
1 
 

ciąg dalszy na str. 2

 
2 kwietnia 2008 roku minęła trzecia rocznica śmierci Ojca Świętego, Jana Pawła II. PoniewaŜ w kwietniu (zgodnie z 
harmonogramem) nie ukazały się „Wiadomości Parafialne” tekst poświęcony pamięci naszego Wielkiego Rodaka 
pragniemy Państwu zaprezentować w bieŜącym numerze naszej gazety. 

 

Niezwykły pontyfikat 
Na papieŜa wybrano go na kon-

klawe 16 października 1978 roku, po 
nagłej śmierci jego poprzednika Jana 
Pawła I. Zwyczajową formułę wygło-
sił wówczas kardynał Pericle Felici:  

„Zwiastuję wam radość wielką: 
mamy PapieŜa - w osobie Najdostoj-
niejszego i Najczcigodniejszego Pana, 
Karola, Kardynała Świętego Kościoła 
Rzymskiego, Wojtyły, który przybrał 
sobie imię: Jan Paweł II”. 

Jan Paweł II powiedział wtedy do zgromadzonych na 
Placu Św. Piotra tłumów:  

„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! NajdroŜsi 
Bracia i Siostry. Jesteśmy jeszcze wszyscy pogrąŜeni w bólu 
po śmierci ukochanego PapieŜa, Jana Pawła I, a oto najczci-
godniejsi kardynałowie powołali nowego biskupa Rzymu. 
Wezwali go z kraju dalekiego. Dalekiego, ale zawsze tak 
bliskiego przez wspólnotę wiary i tradycji chrześcijańskiej”. 

Ojciec Święty powiedział takŜe: 
 „Oto staję przed wami, aby wyznać naszą wspólną wiarę, 

naszą nadzieję i naszą ufność w Matkę Chrystusa i Matkę 
Kościoła, a takŜe rozpocząć od nowa tę drogę historii 
i Kościoła - rozpocząć z pomocą Boga i z pomocą ludzi”. 

 Tym oświadczeniem Jan Paweł II zjednał sobie cały 
świat. My Polacy zaś wiedzieliśmy, Ŝe spełniają  się oto 
słowa  wypowiedziane przez największego wizjonera naszej 
literatury, Juliusza Słowackiego w wierszu: „Pośród niesna-
sków - Pan Bóg uderza…” 

Pośród niesnasków - Pan Bóg uderza  
W ogromny dzwon,  
Dla Słowiańskiego oto PapieŜa  
Otwarty tron. 

Największy spośród synów polskiego narodu – du-
chowny, poeta, politolog, aktor, dramaturg, pedagog, filozof 
pełnić miał odtąd zaszczytną posługę. O tym, jak wielki wy-
miar posługa owa mieć będzie, napisał Słowacki w innym 
miejscu cytowanego juŜ wcześniej wiersza:  

Twarz jego słońcem rozpromieniona, 
Lampą dla sług, 
Za nim rosnące pójdą plemiona 
W światło - gdzie Bóg. 

16 października rozpoczął się zdumiewająco  niezwykły 
pontyfikat, który trwał aŜ dwadzieścia siedem lat. Pontyfikat, 
najdłuŜszy po pontyfikacie Św. Piotra i błogosławionego 
Piusa IX. W czasie tych dwudziestu siedmiu lat Ojciec 
Święty jako papieŜ – niestrudzony pielgrzym, odwiedził 
wiele krajów, wyniósł na ołtarze więcej świętych niŜ jaki-
kolwiek papieŜ przed nim, powołał więcej kardynałów niŜ 
którykolwiek z jego poprzedników.  Podczas jego pontyfi-
katu ponad 300 tys. ludzi przeszło na katolicyzm. PapieŜ 
Polak sprawował wszystkie sakramenty, chrzcił, bierzmował, 
udzielał święceń kapłańskich i sakramentu chorych, błogo-
sławił małŜeństwa. 

Przez 27 lat świat w skupieniu słuchał nauk Ojca Świę-
tego i czerpał siłę z Jego świętości, o której z podziwem pisał 
pewien włoski dziennikarz, opowiadając o swoich wraŜe-
niach z prywatnej kaplicy Jana Pawła II: „Jego modlitwy 
stają się coraz dłuŜsze i pełniejsze milczenia. Do kaplicy, 
która znajduje się tuŜ obok jego sypialni, zachodzi po wiele-
kroć w ciągu dnia, a takŜe w nocy, gdy nie moŜe zasnąć. 
Klęcznik jest mu niepotrzebny albo juŜ mu nie wystarcza. 
Jest to PapieŜ, który przywraca właściwe miejsce świętości. 
Odszedłszy od klęcznika, woli modlić się, po prostu klęcząc 
na podłodze, jak to czynili mistycy średniowieczni, wypro-
stowani, z rękami wzniesionymi ku górze, przypominając 
swoją postawą kształt krzyŜa”. (Serwis Papieski)  

Następca Piotra w osobie Jana Pawła II był pasterzem, 
głosicielem Ewangelii i świadkiem. Będąc tak blisko wier-
nych, pomagał im w przezwycięŜaniu lęków, które tak bar-
dzo obciąŜają współczesnego człowieka. „Nie lękajcie się” w 
ustach tego świętego człowieka brzmiały jak obietnica, Ŝe 
warto otworzyć serce na drugiego człowieka i nie bać się 
miłości, przyjaźni, poświęcenia. 

W ostatnich miesiącach swego Ŝycia Ojciec Święty 
udzielił  człowiekowi XXI wieku prześladowanemu przez 
eutanazję wielkiej lekcji pokory. Podczas swego pobytu w 
klinice Gemmeli, juŜ po zabiegu tracheotomii, 27 lutego 
2005r. ukazał się w oknie tejŜe kliniki.  Nie mógł mówić. W 
jego imieniu rozwaŜanie odczytał abp Sandri. Cierpiący Pa-
pieŜ pisał o pokutnej atmosferze Wielkiego Postu, która po-
zwala zrozumieć wartość cierpienia dotykającego kaŜdego 
człowieka. Ojciec święty zauwaŜył, Ŝe  wszelka ludzka po-
stać boleści zawiera w sobie BoŜą obietnicę zbawienia 
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i radości. Cierpiący papieŜ wyraził pragnienie, aby jego „orę-
dzie pocieszenia i nadziei dotarło do wszystkich, a szczegól-
nie do tych, którzy przeŜywają trudne chwile, którzy cierpią 
na ciele i na duszy”. Ojciec Święty napisał jeszcze: „Proszę 
was, byście nadal towarzyszyli mi nade wszystko swoją mo-
dlitwą”. 

Cały świat towarzyszył Ojcu Świętemu ze swą modlitwą. 
O Jego zdrowie drŜeli wierzący, bo widzieli w Nim ukocha-
nego następcę Piotra i niewierzący, bo dostrzegali w Nim 
najsprawiedliwszego spośród sprawiedliwych ludzi przełomu 
wieków. 

Choroba jednak postępowała, a śmierć  nadeszła. „W so-
botę 2 kwietnia o 7.30 w obecności Ojca Świętego została 
odprawiona Msza Św., podczas której chory zaczynał tracić 
przytomność. W godzinach południowych po raz ostatni 
odwiedził go kardynał sekretarz stanu, po czym zanotowano 
gwałtowny wzrost temperatury ciała. Około 15.30 słabym 
i niewyraźnym głosem PapieŜ powiedział po polsku: „Po-

zwólcie mi odejść do domu Ojca”. Krótko przed 19 stracił 
przytomność. Na monitorze widać było oznaki stopniowego 
zaniku funkcji Ŝyciowych organizmu. Zgodnie z polską tra-
dycją półmrok pokoju, w którym umierał PapieŜ rozświetlała 
niewielka gromnica. O godzinie 20 przy jego łóŜku rozpo-
częła się Msza z Niedzieli Miłosierdzia BoŜego. Liturgii 
przewodniczył abp Stanisław Dziwisz. Koncelebrowali z 
nim: kard. Marian Jaworski, abp Stanisław Ryłko i ks. Mie-
czysław Mokrzycki. Polskie pieśni kościelne mieszały się z 
dobiegającymi zza okien śpiewami młodzieŜy modlącej się 
na placu Św. Piotra. O godzinie 21.37 Jan Paweł II „zasnął w 
Panu”, trzymając za rękę abp. Dziwisza”. (Acta Apostolicae 
Sedes) 

Pogrzeb Ojca Św. odbył się 8 kwietnia 2005 roku. 
Trumnę z prostych cyprysowych desek ustawiono na dywa-
nie rozłoŜonym wprost na bruku Placu Św. Piotra. Podczas 
Mszy Świętej okno, to z którego papieŜ zwykł odmawiać 
Anioł Pański, pozostało szeroko otwarte i puste. 

     Wiesława Szubarga
 

Zapomniane klasztory cysterek w Polsce 
Część III – Klasztory w Ołoboku i Owińskach. 

 

 
 

Kolejne po Trzebnicy klasztory cysterek na ziemiach pol-
skich załoŜone zostały w Wielkopolsce, w miejscowościach 
Ołobok i Owińska. 

Ołobok to dość duŜa wieś połoŜona 17 kilometrów na 
południe od Kalisza, przy drodze wiodącej do Grabowa. 
Klasztor powstał dzięki staraniom księcia kaliskiego – Wła-
dysława Odonica, a potwierdzono to aktem z 1211 roku. W 
ciągu kolejnych dwóch lat wzniesiono drewniany kościół 
i zabudowania klasztorne po czym sprowadzono tu grupę 
cysterek z Trzebnicy. Zgromadzenie z Ołoboku przez lata 
cieszyło się ogromnym szacunkiem w Rzeczypospolitej. 
Zakonnice prowadziły tu znakomitą szkołę dla panien, a 
takŜe zakładały parafie w podległych im majątkach. Kres 
jego funkcjonowaniu połoŜyły zabory i kasata klasztoru 
dokonana przez rząd pruski w 1837 roku. 28 lutego 1864 
roku zmarła ostatnia zakonnica ołobocka – Floriana 
Wiewiórowska, będąca zarazem ostatnią polską cysterką. 
Opuszczone budynki klasztoru sprzedano lokalnym 
przedsiębiorcom, którzy je rozebrali, przy kościele zaś 
powołano, istniejącą do dziś, parafię. 

