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Wydawca: prezbiter proboszcz Adam Prozorowski
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Ale wrzesień to  nie  ty lko początek przygotowań 
katechetycznych. Chcemy powrócić do w miarę normalnego życia 
religijnego (oczywiście nie wiemy, czy nie zostaniemy zaskoczeni 
jakimiś nowymi wydarzeniami. Ale chcę, abyście wiedzieli, że w 
Parafii jesteśmy gotowi na podjęcie przerwanych przez zarazę 
aktywności). Proszę abyście słuchali ogłoszeń i odpowiedzieli na 
zaproszenia. Wiem, że mamy w sobie różne lęki, ale spróbujmy 
wykonać ów pierwszy krok wiary, aby rozpocząć czas duchowej 
odnowy naszego życia. Jestem przekonany, że każdy z nas nosi w 
sobie wiele bólu i zranień spowodowanych zamknięciem, 
polaryzacją poglądów w społeczeństwie i w kościele min na sprawy 
wiary. Potrzebujemy pojednania i odrodzenia się. Potrzebujemy 
mocy od Pana, który może stworzyć w nas NOWE.

Wrzesień w Parafii to czas rozpoczynania aktywności 
dotyczących formacji dzieci i młodzieży. Równolegle do zajęć 
szkolnych startują przygotowania do przyjęcia sakramentów. 
Dzieci z klasy trzeciej mają wielkie zadanie przygotowania się do 
zjednoczenia z Chrystusem w sakramencie Eucharystii oraz do 
poprzedzającego Komunie Święta sakramentu pokuty i pojednania. 
Mam świadomość, że ostatnich kilkanaście miesięcy zniszczyło w 
wielu dzieciach świadomość tego, czym jest obecność w kościele 
podczas mszy świętej. Staje to przed nami jako najważniejsze 
zadanie. Z moich skromnych obserwacji mamy do czynienia z 
naprawdę ważnym problemem. Wirtualny zamęt spowodowany 
"zarazą" jeszcze bardziej odrealnił kościół i mszę świętą w życiu 
dzieci. Większość z nich, o ile rozpocznie przygotowania, będzie to 
ich pierwsza obecność w kościele po wielu latach. Czuje pewną 
bezradność wobec tego problemu. Obserwuję dzieci w wieku 
komunijnym, które zupełnie nie widzą różnicy między wizytą w 
kościele, a obecnością w sklepie bądź w jakimś parku rozrywki. 
Tutaj naprawdę potrzebujemy zjednoczenia wszystkich sił, 
rodziców, katechetów, parafian i duszpasterzy. Mówię jasnym 
przekazem. Trzeba nam z jednej strony modlić się o wiarę dla 
dzieci, dalej pokazywać im biblijny obraz Boga (rodzinne czytanie 
ewangelii, obecność na mszy św. niedzielnej oraz uczestnictwo w 
katechezie). Aby jasno pokazać kim Bóg jest? potrzeba też 
osobistego świadectwa. Każdy z nas jest zaproszony, aby dzielić się 
swoją wiarą z dziećmi i wnukami, siostrzeńcami, bratanicami itd. 
To jest nasza misja specjalna. Ze swojej strony proszę, abyście 
przekazywali nam duszpasterzom pytania, jakie stawiają dzieci. 
Możecie na niektóre z nich nie znać odpowiedzi, ale po to jesteśmy 
razem, abyśmy je znaleźli i pomogli naszym dzieciom. Dzieci 
komunijne będą miały swoje spotkania podczas mszy świętej w 
niedzielę o godz. 10.30 ze specjalnym dostosowanym do nich 
kazaniem. Specjalnie dla nich będzie dostosowane nauczanie w 
pierwsze czwartki miesiąca podczas mszy świętej o godzinie 18.00. 
Rodzice dzieci komunijnych będą mieli swoje spotkania w ostatni 
czwartek miesiąca, po wieczornej Eucharystii. W pierwszą 
niedzielę września pozostali parafianie będą mogli poznać, w jaki 
sposób wesprzeć dzieci w ich przygotowaniu.

Jak to możliwe, że wakacje dobiegają końca? Przecież jeszcze 
nie tak dawno robiliśmy plany, w jaki sposób spędzimy upragniony 
czas urlopu, wakacji, czy po prostu kilku wolnych dni, które nam 
się sprawiedliwie należą. A tu już wszyscy zaczynają odliczać czas 
do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Jeszcze tylko kilka dni i 
zadźwięczy dzwonek (taką mamy nadzieję) i dla wielu naszych 
dzieci rozpocznie się kolejny rok szkolny. Z nadzieją, że będzie 
normalny tj. z chodzeniem do szkoły i wszystkimi konsekwencjami 
tego faktu.

dokończenie na str. 3

2. Poproś Ducha Świętego, aby dał ci łaskę poznania swoich 
grzechów i dał siły potrzebne do ich odrzucenia.

1. Podziękuj Bogu za przeżyty dzień i za łaski Boże jakie 
zauważyłeś w ciągu dnia, który minął.

Podczas wakacyjnych lektur trafiłem na lipcowy numer "Słowa 
wśród nas". Wśród artykułów, medytacji i świadectw znalazłem 
opis ogólnego rachunku sumienia, który praktykował św. Ignacy 
Loyola. Uważam, że systematyczne jego praktykowanie, może 
najpierw pojednać nas z Bogiem, potem uzdrowić nasze wnętrze i 
na końcu uczynić nas zdolnymi do pojednania z innymi ludźmi. 
Ignacy proponuje, aby każdego dnia, najlepiej wieczorem, 
przeprowadzić osobistą refleksję według następujących kroków. 
(Kolejności kroków należy przestrzegać i nie wolno jej zmieniać. Z 
doświadczenia wielu osób wynika, że najlepszą porą dla 
przeprowadzenia rachunku sumienia jest czas wieczornego 
wyciszenia w domu. Nie zawsze musi to być czas bezpośredni 
przed spoczynkiem, ale może to być wieczorem, gdy tempo życia 
trochę spadnie. Poniższe kroki albo przepisz albo naucz się ich na 
pamięć i pamiętaj, aby być wytrwałym). Oto i one:

Druga grupa, która we wrześniu rozpocznie swoje 
przygotowania, to młodzież klasy pierwszej ponadpodstawowej. 3 
listopada mają przyjąć sakrament bierzmowania z rąk ks. Bpa 
Grzegorza Balcerka. Oni też potrzebują naszego duchowego 
wsparcia, bo przez minione miesiące wcale nie mieli lepiej z 
uczęszczaniem na niedzielną mszę albo z praktykowaniem 
sakramentu pojednania. Niektórzy spośród nich mają jednak dobre 
wspomnienia kościoła z czasów sprzed pandemii i dlatego mają do 
czego wrócić. Młodych zapraszam, aby odpowiedzieli na 
zaproszenie, które w pierwszych dniach września usłyszą z 
ambony. Oprócz spotkań z młodzieżą chciałbym zaprosić na 
spotkanie także ich rodziców, aby włączyć rodziców w 
przygotowanie do bierzmowania ich synów i córek.

Ukochane Dzieci Boże.
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Z cyklu: ŚWIĘTY JÓZEF DAREM DLA KOŚCIOŁA - ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA
Rozważania oparte na książce: "TRZECI. JAK ŚWIĘTY JÓZEF RATUJE KOŚCIÓŁ". 

Fundacja św. Filomeny, Kraków 2020. Książkę można zamawiać: tel./fax 12 264 37 19;  Księgarnia internetowa: www.esprit.com.pl

Autor przytacza także historię powstania obrazu Świętej 
Rodziny Kaliskiej. Proroczą postacią przy obchodach 150-tej 
rocznicy koronacji cudownego obrazu św. Józefa okazał się 
Tadeusz Malanowski, Prezes Związków Rzemieślników Cecho-
wych. Miejscowy Dom Rzemiosła, odwiedził wraz z wieloma 
gośćmi ówczesny prymas Polski, kard. August Hlond. Prezes, 
prosząc o wpis do Złotej Księgi, podsunął gościom księgę, w której 
znajduje się następujący zapis: "Przybyłych w imieniu Stowarzy-
szenia witał prezes Tadeusz Malanowski, który prośbę skierowaną 
do dostojnych gości o złożenie podpisów, zakończył tymi słowami: 
Gdy na zegarze dziejowym wybije godzina sprawiedliwości i na 
Stolicy Apostolskiej zasiądzie po raz pierwszy papież zrodzony z 
Matki Polki, to pozwolisz - Eminencjo, że zgłosimy się z tą Złotą 
Księgą po raz wtóry. Kalisz, dnia 18 maja 1946 roku". Warto 
zauważyć, że 18 maja to dzień urodzin Karola Wojtyły. 

W dalszym toku rozważania Autor kreśli szereg cech św. Józefa. 
Był młodym mężczyzną, o wielkiej sprawności fizycznej i 
duchowej. Potrafił zachwycić się pięknem Maryi, ale umiał 
uszanować Jej tajemnicę. Był bezinteresowny i szlachetny. Miał 
wielką wiarę. Posłuszny Bogu. Umiał być człowiekiem bardzo 
przedsiębiorczym. Potrafił dobrze pracować. Jest wspaniałym 
patronem i przykładem nie tylko ojca, ale też męża. Uczy 
prawdziwej miłości. A ta dziś u młodych ludzi przechodzi głęboki 
kryzys, ponieważ nie chcą sobie zawierzyć do końca. Jakże często 
myślą tak: Wypróbujemy się, pomieszkamy razem, zobaczymy jak 
to nam wyjdzie - nie chcą, czy też nie potrafią, oddać siebie całych 
drugiej osobie ani w pełni przyjąć drugiej osoby. Tylko tak na 
próbę. "A miłość to oddanie wszystkiego" - pisze Autor. 
Tymczasem nawet jeśli młodzi się pobiorą, to ten związek często 
się rozpada. Brak więzi miłości, miłości Bożej, w którą by się 
zanurzyli. Największym jej wrogiem jest egoizm, to znaczy 
nastawienie na JA. Chcę zabezpieczyć siebie, to JA jestem ważny." 

Opracował: Ks. Marian Cynka 

Autor przestrzega młodzież przed plagą pornografii, którą ma 
dziś w zasięgu ręki. Przytacza wypowiedź młodego człowieka, 
który powiedział: "Oglądam pornografię, ale nikomu nie robię 
krzywdy, poza tym za pół roku się ożenię i wtedy będę mógł już 
sobie robić, co chcę". Jego małżeństwo trwało mniej niż trzy 
miesiące, bo jego żona wiedziała, że on traktował ją jak rzecz, a nie 
jak oblubienicę". 

