 dziękowaliśmy Jej za bezpiecznie spędzone urlopy i wakacje oraz 

prosiliśmy o dalszą opiekę nad nami. 

 

3.09.2017 

Podczas Mszy św. o 10.00 dla młodzieży i o 11.30 dla dzieci modlono się o szczęśliwy nowy 

rok szkolny 2017/18. Najmłodszym uczniom z klas pierwszych poświęcono tornistry i przy-

bory szkolne. 

W nawiązaniu do wiadomości o zniszczeniach w miejscowościach znajdujących się na terenie 

naszej diecezji dokonanych przez nawałnice, które przeszły 11 sierpnia br., podczas których 

ucierpiały szczególnie miejscowości z dekanatu szubińskiego, nakielskiego i mroteckiego, a 

także z terenu powiatu bydgoskiego przeprowadzono zbiórkę do puszek we wszystkich para-

fiach i ośrodkach duszpasterskich naszej diecezji. Zebrane ofiary Caritas Diecezji Bydgoskiej 

rozdysponowała wśród najbardziej poszkodowanych. 

 

5.09.2017 

Odbyło się kolejne spotkanie Sejmiku Parafialnego. 

 

8.09.2017 

W święto Narodzenia NMP w Bydgoskiej Katedrze odbyły się uroczystości odpustowe ku 

czci NMP Matki Pięknej Miłości - Patronki naszej diecezji. Uroczystą Sumę odpustową cele-

brował ks. bp Jan Tyrawa - Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej. 
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13.09.2017 

O 18.30 Mszą św. z procesją fatimską wokół bazyliki, na rozpoczęcie Triduum przed odpu-

stem kalwaryjskim - celebrował ks. Dariusz Wesołek (nasz były wikariusz) - a obecnie pro-

boszcz bydgoskiej parafii pw. Świętego Krzyża. 

 

14.09.2017 

O 16.30 odprawiona została VII Bydgoska Droga Krzyżowa w Dolinie Śmierci organizowana 

przez katolickie stowarzyszenia, organizacje i wspólnoty diecezji bydgoskiej. O 18.30 Msza 

św. była połączona z adoracją Krzyża Świętego, którą celebrował ks. Krzysztof Kozłowski - 

nominowany na proboszcza powstającej parafii pw. św. Faustyny na osiedlu Eskulapa. 

 

15.09.2017 

Odbyły się Uroczystości Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego w naszym Sanktuarium. O 

18.30, uroczystą Mszę św. sprawował ks. kanonik Karol Glesmer, proboszcz parafii pw. 

Świętego Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie. Ks. kanonik Maciej Gutmajer, były proboszcz 

bydgoskiej parafii pw. Opatrzności Bożej, obecnie na emeryturze pragnie pomagać w miarę 

swych sił naszym kapłanom w posługach duszpasterskich. Księdza Macieja i jego posługę 

polecamy opiece naszej Patronki Matce Najświętszej. 

 

3.09.2017 

Podano do wiadomości, że 30 sierpnia został przedłożony w Kurii Bydgoskiej projekt tynko-

wania naszej świątyni. 

 

8.09.2017 

Zmarł kapłan naszej diecezji, ks. kanonik Jan Graczyk, który był obecny w naszej bazylice na 

licznych uroczystościach. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 11 września br. o 11.00 w 

parafii pw. Chrystusa Króla w Bydgoszczy, a Mszy Świętej przewodniczył Bogdan Wojtuś - 

bp senior z archidiecezji gnieźnieńskiej. 

 

28.09.2017 

Przeprowadzona została kolejna akcja „Koronka na ulicach miast świata" w rocznicę beatyfi-

kacji bł. Michała Sopocki, spowiednika św. Faustyny. Od dziewięciu lat o 15.00 na skrzyżo-

waniach i placach naszych miast i miasteczek, odmawia się Koronkę do Bożego Miłosierdzia. 

W naszej parafii modlono się o 15.00 przy figurze Matki Bożej Fatimskiej. 

 

1.10.2017 

Przez cały miesiąc Nabożeństwa Różańcowe dla dorosłych odprawiano codziennie o 18.00, a 

dla dzieci w poniedziałki, środy i piątki o 17.30. 
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1.10.2017 

O 13.00 sprawowano Mszę św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich dla małżeństw ob-

chodzących rocznice ślubu: 1, 5, 10 i dalsze co 5 lat. Dla tych małżonków, którzy odpowie-

dzieli na to wezwanie przygotowano pamiątkowe błogosławieństwa. 

 

5.10.2017 

O 18.00 odbyła się w naszej parafii przy ul. Ks. Zygmunta Trybowskiego 3, uroczystość ery-

gowania nowej parafii pw. Świętej Faustyny połączona z poświęceniem kaplicy pod tym sa-

mym wezwaniem. Uroczystość połączona była z wprowadzeniem nowego księdza probosz-

cza, którym został ks. Krzysztof Kozłowski nasz dotychczasowy wikariusz. Uroczystościom z 

udziałem kapłanów, parafian i zaproszonych gości przewodniczył ks. biskup Jan Tyrawa. 

Odczytano okolicznościowe dokumenty. 

 

5.10.2017 

O 18.30 rozpoczęło się w parafialnej kaplicy Seminarium Odnowy Wiary, na które składały 

się rekolekcje trwające 8 tygodni. Rekolekcje te miały pomóc osobom przemienić swoje ży-

cie, pogłębić modlitwę osobistą i wspólnotową, a przede wszystkim spotkać żywego Boga, 

który jest obecny i z mocą działa w Kościele. 

 

7.10.2017 

Doroczny odpust ku czci patronki parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników i XXXIV 

rocznica powstania parafii. Główne uroczystości odpustowe rozpoczęła o 18.30. Msza św., 

której przewodniczył ks. bp Piotr Krupa - biskup senior z diecezji pelplińskiej. 

 

7.10.2017 

„Różaniec do granic" to ogólnopolska akcja modlitewna zainicjowana przez wiernych świec-

kich, która miała za cel podjęcie ogólnopolskiej modlitwy różańcowej przez osoby zebrane 

wzdłuż granic naszego kraju, w intencji Polski i całego świata. 

Przygotowana została nowa Księga Intencji Mszalnych na rok 2017/2018. Modlić się można 

np. z racji rocznic ślubnych, różnych potrzebach naszych lub naszych bliskich, a także w in-

tencji zmarłych, bo Eucharystia jest najwspanialszym darem duchowym dla tych wszystkich, 

których polecamy Bogu. Intencje zamawiać można tylko w biurze parafialnym w godzinach 

urzędowania. 

 

8.10.2017 

Przeżywaliśmy XVII Dzień Papieski oraz VI Karoliadę Bydgoską. W parafii po wszystkich 

Mszach św. wolontariusze z puszkami przy wyjściach z kościoła zbierali ofiary na Fundację 

Nowego Tysiąclecia, która finansuje edukację zdolnej młodzieży z niewielkich miejscowości 

i ubogich rodzin. 

Z okazji minionego wspomnienia liturgicznego Matki Bożej Różańcowej, podczas Mszy św. 

o 11.30, poświęcono różańce dzieciom klas trzecich. 
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13.10.2017 

Po Mszy o 18.30 odprawiono ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie z różańcem i proce-

sją dookoła kościoła. 

 

15.10.2017 

O 13.00 w naszej Bazylice odprawiona została uroczysta Msza św. na rozpoczęcie nowego 

roku akademickiego na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja 

Śniadeckich z udziałem władz Uniwersytetu, przedstawicieli Senatu, władz dziekańskich i 

administracyjnych, nauczycieli akademickich i studentów. 

Tego dnia obchodzono Dzień Dziecka Utraconego. O 15.00 trwała modlitwa przy Grobie 

Dziecka Utraconego na cmentarzu przy ul. Wiślanej. Odbyły się Msze św. w intencji dzieci 

oraz rodziców po stracie. W naszej bazylice był różaniec w intencji dzieci utraconych, ich 

rodziców i bliskich. 

 

22.10.2017 

Wspomnienie św. Jana Pawła II, 37 rocznica inauguracji pontyfikatu Karola Wojtyły, a w 

sąsiedniej parafii przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków uroczystość odpustu, którą celebrowa-

no podczas Mszy św. 12.00. 

IV wspólnota neokatechumenalna rozpoczęła w naszej parafii katechezy, zapraszając doro-

słych i młodzież w poniedziałki i czwartki po wieczornej Mszy św. do kaplicy zachęcając: 

„Jesteś wierzący, czy nie wierzący, bogaty, czy biedny, szczęśliwy, czy w rozpaczy... Chry-

stus czeka na ciebie! Przyjdź i słuchaj Dobrej Nowiny, to może odmienić całe twoje życie. 

 

26-27.10.2017 

Odbyła się IX Pielgrzymka Diecezji Bydgoskiej na Jasną Górę z nocnym czuwaniem przed 

nawiedzeniem kopii obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej pod hasłem: „Wszystko jedynemu 

Bogu przez Maryję" Organizatorem pielgrzymki w naszym dekanacie był ks. Wojciech Ret-

man. 

 

29.10.2017 

Niedziela Hospicyjna. Podczas Mszy św. ks. Maciej Sierzputowski głosił homilie i była 

zbiórka ofiar do puszek na cele hospicyjne. 

Kończy swoje posługiwanie w naszej bazylice p. Marek Matwiej, który przez wiele lat wy-

pełniał jako wolontariusz posługę zakrystianina i kościelnego. 

 

30.10.2017 

Gościliśmy w naszej parafii znanego charyzmatyka Marcina Zielińskiego, który na co dzień 

posługuje modlitwą o uzdrowienie zarówno w Polsce jak i poza granicami. Mszą św.. o 18.30 

rozpoczęto spotkanie, po niej była konferencja i modlitwa o uzdrowienie. 
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1.11.2017 

Uroczystość Wszystkich Świętych. W ten dzień każdy z nas miał obowiązek uczestniczenia 

we Mszy św., które odprawiano w kościele wg porządku niedzielnego. 

 

4.11.2017 

W sobotę w naszej parafii odbywał się Diecezjalny Zlot Młodych „The Voice" i wybór Mło-

dzieżowej Rady Programowej Diecezji Bydgoskiej. Gościem specjalnym tego wydarzenia był 

Maciej Czaczyk - zwycięzca drugiej edycji programu „Must be the Musie", który o godzinie 

15:30 w sali widowiskowej Domu Jubileuszowego wystąpił z koncertem przeplatanym świa-

dectwem życia i wiary w Boga. 

 

5.11.2017 

Gościliśmy ks. Michała Olszewskiego, ze Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezu-

sowego. Ksiądz Michał jest rekolekcjonistą i ewangelizatorem, a wcześniej był też egzorcy-

stą. Został mianowany przez papieża Franciszka Misjonarzem Miłosierdzia. Podczas Mszy 

św. głosił kazania, a w kolejne dni do środy (8.11) zawsze o 20.00 ks. Michał prowadził reko-

lekcje akademickie w kaplicy. 

O 15.15 odprawiono Bydgoską Drogę Krzyżową w Dolinie Śmierci przygotowaną przez DA 

Martyria z oprawą misteriową. To nabożeństwo ma już ponad 60 letnią tradycję, a aktualnie 

była to XXXV Droga Krzyżowa pod opieką parafii i IX w Sanktuarium. 

 

11.11.2017 

99. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, po 123 latach (1918) niewoli wróciła na 

mapę Europy. Wolny Naród zaczął wtedy budować niepodległe i suwerenne państwo. Mszę 

św. o 8.30 sprawowano w intencji Ojczyzny. 

 

12.11.2017 

W nawiązaniu do dnia „Solidarności z Kościołem Prześladowanym" parafia nasza włączyła 

się w program Caritas Polska „Rodzina Rodzinie", która polegała na objęciu wsparciem ro-

dzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii przez osoby, rodziny, wspólno-

ty, parafie w Polsce. Parafia nasza przekazywać będzie przez ponad pół roku 560 zł miesięcz-

nie na utrzymanie jednej rodziny w Syrii, a wylosowaliśmy rodzinę Andraniga Beduliana 

 z Syrii by pomagać według tegorocznego hasła „Gdzie Bóg płacze, świat milczy, ty działaj". 

 

19.11.2017 

Papież Franciszek ogłosił Orędzie na I Światowy Dzień Ubogich. 