Kościół klasztorny w Ołoboku otrzymał wezwanie św. 
Jana Ewangelisty i Najświętszej Maryi Panny. Świątynię z 
cegły zbudowano tu dopiero ponad 200 lat po załoŜeniu 
klasztoru, tj. pod koniec XV wieku. Był to stosunkowo 
niewielki gotycki kościółek. Te skromne rozmiary i 
rozplanowanie zachował on do dziś. Podobnie jednak, jak w 
Trzebnicy nadano mu po średniowieczu wewnątrz i na 
zewnątrz wystrój barokowy oraz dobudowano od zachodu w 
XVIII wieku potęŜną wieŜę. Budowla ta nie jest szeroko 

znana i niewielu ją odwiedza. A wielka to szkoda. Jest 
bowiem prawdziwą ozdobą lokalnego krajobrazu i 
przepięknym zabytkiem. 

Będąc w Ołoboku warto wstąpić takŜe na miejscowy 
cmentarz - znajduje się tam maleńki, ale urokliwy drewniany 
kościółek wzniesiony z inicjatywy cysterek w XVI wieku. 

Owińska są miasteczkiem połoŜonym 12 kilometrów na 
północ od Poznania, przy drodze do Murowanej Gośliny. 
Kościół i klasztor ulokowane są w centralnej części tej 
miejscowości. Przez lata w budynkach poklasztornych 
mieścił się ośrodek dla osób niewidomych, obecnie 
przeznaczone są one na cele edukacyjne. Pocysterski kościół 
stanowi natomiast siedzibę miejscowej parafii. 

Klasztor w Owińskach miał być wotum dziękczynnym za 
uchronienie Wielkopolski od niszczycielskiego najazdu Tata-
rów w 1241 roku. Fundatorami byli poznańscy ksiąŜęta – 
Przemysł I i jego brat Bolesław PoboŜny. Najprawdopodob-
niej klasztor powołano w roku 1252 i jeszcze przed jego koń-
cem sprowadzono tu zakonnice z Trzebnicy. Cysterki 
owińskie otrzymały rozmaite przywileje i klasztor ten był 
dość bogaty. Podobnie jak zgromadzenia w Trzebnicy i 
Ołoboku oparł się w XVI wieku reformacji. I podobnie jak 
poprzednie rozwiązany został dopiero przez rząd pruski na 
początku XIX wieku, w roku 1823. 

Kościół w Owińskach poświęcono Janowi Chrzcicielowi i 
Najświętszej Maryi Pannie. Najprawdopodobniej od razu 
wzniesiono tu ceglany kościół gotycki. Przypuszczać naleŜy 
iŜ podobnie jak w Ołoboku nie był on duŜy. Kościół ten uległ 
całkowitemu zniszczeniu podczas poŜaru w XVIII wieku. 
Dziś zatem moŜemy podziwiać w Owińskach zabudowania 
stosunkowo młode, wzniesione dopiero po tym poŜarze. Nie 
jednak ich wiek lecz nadzwyczajna uroda winny być tu dla 
nas najwaŜniejsze. Kościół bowiem, mający formę 
kwadratowej bryły zwieńczonej kopułą, jest swoistą perłą 
architektury i stylu barokowego. Wewnątrz szczególną 
uwagę naleŜy zwrócić na malowidła zdobiące ściany 
świątyni - szereg z nich przedstawia owińskie cysterki. 
Otaczające kościół tereny poklasztorne – dziedziniec i park 
zachęcają do spaceru po tym uroczym miejscu, do którego 
odwiedzenia wszystkich Parafian Mosińskich namawiam tym 
goręcej, Ŝe jest to najbliŜej połoŜona naszego miasteczka 
dawna siedziba cysterek. 

Anna Cicha
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„Nasza Świątynia” - WYSTAWA 
 

 
 

Kościół Rzymskokatolicko p.w. Św. Mikołaja w Mosznie 
usytuowany został opodal rynku, gdzie słuŜył naszemu 
społeczeństwu od wielu lat. Obiekt ten przetrwał zabór pruski 
gdzie przez ponad 123 lata zmieniali się proboszczowie a 
kościół wymagał remontu gdyŜ władze zaborcze nie zgadzały 
się na remonty obiektów sakralnych. Po odzyskaniu 
niepodległości Polski do naszej parafii został skierowany 
Dekretem ks. Arcybiskupa Walentego Dymka, na rządcę 
naszej parafii ks. Lucjan Hendschke. 

Ten wspaniały proboszcz dla naszej parafii podjął się 
wyremontowania kościoła. Zorganizowanie środków 
finansowych na ten cel przekraczało jego moŜliwości, bo 
wiele parafian nie posiadało stałego zatrudnienia i pomoc dla 
kościoła była nie duŜa. Nie poddawał się jednak swoich 
planach i całkowity remont został zakończony w miesiącu 
maju 1939 roku W tym samym miesiącu nastąpiło 
poświęcenie kościoła.. Przedstawione na naszej wystawie 
przedwojenne dokumenty fotograficzne z tego okresu, 
wykonane przez znakomitego poznańskiego fotografika 
Romana Ulatowskiego, świadczą dzisiaj o pięknie 
odnowionego kościoła. Niedługo jednak było cieszyć się tym 
wspólnym działem, bo po czterech miesiącach wojska 
hitlerowskie zajęły nasze miasto a świątynię naszą 
przeznaczyli na magazyny Wermachtu. Kapłanów naszych 
aresztowano i wywieziona do obozów koncentracyjnych. W 
kościele zamienionym na magazyny, zmagazynowane były 
artykułu dla wojska jak bielizna, pościele oraz odzieŜ na 
balkonie chórowym zgromadzono wielką ilość akordeonów 
maszyn do pisania oraz inne sprzęty wojskowe. 

Dzień przed wkroczeniem Armii Radzieckiej Niemcy 
przed swoją ewakuacją z pośpiechu przywieźli wi ększą ilości 

benzyny oraz materiałów łatwo palnych, które rozmieścili 
przed drzwiami wejściowymi oraz bocznymi jak drzwiami 
zakrystii i w jednym momencie całość podpalili. Mimo to, Ŝe 
wojska okupacyjne w popłochu uciekały, społeczeństwo 
nasze miasta próbowało opanować ogień. Mimo pomocy ze 
strony straŜy poŜarnej, nie było Ŝadnej moŜliwości 
opanowania tego Ŝywiołu. Ludzie przez wiele dni próbowali 
wydobywać przy pomocy haków straŜackich zgromadzone w 
zgliszczach części garderoby, które i tak nie wiele były warte. 
Po wyzwoleniu naszej ojczyzny, parafianie oczekiwali na 
swoich kapłanów. Do naszej parafii skierowany został 
Dekretem ks. Arcybiskupa Walentego Dymka ks. Roman 
Hildebrand więzień obozu w Dachau. Pomimo słabego 
zdrowia przybył, aby objąć parafię bez kościoła i podjął trud 
odbudowanie zniszczonej świątyni. Zaapelował do parafian, 
aby jak najszybciej rozpocząć porządkowanie terenu wokół 
kościoła. Następnie powołał rzeczoznawców aby ocenili 
jakie są moŜliwości odbudowy spalonej świątyni. Ekspertyza 
fachowców wykazała, Ŝe nie da się odbudować świątyni na 
obecnych murach, które w wyniku poŜaru nie nadawały się 
do ich wykorzystania. Mury musiały zostać wyburzone i 
odbudowane na nowo. Rozbiórka spalonego kościoła była 
bardzo trudna, poniewaŜ nie posiadaliśmy po wojnie sprzętu 
mechanicznego dlatego gospodarze naszego miasta między 
innymi pan Marcin Węcławek, Antoni Dudkowiak oraz inni 
udostępnili furmanki z zaprzęgami konnymi do wywózki 
gruzów. KaŜdego dnia ludzie przybywali do prac 
rozbiórkowych z wielkim zadowoleniem i radością, a prace 
porządkowe przebiegały bardzo szybko. Wielu fachowców 
róŜnych zawodów gromadziło się w wokół kierującego 
pracami przez pana Zygmunta Niemczewskiego, który 
kierował całością prac, szczególnie pracami murarskim. 
Pracami ciesielskie kierował pan Baraniak, prace elektryczne 
nadzorował pan Stefan Parysek. NiezaleŜnie od prac 
fachowych, kaŜdy z chętnych uczestników otrzymywał jakieś 
zadania. Dwie osoby pan Tomasz Wechta oraz pan Józef 
Męclewski w bardzo trudnych czasach zbierali datki na 
potrzeby budowy kościoła. Co miesiąc odwiedzali domy 
parafian, pieniędzy było wciąŜ mało bo wiele osób nie 
posiadało stałego miejsca pracy. Obaj panowie przyczynili 
się do zebrania części środków na budowę. Natomiast ks. 
proboszcz organizował w okresie letnim wenty  na wolnym 
powietrzu, w ogrodach restauratora pana Teodora Bilskiego a 
po jakimś czasie ks. proboszcz ogłaszał w kościele, Ŝe np. „w 
przyszłą niedzielę odbędzie się wenta bez wenty a składki 
zebrane po Mszy Św. przeznaczane będą na potrzeby budowy 
kościoła”. Ogromna ilość prac wykonana przez naszych 
parafian metodą społeczną spowodowały to, Ŝe moŜna było 
wiele więcej wykonać dla naszego kościoła bez udziału 
środków finansowych.  

Entuzjazm parafian był ogromny, bo wybudowanie od 
podstaw nowego kościoła trwało pięć lat tj. od 1945 do 50 
roku. pierwsza Msza Św. odprawiona została w nowym 
kościele w BoŜe Narodzenie. Była to wielka manifestacja 
kościelna. Świątynia w surowym stanie bez tynków bez 
posadek bez malowideł bez ławek w kaŜdą niedzielę i święta 
wypełniała się po brzegi. Wierni w pozycji stojącej brali 
udział we wszystkich naboŜeństwach. Nad budową naszej 
świątyni czuwała i wspierała jego budowniczego ks. Romana 
Hildebranda Matka BoŜa, do której nieustannie modlitwy 
kierowali nasi parafianie.  

Zygmunt Pohl
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Muzyka w liturgii – ciąg dalszy. 
 