Dalej autor pisze: "Kazimierz Majdański był głęboko 
przekonany, że jego kapłaństwo musi służyć rodzinie. Wszystkie 
środki, które otrzymał od rządu niemieckiego jako odszkodowanie 
za pobyt w obozie i za tak zwane eksperymenty medyczne, których 
na nim dokonywali hitlerowcy, przeznaczył na ten właśnie instytut. 
Przez długi czas władze komunistyczne nie chciały się zgodzić na 
powołanie placówki mającej służyć rodzinie, a bp Majdański 
bardzo zabiegał o to, żeby w Akademii Teologii Katolickiej 
powstała właśnie taka komórka. Tak się dziwnie złożyło, że 
zezwolenie władz na powstanie Zakładu Teologii Katolickiej, który 
później przekształcił się w Instytut Studiów nad Rodziną, zostało 
wydane 29 kwietnia 1975 roku, czyli dokładnie w trzydziestą 
rocznicę wyzwolenia Dachau. Kapłani ocaleni z Dachau uznali, że 
to właśnie jest dzieło, które miało powstać jako wypełnienie 
obietnicy danej św. Józefowi. Dzień 29 kwietnia to również data 
powrotu abp. Majdańskiego do domu Ojca."

Czwarty z kolei rozmówca w książce „Trzeci", PAWEŁ 
ZUCHNIEWICZ wyznaje, że potęgę św. Józefa uświadomił sobie, 
kiedy w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia rozpoczął 
studia w Instytucie Studiów nad Rodziną przy Akademii Teologii 
Katolickiej w Łomiankach. Dyrektorem studiów był wówczas abp 
Kazimierz Majdański. "Opowiadał nam - pisze P. Zuchniewicz - o 
początkach instytutu i wtedy usłyszałem o potędze św. Józefa. 
Historia ta jest mocno związana z sanktuarium w Kaliszu, gdzie 
znajduje się jego obraz /właściwie jest to obraz Świętej Rodziny/ i 
gdzie bardzo się czci tego świętego. Otóż w czasie II wojny 
światowej w Dachau więziono wielu księży, w tym księży z Polski; 
wśród nich był - wówczas jeszcze kleryk - Kazimierz Majdański, 
który wraz z innymi został aresztowany we Włocławku. W grupie 
tej znajdował się także dziś błogosławiony bp Michał Kozal, który 
poniósł tam śmierć męczeńską w 1943 roku. Więźniowie zdawali 
sobie sprawę, że w miarę zbliżania się Amerykanów hitlerowcy 
będą chcieli "zlikwidować obóz". Księża postanowili odprawić 
nowennę do św. Józefa w intencji ocalenia. Obiecali mu, że jeśli ich 
uratuje, co roku będą się spotykać w Kaliszu, aby uczcić go w tym 
sanktuarium, i powołają jakieś dzieło charytatywne, które będzie 
go upamiętniać. W ostatnim dniu nowenny zabłąkany oddział 
amerykańskich żołnierzy trafił do Dachau, a przerażeni strażnicy 
natychmiast się poddali. Stało się to 29 kwietnia 1945 roku i od tego 
czasu co roku ocaleni spotykali się w Kaliszu."

W dalszych rozważaniach Autor odwołuje się do objawień 
fatimskich. Podkreśla, że są one bardzo mocno związane z 
przesłaniem o rodzinie będącej pierwszą szkołą miłości. 
"Podkreślał to - pisze - Jan Paweł II i dlatego właśnie swoje życie w 
dużym sypaniu poświęcił głoszeniu prawdy o małżeństwie i 
rodzinie. A w dzisiejszych czasach rozumienie pojęcia miłości jest 
bardzo różne. Nastąpił kryzys miłości, za nim zaś idzie kryzys 
małżeństwa i dalej - kryzys miłości do dzieci. Dzieci jest coraz 
mniej. A potem dalsze kryzysy, przejawiające się w kolejnych 
wypaczeniach". 

Teraz, kiedy wiek XXI uka-
zuje znowu zaprzeczenie miłoś-
ci: rozbite małżeństwa, osiero-
cone dzieci, zabójstwa nienaro-
dzonych, św. Józef, ten, który 
zawsze pozostawał w ukryciu, 
teraz się nam ujawnia. Szcze-
gólnie ojcom, którzy przeżywają 
głęboki kryzys. A przecież - 
"potrzebujemy dzisiaj silnych 
ojców, którzy będą współ-
uczestniczyć w wychowaniu 
dzieci, którzy będą nawet organi-
zować liturgię domową, będą 
kapłanami w domu rodzinnym. 
Święty Józef niewiele mówi, ale 
dużo robi; staje się wzorem dla 
dzisiejszego mężczyzny, wzo-
rem człowieka walecznego - bo 
mężczyzna musi walczyć w obronie swej rodziny. Święty Józef 
pojawia się właśnie jako mężczyzna walczący w obronie swojej 
rodziny i w obronie Boga. To że trzyma na rękach Pana Jezusa, jest 
wymowne, bo znaczy, że i mężczyźnie jest powierzone wspaniałe 
zadanie wychowania. Jan Paweł II powiedział, że dziecko rozwija 
się pod sercem matki, ale poczyna z woli ojca. Wiemy, że św. Józef 
nie był ojcem Pana Jezusa w sensie biologicznym, ale był jak 
najbardziej jego ojcem w sensie wprowadzania w życie." 

Autor zauważa, iż obecnie bardzo rzadko małżeństwa zakładają 
wspólne konto bankowe, ponieważ mają do siebie - jak to się mówi 
- ograniczone zaufanie. "Święty Józef pokazuje inną drogę i pyta 
dzisiejszego mężczyznę, w czym jest w stanie zaufać na maksa - nie 
tylko narzeczonej czy żonie, ale Bogu. Czy na przykład jest w stanie 
zachować czystość ? Przecież, żeby dać siebie, muszę nad sobą 
panować, nie mogę podlegać instynktom, to moja wola, mój rozum 
i moja miłość rządzą moim ciałem, a nie na odwrót". Podaje tu 
interesującą informacje, iż w Stanach Zjednoczonych powstał ruch 
Truwe Love Waits, czyli "Prawdziwa miłość czeka", zachęcający 
młodych ludzi - mężczyzn i kobiety - aby w dziewictwie wytrwali 
do ślubu. Warto o tym poczytać na stronie 139. 

To są trudne sprawy, ale jestem przekonany, że właśnie św. 
Józef może nas nauczyć czystości - nie tylko jej rozumienia, ale też 
wymodlić tę łaskę. Dopiero kiedy młodzi ludzie zaczną o to prosić 
św. Józefa, On nauczy ich czystości, a ta jest fundamentem, bez 
którego miłość prawdziwa jest niemożliwa.



3

A
rk

. 
I 

s
tr

. 
B

W.P. (192/404)

Tych kilka prostych kroków może stać się źródłem naszej 
osobistej odnowy.

Na koniec, chciałbym zadać wszystkim czytającym Wiado-
mości Parafialne jedno pytanie. Narodziło się ono w moim sercu 
podczas przygotowań do homilii wygłoszonej 22 sierpnia. Oto one: 
"CO TRZYMA CIEBIE PRZY JEZUSIE?"

4. Poproś Boga o przebaczenie tego co było złe i grzeszne.
5. Postanów poprawę przy pomocy łaski Bożej i odmów na 

zakończenie Ojcze nasz.

3. Zbadaj swoje myśli, słowa i uczynki od porannego wstania do 
chwili obecnej czy podobały się Bogu.

Jeszcze do 8 grudnia trwa rok św. Józefa, kontynuujemy nasze 
męskie spotkania w dniu 19 każdego dnia miesiąca. Zachęcam do 
odmawiania poszerzonej przez Franciszka Litanii do św. Józefa. 
Podczas wakacyjnych wędrówek trafiłem do Sanktuarium św. 
Józefa w Kaliszu i noszę w sobie ogromne pragnienie aby tam z 
Wami być. Przymierzam się jakoś na początku października 
spróbować zorganizować pielgrzymkę parafialną do św. Józefa 
Kaliskiego. Proszę Was o modlitwę w tej intencji.

Z modlitwą Wasz prezbiter Adam 

W pierwszych dniach września przeżyjemy beatyfikację 
kardynała Wyszyńskiego i Matki Czackiej. Proszę abyście w miarę 
swoich możliwości uczestniczyli w tym wydarzeniu za pośred-
nictwem mediów.

Jeżeli chodzi o materialną działalność to kontynuujemy 
fugowanie ściany kościoła nad zakrystią. Ma być skończone na 
dniach. We wrześniu, bądź na początku października zamierzamy 
wymienić dach na wikariacie. Przymierzamy się do wykonania 
betonowego płotu na cmentarzu od strony boiska szkolnego. Proszę 
Was o modlitwę w tej intencji.

Szczególnie ważnym będzie dla nas 17 września. Będzie to 
pierwsza rocznica wprowadzenia do naszej wspólnoty relikwii św. 

Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Chciałbym, aby dzień litur-
gicznego wspomnienia naszego "Mosińskiego Świętego" przygo-
tować 3 dniowym Triduum modlitewno-medytcyjnym. W tym roku 
za podstawę posłuży nam refleksja nad kazaniem błogosławionego 
kard, Wyszyńskiego, które wygłosił o naszym Świętym.

Życzę Wam wszystkim Bożego Błogosławieństwa i wypełnienia 
w Waszym życiu słowa św. Piotra: Panie do kogóż pójdziemy. Ty 
masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty 
jesteś Świętym Bożym.

22 sierpnia 2021 r.

Dziękuję p. Janinie Skiba z Goniembic za udostępnioną 
fotografię.

Kolejnym dekretem od 1 VII 1964r. został wikariuszem przy 
kościele parafialnym pw. św. Jakuba Większego Apostoła w 
Dłużynie (dek. Przemęcki). W kolejnych latach pełnił posługę 
wikariusza w wielu parafiach: Parkowie (od 1 VII 1966 r.), Bninie 
(tymczasowo od 15 VII 1967 r.), Wielichowie, (od 1 IX 1967 r.), 
Bojanowie,(od 1VII 1969 r.), Ostrowie Wlkp. - parafia pw. św. 

Antoniego ( od 1 VII 1971 r.), Mosinie (od 2 VII 1974 r. wraz z ks. 
Jerzym Kędzierskim) oraz Lesznie - parafia pw. św. Jana 
Chrzciciela ( od 15 III 1977 r.). Decyzją wikariusza kapitulnego ks. 
bp. Mariana Przykuckiego z dniem 15 VIII 1978 r. otrzymał w 
tymczasowy zarząd kościół parafialny pw. św. Mikołaja w 
Goniembicach, następnie ks. abp Jerzy Stroba przekazał mu stałą 
jego administrację (od 10 XII 1979 r.).