Tego dnia, po Mszach św. członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia św. Łazarza, rozpro-

wadzali kalendarze-cegiełki. Środki zebrane ze sprzedaży pozwoliły na dalsze działanie Cen-

trum Opieki Perinatalnej św. Łazarza (hospicjum perinatalnego), które ma pod swoją opieką 

rodziny, spodziewające się narodzin śmiertelnie chorego dziecka. 

Parafia nasza włączyła się w program Caritas Polska - Rodzina Rodzinie wspierający rodzinę 

Andraniga Beduliana z Syrii w Aleppo. Osoby pragnące wspierać tę inicjatywę mogą składać 
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ofiary do ustawionej przed relikwiarzem Jana Pawła II specjalnej skarbony z napisem dla ro-

dziny w Syrii, które poprzez Caritas Polska trafią do rodziny w Aleppo. 

 

22.11.2017 

Wspomnienie liturgiczne św. Cecylii, patronki śpiewu, muzyki sakralnej, a także organistów i 

chórów kościelnych. Z tej okazji dziękowano naszym panom organistom, chórowi „Fordo-

nia", zespołom: „Samemu Bogu", Scholi „Boże Nutki", które uświetniają śpiewem i muzyką 

nabożeństwa. Ich muzyczną posługę w naszej Bazylice polecano opiece Bożej. 

 

25.11.2017 

We wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki kolejarzy przypomniano, że brać 

kolejarska z naszej parafii szczególnie mocno była zaangażowana w budowę naszego kościo-

ła, choć dziś może jest mniej widoczna, ze względu na wiek i to, że wielu kolejarzy odeszło 

już do wieczności. Podczas Mszy św. o 18.30, w modlitwach za ich zasługi, dziękowano ży-

jącym, a zmarłym proszono o łaskę nieba. 

 

26.11.2017 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata i ostatnia niedziela roku liturgicznego. Wspo-

mniano, że wszystko, co rodzaj ludzki w porządku przyrodzonym i nadprzyrodzonym posiada 

i czego się spodziewa, ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Jezusie Chry-

stusie. Po Mszach św. ponawiano Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. To jest 

nasze zobowiązanie, aby porządkować życie osobiste, rodzinne i narodowe według Bożego 

Prawa. Po sumie o 8.30 było wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania do Serca Jezu-

sowego. Po sumie poświęcono także opłatki wigilijne. 

Uroczystość była świętem patronalnym Akcji Katolickiej, której zasadniczym celem jest for-

macja duchowa, moralna, a także kulturalna. Wspólnota Akcji Katolickiej działa też w naszej 

parafii - dziękujemy. 

 

2.12.2017 

O 17.00 Stowarzyszenie Muzyczne i jednocześnie Chór Parafialny „Fordonia" świętowało 

XXV lat istnienia i śpiewania. 

 

3.12.2017 

Rozpoczęliśmy Adwent - czas, który ma nas przygotować do świąt Bożego Narodzenia, do 

naszego spotkania ze Zbawicielem w wieczności. Zaproszono na adwentową Mszę św. - rora-

ty, która odprawiana jest w dni powszednie Adwentu o 7.00 dla dorosłych, a o 17.00 dla dzie-

ci. Zachęcamy do licznego udziału. 

Program duszpasterski na lata 2017-2019 poświęcony będzie Trzeciej Osobie Trójcy Świętej, 

a jego hasłem są słowa: „Duch, który umacnia miłość..." W związku z tym, od grudnia do 

czerwca (raz w miesiącu) bp Jan Tyrawa głosić będzie katechezy na temat 7. darów Ducha 

Świętego. Pierwsze spotkanie na temat „Daru Mądrości" odbyło się 12 grudnia o 18.30 w 

Katedrze. 
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Podczas Jarmarku św. Mikołaja przy Domu Jubileuszowym Jana Pawła II młodzież parafial-

nego wolontariatu 4don4LORD i GPS oferowała rękodzieła i w ten sposób zbierała datki, 

które zasilą budżet naszej młodzieży pragnącej polecieć na Światowe Dni Młodzieży do Pa-

namy w styczniu 2019 roku. 

Wygraliśmy parking i dziękujemy wszystkim, którzy głosowali, bowiem zrobiły to aż 693 

osoby oddając swój głos w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego na budowę parkin-

gu przy ul. Bołtucia. 

 

6.12.2017 

Wspomnienie św. Mikołaja biskupa. 

W fordońskiej parafii pw. św. Mikołaja - naszej parafii Matce (stamtąd pochodził kamień 

węgielny, który umieszczono w murach naszej świątyni i tam do czasu mieszkał nasz pierw-

szy proboszcz) - przypadał dzień odpustu parafialnego. W naszej parafii przyszedł do dzieci 

Mikołaj z niespodziankami po Roratach o 17.00. 

 

8.12.2017 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. jak w dni po-

wszednie z dodatkową o 10.00. Od 12.00 do 13.00 trwała „Godzina Łaski". 

Podczas Mszy św. o 18:30 poświęcono medaliki dzieciom przygotowujących się do Pierwszej 

Komunii. 

 

10.12.2017 

Przeprowadziliśmy akcję charytatywną „Kilogram dla potrzebujących". Z przyniesionych 

darów, Parafialna Caritas i inni pomocnicy przygotowali paczki, które już docierają dla naj-

bardziej potrzebujących parafian. 

 

22.12.2017 

Zaplanowano spowiedź adwentową. 

 

24.12.2017 

Msze święte, z uwagi na przypadającą tego samego dnia niedzielę i jednocześnie Wigilię od-

prawiane będą do 13.00. 

Msze św. „Pasterki" z asystą Żywego Żłóbka odprawione zostaną o 22.00 i o 24.00. 

 

25.12.2017 

W pierwszy dzień Bożego Narodzenia nie będzie Mszy św. o 7.00, a pozostałe według nie-

dzielnego porządku. 

Mszy św. o 13.00 asystował będzie Żywy Żłóbek. 

Tego dnia przypada XV rocznica śmierci pierwszego proboszcza ks. prałata Zygmunta Try-

bowskiego. Po Mszy św. o 18.30 modlitwy przy Jego grobie. 



Kronika parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy 
 

Lata 2011 - 2020 Strona 69 
 

26.12.2017 

W drugi dzień świętowania Bożego Narodzenia to wspomnienie św. Szczepana - pierwszego 

męczennika i dzień modlitw za Katolicki Uniwersytet Lubelski. 

Mszy św. o 13.00 asystował będzie Żywy Żłóbek. 

 

27.12.2017 

Początek parafialnych odwiedzin duszpasterskich - kolędy. 

 

31.12.2017 

O 18.30 tradycyjna Msza św. dziękczynno-błagalna na zakończenie roku. Ks. Proboszcz zło-

ży sprawozdanie duszpasterskie za miniony rok kalendarzowy. 

 

2018 

1.01.2018 

W Nowy Rok przypadało Świętej Bożej Rodzicielki i Światowy Dzień Modlitw o pokój w 

życiu narodów i społeczeństw, w naszych rodzinach. 

Nasza parafia włączyła się do programu Caritas - „Rodzina Rodzinie", który polega na obję-

ciu wsparciem rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii. Pomagamy 

osobom w rodzinie Cherchian z Aleppo, którzy są ormiańskimi chrześcijanami składając ofia-

ry na ten cel do skarbonki. 

W kolejną rocznicę urodzin śp. księdza prałata Zygmunta Trybowskiego, chór - Stowarzysze-

nie Muzycznego „Fordonia", wraz z Zespołem Pieśni Dawnej Fresca Voce z Młodzieżowego 

Domu Kultury nr 5 w Fordonie, zorganizowały koncert kolęd. 

W każdy pierwszy dzień miesiąca od grudnia 2017 do sierpnia 2018 wieczorna Msza św. o 

18.30 była połączona ze specjalnie przygotowanymi modlitwami Nowenny przygotowujący-

mi do spotkania Matki Bożej Częstochowskiej (1-2 września 2018 r.). 

 

6.01.2018 

W Uroczystość Objawienia Pańskiego, Mszę św. o 13.00 ubogaciła asysta Żywego Żłóbka. W 

Bydgoszcz przeszedł V Orszak Trzech Króli pod hasłem „Bóg Jest Dla Wszystkich". 

 

7.01.2018 

Mszę św. o 13.00 ubogaciła asysta Żywego Żłóbka, a w Hali „ŁUCZNICZKA" miał miejsce 

koncert „Betlejem w Bydgoszczy", podczas którego zabrzmiały najpiękniejsze kolędy w 

aranżacjach: Natalii Kukulskiej, Kasi Moś, Igora Herbuta, Mietka Szcześniaka, Darii Zawia-

łow, Beaty Bednarz, Mate.O, Agnieszki Musiał, Dany Winnyckiej i Adama Krylika. 
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14.01.2018 

Rozpoczęły się w naszej parafii przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Panamie 

(2019). Koordynatorem przygotowań został ks. Piotr. 

 

3.02.2018 

Przypadało wspomnienie św. Błażeja. Po Mszach św. o 8.30 i 18.30 udzielano błogosławień-

stwa św. Błażeja - patrona osób chorych na gardło. 

 

4.02.2018 

Zakończyły się tegoroczne odwiedziny duszpasterskie - kolęda. Złożone w czasie kolędy ofia-

ry przeznaczono m.in. na sfinansowanie prac związanych z tynkowaniem kościoła i położe-

niem kostki brukowej wokół świątyni. 

 

11.02.2018 

Przypadało liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, i Światowy Dzień 

Chorych. W naszym kościele Mszę Świętą z Sakramentem Namaszczenia i ze specjalnym 

nabożeństwem dla chorych sprawowano już 10.02 o 10.00. 

 

14.02.2018 

W Środę Popielcową zaczął się Wielki Post okres przygotowania do Uroczystości Zmar-

twychwstania Pańskiego. W naszym kościele Msze Święte z posypaniem głów popiołem od-

prawiano jak w każdą niedzielę. Nabożeństwa wielkopostne odprawiano wg następującego 

porządku: Drogę Krzyżową dla dzieci w piątki o 17.30, dla dorosłych o 9.00, po Mszy św. i o 

18.00; a dla młodzieży w kaplicy o 20.00; Nabożeństwo Pasyjne Gorzkie Żale w niedzielę z 

kazaniem pasyjnym o 16.00, a dla młodzieży o 21.00. W okresie Wielkiego Postu Wspólnota 

neokatechumenalna zapraszała do modlitwy brewiarzowej Laudesy od poniedziałku do piątku 

w domu duszpasterskim o 6.00 rano. 

 

18.02.2018 

Przypadała I Niedziela Wielkiego Postu i rozpoczął się czas spowiedzi św. wielkanocnej, któ-

rej odbycie w naszej diecezji dokumentuje się specjalnymi kartkami. 

 

25.02.2018 

Przypadała II Niedziela Wielkiego Postu i rozpoczęły się 4-dniowe rekolekcje Wielkopostne 

dla parafian i studentów, które prowadził ks. Sławomir Piotrowski duszpasterz akademicki z 

Łodzi. 

 

26.02.2018 

V rocznica wyboru papieża Franciszka na stolicę Piotrową. 
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27.02.2018 

IV rocznica podpisania przez Ojca Świętego Franciszka dekretu o podniesieniu naszej świą-

tyni do godności Bazyliki Mniejszej. Msze św. sprawowano jak w dni powszednie, zaś głów-

na Msza św. dziękczynna odprawiona została o 18.30. Trzeba przypomnieć, że ks. Biskup 

Ordynariusz wydał dokument, w którym napisał: „W związku z dekretem Kongregacji Kultu 

Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydanym w dniu 27 lutego 2014 r. podnoszącym kościół 

pw. Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy do godności Bazyliki Mniejszej, 

niniejszym - w myśl postanowień dekretu Domus Ecclesiae. De tituloBasilica Minoris - usta-

nawiam warunki jak i dni, w których wierni mogą zyskać odpust zupełny. 

 

4.03.2018 

Przypadała III Niedziela Wielkiego Postu. Tradycyjne nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Do-

linie Śmierci przygotowały Dekanalne Wspólnoty Kościoła Domowego, które rozpoczęła 

Msza św. w Bazylice o 14.00. 