Chorał gregoriański – piękno nieprzemijające 
 

W przeddzień święta „Zesłania Ducha Świętego” wybra-
łem się do Lubinia. Znajduje się tam klasztor Ojców Bene-
dyktynów. W popołudniowej porze  przepiękna barokowa 
świątynia  wypełniła się zakonnikami, którzy według tradycji 
benedyktyńskiej zgromadzili się na modlitwę i medytację. Po 
raz pierwszy miałem moŜność uczestniczyć w „Nieszporach 
o Duchu Świętym”, – czyli szeregu Psalmów opartych na 
„śpiewie gregoriańskim”. „Chorał gregoriański” jest to jed-
nogłosowy śpiew liturgiczny Kościoła Rzymskiego oparty w 
swej budowie na tonacjach kościelnych. Wykonywany jest  a 
capella, – czyli bez towarzyszenia instrumentów. Niesamo-
wita atmosfera tego spotkania udzieliła się nie tylko mi, ale 
takŜe wszystkim tam zgromadzonym.  

Piękno chorałów polega na prostocie, melodyce powiąza-
nej z tekstem liturgicznym o swobodnym naturalnym rytmie. 
Spokój wewnętrzny zawarty w śpiewie chorałowym udziela-
jący się wykonawcy, emanuje na słuchającego. Tak po 
ludzku najprościej moŜna określić, Ŝe muzyka ta wypływa z 
serc wierzących i pozwala uczestniczącym przeŜywać wiarę 
wspólnotowo, radośnie, Ŝywiołowo. 

ZauwaŜyłem, Ŝe wielu ludzi zgromadziło się po to, by 
uczestniczyć razem z zakonnikami w tym „misterium mu-
zyki”.  

Zrodziło się we mnie niespodziewanie pytanie: jakimi 
prawami rządzi się lub czym musi być muzyka, która tak 
potrafi zbliŜyć uczestniczących w liturgii do Boga? Kwestia 
ta od dawna była i jest źródłem pewnego napięcia, jakie 
moŜe rodzić się, i zwykle się rodzi, na styku: kompozytor i 
muzycy - wykonawcy a liturgiści. 

Muzyka stała się częścią liturgii i to tak bardzo, Ŝe bez 
muzyki nie ma uroczystej liturgii. Rządzi się jednak określo-
nymi przez Kościół prawami. Historia ukazuje nam zmagania 
pasterzy Kościoła mające na celu ujarzmienie „Ŝywiołu mu-
zycznego” w liturgii, jakieś ukierunkowanie go czy ujednoli-
cenie. Śpiew od początku chrześcijaństwa towarzyszył spra-
wowaniu świętych obrzędów i stanowił zasadniczy rodzaj 
muzyki. Wobec bogactwa zbyt wielkiej róŜnorodności śpie-
wów Kościołów lokalnych zaistniał problem uporządkowania 
go. Podjął się tego zadania pierwszy reformator muzyki litur-
gicznej - Doktor Kościoła - papieŜ, Grzegorz I Wielki (Ŝyjący 
w latach 540 – 604r), który śpiew jak i samą liturgię ko-
ścielną (dając na przyszłość podstawę i wzór) ujednolicił, 
skodyfikował i ustalił zasady śpiewania niektórych części 
liturgii. Ostatecznie za Jego pontyfikatu dokonało się upo-
rządkowanie śpiewu liturgii rzymskiej, od którego imienia 
przyjął on nazwę „chorału gregoriańskiego”.  

W dziedzinie muzyki kościelnej zasługi Grzegorza Wiel-
kiego są wiekopomne i decydujące dla Ŝycia liturgicznego 
Kościoła świętego. Historia podaje, Ŝe PapieŜ ten miał bogate 
doświadczenie, przygotowanie muzyczne i liturgiczne do 
przeprowadzenia zasadniczych przemian w Ŝyciu muzycz-
nym i liturgicznym. Według świadectwa Jana Diakona 
(ok.872r.) Grzegorz Wielki zebrał wszystkie dotychczas 
istniejące uŜywane w róŜnych kościołach śpiewy, uporząd-
kował je, dokonał pewnej selekcji - i wydał na podstawie 
tego zebranego materiału „Antyfonarz”. W ten sposób upo-
rządkowana liturgia obowiązywała w Rzymie, z czasem za-
częła przenikać do innych liturgii. Wielką zasługą papieŜa 
Grzegorza Wielkiego była dbałość o poprawne wykonanie 
śpiewu liturgicznego. W tym celu zakładał szkoły, w których 
kształcili się przyszli apostołowie  poprawnego śpiewu litur-

gicznego. Uczniów tych szkół rozsyłał do innych państw, by 
tam uczyli i  zakładali szkoły.  

Zamknięcie zasadniczego „repertuaru” gregoriańskiego 
nastąpiło w VIII wieku, choć rozrósł się on jeszcze w póź-
nym Średniowieczu. Następne lata ukazują upadek chorału 
gregoriańskiego – starano się przeobrazić ten rodzaj muzyki 
liturgicznej do współczesnych sobie czasów, poszczególnych 
epok. Reformatorzy w korekcie melodii i zniekształceniu 
tonalności kierowali się dostosowaniem go do humanistycz-
nych ideałów estetycznych  i filozoficznych. Na szczęście 
„przeróbki” te nigdy nie zyskały aprobaty panujących pa-
pieŜy i nie zostały one oficjalnie uznane za śpiewy Kościoła 
rzymskiego. Wskutek intensywnego rozwoju muzyki wielo-
głosowej wokalnej i instrumentalnej chorał zaczął stopniowo 
tracić swój priorytet w praktyce liturgicznej Kościoła. 

 Odrodzenie nastąpiło w drugiej połowie XIX wieku 
dzięki ruchowi odnowy liturgicznej i śpiewu gregoriańskiego 
benedyktynów z Solesmes, przede wszystkim zaś dzięki 
działalności cecylianistów niemieckich w Ratyzbonie i Mo-
nachium. Jednak największą rolę w zakresie odnowy śpie-
wów chorałowych odegrali benedyktyni z Solesmes. W roku 
1903 Pius X wydal motu proprio o muzyce świętej,w którym 
postanowił, Ŝe śpiewem liturgicznym Kościoła  ma być tra-
dycyjny „śpiew gregoriański”.  

Po tym ujęciu historycznym warto się zastanowić, dla-
czego tyle lat ludzie Kościoła zabiegali o jego przetrwanie? 
Śpiewy te powstawały po ich  głębokim przemodleniu 

przez anonimowych twórców, głównie zakonników we 
wspólnotach zakonnych. Święty Bernard powiadał, Ŝe śpiew 
gregoriański „zapładnia ziemię”. Na śpiew w liturgii zwra-
cają uwagę Ojcowie Kościoła. Święty Jan Chryzostom mówi, 
Ŝe „kto śpiewa psalmy, napełniony zostaje Duchem Świę-
tym”, Święty Proklos uwaŜa, Ŝe „śpiew psalmu – usuwa 
niepokój”, „leczy zbędne troski”, „wprowadza w BoŜe ta-
jemnice”. Dla Świętego Augustyna cała muzyka Średniowie-
cza pozostaje pod wpływem koncepcji aktu stwórczego, a 
muzyka rozbrzmiewa nie tylko w przestrzeni słyszalnej, ale i 
w niesłyszalnej harmonii sfer niebieskich. Pisze On dalej w 
traktacie De Musica, Ŝe „muzyczny ruch, rytm i melodia 
naśladują i odzwierciedlają poruszenie duszy,[…] stąd bierze 
się ogromna siła oddziaływania muzyki na człowieka”. 

Sobór Watykański II w konstytucji o liturgii w rozdziale 
VI poświeconym muzyce stwierdza, Ŝe „chorał gregoriański 
jest śpiewem własnym liturgii rzymskiej  i w liturgii powi-
nien on zajmować pierwsze miejsce”. Jednak rzeczywistość 
okazała się inna. DuŜego uszczerbku muzyka kościelna do-
znała juŜ w początkowym etapie wprowadzania reformy 
liturgicznej. Całkowite usuniecie łaciny z liturgii i wprowa-
dzenie języków narodowych  oraz nadinterpretacja postulatu 
aktywnego udziału wiernych we Mszy Świętej spowodowały 
wycofanie z niej chorału gregoriańskiego, a takŜe ogranicze-
nie do minimum, bądź nawet wykluczenie wykonywania 
polifonicznego śpiewu chóralnego. Tak, więc tylko nieliczne 
zakony – w tym Benedyktyni śpiewają chorał gregoriański.  

Potrzebę tej muzyki liturgicznej odczuwają ludzie. Po-
szukują ją, wprowadzają  ją do liturgii Mszy Świetej. Ostat-
nio usłyszałem młodych ludzi śpiewających, a był to chór 
Dominicantes z Poznania, który zaśpiewał części stałe „Mszy 
Gregoriańskiej”. Wielu spotkanych ludzi mówiło mi, Ŝe to 
była dla nich „uczta duchowa”. JakŜe się cieszę, Ŝe ta opinia 
nie jest tylko moja …. 

Paweł Szukalski
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Tajemnice chwalebne 
 

3. Zesłanie Ducha Świętego 
Pięćdziesiątnica zawiera w sobie speł-
nienie zapowiedzi, jakie Chrystus po-
zostawił Apostołom w przeddzień 
swojej męki, w czasie mowy poŜe-
gnalnej w Wieczerniku: „Będę prosił 
Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, 
aby z wami był na zawsze - Ducha 
Prawdy” (J16,7). Podkreślał przy tym: 
„jeŜeli odejdę, poślę Go do was” 
(J16,7). Pięćdziesiątnica jest 

objawieniem tej prawdy, którą Kościół wyznaje w słowach: 
„wierzę w Ducha Świętego, Pana i OŜywiciela.” Pierwszymi, 
którzy doznają owoców Chrystusowego Zmartwychwstania 
w dniu Pięćdziesiątnicy, są Apostołowie zgromadzeni w 
jerozolimskim Wieczerniku wespół z Maryją, Matką 
Chrystusa, oraz innymi uczniami, spośród męŜczyzn i kobiet. 
Wydarzenie Pięćdziesiątnicy przełamuje w sercach uczniów 
tę postawę nieufności. Prawda Chrystusowego 
zmartwychwstania przenika ich umysły i wolę. Uczniowie 
stali się wiernymi świadkami Chrystusowego zmartwych-
wstania. UtoŜsamili się w pełni z tą Prawdą, głosząc od dnia 
Pięćdziesiątnicy „wielkie dzieła BoŜe”. Zostali do tego 
uzdolnieni od wewnątrz: Duch Święty sprawił w nich we-
wnętrzną przemianę. Źródłem jej było „nowe Ŝycie” - to 
właśnie, które Chrystus objawił w swoim zmartwychwstaniu.  
„Chrzcić Duchem Świętym” to znaczy odradzać ludzkość 
mocą Ducha Świętego. To właśnie czyni Mesjasz, na którym 
- według Izajasza spoczywa Duch Święty, przebóstwiając 