Nadszedł rok 1989, w którym to ksiądz Jubilat Lesław 
Działdowski obchodził swój srebrny jubileusz kapłaństwa. W 
okolicznościowych życzeniach i błogosławieństwie ks. abp 
metropolita Jerzy Stroba napisał między innymi: "Mija dwadzieś-
cia pięć lat od dnia, w którym przez nałożenie rąk Biskupa Chrystus 
włączył Księdza do grona swoich kapłanów i posłał na służbę w 
Kościele Poznańskim. Była to chwila radosna, a zarazem 
naznaczona drżeniem młodego serca, czującego odpowiedzialność 
za podejmowane posłannictwo..."

Z dniem 1VII 1992 r. ks. abp J. Stroba mianował ks. 
Działdowskiego proboszczem parafii pw. św. Stanisława Biskupa 
w Gościeszynie. Od lipca 1993 r. pełnił on również funkcję 
referenta katechetycznego w dekanacie wolsztyńskim.

Włodzimierz Gabrielski

Ks. Lesław Działdowski zmarł 17 XII 2004 r. w Lesznie. 
Spoczywa na cmentarzu parafialnym przy ul. Kąkolewskiej.

Bliskie kontakty jakie utrzymywał z Kościołem na Wschodzie 
sprawiły, że został zaproszony w imieniu ks. abp Tadeusza 
Kondrusiewicza na święcenia kapłańskie do Moskwy w maju 1995 
r. udzielane diakonowi Filipowi Andrewsowi (pierwszemu kapła-
nowi inkardynowanemu do Rzymskokatolickiej Administratury 
Apostolskiej europejskiej części Rosji).

17 V 1964 r. z rąk ks. abp Antoniego Baraniaka przyjął 
święcenia kapłańskie oraz pierwsze powołanie na wikariusza w 
Strzelcach Wielkich z rezydencją w Piaskach w okresie od 20 maja 
do 30 czerwca tego roku. 

Ukończywszy 65 lat, ze względu na pogarszające się zdrowie, 
poprosił Władzę Duchowną o przeniesienie w stan spoczynku i 
wyrażenie zgody na zamieszkanie w Lesznie w parafii św. Józefa. 
Przychyliwszy się do prośby ks. abp Stanisław Gądecki w 
okolicznościowym liście skierowanym do ks. Lesława napisał: " W 
ważnym dla Księdza Proboszcza momencie życia dziękuję Mu za 
dotychczasową służbę kapłańską w Archidiecezji. Wszędzie, 
dopóki zdrowie na to pozwalało, Ksiądz Proboszcz starał się 
gorliwie wypełnić powierzone Mu obowiązki zarówno duszpas-
terskie, jak i te które należą do Proboszcza w odniesieniu do mienia 
kościelnego………”

Ksiądz Działdowski Lesław urodził 
się 31 XII 1939 r. w Piaskach w pow. 
gostyńskim. Rodzice - Władysław i 
Jadwiga z d. Tarnowska posiadali małe 
gospodarstwo rolne. Edukację w 
zakresie szkoły podstawowej, którą 
ukończył w 1952 r. ,  odbywał w 
rodzinnych Piaskach.  W okresie tym 
jako ministrant służył w parafialnym 

kościele pw. św. Marcina Bpa w Strzelcach Wielkich. W tym 
samym roku (1952) został przyjęty do Niższego Seminarium 
Duchownego w Wolsztynie. Pierwsze dwa lata nauki odbył na 
Świętej Górze w Gostyniu, pozostałe dwa w Wolsztynie. Tam też, 9 
VI 1956 r. zdał przed komisją - powołaną przez arcybiskupa 
poznańskiego, egzamin dojrzałości typu humanistycznego 
(którego nie uznawały władze państwowe). Pomimo wystawionej 
pozytywnej opinii władze Arcybiskupiego Seminarium Duchow-
nego odroczyły jego przyjęcie z powodu młodego wieku, jako że po 
sześciu latach studiów filozoficzno - teologicznych nie mógłby 
otrzymać święceń kapłańskich bez specjalnej dyspensy papieskiej. 
Zalecono mu także zdanie państwowego egzaminu dojrzałości. Z 
tego też powodu zamieszkał w domu rodzinnym w Piaskach, 
jednocześnie starając się o przyjęcie do XI klasy gimnazjum w 
pobliskim Gostyniu. W 1957 r. został przyjęty w poczet alumnów 
seminarium duchownego, a w roku następnym zdał ponownie 
egzamin dojrzałości w Korespondencyjnym Liceum Ogólno-
kształcącym nr 2 w Poznaniu. Studia teologiczne ukończył w 1963 
r. Nie przyjął jednak wówczas święceń kapłańskich, poddając się 
leczeniu silnej nerwicy w sanatorium w Wonieściu. Podczas 
leczenia pomagał miejscowemu proboszczowi ks. Leonowi 
Stępniakowi (byłemu więźniowi Dachau) w wypełnianiu 
obowiązków kapłańskich. Od 2 I 1964 r. diakon Lesław przebywał 
na urlopie zdrowotnym u ks. Walentego Szymańskiego w 
Owińskach, gorliwie pełniąc służbę Bożą. 

Ks. Działdowski Lesław 1938 - 2004

W 2000 r. z uwagi na stan zdrowia oraz przywiązanie do 
parafian gościeszyńskich zrezygnował z proponowanej zmiany 
placówki.

BYŁ WŚRÓD NAS
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Jeszcze raz korzystając z gościnnych łam Wiadomości 
Parafialnych dziękuję naszym Wspaniałym Wykonawcom. 
Jeżeli czegoś żałuję to tego, że wielu było zaproszonych, a tylko 
nieliczni przyjęli je otwartym sercem.

19 czerwca br. miało miejsce po raz pierwszy w historii 
Mosiny wykonanie Akatystu ku czci św. Józefa Oblubieńca 
NMP. Okazji dostarczył nam trwający właśnie Rok św. Józefa. 
Liturgiczne wykonanie Akatystu powiązane zostało z 
przypadającym w najbliższym czasie Dniem Ojca. Był to dar 
czcicieli św. Józefa dla wszystkich Ojców i mężczyzn. Samo 
wydarzenie, poprzedzone wieloma godzinami prób, dostarczyło 
wszystkim niezwykłych przeżyć Duchowych. Całość nagrania 
do odsłuchania na naszej stronie internetowej. Po wydarzeniu 
otrzymałem sympatyczne komunikaty zwrotne: 

Od kilku dni zbieram się do napisania e maila, jestem nadal 
pod ogromnym wrażeniem Akatystu - po prostu WOW - ogromne 
przeżycie dla ucha i ducha. Jak dla mnie - ogromne przeżycie 
duchowe - aż jestem zaskoczona, że tak duże - nie spodziewałam 
się.

Witam was wszystkich w ten sobotni wieczór zgroma-
dzonych w kościele parafialnym św. Mikołaja w Mosinie. 
Witam zaproszonych gości, dziękując wam za przyjęcie 
zaproszenia. Witam nie mniej serdecznie ukochanych mosiń-
skich Parafian. 

Kondakion (gr.) – to krótki utwór literacki napisany prozą 
poetycką, podobny do znanej antyfony Pod Twoją obronę, którego 
treścią jest zwięzła pochwała Chrystusa, Bogurodzicy czy świętych. 
Każdy z nich kończy się refrenem: Alleluja.

Poniższa ikona św. Józefa napisana przez Siostry 
Karmelitanki w Bornym Sulinowie zdaje się być 
najlepszą ilustracją naszego koncertu.

Ikos (gr.) – jest taką samą jednostką literacką jak Kondakion. 
Składa się z dwóch części. Pierwsza jest historycznym opowiadaniem, 
druga zaś związana z pierwszą, jest serią zwrotów pełnych obrazów i 
podobieństw przedstawiających znaczenie opiewanych w Akatyście 
świętych. Każdy zwrot zaczyna się pozdrowieniem Witaj (bądź 
pozdrowiony). Jest ich cztery pary i kończy je refren powtarzający się 
we wszystkich Ikosach. 

Prezb. Adam proboszcz.

W warstwie tekstowej AKATYSTU KU CZCI ŚW. 
JÓZEFA wyraźnie zauważa się odniesienia do 
Ewangelii wg. św. Mateusza i św. Łukasza, oraz 
nawiązania do „Protoewangelii Jakuba”, „Historii 
Józefa Cieśli” i dzieła autorstwa Epifaniusza „Życie 
Bogarodzicy”. 

Akatyst składa się z mniejszych form poezji liturgicznej – 
kondakionów i ikosów (zazwyczaj 13 kondakionów i 12 
ikosów).

 Akatyst ku czci Świętego Józefa pochodzi z 1871 roku. - Tekst, 
którym dziś wołamy ku czci św. Józefa ostatecznie został 
zatwierdzony przez Kościół Prawosławny w 1871 roku. Trzy lata 
trwały badania nad tekstem, który ułożył emerytowany profesor 
Moskiewskiej Akademii Duchownej, Piotr Kazański. Odpowiedział 
on na pragnienie ludzi, którzy od dawna trwali na modlitwie ku czci 
św. Józefa i chcieli oddawać mu cześć w sposób charakterystyczny dla 
całej tradycji prawosławnej. W Polsce po raz pierwszy wykonano 
akatyst przetłumaczony na język polski w Kaliszu w roku 2014. Z 

nieukrywaną radością dzielę się z państwem 
informacją, że w naszej mosińskiej świątyni jest to 
wykonanie premierowe.

Ci wspaniali Boży mężczyźni dali nam prawdziwą duchową 
ucztę. 

Ps. Poniżej pozwalam sobie dołączyć wprowadzenie, które 
wygłosiłem przed rozpoczęciem modlitewnego koncertu. 

Dziękuję za nagranie Akatystu ku czci Św. Józefa. 
Umożliwiło to myślę nie tylko mnie wysłuchanie tej pięknej 
śpiewającej modlitwy. Jeszcze raz bardzo dziękuję. 

O Akatyście.
Szanowni Państwo. Bracia i siostry.