 

5.03.2018 

O 18.30 odprawiono Mszę Świętą i modlitwy o uzdrowienie duszy i ciała. Modlitwie prze-

wodniczył ks. dr Ireneusz Łukanowski z Warszawy, kapłan posługujący w wielu szpitalach i 

opiekun 7 wspólnot charyzmatycznych, autor książek m.in. „Wiara czyni cuda". Po Mszy 

świętej odmówiono modlitwy egzorcyzmu wody, soli, oleju i świecy. 

 

17.03.2018 

W Bydgoskiej Drodze Krzyżowej ulicami miasta, pod hasłem „W Jej oczach", która wyruszy-

ła o 19.30 sprzed Katedry Bydgoskiej, a zakończyła się w kościele Świętej Trójcy uczestni-

czyła czynnie grupa młodzieży z parafii. 

 

18.03.2018 

V Niedziela Wielkiego Postu, którą w naszych kościołach wyróżniały zasłonięte krzyże. Zor-

ganizowano w parafii koleją wielkopostną akcję charytatywną pod hasłem „Kilogram dla po-

trzebujących". Diecezjalna wspólnota Radia Maryja spotkała się w naszym Sanktuarium 

Kalwarii Bydgoskiej, by o 13.00 celebrować Mszę św. i nabożeństwo Drogi Krzyżowej  

w Dolinie Śmierci. 

 

19.03.2018 

Rozpoczęły się rekolekcje szkolne dla młodzieży Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego 

i Szkoły Podstawowej nr 17 z ul. Fieldorfa „Nila" (d. Berlinga). 

 

23.03.2018 

O 21:00 w kościele św. Józefa w Toruniu przy ul. św. Józefa odprawiono Mszę św. w intencji 

osób i ich sympatyków uczestniczących w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej (EDK). Trasa 

liczyła ok. 43 km wyznaczonymi szlakami ze stacjami Drogi Krzyżowej od kościoła św. Józe-

fa w Toruniu do parafii św. Łukasza w Bydgoszczy. 
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25.03.2018 

Przypadała Niedziela Palmowa i rozpoczął się Wielki Tydzień. Uroczyste poświęcenie palm 

miało miejsce przed każdą Mszą św., zaś sumę parafialną, z udziałem Wspólnot Drogi Neo-

katechumenalnej, poprzedziła uroczysta procesja z palmami od grobu ks. Prałata Zygmunta 

do świątyni. Wystawiono XVIII Misterium Męki Pańskiej pt. „Nie zostawię Was" w Dolinie 

Śmierci o 16.00 i o 20.00 przy pełnym wykorzystaniu efektów świetlnych z udziałem kilku-

nastu tysięcy wiernych. 

 

28.03.2018 

W Wielką Środę przypadała wielkanocna spowiedź święta, która trwała od 9.00 do 11.00 i od 

16.00 do 19.00. Spowiadali zaproszeni kapłani, a z daru łaski skorzystało wielu parafian i 

gości. 

 

29.03.2018 

Wielki Czwartek - ks. proboszcz Jan Andrzejczak przewodniczył uroczystej Mszy św. Wie-

czerzy Pańskiej z udziałem wszystkich kapłanów naszej parafii. Podczas Mszy św. umył nogi 

12 mężczyznom reprezentującym różne grupy apostolskie działające w parafii. Po Komunii 

św. nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do „ciemnicy" i do północy trwała 

adoracja. 

 

30.03.2018 

Wielki Piątek - o 15.00 odprawiono tradycyjną Drogę Krzyżową w Dolinie Śmierci, a w na-

bożeństwie wzięło udział kilkuset wiernych. 

Liturgii Męki Pańskiej o 18.30 przewodniczył nasz wikariusz ks. Tomasz Budnik, a liturgię 

zakończyła procesja do Grobu Pańskiego i złożenie Pana Jezusa w grobie. Po liturgii odpra-

wiono nabożeństwo Gorzkich Żali w wykonaniu naszego chóru „Fordonia". 

Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim trwała całą noc i następny dzień 

do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej. W nocy adorację prowadziły wspólnoty i grupy 

apostolskie. 

Kilkunastu kapłanów od 21.00 do 8.00 rano w Wielką Sobotę spowiadało w ramach ogólno-

polskiej akcji duszpasterskiej - „Noc konfesjonałów". 

 

31.03.2018 

Wielka Sobota - trwała Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim przez cały 

dzień i święcenie pokarmów. 

O 20.00 rozpoczęto Liturgię Wigilii Paschalnej - Tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa -  

z procesją rezurekcyjną. 

 

1.04.2018 

Zmartwychwstanie Pańskie - Wielkanoc - celebrację rozpoczęto o 7.00 procesją i Mszą św. 

Poranka Wielkanocnego, której przewodniczył ks. apb Jan Romeo Pawłowski z Watykanu. 
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2.04.2018 

Poniedziałek Wielkanocny był dniem modlitw za wspólnotę uczelni katolickich. 

 

4.04.2018 

25 lat temu, w Niedzielę Palmową, ukazało się pierwsze wydanie pisma parafialnego  

„Na Oścież". 

 

22.04.2018 

O 15.00 w domu katechetycznym pierwsze spotkanie grupy osób biorących udział w teatrzy-

ku przygotowującym ukazanie życia śp. ks. Zygmunta Trybowskiego. 

 

23.04.2018 

Święto patronalne Towarzystwa Świętego Wojciecha. Bracia z parafialnej grupy tego Towa-

rzystwa udali się na uroczystości odpustowe do parafii św. Wojciecha w Bydgoszczy. 

 

24.04.2018 

Odbyło się spotkanie Sejmiku Parafialnego, który omawiał przygotowania do zbliżających się 

celebracji i uroczystości. 

 

27.04.2018 

Monstrancja Fatimska - dar przygotowany przez Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Za-

kopanem i Fundację Aniołów Miłosierdzia - wyruszyła w Pielgrzymkę Pokoju. Maryja, nio-

sąca Jezusa w Niepokalanym Sercu, która wędruje przez polskie miasta i dociera do różnych 

krajów świata przybyła do naszej parafii. Była okazja do adoracji przed Najświętszym Sa-

kramentem w tym niezwykłym wizerunku od 9.00 do 17.00. 

 

1.05.2018 

Przez cały maj odprawiano nabożeństwa majowe w kościele po wieczornej Mszy św.,  

a o 21.00 przy figurze MB Fatimskiej prowadzone przez wspólnoty wiernych świeckich. 

 

2.05.2018 

Przypadał dzień imienin śp. ks. prałata Zygmunta Trybowskiego. Wzorem lat ubiegłych po 

Mszach o 8.30 i 18.30 modliliśmy się przy Jego grobie. 

 

3.05.2018 

Uroczystość NMP Królowej Polski i rocznica Konstytucji 3 Maja. Sumę sprawowano w in-

tencji Ojczyzny. Podczas Mszy świętych odnawiano Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. 
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7.05.2018 

O 18.30 odprawiono Mszę Świętą i modlitwy o uzdrowienie duszy i ciała. Modlitwie prze-

wodniczył o. Grzegorz Góralski - kapucyn. 

 

8.05.2018 

Wspomnienie św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona naszej Ojczyzny. Trwały modli-

twy przez przyczynę św. Biskupa o ład moralny w Polsce. 

 

13.05.2018 

38. rocznica zamachu na życie Ojca Św. Jana Pawła II. Po wieczornej Mszy św. o 18.30 od-

była się tradycyjna Fatimska Procesja Różańcowa (w naszej parafii celebrowana jest od maja 

do października). 

 

15.05.2018 

Podczas Mszy św. o 18:30, grupa młodzieży naszej parafii, otrzymała sakrament Bierzmowa-

nia z rąk ks. bpa Jana Tyrawy. 

 

19.05.2018 

W Wigilię Zesłania Ducha Świętego o 19.30 w bydgoskiej Artego Arenie odbyło się Diece-

zjalne Czuwanie „Pełna Łaski". Podczas spotkania był koncert krakowskiego zespołu „nie-

maGOtu". Katechezę wygłosił ks. Dominik Chmielewski SDB (salezjanin). Po koncercie 

przeszła „Procesja Światła" do Bazyliki św. Wncentego a'Paulo, gdzie o 23.00 odprawiona 

została uroczysta Msza święta pod przewodnictwem ks. bpa Jana Tyrawy wraz z odnowie-

niem przyrzeczeń sakramentu bierzmowania. 

 

20.05 i 27.05.2018 

Kolejno pierwsza, a tydzień później druga grupa dzieci przystąpiła do I Komunii podczas 

Mszy św. o 10.00. 

 

31.05.2018 

Uroczystość Bożego Ciała. Procesja z Najświętszym Sakramentem przeszła tradycyjnie do 

czterech ołtarzy. Trasa wiodła ulicami parafii: Bołtucia, Fiedlera, Fieldorfa Nila (d. Berlinga), 

Kleina, Albrychta i Wańkowicza. Przy pięknej pogodzie asystowała jej orkiestra dęta i wzięło 

w niej udział kilka tysięcy wiernych. 

 

1.06.2008 

Przez cały miesiąc odprawiano nabożeństwa czerwcowe po Mszy o 18,30 oraz o 21.00 przy 

krzyżu misyjnym prowadzone przez grupy i wspólnoty parafialne. 
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3.06.2018 

Przypadało XI Święto Dziękczynienia Bożej Opatrzności za wszelkie otrzymane dobrodziej-

stwa. Po Mszach św. zbierano ofiary do puszek na budowę Świątyni Bożej Opatrzności  

w Warszawie. 

 

7.06.208 

Przypadało uroczyste zakończenie oktawy Bożego Ciała. Po Mszy św. 18.30 przeszła proce-

sja do czterech ołtarzy wokół kościoła zakończona poświęceniem wianków i ziół oraz błogo-

sławieństwem małych dzieci. 

 

8.06.2018 

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (NSPJ) to m.in. dzień modlitwy o uświęcenie 

kapłanów (inicjatywa zapoczątkowana przez św. Jana Pawła II w 1995 roku). Po Mszy o 

18.30 ruszyła procesja do przygotowanego ołtarza ku czci Serca Jezusowego zwanego na 

„Bożej roli" i ponowiono Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego NSPJ. 

 

10.06.2018 

Odbył się VII Bydgoski Marsz dla Życia i Rodziny, który rozpoczęła Msza św. o 12.30 w 

kościele oo. Jezuitów przy pl. Kościeleckich, a zakończył się na placu przy bazylice św. Win-

centego a Paulo, gdzie czekało wiele atrakcji dla rodzin. 

W rozpoczętym tygodniu podjęto prace przy wymianie betonowego podłoża na nową kostkę 

brukową istniejącego przed głównym wejściem do kościoła. 

 

13.06.2018 

II Dzień Fatimski celebrowano Mszą św. i procesją z Różańcem dookoła kościoła. 

 

14.06.2018 

O 12.00 w katedrze bydgoskiej celebrowano uroczystą Eucharystię obchodząc liturgiczne 

wspomnienie patrona naszej diecezji bł. biskupa Michała Kozala. 

 

16.06.2018 

Piąty raz wyruszyła z naszej bazyliki jednodniowa piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki 

Bożej Uzdrowienia Chorych w Topolnie. Pielgrzymkę prowadził nasz wikariusz ks. Tomasz, 

W pielgrzymce wzięło udział ponad 100 osób. 

 

23.06.2018 

O 18.30 w naszej bazylice Mszę św. Prymicyjną odprawił ks. neoprezbiter Radosław Mar-

kiewicz, który, w sobotę, 26. maja br. przyjął święcenia kapłańskie w Dallas (USA). Ksiądz 

Radosław należy do działającej w naszej parafii IV Wspólnoty Neokatechumenalnej.  

Po Mszy św. udzielił zebranym błogosławieństwa prymicyjnego. 
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24.06.2018 

Obchodzono uroczystość św. Jana Chrzciciela i dzień imienin naszego księdza proboszcza 

Jana Andrzejczaka. 

W minionym czasie trwały dalsze prace przy wymianie przed kościołem istniejącego betono-

wego podłoża na nową kostkę brukową. 

 

26.06.2018 

Po Mszy św. o 18.30 odbyło się spotkanie Sejmiku Parafialnego poświęcone głównie zbliża-

jącym się wydarzeniom roku 2018, tj. misjom i peregrynacji Ikony Matki Boskiej. 

 

17.06.2018 

Przypadał odpust z okazji wspomnienia patrona Domu Sue Ryder św.  Brata Alberta, O 10.00 

rozpoczęto adoracją Najświętszego Sakramentu, a o 12.00 odpustową Msza św. odprawił  

o. Marek Myśliński - przełożony Wyższej Polskiej Prowincji Zgromadzenia Ducha Świętego. 