Jego człowieczeństwo począwszy od wcielenia aŜ do 
zmartwychwstania po śmierci krzyŜowej. Osiągnąwszy tę 
pełnię, Mesjasz - Jezus moŜe udzielać nowego chrztu - Du-
chem, który Go napełnia. Z uwielbionego człowieczeństwa 
Jezusa, jak ze źródła Ŝywej wody, wypływa Duch i rozlewa 
się po świecie. Temu właśnie daje świadectwo Jan, udzielając 
Chrystusowi chrztu, w którym stapiają się symbole wody i 
ognia, wyraŜając tajemnicę nowej i oŜywiającej siły, udziela-
nej światu przez Mesjasza i Ducha Świętego. W taki sposób 
wypełniają się słowa przepowiedni Janowej znad Jordanu: 
„On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem” 
(Mt3,11). Wypełnienie zyskuje takŜe symbolika znaków bi-
blijnych, w których objawiał się Bóg. Słup ognia prowadzący 
lud wybrany przez pustynię, słowa ogniste, po których,, góra 
(Synaj) płonęła ogniem aŜ do nieba’’. Spełnia się obietnica 
samego Chrystusa, Ŝe przyszedł rzucić ogień na ziemię 
(Łk12,49). Z kolei w Apokalipsie czytamy, Ŝe Jego oczy są 
jak płomień ognia. Staje się więc jasne, dlaczego Duch 
Święty został zesłany w postaci języków ognia (Dz2,3). To 
wszystko dokonało się w tajemnicy paschalnej, gdy Chrystus, 
składając ofiarę na krzyŜu, przyjął chrzest, którym On sam 
miał być ochrzczony (Mk10,38), jak równieŜ w tajemnicy 
Pięćdziesiątnicy, gdy zmartwychwstały i uwielbiony Pan ze-
słał swojego Ducha na Apostołów i na Kościół. Języki ognia, 
towarzyszące wydarzeniu Pięćdziesiątnicy w jerozolimskim 
Wieczerniku, są znakiem owego ognia, który Chrystus przy-
niósł i rzucił na ziemię (Łk12,49): ognia Ducha Świętego. 

Stanisław Lemke

 
Bezpieczne wakacje 

 

Wakacje… juŜ niedługo wakacje. Upragniony czas dla 
nas wszystkich, ale na pewno najbardziej czekają na nie 
uczniowie. Wakacje to czas odpoczynku, beztroskiej zabawy, 
czas wolny od obowiązków i szkolnego stresu. Wielu mło-
dych ludzi wyjedzie na rodzinne wczasy, inni na zorganizo-
wane kolonie czy obozy. Tam pod okiem wykwalifikowanej 
kadry będą odpoczywać, a nierzadko zdobywać takŜe nowe 
umiejętności-Ŝeglowanie, windsurfing, wspinaczka górska 
itp.  

Wielu nastolatków planuje jednak, samodzielne wyjazdy. 
Chcą ten czas spędzić z rówieśnikami, chcą być samodzielni. 
Samodzielność dziecka jest czymś naturalnym, kiedyś i tak 
nastąpi ! Dla wielu rodziców to jednak czas niepokoju, rozte-
rek-pozwolić na wyjazd, jak dziecko do tego przygotować ?!  

Wychowanie dziecka to proces długotrwały, trwa wiele 
lat. Nie sposób do pewnych decyzji „przygotować” dziecko 
w czasie jednej „przedwakacyjnej” rozmowy! KaŜdy rodzic 
musi być pewny, Ŝe jego nastolatek jest na tyle odpowie-
dzialny, aby mógł samodzielnie wyjechać, aby dal sobie radę 
w róŜnych Ŝyciowych sytuacjach. Rodzice zdają sobie 
sprawę z wielu niebezpieczeństw czyhających na dziecko-
alkohol, narkotyki, przedwczesna inicjacja seksualna. Co 
prawda dostępność alkoholu czy narkotyków na wakacjach 
jest taka sama jak kiedy indziej, jednak wtedy nie ma tam 
rodziców ,co rodzi pewne rozpręŜenie, poczucie swobody. 
Warto więc nastolatka uczulić na takie sytuacje, porozma-
wiać z nim, poznać jego poglądy. To dobra teŜ okazja, aby 
zadbać o właściwa wiedzę na ten temat i przekazać swoje 
opinie. Wiedza to jedno, a umiejętności to drugie! Warto 
powiedzieć dziecku jak powinno zachować się w sytuacji, 
gdy ktoś namawia do picia czy „degustacji” czegoś „wyj ąt-
kowego” MoŜe nawet warto poćwiczyć z nim, jak naleŜy 
odmawiać, oddalić się z danego miejsca, wezwać pomoc, czy 

obronić się. Takiej wiedzy nigdy za duŜo, nawet gdy nasto-
latek mówi-ja to wszystko wiem. 

Przed wyjazdem rodzic powinien  poznać kolegów, z któ-
rymi dziecko chce wyjechać. NaleŜy ustalić sposób stałego 
kontaktowania się. Komórka jest równieŜ po to, aby RO-
DZIC wiedział, Ŝe wszystko w porządku, a wakacje jego 
pociechy przebiegają ciekawie ale i teŜ bezpiecznie.  Warto 
zapisać numer telefonu choć jednego kolegi, aby w razie 
czegoś, np. zagubienia ładowarki, czy nawet telefonu, wie-
dzieć Ŝe nie stało się dziecku nic złego- zmieni się tylko spo-
sób komunikacji!!  

Samodzielne wakacje to duŜe wyzwanie dla równieŜ dla 
nastolatka. To czas samodzielnie podejmowanych decyzji, 
mądrego zaplanowania czasu wolnego,  rozsądnego gospoda-
rowania pieniędzmi.  To czas sprawdzenia wielu, nabytych 
wcześniej, Ŝyciowych umiejętności-przygotowania posiłku, 
wyprania ciuszków, zadbania o porządek, zrobienia zakupów 
itp. 

Wakacje z rówieśnikami uczą równieŜ odpowiedzialności 
za innych, Ŝycia w grupie, wiary w to, Ŝe zawsze moŜna li-
czyć na kogoś, ko wesprze, pomoŜe. Rodzą się przyjaźnie, 
które często przetrwają do wieku dorosłego. 

RODZICU pozwól dziecku na swobodę ale wspieraj w 
nauce samodzielności i stanowczo mów co uwaŜasz za nie-
bezpieczne, czego zabraniasz! Powiedz dziecku, aby na wa-
kacjach bawiło się dobrze ale i mądrze, aby nie robiło nic, 
czego później będzie się wstydziło albo Ŝałowało. MoŜna 
uczyć się na własnych błędach ale trzeba tez pamiętać, Ŝe nie 
kaŜdy błąd moŜna naprawić! 

A po wakacjach… Ŝycie będzie toczyło się dalej. 
Wszystkim uczniom Ŝyczę zasłuŜonego odpoczynku i  

aby kaŜdy wakacyjny dzień przyniósł wiele miłych wraŜeń. 
 Z wakacyjnymi pozdrowieniami     Aleksandra Prabucka     
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ZGONY od 16-03-2008 r. 
Sutkowska Irena – l. 80,   Woś Jerzy – l. 68, Kaczmarek Olga – l. 70,  Szuman Zbigniew – l. 69, Jagiełło Marianna – l. 81,  
Szóstak Helena– l. 78, Wierzejewska Anna – l. 83,  Talarczyk Jan – l. 77, Kordylewska Cecylia – l. 71, Biegański Andrzej – l. 
61, Antczak Paweł – l. 43,  Kleiber Lech – l. 53, Sobczak Krystyna – l. 70, Lange Sylwester – l. 68,  Matuszewska Teodora – l. 
84, Przybysławska BoŜena  – l. 70, Szwarc Joanna  – l. 75, Mazurek – Rybicka Jadwiga – l. 52 ,  Połczyński Zbigniew - l. 59, 
Cichocki Ignacy – l. 81,  Andrzejewski Władysław - l. 86,  Bartkowiak Władysław - l. 78,  Tysiak Józef - l. 86,  Matuszczak 
Łucja - l. 74,  Kaczmarek Czesława – l. 73,  Kałmucki Przemysław  – l. 48, Budzyń Antoni – l. 87,  Szczepańska – Skrzypczak 
Barbara – l. 60,  Kujawa Marianna – l. 81,  Nowicka Stanisława – l. 90, Kaczmarek Marian – l. 56, Cała Marta – l. 21, Bojak 
Maria – l. 97,  Halaburda Halina – l. 58, Goroński Jan – l. 78,  Czajkowski Czesław – l. 92, Chatlińska Helena – l. 88,  
Mikołajczak Edward – l. 73; Urbańczyk Eugeniusz – l. 65, Fischer Helena – l. 86 
 

CHRZTY od 23-03-2008 r. 
Szuba Sandra, Pachulicz Laura Anna, Przybylski Paweł Krzysztof, Gościniak Bartosz Leszek, Kujawa Gabriela, Pewniak 
Sebastian, Nowak Maja Marianna, Czuber Maja Magdalena, Zięciak Wojciech, Wyzuj Krzysztof, Dulczyk Paweł, Stankiewicz 
Tatiana, Bartkowiak Alan Krzysztof, Wieczorek Mateusz Marek, Molicki Oliwier Tomasz, Maciołek Filip, Więcko Alan 
Marcin, Matuszczak Agata, Śliwi ński Bartłomiej, Drebot Dawid Maciej, Makowska Julia Nikola, Zachajka Mateusz, Piechota 
Jędrzej, Nowak Nadia Magdalena, Tatarynowicz Michał, Jurak Olgierd Mateusz, Andrzejewska Martyna Joanna, Połczyńska 
Maja , Gabriela, Szmytkowska Julia Małgorzata, Dolata Justyna, Pawlak Maurycy Jan, Przybysz Maja, Górzny Ksawery, 
Waligórski Jakub, śabiełowicz Antonina Wiktoria, Wójcik Paulina, Popielas Jakób, Prentka Anna Blanka. 
 

 
Uwaga narzeczeni!  