Patron tutejszej Parafii, św. Mikołaj jest można powiedzieć 
ekumenicznym świętym. Szczególnie chrześcijański Wschód 
darzy go ogromną miłością i czcią. Nazywany cudotwórcą i 
zwycięzcą jest przywoływany w różnych okolicznościach, aby 
wspierał wiernych swoją modlitwą. Dla nas, mosińskich 
parafian, Mikołaj jest w pewien sposób oknem otwartym na 
chrześcijański Wschód. Mając takiego Patrona, z zacieka-
wieniem nadsłuchujemy wieści płynące od naszych Braci 
chrześcijan Prawosławnych i Grekokatolików. To właśnie tam 
na chrześcijańskim Wschodzie narodził się starożytny hymn 
liturgiczny zwany akatystem. Jego korzenie sięgają 5 lub 6 
wieku. Zawsze był wykonywany na stojąco i a-cappella. 

Akatyst ku czci św. Józefa
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Gdy 15 maja - w dniu święceń diakonatu - stałem w katedralnej 
złotej kaplicy ubrany w dalmatykę (strój diakoński), do której 
noszenia nie byłem jeszcze przyzwyczajony i usłyszałem z ust ks. 
bp. Grzegorza Balcerka, że zostałem skierowany do odbywania 
rocznej posługi diakońskiej w Mosinie, to tak sobie właśnie 
pomyślałem: "hmmm, spodziewałem się". 

Nie wiem, jak to się stało, ale gdy rozmawialiśmy z kolegami z 
mojego rocznika o parafiach, do których możemy trafić, do mojego 
nazwiska wielokrotnie przypisywaliśmy właśnie tę parafię. I 
powiem szczerze, ucieszyłem się, że to właśnie w parafii pw. św. 
Mikołaja będę mógł stawiać swoje pierwsze kroki duszpasterskie. 

Sławomir Kubiak - to ja. Urodziłem się w Poznaniu i tam od 
urodzenia mieszkałem na osiedlu Jana III Sobieskiego, moją 
rodzinną parafią jest sanktuarium pw. Miłosierdzia Bożego 
znajdujące się na tym właśnie osiedlu. Byłem w tej parafii 
ministrantem przez około 10 lat, po których wstąpiłem do 
seminarium, choć tak przyznam szczerze - wcześniej nie chciałem 
być księdzem. Swoją przyszłość wiązałem raczej z informatyką, 
dlatego też jako szkołę średnią wybrałem Technikum Łączności na 
Wilczaku, gdzie poza maturą zdałem także egzamin zawodowy z 
Informatyki. Jednak mimo to, że nie widziałem siebie w 
kapłaństwie, Bóg chciał inaczej… podczas wielkopostnych 
rekolekcji parafialnych (gdy byłem w klasie maturalnej) wstrząsnął 
mną tak mocno, że zamiast aplikować na politechnikę, złożyłem 
moje papiery do seminarium. I od pierwszych dni mojego pobytu w 
seminarium, kiedy to bardziej myślałem o tym, żeby odejść niż 
zostać, spotkałem ludzi, którzy byli przy mnie w tej drodze wiary, 
na której tak naprawdę raczkowałem. Cieszę się, że nie poddałem 
się wątpliwościom, które przychodziły i wytrwałem w tej drodze 

bycia z Bogiem podczas formacji seminaryjnej, bo nie wiem, kiedy 
to się stało, ale naprawdę po tych latach seminaryjnych dostrzegam 
wielką zmianę w sobie i wierzę, że Bóg był ze mną na tej drodze i 
prowadził mnie tak subtelnie, że nawet nie zauważyłem kiedy, ale 
uczynił we mnie wielkie rzeczy i zmiany. Dlatego też jestem mu 
bardzo wdzięczny za dar powołania, którym mnie obdarzył i 
wierzę, że kolejnym etapem mojego przygotowania do kapłaństwa 
będzie posługa w parafii pw. Św. Mikołaja w Mosinie. Ufam, że 
podczas tego czasu będę w tej parafii pomocą dla wspólnoty 
parafialnej, proszę Was więc o modlitwę w mojej intencji, abym 
potrafił otworzyć się na to, co Bóg dla mnie przygotował na tym 
etapie drogi powołania, którą mi wskazał i po której mnie prowadzi.

dk. Sławomir Kubiak

Spodziewałem się…

1 sierpnia 2021 roku, w różnych miejscach Warszawy, odbyły 
się uroczystości związane z obchodami kolejnej, 77. rocznicy 
Powstania Warszawskiego. O siedemnastej, w Godzinę W, w 
stolicy i w całym kraju rozbrzmiały syreny. W ten sposób Polska 
oddała hołd bohaterom powstańczego zrywu i wyraziła szacunek 
dla ich ofiarności i uporu w walce o wolność.

Choć pod względem militarnym powstanie zakończyło się 
klęską, miało ogromne polityczne znaczenie, gdyż "państwo 
polskie, chociaż zniewolone i wasalne, zachowało swoją 
odrębność, przetrwało Stalina, który w swych zamysłach 
prawdopodobnie chciał z niego z czasem uczynić część ZSRS". 
Ulotka dowództwa Armii Krajowej zawiadamiająca o rozpoczęciu 
powstania warszawskiego, 1944 r.

To już 77 lat minęło od tego pamiętnego dnia. 1 sierpnia 1944 
roku, wybuchło Powstanie Warszawskie będące największą akcją 
zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Miasto 
skazane na zagładę nie padło przed okupantem na kolana, co 
więcej, to miasto, które miało zostać poniżone, dumnie podniosło 
głowę i z odwagą spojrzało prosto w oczy nieproszonym gościom.

Rozkaz o wybuchu powstania został wydany 31. 07. 1944 roku 
przez dowódcę Armii Krajowej - Tadeusza Komorowskiego. Z 
umiłowania wolności, najcenniejszego daru, który Polacy poddani 
długiej niewoli na skutek zaborów cenili bardziej niż życie, 
chwycono za broń. Do Armii Krajowej dołączyły jednostki innych 
formacji, a także ludność cywilna. Łącznie do walki w stolicy 
przystąpiło około 40-50 tysięcy powstańców, których celem było 
wyzwolenie udręczonej stolicy spod okupacji niemieckiej jeszcze 
przed wkroczeniem do miasta Armii Czerwonej. Pułkownik 
Kazimierz Iranek-Osmecki, szef Oddziału II (informacyjno-
wywiadowczego) Komendy Głównej AK, tak opisywał potrzebę 
wzięcia udziału w patriotycznym zrywie: "Trzeba było przeżyć 5 
lat okupacji w Warszawie, aby czuć to, co czuła ludność i żołnierze. 
Trzeba było żyć dzień po dniu, godzina po godzinie przez pięć lat w 
cieniu więzienia na Pawiaku, trzeba było w ciągu tych miesięcy 
widzieć, jak znikają przyjaciele jeden po drugim, odczuć za 
każdym razem skurcz serca w piersi, trzeba było codziennie słyszeć 
odgłosy salw tak, że się już przestawało je słyszeć, przyzwyczaić 
się do nich, jak do dzwonów kościelnych, trzeba było milcząco 
asystować na rogu ulicy w smutny zimowy wieczór lub świetlisty 
poranek wiosenny, przy egzekucji dziesięciu, dwudziestu, 
pięćdziesięciu przyjaciół, braci lub nieznajomych, wziętych 
przypadkowo z tłumu, spędzonych pod mur, z ustami zaklejonymi 
gipsem i oczami wyrażającymi rozpacz lub dumę. Trzeba było to 
wszystko przeżyć, aby zrozumieć, że Warszawa nie mogła się nie 
bić". https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/41192,Powstanie-
Warszawskie-boj-o-wolna-Polske.html 

Sierpniowy, heroiczny zryw powstańczy zakończył się w 
październiku. Powstańcy walczyli z okupantem przez długie 63 
dni, a walka toczyła się w centrum i na obrzeżach gęsto zaludnionej 
stolicy. W jej wyniku zginęło około 18 tysięcy powstańców. 

Ogromne były straty wśród ludności cywilnej. "Szacuje się, że w 
Powstaniu zginęło od 130 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców 
Warszawy". https://dulag121.pl/encyklopediaa/ludnosc-cywilna-
w-powstaniu-warszawskim/ 

Zniszczeniu uległa większość zabudowy lewobrzeżnej 
Warszawy, w tym wiele bezcennych zabytków oraz obiektów o 
dużej wartości kulturalnej i duchowej.

Dziś pozostała nam pamięć o bohaterach tamtych dni. 
Pamiętamy i nie zapomnimy.

Wiesława Szubarga

Pamiętamy. Nie zapomnimy.



Prosimy Cię, pobłogosław † przyniesione do Ciebie pierwociny 
zieleni tego roku, młode pędy zbóż, trawy, zioła i kwiaty. Zachowaj 
je od suszy, gradu, powodzi i wszelkiej szkody, aby wzrastały, 
radowały oczy, przynosiły jak najobfitszy plon i mogły służyć 
zdrowiu ludzi i zwierząt.

 Dla mnie jednak najważniejsze okazały się 
końcowe słowa mówiące o niesionych przez nas 
naręczach dobrych czynów. Oto wiara, która 
obfituje czynami miłości jest jak bukiet ziół, albo 
kosz z owocami. I ta myśl nie dawała mi spokoju. 
Zrobić swój bukiet dla Maryi. I przedstawić go w 
formie laurki. Oczywiście z dzieciństwa 
pamiętam laurki robione dla ukochanych osób, ale 
kolorowanka mnie nie interesowała. Pomyślałem 
o ulubionych moich wezwaniach do Maryi, z 
których mogę zrobić wiązankę, bukiet i ofiarować 
je Mamie -Maryi. Przecież każdy z nas ma swoje 
ulubione modlitwy, pieśni maryjne, które sobie 
nuci w samotności. Może jakieś wezwanie z 
Litanii Loretańskiej, albo z nowenny do Matki 

Boskiej Nieustającej Pomocy. Wybierz sobie po jednym zdaniu i 
zrób z nich Twój osobisty "Bukiet Maryjny". 

Prezbiter Adam Prozorowski

Jednym z pierwszych miejsc w Rzymie, które 
po swoim wyborze odwiedził Ojciec Świety 
Franciszek była Bazylika Matki Bożej Większej - 
jedna z 4 wielkich bazylik Rzymu. Znajduje się 
tam Obraz Matki Bożej zwany Salus Populi 
Romani. Franciszek nie tylko przyszedł tam na 
modlitwę, ale pozostawił w Bazylice bukiet 
kwiatów. Tym prostym gestem pokazał swoją 
miłość do Matki naszego Pana. I od tego czasu 
papież Franciszek po każdej zagranicznej 
pielgrzymce przychodzi do Bazyliki z bukietem 
kwiatów dla Maryi. 