 

29.06.2018 

Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Jak wiadomo od 27.11.2014 roku nasza świątynia 

jest Bazyliką Mniejszą - świątynią papieską, której przysługują nadane przywileje, w tym 

możliwość uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (spowiedź, komunia św., 

modlitwa za Ojca Świętego) w określone dni, którym jest też uroczystość świętych Aposto-

łów Piotra i Pawła. 

W lipcu i sierpniu zmieniono parafialny porządek Mszy św. i stałego konfesjonału. W nie-

dzielę i dni powszednie nie odprawiano Mszy św. o 17.00. Stały Konfesjonał był do dyspozy-

cji penitentów o stałych godzinach z wyjątkiem sobót. 

 

1.07.2018 

Wyruszyła XXXVII, pielgrzymka piesza z parafii św. Mikołaja (Fordon) do Chełmna, w któ-

rej uczestniczyła grupa parafian. 

 

8.07.2018 

W naszej bazylice rozpoczęto II edycję Letnich Koncertów, które odbywały się w wyznaczo-

ne niedzielne wieczory lipca i sierpnia po mszy świętej o 18:30. Artyści zaprezentowali kom-

pozycje mistrzów muzyki organowej i kameralnej. Pierwszy z nich był koncert pod tytułem 

„Zacznij od Bacha" naszego organisty Krzysztofa Fryski. 

 

13.07.2018 

Trzeci Dzień Fatimski z Mszą św. o 18.30 i procesją Różańcem dookoła kościoła. 
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21.07 do 1.08.2018 

XXIII Piesza Pielgrzymka Promienista w Grupie Biało-Żółtej na Jasną Górę pod hasłem 

„Wyrusz, aby się odblokować". Równolegle - w tym samym terminie - z bydgoskiej katedry 

wyruszyła XIV Diecezjalna Pielgrzymka Piesza, z Akademicką Grupą Przezroczystą. 

 

22-29.07.2018 

Obchodziliśmy XIX Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa pod hasłem „Z mocą Ducha Świę-

tego niesiemy Chrystusa". MIVA Polska zaprosiła wszystkich kierowców do udziału w akcji 

„1 grosz za 1 km szczęśliwej jazdy" na środki transportu dla misjonarzy. Po każdej Mszy św. 

nastąpiło poświęcenie pojazdów takich jak: samochody, motocykle, quady i rowery. 

 

23-30.07.2018 

Dekanalna Pielgrzymka między parafiami Fordonu. Trasa pielgrzymki wiodła kolejne dni od 

parafii św. Mateusza Ap. i Ew., kolejno do parafii: św. Jana Pawła II, św. Faustyny Kowal-

skiej, Matki Boskiej Królowej Męczenników, św. Marka Ew., św. Łukasza Ew., św. Jana Ap. 

i Ew., parafii św. Mikołaja i ponownie do parafii św. Mateusza Ap. i Ew. 

 

1.08.2018 

Gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej kilkudziesięcioosobową grupę pieszych piel-

grzymów z Gdańska udających się na Jasną Górę. 

 

13.08.2018 

O 18.30 odprawiono wieczorną Mszę św., a po niej IV nabożeństwo fatimskie z różańcem i 

procesją światła dookoła kościoła. W modlitwie różańcowej prosiliśmy Maryję o trzeźwość w 

naszych domach i rodzinach. 

 

15.08.2018 

Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. w naszym Sanktuarium odprawiano jak w każdą 

niedzielę. Tego dnia czciliśmy Maryję jako opiekunkę ludzkiej pracy na roli i jej owoców. Po 

każdej Mszy św. nastąpiło poświęcenie wianków z ziół i kwiatów oraz owoców i plonów z 

własnych ogródków. 

15 sierpnia to także Dzień Wojska Polskiego. O 21.00 odprawiono w kościele nabożeństwo 

maryjne, które prowadziła Grupa Pielgrzymkowa „Promienista". 

 

16.08.2018 

Po wieczornej Mszy św. odbyło się nadzwyczajne spotkanie Sejmiku Parafialnego, którego 

głównym tematem były Misje Święte i peregrynacja Ikony Matki Boskiej Jasnogórskiej. 
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17.08.2018 

Zmarła śp. Irena Buchholz, mama ks. Krzysztofa Buchholza, naszego wikariusza, diecezjal-

nego duszpasterza akademickiego oraz prezesa Fundacji „Wiatrak" w Bydgoszczy, 20 sierp-

nia uroczystości pogrzebowe rozpoczęła modlitwa różańcowa w Sanktuarium Matki Bożej 

Fatimskiej w Bydgoszczy. Następnie sprawowana była Msza Święta, zaś pogrzeb odbył się na 

cmentarzu przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy. 

 

25.08.2018 

Rozpoczęły się misje święte przed nawiedzeniem kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego, 

które prowadzili: ks. dr Zbigniew Knop i ks. dyrektor Grupy Misyjnej Krzysztof Dura ze 

Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a'Paulo z Krakowa. Misje trwały do 31 

sierpnia i zakończyły się o 18.30 Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń Chrztu św. uroczy-

stym błogosławieństwem misyjnym i procesją do Krzyża Misyjnego. 

 

26.08.2018 

Przypadała uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej. W modlitwie różańcowej w intencji 

Ojczyzny o 8.00 i 18.00, oraz o 21.00 dziękowaliśmy Jej za bezpiecznie spędzone urlopy i 

wakacje oraz prosiliśmy o dalszą opiekę nad nami. 

 

1.09.2018 

Poprzedzona czuwaniem od 15.00 o 16.00 rozpoczęła się Peregrynacja Kopii Obrazu Jasno-

górskiej Pani w Bydgoskiej Diecezji. Na uroczystość powitania przybyło 22 biskupów z pry-

masem ks. abpem Wojciechem Polakiem, prymasem seniorem ks. abpem Henrykiem Mu-

szyńskim i przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski ks. abpem Stanisławem Gądec-

kim. Z Watykanu. Na ręce ks. bpa Jana Tyrawy nadszedł specjalny telegram z Watykanu. 

Czuwanie z Maryją trwało do 2 września. 

 

2.09.2018 

Rozpoczęła się peregrynacja w parafii pw. św. Faustyny, a w kolejnych dniach we wszystkich 

parafiach Dekanatu V Fordon. 

Od niedzieli 2.września po Mszy św. o 18.30 rozpoczęło się w naszej parafii nawiedzenie 

rodzin przez wizerunek Matki Bożej Pięknej Miłości. Była to inicjatywa ks. bpa Jana Tyrawy. 

Podczas Mszy św. o 11.30 odbyło się poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych dzieci z 

klas pierwszych. 

 

8.09.2018 

W święto Narodzenia NMP w Bydgoskiej Katedrze odbyły się uroczystości odpustowe ku 

czci NMP Matki Pięknej Miłości Patronki naszej diecezji. 
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13-15.09.2018 

Triduum Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego. 

 

13.09.2018 

Mszę św. celebrował i V procesją fatimską prowadził ks. Marek Januchowski - wikariusz 

parafii pw. św. Łukasza - nasz były wikariusz. 

 

14.09.2018 

O 16.30 odprawiona została VII Bydgoska Droga Krzyżowa w Dolinie Śmierci organizowana 

przez katolickie stowarzyszenia, organizacje i wspólnoty diecezji bydgoskiej, a o 18.30 Mszę 

św. połączoną z adoracją Krzyża Świętego celebrował ks. Rafał Muzolf - wikariusz parafii 

Przemienienia Pańskiego w Bydgoszczy na Opławcu. 

 

15.09.2018 

O 18.30 uroczystości Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego w naszym Sanktuarium zakończyła, 

uroczysta Msza św., którą odprawił ks. Krzysztof Kozłowski, nowy proboszcz parafii pw. 

Świętej Faustyny na Osiedlu Eskulapa w Bydgoszczy. 

 

17.09.2018 

Otwarto nową Księgę Intencji Mszalnych na rok 2019. Intencje można zamawiać tylko w 

biurze parafialnym w godzinach urzędowania. Warto pamiętać, że modlitwa z racji rocznic 

ślubnych, czy też w różnych potrzebach naszych lub naszych bliskich, a także w intencji 

zmarłych z naszych rodzin jest najwspanialszym darem duchowym dla tych wszystkich, któ-

rych polecamy Bogu w czasie Eucharystii. 

 

30.09.2018 

O 13.00 sprawowano Mszę św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich dla małżeństw ob-

chodzących rocznice ślubu: 1, 5, 10 i dalsze co 5 lat. Dla tych małżonków, którzy odpowie-

dzieli na to wezwanie przygotowano pamiątkowe błogosławieństwa. 

 

1.10.2018 

Przez cały miesiąc Nabożeństwa Różańcowe dla dorosłych odprawiano codziennie o 18.00, a 

dla dzieci w poniedziałki, środy i piątki o 17.30. 

 

5.10.2018 

Przypadała I rocznica erygowania i powstania nowej parafii pw. św. Faustyny. Sumę odpu-

stową ku czci św. Faustyny odprawiono o 11.30. Kaplica parafialna znajduje się przy  

ul. ks. Zygmunta Trybowskiego 3 w Bydgoszczy na Osiedlu Eskulapa. 
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6.10.2018 

Na stadionie Narodowym PGE w Warszawie odbyło się ogólnopolskie spotkanie młodzieży 

pod nazwą „Stadion Młodych" z racji rozpoczynającego się w Rzymie pod przewodnictwem 

Papieża Franciszka Powszechnego Synodu Biskupów na temat „Wiara, młodzież i rozeznanie 

powołania". Cieszy fakt, że nasza parafianka z duszpasterstwa 4don4LORD jest jednym  

z delegatów naszego kraju biorących udział w tym Synodzie. 

 

7.10.2018 

Świętowaliśmy doroczny odpust ku czci Patronki Parafii Matki Bożej Królowej Męczenni-

ków i XXXV rocznicę powstania parafii. Głównej Mszy św. odpustowej o 13.00. przewodni-

czył ks. bp. Jan Tyrawa - ordynariusz naszej diecezji. Uroczystość jubileuszu parafii odbywa-

ła się w łączności z inauguracją nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Technolo-

giczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z udziałem przedstawicieli władz rek-

torskich Uniwersytetu, Senatu, władz Dziekańskich oraz nauczycieli akademickich, pracow-

ników administracyjnych i studentów. 

Z okazji wspomnienia liturgicznego Matki Bożej Różańcowej podczas Mszy św. o 11.30 po-

święcono dzieciom klas trzecich różańce. 

 

9-10.10.2018 

W Domu Jubileuszowym peregrynacja kopii Wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Uro-

czystość ta zbiegła się z rozpoczęciem przechowywania Najświętszej Eucharystii w kaplicy 

Domu Jubileuszowego za zezwoleniem władzy kościelnej. 

 

13.10.2018 

W łączności z Mszą św. o 18.30 odprawiono VI nabożeństwo fatimskie z różańcem i procesją 

dookoła kościoła. 

 

14.10.2018 

Przeżywano XVIII Dzień Papieski oraz VII Karoliadę Bydgoską. Świętowanie rozpoczęła o 

13.00 Msza św. w kościele św. Jadwigi na Wzgórzu Wolności, po której od 16.00 w Hali Wi-

dowiskowo-Sportowej „Łuczniczka" odbywały się rywalizacje artystyczno-sportowe. Wystą-

piła również ekipa naszego dekanatu. Spotkanie zakończył koncert rapera - ks. Jakuba Bar-

czaka, który w następnych dniach głosił w naszej parafii rekolekcje akademickie „Na dobry 

początek". 

 

15.10.2018 

Na całym świecie obchodzono Dzień Dziecka Utraconego. U nas odmawiano różaniec w in-

tencji dzieci utraconych i ich rodziców, i bliskich. 
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19.10.2018 

33. rocznica męczeńskiej śmierci kapelana Solidarności - bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Jego 

postać widnieje w naszej bazylice w „Orszaku Świętych" z następującym tekstem modlitew-

nym: „Przebaczyć, gdy inni nie potrafią. Cieszyć się życiem, gdy inni je lekceważą." 

 

21.10.2018 

Przeżywaliśmy Niedzielę Misyjną, rozpoczynającą Tydzień Misyjny. Do każdego z nas Pan 

Jezus kieruje polecenie: „Idźcie i głoście" by przez modlitewną i materialną pomoc wspierać 

misje Kościoła. 