Z uwagi na urlopy, w lipcu nie będzie w naszej parafii środowych katechez dla narzeczonych. 
SkarŜypyta – opowiadanie dla dzieci i ich rodziców 

 
Dla Gosi, która zmieniła szkołę, był to pierwszy dzień w 

nowej klasie. Kiedy do niej weszła, zwróciła uwagę, Ŝe jedna 
z dziewczynek miło się do niej uśmiechnęła, czym zachęciła 
ją do zajęcia miejsca obok.  

Wkrótce było jasne, Ŝe Gosia, siadając z Kamilą, popeł-
niła błąd, bo ta okazała się skarŜypytą. SkarŜyła na wszyst-
kich w klasie, a juŜ najwięcej na koleŜankę, z którą siedziała. 
Gosi było z tego powodu bardzo przykro, więc starała się, 
aby nie dać koleŜance powodów do skarŜenia. Wystarczyło 
jednak, Ŝe odwróciła się na chwilę, aby uśmiechnąć się do 
Sylwii, którą bardzo polubiła, a Kamila juŜ podnosiła rękę do 
góry, aby oznajmić zniecierpliwionej pani: 

- Pszę pani, a Gosia nie uwaŜa na lekcji. Bez przerwy 
odwraca się do Sylwii, rozmawia z nią głośno, a ja przez to 
nie mogę się skupić.  

Pani dobrze znała Kamilę i niejednokrotnie upominała ją, 
Ŝe nieładnie jest skarŜyć na koleŜanki i kolegów, ale to nie 
robiło na  niej Ŝadnego wraŜenia. 

Pewnego dnia stało się jednak coś znacznie gorszego, co 
długo jeszcze po wyjaśnieniu całego zdarzenia bardzo bolało 
Gosię. Właśnie odbywała się lekcja języka polskiego. W 
klasie panowała cisza, bo wszyscy przepisywali do zeszytów 
to, co pani zapisała na tablicy, gdy nagle Kamila podniosła 
rękę. 

- O co chodzi Kamilko? – zapytała pani. 
- Pszę pani zginął mi szal, myślę, Ŝe Gosia go wzięła, 

mówiła mi, Ŝe bardzo się jej spodobał. 

- Zdajesz sobie chyba sprawę, Ŝe rzuciłaś przed chwilą 
powaŜne oskarŜenie i jeŜeli się mylisz, a przypuszczam, Ŝe 
tak jest, wyrządziłaś koleŜance wielką krzywdę – powie-
działa drŜącym głosem pani. – Proszę, abyś jeszcze raz 
sprawdziła swoją torbę, a jeŜeli tam nie będzie szalika, zej-
dziesz do szatni. Jestem pewna, Ŝe zguba się znajdzie. Mó-
wiąc to pani spojrzała ze współczuciem na Gosię, która miała 
łzy w oczach. 

 - Proszę pani nie wzięłam szalika koleŜanki, ja jeszcze 
nigdy…  

 Gosia nie dokończyła zdania, gdyŜ poczucie krzywdy 
spowodowane fałszywym oskarŜeniem sprawiło, Ŝe słowa 
uwięzły jej w gardle. 

Tymczasem Kamila wróciła z szatni. Oczy miała spusz-
czone, a w ręce trzymała kolorowy szalik, który zostawiła w 
szatni. Jeszcze nigdy nie było jej tak wstyd jak właśnie w tej 
chwili. 

- Kamilko, natychmiast przeproś Gosię – powiedziała 
pani. – Dzieci – kontynuowała nauczycielka. - Bezpodstaw-
nym oskarŜeniem wyrządzamy wielką krzywdę tym, którzy 
są niewinni, rzucamy cień wątpliwości co do ich uczciwości, 
stajemy się przyczyną ich bólu i cierpienia.  

ChociaŜ Kamila przeprosiła Gosię i przestała nawet skar-
Ŝyć na nią i inne dzieci, ta długo nie mogła zapomnieć o tym, 
co stało się podczas pamiętnej lekcji i o tym, co czuła, gdy 
koleŜanka oskarŜyła ją o coś, czego nigdy przedtem, ani 
nigdy potem nie zrobiła.      

Wiesława Szubarga
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Za rękę z Maryj ą… 
  
    W poprzednim numerze „Wiadomości 
Parafialnych” ogłoszony został konkurs 
plastyczno –literacki  o wdzięcznym tytule: 
„Za rękę z Maryją”. Prace, które dotarły do 
redakcji są wyjątkowe. Zgodnie z 
regulaminem konkursu w kaŜdej pracy 
umieszczona jest postać Maryi lub jej 
graficzny symbol. Za pomocą starannego 
rysunku, dobranej techniki, barwy i okre-
ślonej sytuacji autorzy ilustrowali cnoty 
Maryi, które, za Jej pośrednictwem 

kształtujemy w sobie: pracowitość, gdy sprzątamy pokój, gdy 
pomagamy tacie naprawiać samochód, babci nawijać włóczkę, 
odpowiedzialność, opiekuńczość gdy czuwamy nad rodzeństwem 
czy osobą chorą, radość i tolerancję, gdy zgodnie uczestniczymy w 
zabawie, nie pytając o kolor skóry, narodowość, zamoŜność. 
Najbardziej jednak wzruszały prace, które ilustrowały 
posłuszeństwo i ufność Bogu (na rysunku to po prostu spowiedź i 
spacer z ukochanym zwierzakiem), odwagę wiary, gdy w kaŜdym 
miejscu, na spacerze potrafimy wyjąć róŜaniec, czy klęknąć przed 
przydroŜnym krzyŜem.  „Nigdy nie przestawajcie rysować” – 
radziła dzieciom artystka Bogumiła Koszałka podczas swojego 
wernisaŜu w Mosinie. Kreska i barwa wyrazi często łatwiej i 
dokładniej nasze uczucia niŜ słowa. Szczególne podziękowania 
naleŜą się tutaj siostrze Esterze, za której pośrednictwem wiele z 
prac do redakcji dotarło. 

Oto laureaci: 
Album:    Wiktoria Bilska          - I miejsce 
                  Paulina Olejnik          - II miejsce 
                  Natalia Wośkowiak   - III miejsce 
List:            Olga Szuman              - I miejsce 
Pastele:        Marta Płóciennik       - I miejsce 
                   Oskar Kalisz               - II miejsce 
Collage:      Ania Szeszko           - I miejsce 
                    Sonia Kowańska       - II miejsce 
                   Tomek Glinkowski   - III miejsce 
Flamastry:  Mateusz Oczujda   - I miejsce 
Farby:       Ola Marciniak         - I miejsce 
Rysunek:   Natalia Trzeszczyńska  - I miejsce 
                  Jakub Bąkowski            - I miejsce 
                  Andrzej Orzechowski  - II miejsce 
                 Daniel Wośkowiak       - III miejsce 
                Natalia Andrys              - III miejsce 
WyróŜnienia: Wiktoria Zielonacka 
                       Zuzanna Ratajczak 
                       Sebastian Jagła 
                       Ania Krystkowiak 
                       Marek Fabisiak 
Dziękujemy uczestnikom i zapraszamy do udziału w  
konkursach po wakacjach. 

     Jolanta Kapelska

 

Okres wakacji  to  czas, kiedy mamy prawo cieszyć się, Ŝe za nami trudy pracy, przed nami czas odpoczynku, który 
wykorzystany w sposób właściwy moŜe wiele zmienić w naszym Ŝyciu. Warto, aby wakacje stały się pretekstem do 
pogłębionej refleksji nad tym, nad czym często w pogoni za codziennością nie starcza nam sił. Podczas 
wakacyjnych wędrówek cieszmy się pięknem otaczającej przyrody i dziękujmy Stwórcy za to, Ŝe stworzył świat, 
który zachwyca pięknem, harmonią i róŜnorodnością.  
W imieniu redakcji „Wiadomości Parafialnych” Ŝyczymy naszym Czytelnikom udanych wakacji, interesujących 
wędrówek po Polsce i świecie, radości płynącej z kontaktu z przyrodą i bliźnimi. 

   Wiesława Szubarga 
Z księdzem Ryszardem Bucholcem z okazji pięćdziesięciolecia kapłaństwa  

rozmawia Wiesława Szubarga 

KaŜdego człowieka kształtuje, 
przede wszystkim dom rodzinny. 
Proszę powiedzieć, jaka atmosfera 
panowała w rodzinnym domu 
księdza i czy miała ona wpływ na 
najwaŜniejszą decyzję podjętą 
później przez księdza ? 
Urodziłem się 15-09-1931 r. w Ro-
kitnie na Wołyniu. Ojciec mój był 
policjantem. Mam brata i starszą 
siostrę. Ojciec zmarł w 1938 r.  
Matka nas wychowywała sama. Na 
atmosferę rodziny duŜy wpływ mieli 

rodzice mojej mamy. Ludzie bardzo religijni. Dziadek 
zawsze miał bliskie kontakty z księŜmi. Sam był przez całe 
Ŝycie związany z kościołem jako honorowy kościelny. W 
takiej atmosferze wzrastaliśmy zwłaszcza po śmierci ojca. 
WaŜnym miejscem poza domem rodzinnym jest szkoła, w 
której dziecko spędza po kilka godzin dziennie. Jak 
wspomina Ksiądz swoją pierwszą szkołę i pierwsze, 
zawarte w niej, przyjaźnie? 
Kiedy wybuchła wojna byłem w drugiej klasie – przez czas 
wojny prawie do szkoły nie chodziliśmy. Kresy wschodnie 
przechodziły z rąk do rąk, pamiętam była szkoła ukraińska, 
do niej nie chodziłem. Dopiero kiedy w roku 1945 przewie-
ziono nas na Ziemie Odzyskane, zacząłem chodzić najpierw 
do szkoły podstawowej, a potem do gimnazjum w Gryficach 
woj. szczecińskie. Miałem bardzo bliskich przyjaciół, z na-
szej klasy aŜ 4 poszło do seminarium. Trzech zostało kapła-