Kiedy 15 sierpnia święciłem bukiety ziół, 
widziałem ich niezwykłe piękno. Każdy z nich 
wydawał się inny; w kościele zapachniało łąką i 
niezwykłą świeżością. Modlitwa poświęcenia 
zawierała fragment, który dostarczył duchowej interpretacji tych 
bukietów: Panie, nasz Boże, Ty sprawiasz, że na ziemi rosną trawy, 
zioła i zboża na pożywienie i lekarstwo dla ludzi i zwierząt. Od 
Ciebie pochodzi obfitość wody i promieni słońca, aby wszystko, co 
się zieleni i rozkwita, owocowało, gdy nadejdzie czas zbiorów.

A gdy będziemy schodzić z tego świata, niech nas, niosących 
pełne naręcza dobrych czynów, przedstawi Tobie Najświętsza 
Dziewica Wniebowzięta, najdoskonalszy owoc tej ziemi, abyśmy 
zasłużyli na przyjęcie do Twojego domu. Przez Chrystusa, Pana 

naszego. Amen.

Kiedy będziesz wchodzić do kościoła, albo nawiedzisz jakieś 
maryjne sanktuarium, ofiaruj go Maryi. To może być Twój osobisty 
dar. Kolorowanka powyżej ma być pomocą. Wpisz w kwiaty Twoje 
słowa dla Maryi. Pomyśl o Papieżu, który przynosi kwiaty. Twoimi 
kwiatami niech są pojedyncze słowa bądź wezwania, którymi 
czcisz Matkę Bożą. Życzę dobrej duchowej zabawy. Oczywiście 
dzieci mogą powyższy bukiet pokolorować. A rodzice dalej 
poproszą nasze Skrzaty, aby każdy kolorowy kwiatek zamieniły na 
jedno Zdrowaś Mario.  

Rysunek pobrano ze strony: 
https://www.e-kolorowanki.eu/kwiaty/duzy-bukiet-kwiatow/
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Bukiet dla Maryi

Pod koniec kwietnia na nowo usłyszeliśmy piękny dźwięk 
mosińskich dzwonów. Wszystko wróciło więc do "starego 
porządku". 

Całość inwestycji kosztowała nas ponad 30 000 zł. Wszystkim, 
którzy wsparli dzieło renowacji dzwonów i ich nowej elektry-
fikacji, modlitwą i ofiarą z serca dziękujemy. Zachęcamy również 
do obejrzenia zdjęć z wieży, które dostępne są na naszym face-
booku parafialnym:  https://www.facebook.com/parafiamosina/ 

Mateusz Wieczorek 
- kościelnista (kościelny i organista w jednym)

O przeprowadzenie prac poprosiliśmy firmę "Szydlak" z 
Krotoszyna. Po dokonaniu oględzin i przedstawieniu kosztorysu 
oraz zakresu wymaganych prac Parafialna Rada Ekonomiczna 
zaakceptowała zakres remontu. Przez kilka miesięcy trwała 
renowacja. W tym czasie zostało wykonane wiele niezbędnych 
prac: m.in. na konstrukcji dzwonów wspawano nowe jarzma 
dzwonów, zamontowano dębowe podkłady amortyzujące i 
tłumiące drgania; w największym dzwonie "od nowa" zostało 
zamontowane serce, które jakiś czas temu urwało się i spadając, 
przebiło podłogę w wieży (dzięki tej operacji największy nasz 
dzwon odzyskał swoje brzmienie). Fachowcy z Krotoszyna 
założyli nową instalację elektryczną wraz z nowoczesnym 
sterowaniem dzwonami. 

W styczniu zamilkły dzwony w naszym kościele. Po raz kolejny 
awarii uległ silnik napędzający. Podjęcie rutynowych działań 
byłoby kolejną naprawą silnika dzwonów. Efekt tego działania był 
boleśnie przewidywalny. Eksperci mówili, że naprawa jest tylko 
doraźna. Nie ma gwarancji, że za tydzień, miesiąc albo dwa 
sytuacja się nie powtórzy. I trzeba będzie doraźnie naprawić silnik. 
Po prostu taka jest prawidłowość w świecie urządzeń: "Wszystko 
co się używa, kiedyś się zużywa". Dlatego podczas spotkania Rady 
Ekonomicznej po wysłuchaniu opinii biegłych zapadła decyzja o 
przeprowadzeniu generalnego remontu dzwonów.

Od czasu zakończenia remontu możliwym jest uruchamianie 
dzwonów zdalnie pilotem radiowym jak i przez specjalną aplikację 
przez Internet.

W miejsce średniego dzwonu został zamontowany nowy 
dzwon, który nosi imię "Czesław". Jego głos rozbrzmiewa 
najczęściej nad naszym miastem. Proszę, abyście dobrze przyjrzeli 
się zdjęciu dzwonu. Pod imieniem Czesław zapisane jest maksyma, 
którą dźwięk dzwonu ma przypominać: "Nie trzeba tracić nadziei". 
Ilekroć usłyszycie w południe bijący nad naszym miastem dzwon, 
przypomnijcie słowa maksymy, aby nie tracić nadziei. 

O dzwonach słów kilka…
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Chęć wyjazdu do Medjugorie zrodziła się we mnie pewnej 
nocy, zapewne z woli Ducha Świętego wspólnie z mężem 
wybrałam to miejsce jako cel naszej podróży. Wcześniej w naszej 
parafii zostały ogłoszone 33 dniowe rekolekcje przygotowujące do 
poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi w zjednoczeniu z 
Sercem Jezusa. Podjęłam się tego, a ich zakończenie miało miejsce 
zaledwie klika dni przed planowanym wylotem do Medjugorie i 
zaledwie tydzień od uroczystego oddania życia Matce Bożej. Jak 
się później okazało, biuro podróży, które wybrałam, "Misja 
Travel", również oddało się Matce Bożej. To wszystko 
doprowadziło nas między innymi do miejscowości Tihaljina, która 
słynie z przepięknej figury Matki Bożej.

Pierwszego dnia weszliśmy na Wzgórze Objawień (Podbrdo), 
czyli na górę pierwszych objawień. Na szczyt prowadzi stroma 
ścieżka, przy której umieszczone są płaskorzeźby przedstawiające 
radosne i bolesne tajemnice różańca. Gdy dotarliśmy na sama górę, 
wpatrywaliśmy się w figurę Matki Bożej oraz w przepiękną 
panoramę miasta i wspólnie z pozostałymi uczestnikami naszej 
wycieczki odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 
Wzruszającym momentem był widok rodziny, która na rękach 
niosła chore, niepełnosprawne dziecko, gorliwie się za nie modląc. 
Był to moment chwytający za serce, a dla nas wszystkich czas 
refleksji nad sobą, swoim życiem i świadomości, że wciąż za mało 
w nas pokory i wdzięczności za to, co mamy.

Medjugorie jest to niewielkie miasto w Bośni i Hercegowinie. 
24 czerwca 1981 Matka Boska objawiła się tam sześciorgu 
dzieciom: Ivance Ivanković, Mirjanie Dragićević, Vicka 
Ivanković, Ivanie Dragićević, Ivanowi Ivanković i Milce Pavlović. 
Objawienia te trwają do dziś. Niektóre z wymienionych osób ma je 
codziennie, a pozostałe raz do roku. Mirjanie Matka Boża 
przekazała pewien przedmiot, którego w żaden sposób nie można 
zniszczyć. Spisane jest na nim 10 tajemnic, które nam, 
przynajmniej na razie, zostały nieujawnione.

Rok później, by upamiętnić to wydarzenie, wzniesiono obelisk, 
przedstawiający wizerunek o. Slavka wbudowany w kamień.

Innym niezapomnianym przeżyciem było wejście o 4:30 na 
wzgórze wznoszące się ponad 500 m nad Medjugorie - Križevac 
(czyt. Kriżewac). Podczas wejścia odprawialiśmy Drogę Krzyżo-
wą, a na szczycie, u podnóża betonowego 8,56 metrowego krzyża, 
otrzymaliśmy Odpust Zupełny i Błogosławieństwo. Droga ta nie 
jest łatwa, ale z Bogiem w sercu nie ma rzeczy niemożliwych, nie 
do pokonania. 

Na terenie parafii św. Jakuba znajduje się imponujących 
rozmiarów pomnik Jezusa Zmartwychwstałego, z którego na 
wysokości kolana wypływa woda. Ten widok był jednym z 
najbardziej wzruszających dla mnie momentów.

Z górą tą wiąże się pewna historia: O. Slavko Barbaricia, który 
niezależnie od pory roku, pokonywał tę drogę codziennie, a 
podczas zejścia zbierał śmieci, które zostawiali pielgrzymi 
24.11.2000 o godzinie 15:30, po nabożeństwie Drogi Krzyżowej, 
którą zwykle prowadził, na szczycie tej góry oddał życie Bogu. 
Następnego dnia Matka Boża w objawieniu przekazała następujące 
orędzie: "Drogie dzieci! Dziś, kiedy niebo w szczególny sposób jest 
blisko was, wzywam was do modlitwy, abyście poprzez modlitwę 
umieścili Boga na pierwszym miejscu. Dzieci, dzisiaj jestem blisko 
was i błogosławię każdego z was swoim matczynym błogosła-

wieństwem, abyście mieli siłę i miłość do wszystkich ludzi, których 
spotkacie w ciągu waszego ziemskiego życia i byście mogli dawać 
Bożą miłość. Raduję się z wami i pragnę wam powiedzieć, że wasz 
brat Slavko narodził się w niebie i oręduje za wami. Dziękuję, że 
odpowiedzieliście na moje wezwanie".

Każdego wieczoru mogliśmy uczestniczyć o godzinie 18.00 w 
Różańcu, następnie o godzinie 19.00 we Mszy Świętej i Koronce 
Pokoju, a na koniec, we wtorki, czwartki i soboty w godzinnej 
Adoracji eucharystycznej, a w każdy piątek Adoracji Krzyża. 
Wszystko to odbywa się na świeżym powietrzu, przy wielkim 
ołtarzu polowym, przy kościele św. Jakuba. W tle, słychać 
przepiękny dźwięk cykad oraz dźwięk gitar i skrzypiec, co sprzyja 
jeszcze głębszej medytacji. Jestem pewna, że miejsce to przemieni 
każde serce, nawet najbardziej zatwardziałe.

Wracając do Polski, miałam wyrzuty sumienia, że bardziej niż 
za Ojczyzną i rodziną, tęsknię za tamtym miejscem, ale gdy 
następnego dnia, podczas czytania fragmentu Pisma Świętego, 
przeczytałam: "Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest 
Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest 
Mnie godzien. (...)", wyrzuty te momentalnie minęły. Chwała 
Panu!

Czas spędzony w Medjugorie był dla mnie czasem bliskiej 
obecności Boga i choć doskonale wiem, że jest On wszędzie, to 
jednak tam, wręcz w namacalny sposób, czuje się Jego obecność. 