O 17.00, z okazji 40. rocznicy wyboru Kardynała Wojtyły na Stolicę Piotrową Fundacja 

„Wiatrak" zaprosiła do Domu Jubileuszowego im. Jana Pawła II przy ul. Bołtucia 7 na pre-

mierę spektaklu „Przed sklepem jubilera", wystawianego przez Kujawsko-Pomorski Impresa-

ryjny Teatr Muzyczny z Torunia. 

IV wspólnota neokatechumenalna zapraszała przez całą niedzielę katechezy, które kierowane 

są do dorosłych i młodzieży. Katechezy odbywać się będą w poniedziałki i czwartki po wie-

czornej Mszy św. w kaplicy. 

 

22.10.2018 

Przypadało liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II i doroczny odpust w parafii pw.  

św. Jana Pawła II na Osiedlu Akademickim przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgosz-

czy -Fordonie, który świętowano w wigilię wspomnienia 21. października o 12.00. 

W Domu Jubileuszowym Fundacja Wiatrak zorganizowała Konferencję z okazji 40-lecia pon-

tyfikatu św. Jana Pawła II na temat: "Nie lękajcie się ...dialogu" będącą jednocześnie Forum 

Dialogu i Myśli Jana Pawła II przy Fundacji „Wiatrak". Patronat nad tym wydarzeniem objął 

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wystąpili ciekawi prelegenci, z interesują-

cą i bieżącą tematyką. Całość rozpoczęła o 10.00 Msza św. w kaplicy naszej parafii. 

 

28.10.2018 

Od ponad 10 lat w naszej parafii odbywa się Niedziela Hospicyjna. Na wszystkich Mszach 

świętych usłyszeliśmy okolicznościową homilię i miała także miejsce zbiórka ofiar do puszek 

na cele hospicyjne. W tym roku szczególnie naszą troską obejmowaliśmy osoby cierpiące i w 

podeszłym wieku. 

 

1.11.2018 

Uroczystość Wszystkich Świętych. W ten dzień każdy z nas miał obowiązek uczestniczenia 

we Mszy św., które odprawiano w kościele wg porządku niedzielnego. 

 

2.11.2018 

W Dzień Zaduszny od 19:00 w Domu Jubileuszowym Jana Pawła II miał miejsce zlot mło-

dzieży naszej diecezji jako owoc kończącego się Powszechnego Synodu Biskupów na temat 

duszpasterstwa młodzieży. Spotkanie trwało do soboty do godzin popołudniowych. 
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3.11.2018 

Świętowano w katedrze bydgoskiej 70-lecie urodzin (4.XI) i 30. rocznicę sakry biskupiej 

(4.XI) naszego Biskupa Ordynariusza Jana Tyrawy. Z tej okazji ukazało się okolicznościowe 

wydawnictwo „Crux ave spes unica". 

 

4.11.2018 

O 15.15 odprawiono XXXVI Bydgoską Drogę Krzyżową w Dolinie Śmierci. Nabożeństwo to 

ma w tym miejscu już ponad 60 letnią tradycję, z tego 36 lat pod opieką parafii i 10 lat w 

Sanktuarium. 

 

11.11.2018 

100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, po 123 latach (1918) niewoli wróciła 

na mapę Europy. Wolny Naród zaczął wtedy budować niepodległe i suwerenne państwo. 

Mszę św. o 8.30 sprawowano w intencji Ojczyzny. 

Wspominano także św. Marcina z Tours wielkiego biskupa, jałmużnika i opiekuna ubogich 

oraz patrona naszego miasta i Katedry Bydgoskiej. Po Mszy św. o 11.30 dzieci odwiedził św. 

Marcin i rozdał wszystkim obecnym poświęcone „rogale świętomarcińskie". 

 

8-18.11.2018 

XXXVII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy, w ramach którego 16 listopada o 

19.30 wystawiono w naszej Bazylice spektakl laserowy pt. „Historia Niepodległej Polski w 

stulecie niepodległości". Pokazano najważniejsze wydarzenia historyczne, które zaważyły o 

losach Ojczyzny. Specjalnie na potrzeby spektaklu przygotowano ponad 200 obrazów i ani-

macji laserowych przedstawiających wybitnych przywódców Polski, wydarzenia symbolizu-

jące powstania i zrywy narodowościowe dążące do odzyskania niepodległości, przełomowe 

bitwy, które uchroniły nasz kraj przed najeźdźcami, wydarzenia polityczne, a także postaci 

kształtujące ducha patriotyzmu i dumy narodowej. 

 

14.11.2018 

po Mszy o 18.30 odbyło się spotkanie Sejmiku Parafialnego. 

 

22.11.2018 

Wspomnienie liturgiczne św. Cecylii, patronki śpiewu i muzyki sakralnej, a także organistów 

i chórów kościelnych. W naszej bazylice szczególne podziękowanie kierowano ku panom 

organistom, dyrygentom, chórowi „Fordonia", zespołom: „Samemu Bogu", Scholi „Boże 

Nutki" które uświetniają śpiewem i muzyką nabożeństwa. 

 

25.11.2018 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Ponawiano parafiach Jubileuszowy Akt Przyję-

cia Jezusa za Króla i Pana. Dzień ten był jednocześnie świętem patronalnym Akcji Katolic-

kiej. 
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Wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki kolejarzy przypomniało, że brać ko-

lejarska z naszej parafii szczególnie mocno była zaangażowana w budowę naszego kościoła, 

choć dziś może jest mniej widoczna, ze względu na wiek i to, że wielu kolejarzy odeszło już 

do wieczności. Podczas Mszy św. o 18.30, w modlitwach za ich zasługi, dziękowano żyją-

cym, a dla zmarłych proszono o łaskę nieba. 

 

2.12.2018 

Pierwsza niedziela Adwentu i nowego roku kościelnego. Adwent to czas świętego i radosnego 

oczekiwania na spotkanie ze Zbawicielem w święta Bożego Narodzenia i w dniu ostatecz-

nym. W czasie Adwentu odprawiane są o 7.00 dla dorosłych (dni powszednie), a o 17.00 dla 

dzieci (od poniedziałku do piątku) „roraty", czyli Msza Święta wotywna o Matce Bożej, rora-

ty dla dzieci o godz. 17.00. 

 

8.12.2018 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. odprawiano jak w 

dni powszednie. Od 12.00 do 13.00 trwała „Godzina Łaski", czyli modlitw przed Najświęt-

szym Sakramentem. 

 

9.12.2018 

Prowadzono tradycyjną zbiórkę artykułów spożywczych w ramach akcji adwentowej „Kilo-

gram dla potrzebujących". Do koszy umieszczonych przy wejściu do kościoła składano arty-

kuły spożywczych o dłuższej możliwości przechowania. Z darów tych przygotowano 140 

paczek dla najbardziej potrzebujących parafian. 

 

14.12.2018 

O 18.00, w Katedrze Bydgoskiej, ks. Biskup sprawował, z okazji imienin (wspomnienia pa-

trona św. Jana od Krzyża), Mszę św. z udziałem Prezbiterium Bydgoskiego Kościoła, zapro-

szonych gości i przedstawicieli naszych parafii. 

 

2019 

1.01.2019 

Nowy Rok - doroczna uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i Światowy Dzień Mo-

dlitw o pokój w życiu narodów i społeczeństw, w naszych rodzinach. 

Przypadała 82. rocznica urodzin (1937) śp. księdza prałata Zygmunta Trybowskiego. Z tej 

okazji Stowarzyszenie Muzyczne - Chór „Fordonia", wraz z Zespołem Pieśni Dawnej Fresca 

Voce z Młodzieżowego Domu Kultury nr 5 w Fordonie, zorganizowały noworoczny i urodzi-

nowy koncert kolęd. 

 

6.01.2019 

Uroczystość Objawienia Pańskiego, Mszę św. o 13.00 ubogaciła asysta Żywego Żłóbka. W 

Bydgoszczy przeszedł VI i XI (w Warszawie) Orszak Trzech Króli pod hasłem „Odnowi ob-

licze ziemi". 
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17.01.2019 

Rozpoczęły się XXXIV Światowe Dni Młodzieży w Panamie pod hasłem „Oto Ja, służebnica 

Pańska, niech mi się stanie poświęcone Miłosierdziu Bożemu. Wszystkich, a szczególnie 

Czcicieli Miłosierdzia Bożego prosimy o modlitwę za spokój Jego duszy. 

 

3.02.2019 

Wspomnienie św. Błażeja. Po Mszach św. o 8.30 i 18.30 udzielano błogosławieństwa  

św. Błażeja - patrona osób chorych na gardło. 

 

7.02.2019 

Zakończyły się odwiedziny duszpasterskie - kolęda. Złożone w czasie kolędy ofiary przezna-

czono m.in. na sfinansowanie prac remontowych w parafii. 

 

11.02.2019 

Liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, połączone z obchodami Świa-

towego Dnia Chorych. W naszym kościele Mszę Świętą z Sakramentem Namaszczenia i ze 

specjalnym nabożeństwem dla chorych sprawowano w sobotę 9.02.br o 10.00. 

 

15.02.2019 

Zmarł ojciec Zdzisław Pałubicki, znany polski jezuita i misjonarz, krzewiciel Miłosierdzia 

Bożego. W maju skończyłby 84 lata. W 2014 roku głosił w naszej parafii Misje św. 

 

19.02.2019 

Biskup ordynariusz Jan Tyrawa powierzył ks. Dawidowi Perlikowi funkcję egzorcysty diece-

zjalnego. 

 

21.02.2019 

Mszą świętą o 18.30 w kościele rozpoczęto wieczór ewangelizacyjny z modlitwą o uzdrowie-

nie, który prowadziła Maria Vadia, świecka ewangelizatorka z USA. 

 

27.02.2019 

V rocznica decyzji Ojca Świętego Franciszka o podniesieniu naszej świątyni do godności 

Bazyliki Mniejszej. Wszystkie Msze św. w środę 27 lutego sprawowane były w Bazylice we-

dług porządku z dnia powszedniego. Główne uroczystości odbyły się w łączności z Euchary-

stią o 18.30, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. prałat dr Bronisław Kaczmarek - 

Wikariusz Generalny naszej diecezji. Przy okazji warto wspomnieć, że Ksiądz Biskup Ordy-

nariusz pięć lat temu wydał dokument, na podstawie którego tego dnia wierni mogą zyskać 

odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 
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1.03.2019 

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych". Tego dnia towarzyszyła nam pamięć i mo-

dlitwa za bohaterów naszej Ojczyzny. Po wieczornej Mszy Świętej odśpiewano hymn „Boże, 

coś Polskę", zawierzając przyszłość Polski Bożej opiece. 

 

5.03.2019 

Po Mszy św. o 18.30 w domu parafialnym odbyło się spotkanie Sejmiku Parafialnego (Para-

fialnej Rady Duszpasterskiej) poświęcone głównie sprawom bieżącym i celebracjom związa-

nych ze zbliżającym się Wielkim Postem. 

 

6.03.2019 

W Środę Popielcową zaczął się Wielki Post okres przygotowania do Uroczystości Zmar-

twychwstania Pańskiego. W naszym kościele Msze Święte z posypaniem głów popiołem od-

prawiano jak w każdą niedzielę. "Tego dnia obowiązywał post ścisły, który obejmuje wier-

nych między 18 a 60 rokiem życia i polega na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, 

jednorazowym posiłku do syta oraz na dwóch skromnych posiłkach w ciągu dnia. 

Ofiary złożone na tacę w środę popielcową przeznaczono na działalność samarytańską Hospi-

cjów w: Bydgoszczy, Złotowie i Sępolnie Krajeńskim. 

Nabożeństwa wielkopostne odprawiano wg następującego porządku: Drogę Krzyżową dla 

dzieci w piątki o 17.30, dla dorosłych o 9.00 (po Mszy św.) i o 18.00; a dla młodzieży w ka-

plicy o 20.00; Nabożeństwo Pasyjne Gorzkie Żale w niedzielę z kazaniem pasyjnym o 16.00, 

a dla młodzieży o 21.00. W okresie Wielkiego Postu Wspólnota neokatechumenalna zapra-

szała rano o 6.15 do modlitwy brewiarzowej Laudesy od poniedziałku do piątku w domu 

duszpasterskim. 