nami, jeden w czasie studiów zachorował nie ukończył semi-
narium, wkrótce po odejściu z seminarium zmarł. 
A dzień Pierwszej Komunii Świętej? Jak on wyglądał? 
Do 1-szej Komunii św. przygotowali mnie i kuzynkę – mama 
i ciocia. W roku 1940 ksiądz proboszcz nasz przyjaciel przy-
gotował nas do spowiedzi i któregoś dnia powszedniego po-
szliśmy razem z mamą, ciocią i dziadkami do kościoła gdzie 
podczas mszy św. przyjęli śmy 1-szą Komunię św. To szybkie 
przygotowanie było podyktowane tym, Ŝe naleŜeliśmy do 
kategorii ludzi, którzy byli wywoŜeni na Sybir. Nas ta wy-
syłka nie dotknęła, chociaŜ z rodziny stryj mój zginął w Ka-
tyniu 1940 r. a jego Ŝona została wywieziona na Sybir – byli 
rodziną bezdzietną. 
Kiedy usłyszał Ksiądz głos Pana wzywający do tego, aby 
Mu zaufać, wszystko rzucić i iść za głosem powołania? 
Od najmłodszych lat byłem ministrantem, w domu odpra-
wiałem „mszę św.”, moje rodzeństwo i kuzynostwo, którzy w 
czasie wojny ściągnęli do dziadków, jeszcze dziś wspominają  
jak odprawiałem im Mszę św., jak musieli być posłuszni w 
tych zabawach. Myśl o kapłaństwie towarzyszyła mi przez 
całe Ŝycie dziecięce i młodzieńcze. Takim sygnałem, Ŝe 
trzeba iść do seminarium dała mi ówczesna władza. Mama 
sama nas wychowywała, pod namową kogoś złoŜyłem prośbę 
o przydzielenie mi stypendium. Wezwał mnie jakiś urzędnik 
do magistratu w Płotach, miejscowości gdzie mieszkaliśmy. 
Zapytał mnie czy to prawda, Ŝe chce iść do seminarium. Od-
powiedziałem tak. W takim razie nie moŜemy ci przyznać 
stypendium i nastąpiło uzasadnienie ideologiczne, wówczas 
wiedziałem, Ŝe niema co siedzieć. Matka nie będzie wstanie 
wykształcić nas i poszedłem do Seminarium Towarzystwa 
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Chrystusowego które na siebie bierze wykształcenie, wy-
chowania i utrzymania alumna.  
Proszę opowiedzieć o swej kapłańskiej posłudze 
Po otrzymaniu święceń kapłańskich 20 kwietnia 1958 r. zo-
stałem skierowany przez przełoŜonych do pracy na Pomorzu 
Zachodnim. 
Pracę kapłańska rozpocząłem od wikariatu w Dolicach k. 
Stargardu Szczecińskiego. Po 10 miesiącach zostałem prze-
niesiony do Gryfic województwo szczecińskie tam byłem do 
roku 1963. Potem byłem wikariuszem w Szczecinie 63-66. 
Następnie Rektorem kościoła zakonnego w Ziębicach (Dolny 
Śląsk). W 1968 roku zostałem mianowany proboszczem pa-
rafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie. W roku 
1978 po ukończeniu 9-cio letniej kadencji proboszczowskiej 
zostałem przeniesiony do Władysławowa. Tam byłem pro-
boszczem w latach 1978- 1983. 
W roku 1983 na Kapitule Generalnej Towarzystwa 
Chrystusowego zostałem wybrany wikariuszem generalnym 
Towarzystwa. ...W następnej Kapitule 1989 roku zostałem 
mianowany Superiorem Domu Głównego Towarzystwa w 
Poznaniu. Po ukończeniu 6 letniej kadencji, zostałem 
mianowany  Superiorem Zakonnego Domu Emerytów 
Towarzystwa Chrystusowego w Puszczykowie. Teraz jestem 
emerytem i pomagam w pracy duszpasterskiej w Mosinie. 
Ksiądz i poeta, Jan Twardowski, napisał w jednym ze 
swych wierszy: „Własnego kapłaństwa się lękam”. Czy 
mógłby ksiądz powiedzieć, na czym polega lęk, o którym 
mówi ksiądz i poeta w jednej osobie? 
Pięćdziesiąt lecie kapłaństwa dla kaŜdego kapłana jest okazją 
do dziękczynienia Bogu za wszelkie dary jakie od niego 
otrzymaliśmy. Jest teŜ czasem głębokiej refleksji nad moim 
kapłańskim Ŝyciem. Łączy się to z myślą o odpowiedzialno-

ści, czy wykonaliśmy wszystko czego Bóg od nas wymagał. 
Myślę, Ŝe tak te sprawy rozumiał poeta kiedy mówił, Ŝe lę-
kam się własnego kapłaństwa.  
Czas, który przeŜywamy myślę o jubilatach jest teŜ sygnałem 
do zdania sprawy ze swego Ŝycia, nie tylko jako człowieka 
wierzącego, ale i kapłana, którego Chrystus nazywa przyja-
cielem.  
Z tą myślą idę w dalsze lata Ŝycia kapłańskiego, prosząc 
abym obdarzony przez Boga kapłaństwem zdrowiem i siłami 
mógł tak Ŝyć, aby słuŜyć innym  i dla nikogo nie był  cięŜa-
rem. Jubileusz jest tez czasem, aby podziękować Bogu za lu-
dzi których postawił w moim Ŝyciu kapłańskim. 
Rodzicom, Rodzeństwu, Krewnym, Kapłanom zarówno To-
warzystwa Chrystusowego jak i Kapłanom diecezjalnym. 
Szczególnie chciałbym podziękować Ks. Prob. Edwardowi 
Majce, który tak Ŝyczliwie i po bratersku przyjął mnie do 
grona swoich przyjaciół i darzy tak serdecznie swoim sercem 
kapłańskim. 
Podziękowanie moje nie było by pełne gdybym nie wspo-
mniał tych wszystkich ludzi  z moich parafii jak i z parafii 
Mosińskiej. 
SłuŜyć Wam to największa radość i święte zobowiązanie. 
Dziękuje, Ŝe mogę na łamach „Wiadomości Parafialnych” 
wypowiedzieć z serca przepełnionego wdzięcznością te 
słowa Bogu i ludziom. 

Ks. Ryszard Bucholc T. Chr. 
 
Dziękuję za rozmowę. 
W imieniu własnym i całej redakcji „Wiadomości 
Parafialnych” Ŝyczę Księdzu obfitych łask BoŜych  
na kolejne dni, miesiące i lata.

A L F A B E T    Ś W I Ę T Y C H 
 

Zadam ci zagadkę: zgadnij, kto to jest: 
-franciszkanin 
-urodzony 8 stycznia 1894 w Zduńskiej 
Woli, 
-patron rodzin, uzaleŜnionych od narkoty-
ków, dziennikarzy, osób więzionych, ruchu 
pro-life, krótkofalowców, Zduńskiej Woli, 
Pabianic; 
-jego rodzice byli tkaczami i w poszukiwa-
niu pracy zamieszkali na krótko w Pabiani-

cach i Łodzi; 
-razem z bratem Franciszkiem podjął naukę w seminarium fran-
ciszkanów we Lwowie, gdzie obaj wstąpili do zakonu; 
-studiował w Rzymie uzyskując tam doktorat z filozofii i teolo-
gii; 
-interesował się teŜ matematyką i fizyką i zanim przyjął święce-
nia kapłańskie w Rzymie, złoŜył w urzędzie patentowym projekt 
pojazdu międzyplanetarnego; czy juŜ wiesz, kto to jest? 
-…………………….? 
-załoŜył stowarzyszenie osób świeckich: Rycerstwo Niepokala-
nej, zajmujące się apostolstwem; 
-wydawał pisma :”rycerz Niepokalanej” i „Mały Dziennik”; 
-załoŜył pod Warszawą klasztor Niepokalanów, który stał się 
największym klasztorem katolickim na świecie – we wrześniu 
było tam ok. 700 zakonników i kandydatów. 
-prowadził działalność misyjną w Japonii, Chinach i Indiach, 
gdzie teŜ załoŜył podobne ośrodki i wydawnictwa;  
-W Japonii w latach 1931-1935 zetknął się ze stacjami nadaw-
czymi, pragnął załoŜyć takie w Niepokalanowie. PoniewaŜ wg 

prawa nie było to moŜliwe, został krótkofalowcem i stworzył 
Radio Niepokalanów, obejmujące w latach 1937/8 zasięgiem 
obszar całego kraju;  
-zmarł 14 sierpnia 1941 roku w Auschwitz; beatyfikowany przez 
Pawła VI w 1971 roku, a kanonizował go Jan Paweł II w 1982 
… 
-Wiem! Jego atrybutami są: obóz koncentracyjny, pasiak obo-
zowy, druciane okulary; zginął śmiercią głodową, dobity po 
dwóch tygodniach zastrzykiem z fenolu, a zgłosił się na śmierć 
dobrowolnie za innego współwięźnia Franciszka Gajowniczka, 
ojca pewnej rodziny; czasem na obrazach jest przedstawiany z 
Maryją, która podaje mu dwie korony: białą  i czerwoną… 
-Ciekawostką jest to, Ŝe od wczesnych lat kapłaństwa chorował, 
nosił w sobie gruźlicę, nie miał jednego płuca. Mówił, Ŝe świa-
domym przeŜywaniem cierpienia moŜna najwięcej uczynić dla 
Królestwa BoŜego. Wypowiedział teŜ takie zdanie: „Napoleon 
powiedział, by wygrać wojnę, potrzeba trzech rzeczy: pieniędzy, 
pieniędzy, pieniędzy. By zdobyć niebo, świętość, potrzeba teŜ 
trzech rzeczy: modlitwy, modlitwy, modlitwy. Od jakości mo-
dlitwy zaleŜy wszystko…” 
-Skąd ty tyle o nim wiesz? 
-Posiadam srebrną odznakę turystyczną „Śladami świętego Mak-
symiliana Marii Kolbego”, ustanowioną przez Oddział PTTK w 
Pabianicach, której celem jest popularyzacja miejsc związanych 
z Ŝyciem świętego. W tym roku będę walczył o złotą odznakę. 
Jeśli nie masz planów na wakacji, zapraszam cię na szlak. 
-Bardzo chętnie się wybiorę. JuŜ biegnę porozmawiać o tym z 
rodzicami. Cześć! 