Patrycja Piotrowicz

Wypoczynek z misją - Medjugorie

W latach 1980 - 1990 pełniła funkcję prodziekana Wydziału 
Muzycznego Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Profesor Krystyna Domańska - Maćkowiak, charyzmatyczna 
dyrygentka z niespotykaną pasją do muzyki i śpiewu, była 
wybitnym pedagogiem, autorytetem w dziedzinie chóralistyki, 
wychowawcą wielu pokoleń artystów. 

Ta niezwykła i urzekająca osoba, pełna energii, kipiąca 
pomysłami, która kochała muzykę i Tatry, pozostanie na zawsze w 
naszej wdzięcznej pamięci.

Pierwsza Gala Muzyki Biesiadnej z Jej inicjatywy odbyła się w 
Auli Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ( niewielu o tym 
pamięta), dopiero później w 1994 r. była Gala Muzyki Biesiadnej w 
Arenie Poznańskiej.

Pierwszy raz przyjechała p. Profesor do Mosiny na Jubile-
uszowy Koncert Mosińskiego Chóru w 1995 r. Od tego czasu 
zaczęła się współpraca naszego chóru z p. Profesor. Była na 

wszystkich naszych Koncertach Jubileuszowych. Posiadała wiele 
medali i odznaczeń, ale mówiła, że bardzo sobie ceni otrzymany od 
nas medal Świętej Cecylii ( piękny medal naszego chóru wykonany 
przez artystę Romana Czeskiego). Na Jej zaproszenie śpiewaliśmy 
w Auli Adama Mickiewicza w Poznaniu, braliśmy udział w 
Koncertach Musica Sacra, Koncertach Kolędowych w katedrze 
poznańskiej. Zadyrygowała naszym chórem na Wielkanoc, 
zastępując niedysponowanego dyrygenta. Dokonała pięknego 
wpisu do naszej ostatniej monografii z okazji 115 lecia działalności 
Mosińskiego Chóru.

W maju br uzgadnialiśmy z p. Domańską Jej obecność na 
przesuniętym ( pandemia) na 9 października 2021 r. Koncercie 
Jubileuszowym.

Informacja o śmierci p. Profesor zupełnie nas zaskoczyła.

Bronisława Dawidziuk

Profesor Krystyna Domańska była inicjatorka reaktywowania 
w 1998 r. Instytutu Wyższego Muzyki Kościelnej, którym 
kierowała do 2006 r. Była też wieloletnią dyrygentką chóru 
"Sonantes "Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i chóru 
"Świętomarcińskiego "

Niezwykły człowiek, wspaniała dyrygentka
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Ewa Felińska przeżywała wiele przeciwności losu: wojny 
napoleońskie, powstanie listopadowe, utrata męża, zesłanie na 
Syberię, śmierć dzieci - to tylko niektóre z wielu krzyży, która 
musiała nosić przez całe życie. Nie powodowały one jednak 
zrezygnowania i marazmu, tylko nastrajały do odważnego 
rozpoznawania i realizowania woli Bożej. W swą niezłomną matkę 
zapatrzony był święty Zygmunt Szczęsny Feliński, który z 
rodzinnego domu wyniósł mnóstwo ciepła i życiowej mądrości.

Podczas wojen napoleońskich Ewa Felińska szukała wraz z 
mężem Gerardem schronienia w Zamościu. Okres ten przepełniony 
był dla nich niepewnością jutra, co wymuszało na nich 
ograniczanie własnych potrzeb. Jak sama zanotowała: "Mały 
niedostatek jest najlepszym kucharzem: kiedy nie ma przesytu, 

każda rzecz zaspokajająca prawdziwy apetyt jest dobrą i smaczną" 
(Pamiętniki z życia, Seria 2, T. II, Wilno 1859). Zdanie to można 
skonfrontować z przeżyciami Ewy Felińskiej podczas jej 
syberyjskiego zesłania. Po złagodzeniu kary władze rosyjskie 
pozwolił jej w 1841 roku na opuszczenie Berezowa i osiedlenie się 
w nadwołżańskim Saratowie. Tam doszło do połączenie się z jej 
rodziną - córką Pauliną oraz jej mężem Adamem Szemeszem. 
Postawa Ewy Felińskiej w tamtym okresie jej życia była spójna z 
tym, co przeżywała prawie trzydzieści lat wcześniej: "Ja miałam 
pensję od rządu, Adam miał nieco własnego funduszu, ale byliśmy 
w takim położeniu, że mały przybytek, pomnażając nasze wygody, 
wcale by nie zawadził. Takie położenie może jest najobfitsze w 
przyjemności, trzymające środek między przesyceniem i 
niedostatkiem, pobudzające do wydobycia czegoś z sił własnych" 
(Wspomnienia z podróży do Syberji, pobytu w Berezowie i w 
Saratowie. T. 2, Wilno 1852). 

Zesłanie Ewy Felińskiej zakończyło się w roku 1844. 
Uchwyciła ona ten moment życia w swoich wspomnieniach z 
pobytu w Saratowie, odnotowując postawę syna Zygmunta: "Mój 
dobry Szczęsny, dowiedziawszy się o moim uwolnieniu, a razem 
przewidując, że mogę mieć do powrotu niektóre przeszkody, aby 
się przyłożyć do usunięcia owych wedle możności, posprzedawał 
wszystko, bez czego mógł się obejść, ograniczył jeszcze bardziej 
własne wydatki i owoc oszczędności mi przysłał" (Wspomnienia z 
podróży do Syberji, pobytu w Berezowie i w Saratowie. T. 3, Wilno 
1853). Było to świadectwo nie tylko oddania późniejszego 
świętego, ale także jego zapatrzenia w przykład własnej matki. 
Myśl o ograniczeniach własnych potrzeb celem osiągnięcia 
prawdziwej niezależności majątkowej została przez niego 
wyniesiona z domu rodzinnego. Już starożytni Rzymianie mawiali, 
że słowa uczą, a przykłady przyciągają. Święty Zygmunt Szczęsny 
Feliński wraz ze swoją matką Ewą stanowią do dzisiaj przykłady, 
które skłaniają do ich naśladowania oraz odkrywania na nowo 
bogactwa myśli zapisanych w ich licznych pismach.

Wojciech Czeski

Wśród wielu myśli-perełek, które zostawił po sobie "nasz 
mosiński Święty", warta odnotowania i rozważenia jest nietracąca 
swojej aktualności obserwacja: "Prawdziwa niezależność 
majątkowa opiera się na ograniczeniu potrzeb, a nie mnożeniu 
dochodów". Nie było to z jego strony zwykłe teoretyzowanie - ze 
zdania tego bije doświadczenie całej rodziny Felińskich. Kluczem 
do zrozumienia tych słów są przeżycia jego matki Ewy, która po 
ślubie z Gerardem Felińskim naradzała się co do miejsca, w którym 
młode małżeństwo miało zamieszkać. Wybór padł w końcu na 
wołyński Wojutyn. W swoich pamiętnikach Ewa zanotowała dialog 
z mężem na ten temat, a swoje słowa przekazała w następującym 
brzmieniu: "Mówisz, że Twój Wojutyn mały, ale my na nim tak 
będziemy pracować, tak ograniczymy potrzeby, że mam w Bogu 
nadzieję nie tylko nam wystarczy, ale jeszcze odzyskamy, coś 
stracił. Zobaczysz, że będzie dobrze" (Pamiętniki z życia, Seria 2, 
T. I, Wilno 1859). Można to zdanie wpleść w cytowaną obserwację 
jej syna, by odkryć, iż wolność człowieka wcale nie zależy od dóbr 
materialnych. Te myśli i przeżycia rodzinne owocowały 
przywiązaniem do dzieła świętego Franciszka z Asyżu - święty 
Zygmunt był w końcu tercjarzem franciszkańskim, a założone 
przez niego żeńskie zgromadzenie zakonne Rodziny Maryi do 
dzisiaj realizuje ideały duchowości "biedaczyny z Asyżu".

Słowa uczą, przykłady pociągają

Wielu z nas czekało na ten dzień. Zapisany od dawna w pamięci, 
z nadzieją, że nic tych planów nie zepsuje, że plany te są też planami 
Bożymi. Wielu z nas, z różnych mosińskich wspólnot czy też 
pielgrzymów indywidualnych udało się tego dnia tam właśnie 
dotrzeć. A był to dzień 19 sierpnia 2021 roku. Dzień ważny, gdyż to 
właśnie w dziewiętnasty dzień każdego miesiąca Roku 
Jubileuszowego na cześć św. Józefa, a także w środy tego roku 
Penitencjaria Apostolska dekretem z dnia 8. 12.2020 udzieliła 
specjalnych odpustów. Dotarliśmy więc do kościoła św. Józefa w 
Puszczykowie, który został wyznaczony przez ks. Arcybiskupa 
jako jedno z kilku miejsc pielgrzym-kowych w naszej diecezji. 
Dotarl iśmy w dowolnie wybrany sposób: pociągiem, 
samochodami, rowerami, pieszo. Pieszo, bo niedaleko, bo z 
różańcem w ręku, bo w ciszy, z modlitwą nieszporów w połowie 
drogi przed figurą Matki Bożej, która również jako Fatimska 
błogosławiła pielgrzymce sprzed kościoła w Mosinie, a która jako 
Częstochowska patrzyła na nas ze ściany w puszczykowskim 
kościele. 

Mosiński Prezbiter, Adam Prozorowski, powitał nas również 
przed figurą Maryi na placu przed wejściem do świątyni i za 
znakiem krzyża, ze śpiewem, słowami psalmu 121. poprowadził do 
wnętrza na celebrację Mszy świętej. Tego dnia przypadły 
przepiękne czytania: pierwsze z Księgi Sędziów o nierozważ-nym 
ślubie Jeftego (Sdz 11, 29-39c), potem śpiewaliśmy antyfonę 
"Przychodzę Boże pełnić Twoją wolę" (Ps 40, 9), na koniec 
wysłuchaliśmy słów Ewangelii św. Mateusza - przypowieści o 
zaproszonych na ucztę (Mt 22, 1-14). Zaiste piękna to była uczta! 
Wspólnotowa, w radości i pokoju, z wywyższeniem Boga w 
uwielbieniu! 

Po Mszy św. modliliśmy się Litanią do świętego Józefa z 
nowymi siedmioma wezwaniami dodanymi przez św. Franciszka: 
Święty Józefie - Opiekunie Odkupiciela, Sługo Chrystusa, Sługo 
zbawienia, Podporo w trudnościach, Patronie wygnańców, Patronie 

cierpiących, Patronie ubogich, które już zostały zamieszczone w 
wydanym przez Prezbitera Proboszcza na tę okazję folderze i 
bogato z komentarzem biblijnym podane. 