 

7.03.2019 

O 18.30 rozpoczęło się w kaplicy Seminarium Odnowy Wiary, które w formie rekolekcji 

trwało 6 tygodni. Polecane było osobom, które pragnęły pogłębić swoje życie duchowe, roz-

poznać w sobie dary Ducha Świętego i odkryć piękno modlitwy z Pismem Świętym. Semina-

rium zorganizował ks. Dawid. 

 

10.03.2019 

I Niedziela Wielkiego Postu. Wielki Post to czas spowiedzi św. wielkanocnej, której odbycie 

w naszej diecezji dokumentuje się specjalnymi kartkami. 

 

13.03.2019 

VI rocznica wyboru papieża Franciszka. Posługę Ojca Świętego otoczyliśmy naszą modlitwą 

podczas wszystkich Mszy Świętej sprawowanych w naszej Bazylice. 
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17.03.2019 

II Niedziela Wielkiego Postu przypomniała, zew Kościele w Polsce obchodzimy „Dzień Mo-

dlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami". Jej hasło: „Misjonarze mocą Ducha", podkre-

ślało prawdę, że misje są sprawą wiary, a głoszenie Ewangelii dokonuje się dzięki łasce Bo-

żego Ducha. Była sposobność, by modlitwą i darem serca wesprzeć Kościół w krajach misyj-

nych. W len sposób wyrażaliśmy braterską solidarność z 2004 polskimi misjonarkami i mi-

sjonarzami, którzy głoszą Ewangelię i dają świadectwo miłości Boga i bliźniego w 99 krajach 

misyjnych. 

W naszej Bazylice o 14.00 odprawiono Mszę św. dla Wspólnoty Ruchu Światło Życie, a po 

niej była Droga Krzyżowa w Dolinie Śmierci. 

 

24.03.2019 

Od III Niedzieli Wielkiego Postu trwały rekolekcje wielkopostne dla dorosłych i dla młodzie-

ży akademickiej, które pod hasłem „W mocy Bożego Ducha, odnowić w sobie łaskę wiary" 

prowadził ks. bp Jacek Kiciński (klaretyn) z Wrocławia. 

 

25.03.2019 

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzono również Dzień Świętości Życia i Dzień 

Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Uroczyste podjęcie dzieła modlitwy za nienarodzo-

nych odbyło się podczas Mszy Świętej o 8.30. 

Tego dnia przypadała też XV Rocznica powstania naszej diecezji. 

 

1.04.2019 

Rozpoczęły się rekolekcje szkolne dla młodzieży Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego 

i Szkoły Podstawowej nr 17 z ul. Fieldorfa „Nila" (d. Berlinga). 

 

4.04.2019 

26 lat temu (1993) w Niedzielę Palmową, ukazało się pierwsze wydanie pisma parafialnego 

„Na Oścież", którego, do tej pory, ukazało się 229 wydań. 

 

7.04.2019 

O 16.00 w Bazylice św. Wincentego a Paulo podczas uroczystej Eucharystii zakończyliśmy 

Peregrynację Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Diecezji Bydgoskiej. Uroczysto-

ściom przewodniczył Biskup Ordynariusz, a homilię wygłosił abp Jan Pawłowski. Na zakoń-

czenie Obraz został przekazany Archidiecezji Poznańskiej. 

Diecezjalna wspólnota Radia Maryja, po Mszy św. o 13.00, prowadziła nabożeństwo drogi 

krzyżowej w Dolinie Śmierci. 

Przeprowadziliśmy wielkopostną akcję charytatywną „Kilogram dla potrzebujących". Do 

koszy przy wejściach do świątyni zbierane były dary, z których przygotowano paczki dla 

ubogich na święta wielkanocne. 
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9.04.2019 

Odbyło się spotkanie Sejmiku Parafialnego poświęcone przygotowaniom do Wielkanocy. 

 

12.04.2019 

Z naszej Parafii, po Mszy Świętej o 21.00 wyruszyli uczestnicy IX Ekstremalnej Drogi Krzy-

żowej (EDK), której droga (wiodąc różnymi trasami, trasa Zielona EDK nazwana została im. 

ks. Zygmunta Trybowskiego.) to ok. 50 km wyznaczonymi szlakami ze stacjami Drogi Krzy-

żowej. Warto przy okazji przypomnieć, że na drogę wyszło kilkaset osób, zaś liderem EDK 

Bydgoszcz jest od początku ks. Wojciech Retman. 

 

14.04.2019 

Niedziela Palmowa, rozpoczął się Wielki Tydzień. Uroczyste poświęcenie palm miało miej-

sce przed każdą Mszą św., zaś sumę parafialną o 8.30, z udziałem Wspólnot Drogi Neokate-

chumenalnej, poprzedziła uroczysta procesja z palmami od grobu ks. Prałata Zygmunta do 

świątyni. 

Wystawiono XIX Misterium Męki Pańskiej pt. „Przyjacielu" w Dolinie Śmierci o 16.00 i o 

20.00 z udziałem kilkunastu tysięcy wiernych. 

 

17.04.2019 

W Wielką Środę przypadała wielkanocna spowiedź święta, która trwała od 9.00 do 11.00 i od 

16.00 do 18.30. Spowiadali zaproszeni kapłani, a z daru łaski skorzystało wielu parafian  

i gości. 

 

18.04.2019 

Wielki Czwartek - ks. proboszcz Jan Andrzejczak przewodniczył uroczystej Mszy św. Wie-

czerzy Pańskiej z udziałem wszystkich kapłanów naszej parafii. Podczas Mszy św. umył nogi 

12 mężczyznom reprezentującym różne grupy apostolskie działające w parafii. Po Komunii 

św. nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do „ciemnicy" i do północy trwała 

adoracja. 

 

19.04.2019 

Wielki Piątek - o 15.00 odprawiono tradycyjną Drogę Krzyżową w Dolinie Śmierci, a w na-

bożeństwie wzięło udział kilkuset wiernych. 

Liturgii Męki Pańskiej o 18.30 przewodniczył nasz wikariusz ks. Tomasz Budnik, a zakoń-

czyła ją procesja do Grobu Pańskiego i złożenie Pana Jezusa w grobie. Po liturgii odprawiono 

nabożeństwo Gorzkich Żali w wykonaniu naszego chóru „Fordonia". 

Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim trwała całą noc i następny dzień 

do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej. W nocy adorację prowadziły wspólnoty i grupy 

apostolskie. 

Kilkunastu kapłanów od 21.00 do 8.00 rano w Wielką Sobotę spowiadało w naszej bazylice w 

ramach ogólnopolskiej akcji duszpasterskiej - „Noc konfesjonałów". 
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20.04.2019 

Wielka Sobota - przez cały dzień trwała Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie 

Pańskim i o wyznaczonych godzinach święcenie pokarmów 

O 20.00 rozpoczęto Liturgię Wigilii Paschalnej - Tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa -  

z procesją rezurekcyjną, której przewodniczył ks. Dawid Perlik. 

 

21.04.2019 

Zmartwychwstanie Pańskie - Wielkanoc - celebrację rozpoczęto o 7.00 procesją i Mszą św. 

Poranka Wielkanocnego. 

 

22.04.2019 

Poniedziałek Wielkanocny był dniem modlitw za wspólnotę uczelni katolickich. 

 

23.04.2019 

Święto patronalne Towarzystwa Świętego Wojciecha. Bracia z parafialnej grupy tego Towa-

rzystwa udali się na uroczystości odpustowe do parafii św. Wojciecha w Bydgoszczy. 

 

30.04.2019 

O 18.30 miała miejsce podniosła uroczystość X-lecia święceń biskupich ks. abpa Jana Paw-

łowskiego z udziałem zacnych gości: arcybiskupów (m.in. ks. abpa Stanisława Gądeckiego - 

przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski), biskupów, księży, członków wszystkich 

wspólnot Apostolskich działających w parafii i gości, pocztów sztandarowych i głównego 

celebransa - Księdza abpa Jubilata Jana. Dziś Ksiądz Arcybiskup jest jednym z najbliższych 

współpracowników Ojca Świętego Franciszka i stoi na czele Sekcji Sekretariatu Stanu Stolicy 

Apostolskiej, której podlegają wszystkie watykańskie placówki dyplomatyczne na świecie, 

czyli nuncjatury apostolskie. Było naszą wielką radością, że po dziesięciu latach - w rocznicę 

swej sakry - ksiądz Arcybiskup, wraz z bpem Józefem Szamockim udzielił Sakramentu 

Bierzmowania 85 młodym osobom naszej parafii. 

To również był dzień św. Wojciecha (uroczystości przeniesione z uwagi na konkurencję dni 

oktawy Wielkanocy) i patronalne święto Towarzystwa Świętego Wojciecha i Braci z parafial-

nej grupy tego Towarzystwa. 

 

Od 1.05.2019 

Przez cały maj odprawiano nabożeństwa majowe w kościele po wieczornej Mszy św., a o 

21.00 przy figurze MB Fatimskiej prowadzone przez wspólnoty wiernych świeckich. 

 

2.05.2019 

Dzień imienin śp. ks. prałata Zygmunta Trybowskiego. Po Mszach o 8.30 i 18.30 modliliśmy 

się przy Jego grobie. 
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3.05.2019 

Uroczystość NMP Królowej Polski i rocznica Konstytucji 3 Maja. Sumę sprawowano w in-

tencji Ojczyzny. Podczas Mszy świętych odnawiano Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. 

 

8.05.2019 

Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona naszej Ojczyzny. Trwały modli-

twy przez przyczynę św. Biskupa o ład moralny w Polsce. 

 

13.05.2019 

Wspomnienie NMP Fatimskiej i dzień XXXVIII rocznicy zamachu na życie Ojca Świętego 

Jana Pawła II. Po wieczornej Mszy św. o 18.30 odbyła się tradycyjna Fatimska Procesja Ró-

żańcowa (w naszej parafii celebrowana jest od maja do października). 

 

26.05.2019 

Grupa 82 dzieci klas trzecich przystąpiła do I Komunii św. podczas Eucharystii odprawianej o 

10.00. 

 

1.06.2019 

Przez cały miesiąc odprawiano nabożeństwa czerwcowe po Mszy o 18,30 oraz o 21.00 przy 

krzyżu misyjnym prowadzone przez grupy i wspólnoty parafialne. 

 

2.06.2019 

XI Święto Dziękczynienia (1 niedziela czerwca) Bożej Opatrzności za wszelkie otrzymane 

dobrodziejstwa. Po Mszach św. zbierano ofiary do puszek na budowę Świątyni Bożej Opatrz-

ności w Warszawie. 

 

8.06.2019 

Siódmy raz wyruszyła z naszej bazyliki jednodniowa piesza pielgrzymka do Sanktuarium 

Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Topolnie. Pielgrzymkę prowadził nasz wikariusz ks. 

Tomasz Budnik. W pielgrzymce wzięło udział około 80 osób. 

 

13.06.2019 

II tegoroczny Dzień Fatimski celebrowano Mszą św. i procesją z Różańcem dookoła kościoła. 

 

16.06.2019 

Ks. kanonik Roman Jakubowski, emerytowany kapłan naszej diecezji, który od dwóch lat 

pomaga nam w posłudze konfesjonału i Eucharystii z okazji 50 rocznicy Sakramentu Kapłań-

stwa odprawił w naszej bazylice o 18.30 dziękczynną Mszę św. Po nabożeństwie czerwco-

wym udzielił kapłańskiego błogosławieństwa i rozdał pamiątkowe obrazki. 
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19.06.2019 

O 18.30 tegoroczny neoprezbiter, ks. Jakub Fotin odprawił w naszej bazylice Mszę św. tzw. 

sekundycję. 

 

20.06.2019 

Uroczystość Bożego Ciała. Procesja z Najświętszym Sakramentem przeszła tradycyjnie do 

czterech ołtarzy. Trasa wiodła ulicami parafii: Bołtucia, Fiedlera, Fieldorfa Nila (d. Berlinga), 

Kleina, Albrychta i Wańkowicza. Przy pięknej pogodzie asystowała jej orkiestra dęta i wzięło 

w niej udział kilka tysięcy wiernych. 

 

22.06.2019 

Dekretem Księdza Biskupa Ordynariusza, ksiądz Krzysztof Buchholz, został odwołany ze 

stanowiska wikariusza naszej parafii oraz Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży Akademic-

kiej Diecezji Bydgoskiej i mianowany proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Bydgoszczy, a 21 czerwca ksiądz Krzysztof odprawił w naszej parafii pożegnalną Mszę św. 

o 18.30. 