Rozmowę podsłuchała Jolanta Kapelska
 

Misje to serce Kościoła 
 

Misje to serce Kościoła. Jeśli to serce przestanie bić …? Ale 
ktoś moŜe zapytać: gdzie są misje? CzyŜ nie jest tak, ze misje są 
dzisiaj wszędzie? Do pewnego stopnia jest to prawda, ale misje 
„Ad gentes” (do narodów, do pogan) zawsze pozostaną tym kla-

sycznym i absolutnie koniecznym sercem Kościoła, które musi 
nieprzerwanie bić aby zapewnić mu zdrowe trwanie. Dlatego tez 
kraje, które same są typowymi krajami misyjnymi, które nie 
mają wystarczającej ilości kapłanów czy sióstr zakonnych, same 
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wysyłają misjonarzy do innych bardziej lub tak samo potrzebu-
jących. Ten dar owocuje często w nadprzyrodzony sposób no-
wymi powołaniami i błogosławieństwem samego Pana Ŝniwa. 
Szkoda, ze jest to prawda, o której często zapominają Katolicy 
Europy, w tym takŜe Polski. Wielu twierdzi, ze brak nam księŜy 
i powołań. Nie potrafimy dzielić się skarbami personelu i wiary 
z tymi, którzy bardziej od nas tego potrzebują. Przyzwyczaili-
śmy się do luksusu stałej obecności kapłana i Eucharystii wśród 
nas i moŜe dlatego tak wielu ludzi tego nie docenia. Stało sie to 
norma, rutyna, spowszedniało i nie moŜna sobie nawet wyobra-
zić, Ŝe moŜe (i powinno) być inaczej. 

Przez ostatnie dziesięciolecia pomoc materialna dla misji 
szła głównie z Zachodu, szczególnie z Niemiec. Dziś w bardzo 
szybkim tempie ta pomoc maleje. Systematycznie wymiera tam 
cale pokolenie ludzi, dla których misje były czymś bardzo waŜ-
nym, i którzy przez lata najróŜniejsze projekty misyjne finanso-
wali. Na domiar złego, nowe pokolenie Europejczyków jest tak 
zsekularyzowane, post-modernistyczne, a-religijne i globali-
stycznie materialistyczne, ze misje zupełnie schodzą z pola wi-
dzenia a nawet się im na róŜne sposoby przeszkadza. 

Nagle misje całego Kościoła znalazły sie w bardzo trudnej 
sytuacji finansowej. Niezwykle trudno jest dzisiaj finansować 
jakiekolwiek infrastruktury na misjach, tak przecieŜ potrzebne 
dla dalszego rozwoju misji, Kościoła i ludzkości. 

Choć wielu ludzi robi bardzo wiele, chociaŜ setki polskich 
misjonarzy pracuje na całym świecie, Polska wcale nie naleŜy 
do czołówki krajów wspierających misje. Na głowę jesteśmy 
daleko w tyle za innymi. Wielu Ŝyje jeszcze w mentalności, Ŝe 
nas na dzielenie się nie stać, ze sami mamy za mało – i 
personalnie i finansowo. Tak naprawdę nie jest, a co ciekawe, 
misje są najczęściej wspierane przez ludzi, którzy sami niewiele 
mają, przez biednych, chorych, cierpiących, emerytów, 
rencistów, którym wcale się tak dobrze nie powodzi. 

Przez kilka ostatnich lat staram sie bardzo o wsparcie dla 
dzieła misyjnego w Botswanie. Owszem, wielu wspaniałych 
ofiarodawców podzieliło się tym co mają i jesteśmy w Botswa-
nie niezwykle wdzięczni za wszystko co juŜ otrzymaliśmy – 
szczególnie za modlitwy, ofiarowane cierpienia i za pomoc ma-
terialna. Jest to jednak kropla w morzu potrzeb a za to co otrzy-
małem z Polski nie jestem w stanie wybudować nawet malej ka-
plicy, nie mówiąc juz o domu, samochodzie czy innych infra-
strukturach. 

Dla zobrazowania – od 2005 roku, kiedy zacząłem prosić o 
pomoc dla Misyjnego Centrum Lefoko, otrzymałem równowar-
tość 25.000 zł. z Polski. Znane są przecieŜ ceny – takie same (a 
nawet większe) w globalnej wiosce świata. Co mogę za to zrobić 
jeśli idzie o infrastrukturę? I choć jest to wiele pieniędzy – tak 
naprawdę niewiele. 

Miałem natomiast mnóstwo wspaniałych obietnic od zamoŜ-
nych ludzi – Ŝadna z nich nie stała się rzeczywistością. Parafia 
Św. Mikołaja w Mosinie znana jest z ofiarności dla misjonarzy, 
którzy licznie ją odwiedzają prosząc o wsparcie materialne. 
Chwała Mosiniakom za to. Ale moŜna by zrobić jeszcze więcej. 
Np. są moŜliwości odpisania duŜego procentu podatku na cele 
charytatywne (w tym misje) i wiele innych moŜliwości na-
prawdę powaŜnego wsparcia misji. Szczególnie ludzie biznesu 
mogliby wiele zrobić, nic na tym nie tracąc, a raczej zyskując. 
Serdecznie Wam Kochani Parafianie Mosińscy i Ks. Probosz-
czowi dziękuję za pomoc i pamięć i proszę o dalsze wsparcie. 
Niech Dobry i Miłosierny Pan Bóg Wam to wszystko wynagro-
dzi, a szczególnie Waszej wspólnocie parafialnej o wielkim bij ą-
cym misyjnym sercu. 

O. Marek Marciniak, svd 
www.lefoko.com   mareko.svd@info.bw

Podwójne obdarowanie. 
 

Czerwiec to bardzo rodzinny czas. TuŜ po Dniu Matki 
rozpoczynamy nowy miesiąc  dopieszczając nasze małe i 
duŜe dzieci, a w trzy tygodnie potem Ŝyczenia przyjmują 
ojcowie. Pomysłowość ludzka nie zna granic w obmyślaniu 
sposobów na to, by okazać serdeczność wobec naszych 
bliskich.  MoŜna równieŜ składać dar i samemu zostać 
obdarowanym. Dzieje się tak, gdy modlimy się za innych.   
Święty AmbroŜy, biskup napisał kiedyś: „Jeśli modlisz się 
tylko za siebie, taka modlitwa słuŜy jedynie tobie. Kiedy 
kaŜdy modli się tylko za siebie, mniej łaski otrzymuje 
grzesznik, niŜ ten, kto wstawia się za innymi. Kiedy 
natomiast pojedynczy wierni modlą się za wszystkich, 
wszyscy modlą się za kaŜdego. (...) Jeśli modlisz się za 
wszystkich, wszyscy będą modlić się za ciebie. Wśród 
wszystkich bowiem jesteś takŜe i ty. W ten sposób i nagroda 
będzie większa, albowiem modlitwy poszczególnych 
wiernych wyjednują dla kaŜdego z nich to, o co prosi cały 
lud.” 
MłodzieŜ rozpoczęła od modlitwy za swoich rodziców. 
Warto ich naśladować!  
Moja modlitwa za rodziców 
Jezu, dzięki Tobie wszyscy mają Ŝycie 
ułoŜone znakomicie. 
Matko, módl się za nas, 
a szczególnie rodziców mych, 
czasem niezgodnych. 
Mama często zagląda do gazety, 
jak to w zwyczaju mają kobiety. 
Czasem od niechcenia 
czyta banalne ogłoszenia. 
Słyszy jacy są teraz ludzie  
i martwi się o mnie w swym trudzie. 
Tata zaś mówi „księŜniczka” do mnie, 

zawsze jestem jego oczkiem w głowie... 
Więc klękam, Jezu pod stopy Twoje 
i mówię, jak kocha Cię serce moje. 
Proszę Cię o mych rodziców zdrowie, 
aby mieli wszystko ułoŜone w głowie, 
aby się o mnie tak nie martwili 
i długo, bardzo długo Ŝyli. 
Chciałabym, aby dostali to, 
o czym zawsze bardzo marzyli, 
aby nie zabrakło na ich twarzach uśmiechu 
i by nie popełnili Ŝadnego cięŜkiego grzechu. 
Wierzę  w Ciebie i kocham Ciebie... 
A dziś dziękuję Ci za to,  
Ŝe tak wychowali mnie mama i tato. 

Magda 
 
Panie BoŜe, spraw, by moi rodzice byli wreszcie zadowoleni 
z tego co mają; by potrafili  się dzielić swoimi dobrami z 
ludźmi potrzebującymi. DopomóŜ im w pracy i czuwaj nad 
ich Ŝyciem i zdrowiem.                    

Joanna 
 
Dziękuję Ci, Panie Jezu, za moich rodziców, 
Za ich wiarę, którą mi przekazują 
Za ich dobroć i miłość, którą darzą siebie wzajemnie i swoje 
dzieci. 
Proszę Cię, abyś dawał im siłę do dalszego 
Wychowywania nas i prowadzenia do Ciebie. 
Pobłogosław wszystkim staraniom o nas. 
Proszę Cię, Panie Jezu, abym zawsze kochała 
I szanowała swoich rodziców. 

Kasia  
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BoŜe, proszę Cię, pobłogosław moim rodzicom. 
To oni przekazali mi Ŝycie i wychowują mnie na dobrego 
człowieka. 
To dzięki nim zostałem ochrzczony i stałem się członkiem 
Twojej wspólnoty. Czasami jest im cięŜko, ale mimo tego 
starają się zapewnić mi jak najwięcej dobra. 

Daj im siłę i zdrowie. Wynagrodź im ich trud. PomóŜ mi ich 
zrozumieć i daj mi zachętę, bym im pomagał. 
Proszę Cię, Panie, daj miłość i pokój mojej rodzinie. 