"Witaj Józefie wierny sługo Boży
Coś Opatrzności wysłannikiem był.

Grupa pielgrzymów pieszych w ten ciepły, pogodny sierpniowy 
wieczór tak samo wracała, mając jeszcze w uszach melodię i słowa 
pieśni o świętym Józefie, którą śpiewała wcześ-niej, a które pięknie 
korespondowały z nowymi wezwaniami: 

Za rękę prowadź nas przed Boży tron." 

Tyś patrzył nimi na zbawienia cud,
W twoich źrenicach niebo się odbija,

Bądź nam patronem, stróżem i obrońcą,
Uproś szczęśliwy w łasce Bożej zgon.

Bóg w twoje ręce skarb najdroższy włożył.

Ciebie kochają Jezus i Maryja,

Pod twą opieką Bóg Zbawiciel żył.

 Jolanta Kapelska

Daj nam doczekać szczęśliwego końca,

W tobie nadzieję składa Boży lud.

Parafialna pielgrzymka do kościoła św. Józefa w Puszczykowie
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Intencje mszalne lipiec 2021

14:30 – Chrzest

3 września

7:30 – za śp. Mariana Sobkowiaka z ok. imienin

18:00 – za śp. Tadeusza Opata o dar zbawienia

8:15 – za śp. Marię i Franciszka Marcinkowskich i 
zm. z rodzin: Marcinkowskich, Frasunkiewiczów, 
Wagnerów, Piareckich i Wiśniewskich.

16:15 – Msza św. ślubna

2 września

18:00 – za śp. Genowefę Bączyk w 13 rocz. śm., 
Henryka Bączyka i zm. z rodziny.

18:00 – Nowenna

8:15 – za śp. Jerzego Jeżewicza

16:00 – Msza św. ślubna
18:00 – Intencje zbiorowe
5 września

18:00 – za. Śp. Seweryna Drozdowskiego i zm. z 
rodz., Piotra Balcerskiego i zm. z rodz.

10:30 – za śp. Władysława Gogolewskiego w 3 
rocz. śm., zmarłych Rodziców Kazimierę i  
Stefana Gogolewskich, Kazimierę i Feliksa 
Boruszak

 - w int. ks. Stefana z prośbą o 
błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia z okazji 
imienin

1 września 

4 września

12:00 – w int. Parafian – (I Komunia Zydorczyk)

 - za śp. Józefa Cegłowskiego w 12 rocz. śm. 
Anieli i Czesława Cegłowskich.

18:00 – za śp. Elżbietę Klebba o pokój duszy

8:15 – za śp. Stefana Parysek i Izabellę 
Gorzelańczyk ok. imienin

8:15 – za śp. Tadeusza Kalinowskiego

9:00 – za śp. Pelagię i Stefana Ambrożego, 
Michalinę i Stanisława Matuszczak, Zofię 
Stefaniak i zm. z rodz. 

6 września
8:15 – za wstawiennictwem NMP do Boga Ojca z 
prośbą o potrzebne łaski dla żyjących wg. listy 
intencji

8:15 – za śp. Zygmunta Bąkowskiego 

 - za śp. Piotra Balcerskiego w 1 rocz. śm. 

18:00 – Nowenna

8:15 – za śp. Stefanię Rembikowską

10 września

 - za śp. Henryka Maćkowiak o radość 
wieczną

18:00 - za śp. Marię Forszpaniak

8 września

18:00 – za śp. Kazimierę i Stanisława Cichych

8:15 – za śp. Tadeusza Kalinowskiego

 - za śp. Jerzego Skotarczaka o łaskę nieba
11 września 

16:00 – Msza św. ślubna

8:15 – W int. Teresy i Mieczysława z ok. 45 
rocznicy ślubu dziękując za odebrane łaski, z 

prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla całej 
rodziny
15:00 Chrzest

 - za śp. Leokadię i Bolesława Kurzewa i zm. 
z rodziny

18:00 - Intencje zbiorowe
12 września

7 września
8:15 – za śp. Marię Gościniak

18:00 – za śp. Wiesława Pentek

9 września 20 września

 - za śp. Stanisława Frątczaka 

8:15 – za wstawiennictwem NMP do Boga Ojca z 
prośba o dar życia wiecznego dla zmarłych wg. listy 
intencji

8:15 – za śp. Stanisława i Marię, Jolantę Kaczmarek, 
Bronisławę i Jana Dziubałków

9:00 – za śp. Wandę Borkowską w 20 rocz. śm.

12:00 – Suma 

15 września
8:15 – o bł. Boże dla rodziny

8:15 – za śp. Włodzimierza Stachowskiego

12:00 - Msza polowa harcerzy na 100 lecie ZHP
18:00 – za śp. Czesława i Olgę Kaczmarek, Teodora 
i Pelagię Szykulskich.

18:00 – Nowenna

13 września

18:00 – za śp. Jacka i Jerzego Madej i zm. z rodz. 
Czaińskich

17 września

7:30 – za śp. Danutę Konieczną o dar nieba

18:00 – za. śp. Tadeusza Jungermanna 
 - za śp. Bogusława Szeszułę

8:15 – za śp. Edwarda, Ryszarda i Zbigniewa 
Wiaterek, Henryka Kachel i zm. z rodz. 

18:00 – za śp. Radosława i Władysława Nowak

19 września
7:30 – za śp. Włodzimierza Łabińskiego

10:30 – za śp. Urszulę Wyszyńską

8:15 – 
18:00 – za śp. Janinę Stec

8:15 – za śp. Jerzego Szydłowskiego

 - za śp. Zdzisława Osmańskiego w 3 rocz. śm., 
Zofię Siejak

8:15 – za śp. Bronisława i Stanisław Zawadzcy i 
zmarłych z rodziny Laskowskich i Klaklów

 - za śp. Marię Forszpaniak

 - za śp. Bogusława Szeszuła
18 września

12:00 - w int. Parafian

14 września

18:00 – Intencje zbiorowe

9:00 – za śp. Helenę Ławniczak w 14 rocz. śm., 
Franciszkę i Serafina Staroskich, Stefana, 
Władysława Ławniczaków, Alfreda Parefińka, 
Władysławę Szakowską, zm. z rodziny.

10:30 – za śp. Zdzisława w 3 rocz. śm., Bogusława 
w 16 rocz. śm. - Baraniak, zmarłych z rodz. 
Baraniaków i Tomczaków

16 września

18:00 – W intencji Marty, jej rodziców i dziadków z 
prośbą o błogosławieństwo Boże.

18:00 – za śp. Jana Buchwald

21 września

18:00 - za śp. Mariana Kaczmarka w 9 rocz. śm., zm. 
z rodz. Kaczmarków
 - za śp. Wandę Warstki z New York i zm. z 
rodz. Wieczorek i Kuliszak.

18:00 – w 4 rocz. ślubu Darii i Adama o potrzebne 
łaski

18:00 – za śp. Ryszarda Jakubowskiego

16:00 – w int. Aleksandry i Stanisława z ok. 50 rocz. 
ślubu z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą 
o dalsze Boże bł. oraz opiekę MB dla całej rodziny.

8:15 - W int. Barbary i Tadeusza z ok. 50 rocznicy 
ślubu w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą 
o Boże bł. dla Jubilatów i ich rodziny

15:00 - Msza św. ślubna

25 września 

18:00 – Intencje zbiorowe

24 września

26 września

 - za śp. Bożenę Kartus o radość nieba

8:15 – za śp. Ludwika z ok. imienin, Wiktorię w 31 
rocz. śm, Ireneusza, - Włodarczaków, Ludwikę 
Tomczyńską, Stanisławę i Zygmunta Mikołajczyków 
oraz zm. z rodziny.

  – za śp. Jana Buchwald o radość wieczną

7:30 – za śp. Teresę Rutkowską, zm. z rodz. 
Kuberów, Annę i Stefana Szymańskich
9:00 – za śp. Krzysztofa Szeszułę w 39 rocz. 
urodzin, zm. z rodz. Szeszułów i Orłowskich
10:30 – za śp. Henryka Stachowiaka w 7 rocz. śm., 
Jana i Jadwigę Szulc, Józefę i Stanisława 
Stachowiak, Walerię i Wacława Witkowskich, 
Leszka Rossę.

8:15 – za śp. Janusza Maik i Stefanię Staśkiewicz w 
1 rocz. śm. z prośbą o miłosierdzie Boże

18:00 – Nowenna

22 września

23 września 

8:15 – za śp. Jacka i Franciszkę Kluge 

16:15 – Msza św. ślubna

18:00 – Nowenna

 - za śp. Bolesława Kasprzaka

18:00 – Żywy różaniec
 - za śp. Jana Buchwald

 - za śp. Piotra Łabiak

18:00 – za śp. Michała Waselczyka o zbawienie 
wieczne.

8:15 – z okazji 19 rocz. ślubu Krystiana i Katarzyny 
z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o 
Boże błogosławieństwo 

27 września

 - Romuald Szymkowiak w 25 rocznicę śmierci
12:00 – w int. Parafian 

18:00 – w int. Adama z ok pierwszych urodzin i 
Dajany w 27 rocz. urodzin.

28 września

30 września

29 września

8:15 –

8:15 –

8:15 – w int. Michała i Rafała z podz. za dar życia z 
prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Archaniołów w kolejnych latach życia.

18:00 – z podziękowaniem za szczęśliwy poród 
Anny, z prośbą o błogosławieństwo dla Anieli i 
rodziców.

 

PORZĄDEK LITURGICZNY W PARAFII 
ŚW. MIKOŁAJA W MOSINIE 

 

M S Z E  Ś W IĘ T E :  NIEDZIELE I  ŚWIĘTA 
7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 20.00

D N I P O W S Z E D N I E 
 pon. – sob. 8.15; 18.00 

CHRZTY I i III sobota oraz III niedzielę m-ca
- katecheza kerygmatyczna dla rodziców i chrzestnych 

w II i IV poniedziałek miesiąca o godz. 19.00, w salce parafialnej

BIURO PARAFIALNE – tel. 61 8132-861  w. 24 

- poniedziałek 19.00-19.30 
- środa 16.00-17.30 
- czwartek i piątek   9.00-10.00 

BIURO CMENTARNE:   

NARZECZENI

 w II i IV piątek od 16.00 do 17.00 BIBLIOTEKA PARAFIALNA 

czynna w środy od 16.00 do 17.30

Soboty od 9.00-11.00 
poza miesiącami XII, I, II, VII,VIII

lipiec-sierpień nieczynne
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2 października

18:00 – Intencje zbiorowe

– za śp. Bożenę Kartus

3 października
7:30 – za śp. Teresę Rutkowską w 4 rocz. śm. z 
prośbą o dar nieba

1 października

9:00 – za śp. Sylwestra i Marię Forszpaniaków, 
Urszulę i Floriana Misiów
10:30 – za śp. Teresę Olejniczak

8:15 – za śp. Włodzimierza Stachowskiego

8:15 – za śp. Monikę Niemczewską o dar nieba
18:00 – Za śp. Seweryna Drozdowskiego i zm. z 
rodziny, Piotra Balcerskiego i zm. z rodz.