Na miejsce księdza Krzysztofa powołany został ks. Tomasz Klafetka, dotychczasowy wika-

riusz parafii Wniebowzięcia NMP i Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więc-

borku. 

 

24.06.2019 

Obchodzono uroczystość św. Jana Chrzciciela i dzień imienin naszego księdza proboszcza 

Jana Andrzejczaka. 

W minionym czasie trwały dalsze prace przy wymianie przed kościołem istniejącego betono-

wego podłoża na nową kostkę brukową. 

 

27.06.2019 

Uroczyste zakończenie oktawy Bożego Ciała. Po Mszy św. 18.30 przeszła procesja do czte-

rech ołtarzy ustawionych wokół kościoła zakończona poświęceniem wianków i ziół oraz bło-

gosławieństwem małych dzieci. 

 

28.06.2019 

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa to m.in. dzień modlitwy o uświęcenie kapła-

nów. Po Mszy o 18.30 ruszyła procesja do przygotowanego ołtarza ku czci Serca Jezusowego 

zwanego na „Bożej roli" i ponowiono Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego NSPJ. 

 

29.06.2019 

Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Nasza świątynia jest Bazyliką Mniejszą - 

świątynią papieską, której przysługują nadane przywileje, w tym możliwość uzyskania odpu-

stu zupełnego pod zwykłymi warunkami (spowiedź, komunia św., modlitwa za Ojca Święte-

go) w określone dni, którym jest też uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. 
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Przypadało wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Po Mszy o 7.00 

nabożeństwo do Niepokalanego serca NMP z wystawieniem Najświętszego Sakramentu do 

8.30. 

W lipcu i sierpniu zmieniono parafialny porządek Mszy św. i stałego konfesjonału. W nie-

dzielę i dni powszednie nie odprawiano Mszy św. o 17.00. Stały Konfesjonał był do dyspozy-

cji penitentów o stałych godzinach z wyjątkiem sobót. 

 

1.07.2019 

Wyruszyła 40. pielgrzymka piesza z parafii św. Mikołaja (Fordon) do Chełmna, w której 

uczestniczyła grupa parafian. 

 

2.07.2019 

Rozpoczęły się prace związane z wymianą nawierzchni wokół kościoła. 

 

3.07.2019 

Biskup ordynariusz Jan Tyrawa mianował z dniem 3 lipca ks. Piotra Wachowskiego - naszego 

wikariusza - diecezjalnym duszpasterzem młodzieży akademickiej. 

 

13.07.2019 

Trzeci Dzień Fatimski z Mszą św. o 18.30 i procesją z Różańcem dookoła kościoła. 

 

21.07-1.08.2019 

XXIV Piesza Pielgrzymka Promienista w Grupie Biało-Żółtej na Jasną Górę. Równolegle -  

w tym samym terminie - z bydgoskiej katedry wyruszyła XV Diecezjalna Pielgrzymka Piesza, 

z Akademicką Grupą Przezroczystą. 

 

21-28.07.2019 

XX Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Zarówno 21 jak i 28 lipca, po każdej Mszy św. 

nastąpiło poświęcenie pojazdów takich jak: samochody, motocykle, quady i rowery. MIVA 

Polska zaprosiła wszystkich kierowców do udziału w akcji „1 grosz za 1 km szczęśliwej jaz-

dy" na środki transportu dla misjonarzy. 

 

22-29.07.2019 

Dekanalna Pielgrzymka między parafiami Fordonu. Trasa pielgrzymki wiodła w kolejne dni 

od parafii św. Mateusza Ap. i Ew., kolejno do parafii: św. Jana Pawła II, św. Faustyny Ko-

walskiej, Matki Boskiej Królowej Męczenników, św. Marka Ew., św. Łukasza Ew., św. Jana 

Ap. i Ew., parafii św. Mikołaja i ponownie do parafii św. Mateusza Ap. i Ew. 
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1.08.2019 

gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej kilkudziesięcioosobową grupę pielgrzymów pie-

szych z Gdańska udających się na Jasną Górę. 

 

13.08.2019 

O 18.30 odprawiono wieczorną Mszę św. a po niej IV nabożeństwo fatimskie z różańcem i 

procesją światła dookoła kościoła. W modlitwie różańcowej prosiliśmy Maryję o trzeźwość w 

naszych domach i rodzinach. 

 

15.08.2019 

Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. w naszym Sanktuarium odprawiano jak w każdą 

niedzielę. Tego dnia czciliśmy Maryję jako opiekunkę ludzkiej pracy na roli i jej owoców. Po 

każdej Mszy św. nastąpiło poświęcenie wianków z ziół i kwiatów oraz owoców i plonów z 

własnych ogródków. * 15 sierpnia - to także Dzień Wojska Polskiego. O 21.00 odprawiono w 

kościele nabożeństwo maryjne, które prowadziła Grupa Pielgrzymkowa „Promienista". 

 

26.08.2019 

Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej. W modlitwie różańcowej w intencji Ojczyzny o 

8.00 i 18.00, oraz o 21.00 dziękowaliśmy Jej za bezpiecznie spędzone urlopy i wakacje oraz 

prosiliśmy o dalszą opiekę nad nami. 

 

27.08.2019 

Po wieczornej Mszy św. odbyło się spotkanie Sejmiku Parafialnego. 

 

1.09.2019 

I rocznica, goszczenia w naszej Bazylice Królowej Polski, Jasnogórskiej Pani przybywającej 

do nas w Kopii Obrazu Czarnej Madonny. Z tej okazji odprawiono o 21.00 uroczysty Apel 

Jasnogórski, by podziękować Maryi za tamte wydarzenia. 

Ofiary zbierane w naszej świątyni w pierwszą niedzielę miesiąca przeznaczaliśmy dotąd na 

finansowanie obiadów dla dzieci i młodzieży naszej parafii. W ostatnim czasie zmiany syste-

mowe w naszej Ojczyźnie znacząco zmniejszyły obszar biedy wśród najmłodszego pokolenia. 

Nie chcąc rezygnować z charytatywnych działań naszej parafii postanowiono dalej, jak dotąd 

wspierać dzieci. Tym razem będą to młodzi ze Świetlicy Środowiskowej „Kącik", prowadzo-

nej dla dzieci z Fordonu przez Siostry Zakonne Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Byd-

goszczy przy ul. Piekary 14, a także dzieci polskie na Ukrainie w parafii w Przemyślanach 

prowadzonej przez Księży Salezjanów. 

 

7-8.09.2019 

W wigilię i święto Narodzenia NMP w Bydgoskiej Katedrze odbyły się uroczystości odpu-

stowe ku czci NMP Matki Pięknej Miłości - Patronki naszej diecezji. 
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13-15.09.2019 

Triduum Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego. 

 

13.09.2019 

Mszę św. celebrował i V procesją fatimską prowadził ks. Krzysztof Nestoruk SDB Dyrektor 

Collegium Salesianum w Bydgoszczy. 

 

14.09.2019 

O 16.30 odprawiona została VII Bydgoska Droga Krzyżowa w Dolinie Śmierci organizowana 

przez katolickie stowarzyszenia, organizacje i wspólnoty diecezji bydgoskiej, a o 18.30 od-

prawiona została Msza św. połączona z adoracją Krzyża Świętego, którą celebrował ks. Woj-

ciech Janusiewicz - wikariusz parafii św. Mateusza w Bydgoszczy. 

 

15.09.2019 

O 18.30 Uroczystości Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego w naszym Sanktuarium zakończyła 

uroczysta Msza św., którą odprawił ks. dr Artur Pukownik, prefekt Collegium Marianum 

 z Pelplina. 

Przypadała zarazem trzecia niedziela września, w którą Kościół w Polsce obchodzi Dzień 

Środków Społecznego Przekazu. Przypominała nam obowiązek modlitwy za pracowników 

środków przekazu i wspierania mediów katolickich. Modliliśmy się też za redaktorów nasze-

go pisma parafialnego „Na oścież". 

 

29.09.2019 

O 13.00 sprawowano Mszę św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich dla małżeństw ob-

chodzących rocznice ślubu: 1, 5, 10 i dalsze co 5 lat. Dla tych małżonków, którzy odpowie-

dzieli na to wezwanie przygotowano pamiątkowe błogosławieństwa. 

 

1.10.2019 

Przez cały miesiąc odprawiano Nabożeństwa Różańcowe dla dorosłych codziennie o 18.00, a 

dla dzieci w poniedziałki, środy i piątki o 17.30. 

Otwarto nową Księgę Intencji Mszalnych na rok 2019/2020. Intencje można zamawiać tylko 

w biurze parafialnym w godzinach urzędowania. Warto pamiętać, że modlitwa z racji rocznic 

ślubnych, czy też w różnych potrzebach naszych lub naszych bliskich, a także w intencji 

zmarłych z naszych rodzin jest najwspanialszym darem duchowym dla tych wszystkich, któ-

rych polecamy Bogu w czasie Eucharystii. 

 

5.10.2019 

O 18.00 sprawowana była Msza św. z okazji uroczystości odpustowych w parafii św. Fausty-

ny. Przypomnijmy, że kaplica mieści się przy ul. Ks. Z. Trybowskiego 3 na Osiedlu Eskulapa. 
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6.10.2019 

Na Mszy św. o godz. 10:00 młodzież klas ósmych Szkoły Podstawowej wraz z Rodzicami 

złożyła deklaracje pragnienia rozpoczęcia przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. 

Podczas Mszy św. o 11.30 poświęcono różańce dzieciom klas trzecich - przygotowującym się 

do I Komunii św. 

O 13.00 sprawowana była w naszej Bazylice Msza św. na rozpoczęcie nowego roku akade-

mickiego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. 

Uniwersytet działa na terenie naszego dekanatu. Jest naszym zaszczytem gościć na Mszy św. 

Władze Uniwersytetu, przedstawicieli Senatu, przedstawicieli Władz Dziekańskich i Admini-

stracyjnych. Dotychczas uroczystości takie miały miejsce w kościele pw. Świętej Trójcy w 

Bydgoszczy, a w tym roku - po raz kolejny - witaliśmy Władze Uniwersytetu w naszej parafii, 

polecając opiece Bożej studentów, pracowników naukowych, dydaktycznych i administracyj-

nych w nowym roku akademickim. 

 

7.10.2019 

Świętowaliśmy doroczny odpust ku czci Patronki Parafii Matki Bożej Królowej Męczenni-

ków i XXXVI rocznicę powstania parafii. Głównej Mszy św. odpustowej o 18.30. przewod-

niczył ks. dr Dariusz Sobczak - Dyrektor Chóru Prymasowskiego i wykładowca Prymasow-

skiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. 

 

13.10.2019 

XIX Dzień Papieski pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!" oraz VIII Karoliadę Bydgoską. Świę-

towanie rozpoczęła (o 13.00) Msza św. w parafii św. Józefa Rzemieślnika, a następnie po 

przejściu na Artego Arenę braliśmy udział w różnych konkurencjach sportowo-artystycznych. 

Na sam koniec świętowania tego Dnia czekał nas koncert zespołu „Armia Dzieci". 

W łączności z Mszą św. o 18.30 odprawiono VI nabożeństwo fatimskie z różańcem i procesją 

dookoła kościoła. 

 

15.10.2019 

Na całym świecie obchodzono Dzień Dziecka Utraconego. U nas odmawiano różaniec w in-

tencji dzieci utraconych, ich rodziców i bliskich. 

 

20.10.2019 

Rozpoczęliśmy w Kościele Tydzień Misyjny, który wpisywał się w trwający w Kościele Nad-

zwyczajny Miesiąc Misyjny ogłoszony przez papieża Franciszka dla uczczenia 100. rocznicy 

ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud" papieża Benedykta XV. Podczas wszyst-

kich Mszy św. Słowo Boże głosił o. dr Tomasz Zamorski - dominikanin z Łodzi, kaznodzieja, 

wykładowca homiletyki, prowadzący internetowe kanały ewangelizacyjne: „Salon piękności", 

„Chlebak" i „Pandziochy". Następnie dla naszego Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria" 

odprawił rekolekcje akademickie pt. „Odnalezieni". O 18:30 ks. bp Jan Tyrawa odprawił 

Mszę św. i wygłosił Słowo Boże podczas Ogólnobydgoskiej Inauguracji Roku Akademickie-

go 2019/2020, w której uczestniczyły władze uczelni wyższych naszego miasta. 
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21.10.2019 

IV Wspólnota Neokatechumenalna rozpoczęła w naszej parafii katechezy dla dorosłych i 

młodzieży w poniedziałki i czwartki po wieczornej Mszy św. o 19.15 w kaplicy. 