Jakub  
 

wybrała Małgorzata Szeszko
 

Posłuszeństwo, które nas rozwija… 
Rekolekcje… łac. re-collectus - pozbierać się… 

 
  Wszyscy mogą Ŝyć według rad ewangelicznych, ale nie wszyscy to 
odkrywają. 
śyć radami ewangelicznymi to Ŝyć tak, jak Ŝył Chrystus. To zadanie 
dla nas. Dla kaŜdego, według jego stanu: osób zakonnych, 
świeckich, zamęŜnych, stanu wolnego, wdowieństwa. Bóg chce, 
abyśmy stali się Jemu podobni. Czujemy, Ŝe jesteśmy wybrani, 
umiłowani, powołani, aby być doskonałymi. Formy doskonałości 
mogą być róŜne –poprzez modlitwę to tylko jedna z nich. 
Otrzymujemy łaskę Ŝycia według rad ewangelicznych. Pielęgnujmy 
w sobie gotowość do przyjęcia BoŜych łask. Bóg zawsze chce nam 
potrzebnych łask udzielić, ale my nie jesteśmy gotowi na ich  
przyjęcie. Trzeba o nie konkretnie, zdecydowanie prosić, wyraŜając 
dokładnie, czego się chce. Nie moŜna zrzucać podjęcia decyzji za 
nas na Pana Boga. Trzeba potem wiedzieć, za co dziękować!  
  Wybranie jest początkiem, po którym następuje nasza odpowiedź, 
dlatego teŜ i my wybieramy, układając sobie Ŝycie według swoich 
pomysłów . To jest powołanie. Nie musimy, ale moŜemy, chcemy. 
Idąc za Chrystusem, nieustannie w Jego towarzystwie, niektórzy 

odczuwają konieczność związania się z Nim ślubem, 
przyrzeczeniem. Ślub i przyrzeczenie to nie pielęgnowanie słabości 
w nas, ale dodanie wolności i niezaleŜności. To posłuszeństwo, 
które nas rozwija, nie pozwalając skarłowacieć, zagubić się w 
przestrzeganiu zakazów i nakazów. JeŜeli jesteśmy Bogu posłuszni, 
moŜemy uniknąć zła, którego się nie spodziewamy. To 
posłuszeństwo nie z lęku, ale z miłości. Władza Jezusa nad sercami 
ludzi jest nieograniczona. On odmieni serca, do Niego trzeba się 
zwrócić z prośbą, a nie do tych, którym winni jesteśmy 
posłuszeństwo na ziemi, a wtedy i my moŜemy zachować dar 
posłuszeństwa wobec nich, tak jak i dwunastoletni Jezus okazał 
posłuszeństwo ziemskim rodzicom mimo przynaleŜności do Ojca, 
pokazując, od kogo najpierw trzeba się uczyć i kogo słuchać. A 
ewangeliczny dar czystości? Dar czystości (rozumiany wg stanu) 
poszerza serca-uzdalnia do troski o ludzi spoza kręgu rodziny. 
Pozwala objąć duchowym macierzyństwem innych ludzi. 

     
Myśli z pewnych rekolekcji pozbierała Jolanta Kapelska

52 GALERIA ŚWIĘTYCH NA ODCISKACH PIECZ ĘCI PARAFIALNYCH 
 

FINISZUJEMY Z REMONTEM ORGANÓW 
Powoli dobiegają końca prace przy remoncie naszych organów. W chwili oddawania do druku tego tekstu trwały prace związane z 
podłączeniem do nowego kontuaru kabli ze starego stołu gry. Z wydarzeń zaistniałych od ostatniego opisu sytuacji związanych z remontem 
warto udokumentować perypetie związane z Puzonem16’ zamontowanym przed Wielkanocą. Efekt gry na niskich dźwiękach Puzonu16’ 
powodował hałas. Remontujący próbowali zaradzić temu poprzez zmniejszenie ciśnienia dopływającego z miecha do piszczałek. Gdy nie 
udało się skutecznie uregulować brzmienia, puzon zdemontowano i w jego miejsce ustawiono piszczałki o łagodniejszej barwie fagotu. Były 
teŜ jednak osoby, którym ostry puzon podobał się, a jego potęgę kojarzyli z katedralną mocą. Dodatkowym nieprzewidzianym etapem 
remontu było ustawienie na barierce po obu stronach chóru zestawu niemych piszczałek. Są one elementem dekoracyjnym. Zakrywają źródła 
ciepła potrzebne do ogrzania naszego kościoła. W najbliŜszym czasie przebudowa organów zostanie zakończona i usłyszymy końcowy efekt 
siedmiomiesięcznej pracy firmy Pana Jana Drozdowicza. Teraz zapraszam do lektury o parafiach, których odpusty są planowane corocznie 
od maja do sierpnia, 

      
SZKLARSKA PORĘBA UL FRANCISZKAŃSKA: Ta przepiękna połoŜona u stóp Karkonoszy miejscowość początkowo naleŜała do parafii Sobieszów k/Jeleniej Góry. Pierwszy 
kościół p.w. Matki Boskiej RóŜańcowej wybudowano w 1488 roku przy obecnej ulicy Piastowskiej. W wyniku reformacji protestanci rozpoczęli sprawować w nim swoje 
naboŜeństwa. Po zwiększeniu się liczby katolików przejęto wybudowany w 1639 roku przez protestantów kościół. Do 1810 roku duszpasterzami Szklarskiej Poręby byli Cystersi z 
Cieplic. Po kasacie ich klasztoru do 1813 r. byli bez opieki kapłana. W XIX wieku powstaje huta szkła i na przyległych terenach osiedlają się jej pracownicy. W 1883 roku jako 
votum dziękczynne ufundowano nowy kościół p.w. BoŜego Ciała i poświęcono 8 XII1 887. W jego głównym ołtarzu obraz Chrystusa z Eucharystią na tle Góry Szrenicy. Warto 
zobaczyć kryształowy Ŝyrandol wykonany w miejscowej hucie. Na placu przykościelnym moŜna rozwaŜać stacje Drogi KrzyŜowej. Od 1945 roku pieczę nad pracą w tej parafii 
powierzono OO. Franciszkanom z prowincji krakowskiej. 
SZKLARSKA PORĘBA UL. MICKIEWICZA: Dla wiernych mieszkających dalej od kościoła p.w. BoŜego Ciała wybudowano na Kruczych Skałach (700m. n.p.m.) nowy obiekt 
sakralny z granitu i piaskowca. Jak podają informacje parafialne zdecydowano się przekazać go protestantom, którzy mieli swój kościół dalej. Po II wojnie światowej ówczesne 
państwowe przekazywały kościół kolejno: mariawitom, narodowcom, metodystom, a w 1974 roku siedmiu wyznawcom Adwentystów Dnia Siódmego. Ten ogrom „gospodarzy” 
spowodował powaŜne zniszczenia i grabieŜe. Zabrano organy, witraŜe, dzwony, obrazy i inny cenny sprzęt. Blisko 30 pism bez odpowiedzi od władz skierowali proboszczowie 
franciszkańscy w sprawie odzyskania kościoła. W 1980 r. udało się go wykupić za kwotę ówczesnych 300000 złotych. Trzy lata później Kardynał Gulbinowicz sprawował pierwszą 
Mszę św. i ustanowił tytuł świątyni p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Dnia 29 VI 1998 erygowano tam nową parafię przekazując ją kapłanom diecezjalnym. W latach 2000-04 
remontowano odkupiony dom parafialny. W 2005 r. powołano nowy dekanat Szklarska Poręba z siedzibą przy tej parafii. 
KREROWO: Wieś połoŜona jest w pobliŜu Środy Wlkp. przy drodze do Swarzędza. W XIII wieku pierwszą świątynię wybudowali Benedyktynie z Lubina. W 1324 r. powstała 
parafia p.w. św. Jana Chrzciciela. W 1542 roku w Krerowie odbył się synod diecezjalny, jedyny poza Poznaniem przeniesiony w to miejsce z powodu panującej zarazy. Obecny 
murowany kościół pochodzi z XVI w. W latach 1945-58 kościół odbudowano po poŜarze i zniszczeniach wojennych. 
POZNAŃ UL LIMANOWSKIEGO: Jestem w posiadaniu najnowszego folderu wydanego z okazji 60 rocznicy istnienia parafii św. Anny i setnej rocznicy ukończenia budowy tego 
kościoła. Poewangelicki kościół powstał w stylu neogotyckim na planie krzyŜa greckiego. Wraz z pastorówką (dzisiejsze probostwo) i domem parafialnym został przejęty przez 
Kościół Katolicki w 1945 roku i dostosowany do wymogów liturgii katolickiej. Na jubileusz parafii zmieniono wystrój prezbiterium. W miejscu głównego ołtarza został 
umieszczony poliptyk dotychczas znajdujący się w kościele NMP na Ostrowie Tumskim. W styczniu 2008 roku koncertował tam Mosiński Chór Kościelny z repertuarem 
kolędowym. 
śERKÓW: Miasto liczące 2000 mieszkańców połoŜone 11 km na płd. wsch. od Jarocina przy szlaku kolejowym do Gniezna (tabela PKP nr 321). Na wzniesieniu obok rynku w 
latach 1717-18 powstał barokowy kościół p.w. św. Stanisława Biskupa z bogatym wyposaŜeniem wnętrza. Do kościoła przylega ośmioboczna kaplica renesansowa istniejąca juŜ od 
1610 r. Na terenie przykościelnym dzwonnica z 1828r., plebania i wikariat z XIX w. Na cmentarzu kaplica św. KrzyŜa z 1708 r. Natomiast przy ul. Mickiewicza moŜna obejrzeć nie 
uŜytkowany dawny neobarokowy kościół ewangelicki z 1904 roku. 
REJOWIEC POZNAŃSKI: Wieś w okolicy Skoków przy drodze ze Sławy do Gniezna na obrzeŜach Puszczy Zielonka. Drewniana świątynia z wieŜyczką została w 1626 roku 
wybudowana przez Kalwinów. W roku 1820 Ewangelicy, którzy przeję li kościółek odnowili go i dodali dzwonnicę. Po 1945 roku przekazano go katolikom i poświęcono 2 lata 
później. Parafię p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa liczącą ok. 800 wiernych erygowano 25 III 1976. 

Janusz Walczak 
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Konta: Parafii GBS Mosina 40 9048 0007 0000 3753 2000 0001;  
CARITAS GBS Mosina  78 9048 0007 0000 4499 2000 0001 

 
 
 
 
 

 
PORZĄDEK LITURGICZNY W PARAFII 

ŚW. MIKOŁAJA W MOSINIE 
MS ZE   ŚWI ĘTE : NIEDZIELE I ŚWIĘTA 
7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00. 

DNI P OWSZE DNIE  
pon. - so. 7.00, 18.00 

ŚWIĘTA ZNIESIONE 
7.30,  9.00,  16.00, 18.00 
CHRZTY  I i III sobota miesiąca 
- katecheza dla rodziców i chrzestnych w przededniu chrztu po 
Mszy Św. wieczornej w domu katolickim. 

 
BIURO PARAFIALNE – tel. 061 8132-861  w. 24 

- poniedziałek 18.30    - 19.00 
- środa 16.00    - 17.30 
- czwartek i piątek   8.00    - 10.00 
NARZECZENI  w II i IV piątek od 16.00 
Spotkania dla narzeczonych w II i IV środę miesiąca 
o godz. 18.30 w domu katolickim  
 

BIBLIOTEKA PARAFIALNA  
czynna w środy od 16.00 do 17.30

W nagłej potrzebie wezwania kapłana do chorego, dzwonić:  tel. 061-8132918, tel. 061-8132861 
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