18:00 – za śp. Helenę Wieczorek

 – za śp. Janinę i Józefa Marciniaków z 
prośbą o Boże miłosierdzie i wieczną radość

8:15 – z podziękowaniem z okazji 50 lecie ślubu 
Bronisławy i Stanisława z prośba o potrzebne łaski i 
dalsze błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

9:00 – Jubileusz 40-lecia

 - za zmarłych z rodzin: Filisiewiczów, 
Forszpaniaków, Gieringów, Maciejewskich i Emmę 
Krentz 

12:00 – w int. parafian
18:00 -za śp. Urszulę Kleiber

6 października

8:15 – z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nowo 
poślubionych małzonków

7 października
8:15 –

4 października

18:00 – za śp. Ryszarda Jakubowskiego
 - za śp. Macieja Latuszek

8:15 – 

8 października

 - za śp. Stanisława Świtalskiego w 3 rocz. śm. i 
zm. z rodz.

18:00 – za śp. Bronisławę i Wacława Kimel

9 października

18:00 – za śp. Bronisławę, Wacława Kimel oraz 
Agnieszki, Teodozji, Stefana Witt, Bożenę Kartus.

8:15 – za wstawiennictwem NMP do Boga Ojca z 
prośbą o potrzebne łaski dla żyjących wg. listy 
intencji

5 października

18:00 – Nowenna

8:15 – za śp. Edwarda Kachel, Ryszarda i Zbigniewa 
Wiaterek
18:00 – Intencje zbiorowe
10 października
7:30 – za śp. Martę Pilśniak o dar zbawienia

10:30 – za śp. Włodzimierza i Gertrude 
Grabarczyków w 13 rocz. śm. 

18:00 – za sp. Krystynę Janik, Mariannę 
Krystkowiak, Błażejannę Sobkowicz i Genowefę Żuk

18:00 – Za śp. Ryszarda Jakubowskiego
 - za śp. Tadeusza Kalinowskiego

8:15 –

12:00 – w int. parafian

18:00 – za śp. Salomeę Brasińską
 - w int. Jakuba z ok 20 urodzin z 
podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z 
prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata dla 
niego i całej rodziny.

8:15 – za śp. Edwarda Bańkowskiego i zm. z rodziny

14 października
8:15 –

 - za śp. Danielę Barańską

8:15 –

15 października

18:00 – za śp. Ryszarda Jakubowskiego
8:15 –

13 października

11 października

12 października

18:00 – Nowenna

18:00 – za śp. Ryszarda Jakubowskiego

18:00 – Intencje zbiorowe

10:30 – w int. Radzisławy i Czesława z ok. 55 rocz. 
ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla 
rodziny

18:00 – za śp. Danutę Matejewską

8:15 – za śp. Józefa Łuszczek w 3 rocz. śm.

7:30 – w int. Leokadii z ok. 83 urodzin z prośbą o 
błogosławieństwo Boże

18:00 – z ok. imienin i urodzin Małgorzaty z 
podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze 
błogosławieństwo

18:00 – w intencji Agnieszki z okazji urodzin z 
podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski dla 
niej i całej rodziny

18:00 – za śp. Urszulę Kleiber

9:00 – za śp. Bogusława Szeszułę i Janinę 
Bączkowską

8:15 – za śp. Bolesława Rothe i zm. z rodz. Rothe, 
Matuszczaków i Wielgoszów

18:00 - za śp. Leokadię, Teresę, Wawrzyńca Nowak i 
Cecylię Jekorek

 - w int. Michała z ok. urodzin z 
podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z 
prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata dla 
niego i całej rodziny

18:00 – Intencje zbiorowe

 - Za śp. Jerzego Szydłowskiego
19 października

16 października

18:00 – Nowenna (z int. za rozstrzelanych)

22 października
8:15 – za śp. Jana Zazula w 6 rocz. śm.

8:15 – za wstawiennictwem NMP do Boga Ojca z 
prośbą o dar życia wiecznego dla zmarłych wg. listy 
intencji 

18:00 – za śp. Lukasza i Andrzeja w 4 rocz. śm.

8:15 – za śp. Gertrudę Sikora o dar nieba 

21 października

10:30 – za śp. Romana Woźnickiego w 4 rocz. śm.

20 października

12:00 – W int. parafian

18 października
8:15 – z podziękowaniem za otrzymane łaski w 51 
rocznicę ślubu

 - za śp. Dionizego Jankowiaka

23 października
8:15 – w int. Doroty i Sławomira z ok. 22 rocz. ślubu, 
dziękując za otrzymane łaski, z prośba o 
błogosławieństwo Boże. 

24 października

17 października

8:15 – za śp. Jana i Franciszkę Kluge, Józefa i 
Jadwige Soter, i zmarłych z obydwu rodzin

9:00 – za śp. Jadwigę i Jana Szulc, Lenkę Rossę, 
Walerię i Wacława Witkowskich, Henryka 
Stachowiaka.

 - za śp. Sylwestra Szymczaka z pr. do Boga 
miłosiernego o łaskę Zbawienia

 - za śp. Jerzego Szydłowskiego

7:30 – za śp. Janinę w 14 rocz. śm. i Edwarda 
Skrzypczak oraz zm. z rodz. Kowalewskich i 
Skrzypczaków

12:00 – w int. parafian

25 października

 - za śp. Józefa Podwika
26 października

 - w int. Madzi z ok 15 urodzin, z podz. za dar 
życia i otrzymane łaski z prośbą o Boże 
Błogosławieństwo na dalsze lata dla niej i całej 
rodziny
27 października
8:15 – w int. Anny i Mariana z ok. 20 rocz. ślubu z 
podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o dalsze 
Boże błog. i zdrowie.

28 października

18:00 – za śp. Tadeusza Szulca

8:15 – Za śp. Irenę i Jerzego Włodarczaków, 
Ludwikę, Bolesława, Piotra Tomczyńskich i zm. z 
rodz.

 - za śp. Tadeusza Kalinowksiego

18:00 – Żywy różaniec

8:15 – 

18:00 – Nowenna

18:00 – za śp. Jana Buchwald

29 października

 - za duszę śp. Dariusza, Sabiny, Stanisława 
Sawickich, Stanisławę, Czesława, Juliusza 
Wasilewskich i zm. z rodz.

8:15 – za śp. Bożenę, Dorotę, Wiktora Lisek, 
Magdalenę Wiśniewską
18:00 – Intencje zbiorowe

18:00 – za śp. Tadeusza Kalinowskiego

8:15 – za śp. Eleonorę Fajga o dar nieba

30 października

31 października
7:30 – za śp. Salomeę Brasińską
9:00 – za śp. Jana Buchwald

18:00 – za śp. Bogdana Żmudę w 27 rocz. śm., zm. z 
rodz. Żmudów, Wiatrów, Słabików, Sloderbacków do 
Boga miłosiernego o łaskę zbawienia

10:30 – za śp. Urszulę w 20 rocz., i Jana Kozłowskich 
w 5 rocz. śmierci i z ok. imienin oraz za zm. z rodz. 
Kozłowskich, Meferów i Ganclerz
12:00 – w int. parafian
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Helena Marianna Trojanowska, Zuzanna Panowicz, Tymon Banaszak, 
Stanisław Motała, Wojciech Czechowski, Marcel Śliwiński, Leon 
Rożek, Julian Zdzisław Skoracki, Adam Szymański, Franciszek 
Barański, Maja Maria Jurek, Maria Szuman, Kordel Filipiak, Julian 
Rachwalak, Aryan Kumar, Lilia Rozalia Kwiatkowska, Mikołaj 
Ignasiak, Ida Lubik, Liliana Łopińska, Łukasz Szłapka, Marcelina 
Szykulska, Oliwier Rajewski, Marcel Grześkowiak.

Zmarli od lipca:
Zygmunt Elmman l. 87, Jerzy Stefan Szydłowski l. 68, 
Józef Podwika l. 78, Maria Łasecka l. 80, Andrzej Zdzisław 
Golec l. 48, Maria Dębińska - Garczyńska l. 89, Henryk 
Lipiak l. 87, Maria Rembalska l. 88, Barbara Elżbieta - 
Budna l. 72, Włodzimierz Marian Słachowski l. 74, Hanna 
Piotrowska l. 55, Teodozja Pieczyńska l. 89, Gizela Ewa 
Bąkowska l. 76, 

Chrzty:



Fotorelacja z wakacji

Ćwiczyliśmy sprawność duchową i fizyczną w drodze na Jasną Górę.

"I CHODZĄC I SKACZĄC WCIĄŻ PANA CHWAL..."
Najważniejsze zadanie dla dziecka Bożego (tego starszego i tego młodszego) na wakacje. A jak my chwaliliśmy Pana?

Wiadomo, ministrant zawsze gotowy do służby. Abyśmy liter nie zapomnieli, ćwiczyliśmy czytanie.

Nawet u naszej Mamusi na Jasnej Górze zjawili się sami swoi. Nie sposób zapomnieć naszego Biskupa Szymona. Zawsze przy okazji 
spotkania z Nim biegniemy po błogosławieństwo, a On powtarza: pobłogosławię Cię pod warunkiem, że ty mi też pobłogosławisz. Więc 
mamy też praktykę w błogosławieniu Biskupowi.

11W.P. (192/404)



No i oczywiście przyodzieliśmy się w zbroję. Jak widać nie tylko Bożą. A dla niegrzecznych karcer.

Każdy chce być zdobywcą, więc zdobywaliśmy tym razem Wierzycę.

Nawet kajakowy wolontariusz musi być ochrzczony Był też zachód Słońca nad morzem. 
Nawet kaptury mamie nie przeszkadzały.

12 W.P. (192/404)

Dzieci Boże z parafii św. Mikołaja w Mosinie.

Jeszcze teraz Św. Józef w Puszczykówku, wypad do Górki Duchownej, kilka skoków do wody, jakieś kino, i...
"Wakacje, znów będą wakacje", oczywiście za rok.