 

22.10.2019 

Liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, a zarazem 41. rocznica inauguracji pontyfikatu 

Karola Wojtyły. W związku z tym, że nasza Bazylika jest świątynią papieską, a św. Jan Paweł 

II jest patronem naszego województwa odprawiono specjalne modlitwy ku czci św. Jana Paw-

ła II, a wieczorną Mszę św. połączono z uczczeniem relikwii Świętego oraz specjalnym bło-

gosławieństwem. 

 

27.10.2019 

Od ponad 11 lat przeżywamy w naszej parafii Niedzielę Hospicyjną. Na wszystkich Mszach 

świętych usłyszeliśmy okolicznościową homilię ks. dr. Mateusza Nowaka i trwała zbiórka 

ofiar do puszek na cele hospicyjne. 

 

31.10.2019 

Pierwszy raz, w naszej parafii, przeżywaliśmy „Noc Świętych". Ten wyjątkowy wieczór, któ-

ry był Wigilią Uroczystości Wszystkich Świętych, rozpoczęliśmy Eucharystią sprawowaną o 

19:30. Trwając na modlitwie, w sposób szczególny odnowiliśmy przyrzeczenia Chrztu Świę-

tego, uszanowaliśmy relikwie świętych i błogosławionych oraz oddaliśmy cześć pomordowa-

nym w Dolinie Śmierci. 

 

1.11.2019 

Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św., które odprawiano w kościele wg porządku nie-

dzielnego. 

 

2.11.2019 

W Dzień Zaduszny o 13.30 - po Mszy św. przeszła dróżkami cmentarza komunalnego przy ul. 

Wiślanej w Bydgoszczy procesja z modlitwami za zmarłych prowadzona przez osoby z para-

fii pw. św. Łukasza z ks. proboszczem Mirosławem Pstrągowskim na czele. W celebracji brali 

również udział nasi parafianie. 

 

3.11.2019 

Tradycyjnie w niedzielę po Uroczystości Wszystkich Świętych odprawiono Drogę Krzyżową 

w Dolinie Śmierci prowadzoną od lat przez Duszpasterstwa Akademickie naszego miasta. W 

tym roku nabożeństwo prowadziło Duszpasterstwo Akademickie „Źródło" z Sanktuarium MB 

Fatimskiej w Bydgoszczy. O 15:15 wyruszyła procesja do Doliny Śmierci, a zakończono 

Mszą św. o 17:00, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Łukasz Boruch. Nabożeń-

stwo to ma ponad 60 letnią tradycję, a tegoroczne było XXXVII Drogą Krzyżową pod opieką 

parafii i XI w Sanktuarium. 
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5.11.2019 

Po Mszy św. o 18.30, odbyło się spotkanie Sejmiku Parafialnego. 

5 listopada przypadała też 31. rocznica sakry biskupiej naszego Biskupa Ordynariusza Jana 

Tyrawy. 

 

11.11.2019 

101. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, po 123 latach (1918) niewoli wróciła 

na mapę Europy. Mszę św. o 8.30 sprawowano w intencji Ojczyzny. 

Wspominano także św. Marcina z Tours wielkiego biskupa, jałmużnika i opiekuna ubogich 

oraz patrona naszego miasta i Katedry Bydgoskiej. Po Mszy św. o 11.30 dzieci odwiedził  

św. Marcin i rozdał wszystkim obecnym poświęcone „rogale świętomarcińskie". 

 

15-17.11.2019 

W Domu Jubileuszowym Jana Pawła II Duszpasterstwo Młodzieży zaprosiło młodzież, mał-

żonków i rodziców do wzięcia udziału w I Forum Młodych Diecezji Bydgoskiej „Razem ku 

przyszłości". Główną ideą Forum było zaproszenie do otwartej dyskusji młodzieży, ich rodzi-

ców, nauczycieli, wychowawców oraz wszystkich, którym leży na sercu przyszłość i wycho-

wanie młodego człowieka. 

 

17.11.2019 

Na zakończenie Forum Młodych, podczas Mszy świętej o 10:00, gościliśmy w naszej parafii 

wspólnotę Wyższego Seminarium Duchownego naszej diecezji. Mszy świętej przewodniczył 

i Słowo Boże wygłosił ks. Rektor dr Marcin Puziak. 

W trzecią niedzielę listopada przeżywaliśmy Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków 

Drogowych. To kolejna okazja do zwrócenia uwagi kierowców na potrzebę bezpiecznej i 

ostrożnej jazdy. Według oficjalnych danych każdego dnia na polskich drogach ginie - średnio 

- 11 osób, a ponad 100 zostaje rannych. Według badań wypadki drogowe zajmują 9. pozycję 

na liście przyczyn nagłych zgonów, zaś rocznie na świecie ginie w tych wypadkach 1,2 min 

osób, co daje liczbę 4 tyś. osób dziennie. 

Tego dnia przypadał III Światowy Dzień Ubogich. Caritas Diecezji Bydgoskiej zachęcała do 

włączenia się w akcję „Tytka charytatywna". Przy figurze Matki Boskiej Bolesnej wyłożono 

torby i była zachęta, by je zabrać i zapełnić artykułami pierwszej potrzeby. Zapełnione arty-

kułami torby przynosiliśmy do kancelarii parafialnej lub zakrystii, by później trafiły do ubo-

gich. 

 

22.11.2019 

Wspomnienie liturgiczne św. Cecylii, patronki śpiewu i muzyki sakralnej, a także organistów 

i chórów kościelnych. W naszej bazylice szczególne podziękowanie kierowano ku: panom 

organistom, dyrygentom, chórowi „Fordonia", Scholi „Boże Nutki", które uświetniają nabo-

żeństwa śpiewem i muzyką. 
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24.11.2019 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata i ponawiano w naszych parafiach Jubileuszowy 

Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Dzień ten był jednocześnie świętem patronalnym Akcji 

Katolickiej. Akcja Katolicka jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, a jej zasadniczym 

celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Wspólnota ta działa także w naszej 

parafii. 

 

25.11.2019 

Wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki kolejarzy przypomniało, że brać ko-

lejarska z naszej parafii szczególnie mocno była zaangażowana w budowę naszego kościoła, 

choć dziś może jest mniej widoczna, ze względu na wiek i to, że wielu kolejarzy odeszło już 

do wieczności. Przy okazji warto wspomnieć, że ks. Krzysztof Buchholz został duszpaste-

rzem kolejarzy Diecezji Bydgoskiej. 

 

26.11.2019 

Po Mszy św. o 18.30 odbyło się nadzwyczajne spotkanie Sejmiku Parafialnego. 

 

1.12.2019 

Pierwsza niedziela Adwentu i nowego roku kościelnego. Adwent to czas świętego i radosnego 

oczekiwania na spotkanie ze Zbawicielem w święta Bożego Narodzenia i w dniu ostatecz-

nym. W czasie Adwentu odprawiane są „roraty", czyli Msza Święta wotywna o Matce Bożej 

o 7.00 dla dorosłych (dni powszednie), a o 17.00 dla dzieci (od poniedziałku do piątku), rora-

ty dla dzieci o 17.00. 

 

6.12.2019 

Wspomnienie św. Mikołaja. Tego dnia w naszej parafii przyszedł do dzieci po Roratach o 

17.00 „św. Mikołaj" z niespodziankami. 

 

8.12.2019 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 

Od 12.00 do 13.00 trwała „Godzina Łaski", czyli modlitw przed Najświętszym Sakramentem. 

Podczas Mszy św. o 11.30 poświęcono medaliki dzieciom przygotowującym się do I Komunii 

św. 

Przez całą niedzielę prowadzono tradycyjną zbiórkę artykułów spożywczych w ramach akcji 

adwentowej „Kilogram dla potrzebujących". Do koszy umieszczonych przy wejściu do ko-

ścioła składano artykuły spożywcze o dłuższej możliwości przechowania. Z darów tych przy-

gotowano 140 paczek dla najbardziej potrzebujących parafian. 

Członkowie i wolontariusze Zakonu św. Łazarza, po Mszach Świętych rozprowadzali kalen-

darze-cegiełki. Środki zebrane ze sprzedaży pozwolą na wsparcie działania Centrum Opieki 

Perinatalnej św. Łazarza (hospicjum perinatalnego), które ma pod swoją opieką rodziny, spo-

dziewające się narodzin śmiertelnie chorego dziecka. 
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14.12.2019 

Dzień wspomnienia św. Jana od Krzyża - patrona naszego ks. bpa Jana Tyrawy. Z tej okazji 

odprawiono w katedrze uroczystą Mszę św., po której była okazja do złożenia życzeń Soleni-

zantowi. 

 

22.12.2019 

Podczas Mszy św. o 11.30 harcerze przyniosą do naszego kościoła Betlejemskie Światło Po-

koju. Po Mszy będzie można zabrać je do swoich domów. 

 

23.12.2019 

Zaplanowano spowiedź adwentową, od 9.00 do 11.00 i po południu od 16.00 do 18.30. Do 

Komunii św. będzie można przystąpić co około 20 minut. W święta nie będzie okazji do spo-

wiedzi. Spowiadać będą kapłani z Dekanatu V Fordon. 

 

24.12.2019 

Msze św. „Pasterki" odprawione zostaną tradycyjnie o 22.00 i o 24.00. 

 

25.12.2019 

W pierwszy dzień Bożego Narodzenia nie będzie Mszy św. o 7.00, a pozostałe według nie-

dzielnego porządku. Tego dnia przypada XVII rocznica śmierci proboszcza śp. ks. prałata 

Zygmunta Trybowskiego. Po Mszy św. o 18.30 odbędą się modlitwy przy Jego grobie. 

 

26.12.2019 

Drugi dzień świętowania Bożego Narodzenia to wspomnienie św. Szczepana - pierwszego 

męczennika i dzień modlitw za uczelnie katolickie. 

 

27.12.2019 

Początek parafialnych odwiedzin duszpasterskich - kolędy. 

 

31.12.2019 

O 18.30 tradycyjna Msza św. dziękczynno-błagalna na koniec roku. Ks. Proboszcz złożył 

sprawozdanie duszpasterskie. 
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2020 

1.01.2020 

Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi i niedzielny porządek Mszy św., a także obowiązek 

uczestnictwa we Mszy św. 

O 18.00 koncert kolęd, poświęcony ks. Zygmuntowi Trybowskiemu z okazji kolejnej roczni-

cy Jego urodzin (1937). Po Mszy św. i koncercie modlitwa przy grobie śp. ks. Zygmunta. 

 

6.01.2020 

Uroczystość Objawienia Pańskiego Trzech Króli. 

Po wszystkich Mszach św. nastąpi obrzęd poświęcenia kredy, którą zabierzemy do domu, by 

nasze drzwi wejściowe opisać symbolami C+M+B+2020. Informuje on, że zapraszamy Jezu-

sa do naszego życia i naszych domów, zaś symbole oznaczają: (Christus Mansionem Benedi-

cat, łac. niech Chrystus błogosławi to mieszkanie) lub, jak podpowiada św. Augustyn Christus 

Multorum Benefactor (łac. Chrystus dobroczyńcą wielu) i aktualny rok kalendarza, tj. 2020. 

 

24.01.2020 

Wspomnienie św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy, literatów, pisarzy i prasy kato-

lickiej. Jest to również Światowy Dzień Środków Społecznego Komunikowania się. 

 

29.01.2020 

Kończy się parafialny czas odwiedzin duszpasterskich. 

 

2.02.2020 

Święto Ofiarowania Pańskiego - zwane też Matki Bożej Gromnicznej i Światowy Dzień Ży-

cia Konsekrowanego. 

 

3.02 .2020 

Wspomnienie św. Błażeja patrona chorych na gardło i specjalne błogosławieństwo w naszej 

parafii. 

 

27.02.2020 

VI rocznica podpisania przez Ojca Świętego Franciszka dekretu o podniesieniu do godności 

Bazyliki Mniejszej naszej świątyni. 

 

26.02.2020 

Popielec. Rozpoczyna okres Przygotowania Paschalnego. 


